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V I N A Ř  –  S A D A Ř
V INÁR  –  OVOC INÁR

Naturální trendy
Jedeme na naturální vlně přírodních 
nebo také autentických vín. Někdo to 
rád nefiltrované, s minimem síry, s leh-
kými sedimenty. Co jsou to vlastně 
ona naturální vína a proč je jim v sou-
časnosti věnována taková pozornost? 
Proč je někdo vyzdvihuje až do nebes 
a jiný jimi opovrhuje nebo je považu-
je za nehotová vína? Profesor Vilém 
Kraus, nestor českého a moravského 
vinařství, kdysi říkal, že vína podléhají 
určitým módním vlnám. A já dodávám, 
že také vlivu médií. A tak tu dnes máme 
po masivním rozšíření prodeje mladých 
a růžových vín také nabídku vín auten-
tických. Některá vinařství nabízejí vína 
vyrobená metodou kvevri, jiná přišla 
s oranžovými víny, další mají v sorti-
mentu Pét – Nat, a tak bychom mohli 
pokračovat. 

Chcete si dát dvě deci modrého? 
Ve většině restaurací na vás budou dnes 
nevěřícně zírat, ale třeba časem... Jistý 
francouzský podnikatel přišel s nápa-
dem vyrábět víno modré. Víno, které 
pojmenoval Vindigo, pochází z jihu 
Španělska, konkrétně z Andalusie. 
Francouzský podnikatel Le Bail říká, 
že původně chtěl modré víno vyrábět 
ve Francii, jenže tamní vinaři ho odmítli 
− mnozí totiž považují víno za součást 
kulturního dědictví a na podobné no-
vinky nejsou zvyklí. Proto Le Bail pro-
dukci přesunul do Španělska. 

Ano, každé víno i vinařství může mít 
svůj příběh a doby, kdy jsme víno dělili 
jen na bílé, červené a „pro Pražáky“ jsou 
naštěstí minulostí. Dnes si můžete dát 
třeba víno s příchutí chilli, kávy nebo 
čokolády. Proč ne. Já jsem si teď dovezl 
z Istrie pár třetinek jejich místního piva, 
omylem se mezi ně vloudilo pivo laný-
žové – Tartufo. První dojem nic moc, 
nakonec ale zajímavé zpestření. Nicmé-
ně u lanýžů asi dlouhodobě nezůstanu. 
Pivo má být hořké a rázné. A vidíte – 
možná to jsou jen předsudky, podobně 
jako u vína. 

Přeji vám barevný podzim plný roz-
manitých chutí a vůní, co jich jen naše 
země a příroda může dát. Ať jsou vaše 
vinice a sady plné zdravé úrody. 

Děkuji za přízeň našemu časopisu.

Petr Hynek
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Moderní odrůdy révy
Během let společného vývoje 

révy s patogenem přirozeně 

vznikají nejen schopnosti pa-

togenu napadat révu, ale vyví-

jí se i mechanizmy odolnosti 

révy těmto schopnostem čelit. 

Šlechtitelé se právě snaží hledat 

a pochopit tyto mechanizmy 

a zakomponovat do nových 

moderních odrůd révy. 

Toto je i příčinou neustálé 

pozvolné obměny odrůdové 

skladby. Je pravdou, že nyní 

se proces cíleného šlechtění 

na odolnost zejména k hou-

bovým chorobám révy výraz-

ně zrychlil a vzniká celá řada 

nových odrůd. Nahrává tomu 

pochopení mechanizmů odol-

nosti, lepší práce s donory i cel-

kové environmentální smýšlení 

společnosti. I dotační politika 

EU hraje určitou roli. Ne všech-

ny nové odrůdy pochopitelně 

obstojí v konkurenčním boji 

a budou se více prosazovat, 

podobně jako např. Hibernal. 

To vše ukáže až čas, v každém 

případě je přece pěkné, že si 

pěstitel může vybrat z většího 

spektra odrůd.

Šlechtitelské cíle 

Moderní šlechtitelské cíle jsou 

postaveny na navyšování odol-

nosti a tvorbě odrůd se zvýše-

nou odolností ke všem třem 

základním houbovým choro-

bám (plíseň révy, padlí a plíseň 

šedá), dále hledání nových do-

norů genů k chorobám + abio-

tickým faktorům a škůdcům, 

a hlavně posílení odolnosti 

kombinací různých genů (pyra-

midizace genů) a tím oddálení 

prolomení této odolnosti. Po-

chopitelně také zvyšovat kva-

litu vín z těchto nových PIWI 

odrůd.

Tyto odrůdy nejsou nutně 

určeny jen pro vinohradnické 

bio režimy (IP, bioprodukce, 

biodynamika), i když jejich vy-

užívání v nich se přímo nabízí. 

Jejich zvýšená odolnost k hou-

bovým chorobám vede k úspo-

ře finančních prostředků za pří-

pravky na ochranu rostlin, 

omezení reziduí z nich a umož-

ňují i jinou filozofii u vedení 

např. minimální řez. Některé 

z těchto odrůd dávají i velmi 

zajímavá aromatická vína ne-

podobné dosud standardním 

odrůdám (např. Borsmenta či 

Perun), takže již nelze hovo-

řit o tom, že jde spíše o „slabší 

Sauvignon“ a podobně.

Odolnost a rezistence

Šlechtění je skutečně nikdy 

nekončící proces, neboť me-

chanizmy odolnosti se neustále 

mění, také člověk je neustále 

nespokojen a je hnán tou-

hou odrůdy dále zlep-

šovat a upravovat dle 

aktuálních moderních 

trendů výroby vína. 

Jak je to s tou odol-

ností? Záměrně neří-

kám slovo rezistence, 

což je de facto úplná 

odolnost a ta v přírodě 

úplně neexistuje, alespoň 

ne trvale. To bychom pak 

po vyšlechtění takové rezis-

tentní odrůdy, již nemuseli nic 

šlechtit. Existuje jen přechodná 

velmi vysoká odolnost („rezis-

tence-imunita“), kdy patogenu 

trvá delší časový úsek, než ji 

prolomí. Pak následuje nízká 

odolnost (tolerance), kdy rostli-

na vykazuje symptomy napade-

ní, ale nedochází k výraznému 

snížení výnosu nebo zhoršení 

jakosti. Poté následuje citlivost 

(senzitivita, náchylnost), tedy 

stav, kdy je již rostlina silně na-

padána a dochází k citelnému 

oslabení rostliny. Zajímavým 

jevem je i přecitlivělost (hyper-

senzitivní odolnost) rostliny, 

vedoucí k nekrózám napade-

ného pletiva a tím k zastavení 

infekce. Viz obrázek 01

VINOHRADNICTVÍ VINOHRADNICTVÍ

Šlechtění na rezistenci a geny odolnosti
k houbovým chorobám u révy vinné

Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Mendelova univerzita vBrně, Zahradnická fakulta LEDNICE

Šlechtění révy tu bylo odjakživa, zejména pozitivní výběry, a je 
to nikdy nekončící proces…

Dle mechanizmu odolnosti 

můžeme „rezistenci“ rozlišo-

vat dále na zdánlivou resisten-

ci (pseudorezistence), která 

vzniká např. raností odrůdy 

na základě časové disharmo-

nie vývinu rostlin s vývojem 

patogenu nebo častěji morfo-

logickými zvláštnostmi, jako 

je např. vyšší vrstva kutiku-

ly. Nověji se tento typ odol-

nosti nazývá ontogenická či 

konstitutivní rezistence. Jde 

o schopnost rostliny odolávat 

infekci po dosažení určitého 

vývojového stádia díky změ-

nám, ke kterým dochází vli-

vem stárnutí pletiv. Typickým 

příkladem je právě větší odol-

nost starších plně vyvinutých 

listů révy k houbovým cho-

robám oproti mladým listům 

(silnější pokožka, tvorba vos-

kové vrstvy). Jde o odolnost 

pasivní. Velmi zajímavá je však 

aktivní indukovaná rezistence, 

která vzniká slabou primární 

infekcí. Jde o schopnost odolá-

vat infekci pomocí zalarmova-

ných obranných mechanizmů, 

které jsou buď rychle vytvá-

řeny anebo značně posíleny. 

Tato odolnost je aktivní pouze 

v době napadení. 

Možnosti obrany 

Možností obrany bývá hned 

několik. Nejčastěji dochází 

k tvorbě fytoalexinů, pro révu 

jsou typické stilbeny, konkrét-

ně viniferin či resveratrol. Tyto 

látky působí zejména na růst 

mycelia hub a klíčení spor, 

čili brání dalšímu šíření in-

fekce a dokončení vývoje pa-

togenu. Dále dochází k tvorbě 

rostlinných enzymů (tzv. PR 

proteinů), což jsou různé chi-

tinázy, glukanázy a proteázy, 

které rozkládají komponenty 

buněčné stěny hmyzích škůd-

ců, houbových nebo bakteriál-

ních patogenů. Důležitým 

aktivním obranným mecha-

nizmem u rostlin je tzv. hy-

persenzitivní reakce, která je 

charakterizována rychlou nek-

rózou, tj. místním odumřením 

živého pletiva v místě napa-

dení patogenem. Rostlina tak 

ztrácí kousek funkční tkáně, 

výměnou za likvidaci patoge-

nu. Bylo zjištěno, že při hyper-

sensitivní reakci se v rostlině 

zvyšuje i koncentrace kyseliny 

salicylové.

Možnosti jaderné 
genetiky

Velký posun vpřed se odehrál 

v poznání jaderné genetiky 

díky mapování úseků DNA 

– de facto čtení genomu. Již 

před mnoha lety byla vytvo-

řena hypotéza, že za rezistenci 

(v podstatě jakýkoli znak rost-

liny) je zodpovědný určitý gen 

a každému genu rezistence 

hostitele odpovídá gen pato-

genu, který rozhoduje o jeho 

virulenci (čili schopnosti na-

padnout rostlinu), tzv. teorie 

„gen proti genu”. Z pohledu 

počtu genů rozlišujeme odol-

nost oligogenní – tvořena jed-

ním nebo několika majorgeny 

= tvoří tzv. vertikální rezisten-

ci (s kratší dobou odolnosti) 

a polygenní – tvořena více 

minorgeny = tvoří tzv. hori-

zontální rezistenci (odolnost 

přetrvává dlouhou dobu). 

Rezistence k patogenům je 

tím stabilnější, čím více genů 

hostitele se jí zúčastní. Jestliže 

při horizontální rezistenci je 

jeden gen polygenního systé-

mu eliminován mutací nebo 

je překonán mutací patogenu, 

nebude to mít podstatný vliv 

na stupeň rezistence. Pravdě-

podobnost, že při horizontál-

ní rezistenci patogen překoná 

všechny geny pro rezistenci 

Tab.1: Geny odolnosti k padlí révovému (Erysiphe necator)

Označení genu Chromozom Zdroj v druhu Odrůdy - prokazatelně

Run 1 12 V. rotundifolia Michx.
Borsmenta 

„G-52“

Run 2(1) nebo Run 2.1 18 V. rotundifolia Michx. Magnolia

Run 2(2) či Run 2.2 18 V. rotundifolia Michx. Trayshed

Ren 1 13 V. vinifera L.
Kišmiš vatkana

Džandžal kara

Ren 2 14 V. cinerea Elgelm.exMillardet „Illinois 547-1“

Ren 3 15
V. linsecomii Buckley ?

V. rupestris Scheele ?

Regent

Chambourcin

Ren 3(2) či Ren 3.2 15
V. linsecomii Buckley ?

V. rupestris Scheele ?
Bronner

Ren 4 18 V. romanetii Rom.Caille „C 87-41“

Ren 5 14 V. rotundifolia Michx. -

Ren 6 9 V. piasezkii Maxim. -

Ren 7 19 V. piasezkii Maxim. -

Obrázek 01
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Peronospora 

hostitele, je téměř nulová. Jed-

notlivé geny polygenního sys-

tému však nelze ve šlechtitel-

ských programech analyzovat. 

Šlechtitelé se proto spoléhají 

především na vertikální rezis-

tenci, kombinování (pyrami-

dování) genů velkého účinku 

pro rezistenci v genomu. Pů-

sobení genů velkého účinku 
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Víno se stalo běžnou součástí 

života řeholníků, a to nejen pro 

potřeby bohoslužebné. Bylo 

součástí znakové řeči, která byla 

používána ke komunikaci v ob-

dobí, kdy má v klášteře panovat 

ticho (silencium). Součástí těch-

to znaků bylo také víno. Pravidla 

pro život řeholníka platila také 

v době, kdy byl vyslán na cesty. 

Toto dokládá dokument Insti-

tuta z první poloviny 12. století, 

kde se uvádí „O trestu za mlu-

vení u stolu“: Ve všech časech 

mají mniši povinnost zachovávat 

silencium, jak to určuje Řeho-

le, nejvíce pak v noci a u stolu. 

Proto nařizujeme, aby mniši ani 

konvrši nemluvili u stolu, jestliže 

se to nebude dít na cestě, kam 

byli vysláni, kde nebude nikdo, 

kdo by jejich znakům rozuměl. 

Tehdy ať použiji jednoduchá slo-

va, která krátce a potichu vysloví, 

jako 'vodu', 'chléb', 'vino' a další 

nezbytné věci pro poledni jídlo. 

Nejstarší benediktinské katalogy 

těchto znaků se uvádí z kláštera 

Cluny, který se nachází ve Fran-

cii přibližně 80 kilometrů 

na sever od Lyonu. Velmi záhy 

po svém založení v roce 910 se 

stal významným nejen nábo-

ženským, ale také kulturním 

centrem Evropy. Cílem před-

ložené práce je ukázat činnost 

benediktinského řádu na našem 

území v co nejširších dobových 

souvislostech.

Kláštery v Praze

Prvním benediktinským kláš-

terem u nás byl ženský klášter 

sv. Jiří na Hradčanech. Tento 

je uváděn v roce 970. Dále ná-

sleduje mužský klášter v Praze 

v Břevnově (viz obrázek č. 1). 

V roce 993 se v nadační listině 

tohoto kláštera uvádí mezi pod-

danými štěpaři, zahradníky, brt-

níky, lukaři i vinaři. V nejbliž-

ším okolí kláštera se nacházely 

rozsáhlé zahrady. Byla to jednak 

klauzurní, kde pracovali pouze 

řeholníci. Dále mimo klášter 

dvě zahrady pro běžnou zelinář-

skou produkci – jedna jižně před 

klášterem, druhá pravděpodob-

ně na západní straně kláštera, 

později s malou vinicí.

Na základě nařízení Karla IV. 

byly vinice vysazeny také na po-

zemcích, které náležely břev-

novskému klášteru. Horní část 

klášterní zahrady se ještě dlou-

ho poté nazývala „vinice“ nebo 

„Na vinici“, dnes „Horní sad“ 

v prostoru nad zahradním do-

mem a výšina na západní straně 

„vinička“. Vinice vzhledem k je-

jich malé výnosnosti záhy za-

nikly a byly obvykle přeměněny 

v pole. Výše uvedené rozdělení 

kláštera přetrvalo až do rozsáhlé 

barokní přestavby. 

V roce 1718 se začalo s pro-

jektováním a realizací nové 

zahrady. V dalších letech byla 

ohraničena kamennou zdí. Uvá-

dí se, že bylo vysazeno 319 stro-

mů. Tato rozsáhlá rekonstruk-

ce byla ukončena až v letech 

1737-38. Zahrada byla rozdě-

lena na následující části: horní 

štěpnici (sad), vinici a chmelnici 

na terasách s oranžerií (sklení-

kem) a část užitkovou, tj. byli-

nářskou a zelinářskou. Západní 

část zahrady mezi Vojtěškou 

a hřbitovem byla ponechána 

jako lesík. V dolní části zahrady, 

u klášterních budov, byla kvě-

tinová část se stříhanými keři, 

živými ploty a alejemi. Hlavní 

zahradní cesta při úpatí svahu, 

procházející jako přímka na-

příč celou zahradou od východu 

na západ, byla (a dodnes je) le-

movaná habry a jírovci. Tato osa 

prochází zahradním pavilonem 

Vojtěška, postaveným v letech 

1724–26 nad pramenem potoka 

Brusnice – legendárním místem 

založení kláštera. Dál na západ 

osa směřuje na hřbitovní kapli 

sv. Lazara, směrem na východ 

na zahradní gloriet z let 1761–

63, později přestavěný na kapli. 

Dnes se jí říká „Josefka“ – podle 

sochy sv. Josefa, která stávala 

uprostřed. Tato hlavní zahrad-

ní osa, procházející Lazarkou, 

Vojtěškou a Josefkou, směřu-

je na pražskou katedrálu, tj. 

na hroby sv. Václava a Vojtěcha.

Ve výše uvedeném roce 1737 

se také uvádí první zmínka 

o oranžerii (skleníku) v klášter-

ní zahradě; nachází se v zázna-

mech břevnovského provizorátu 

(hospodářské správy kláštera). 

Za autora je považován Kilián 

Ignác Dientzenhofer, který na-

vrhl úzkou podélnou stavbu 

přiléhající k opěrné zdi čtvrté 

terasy, jejíž centrální část byla 

zaklenuta. Na tento zděný ovál 

symetricky po obou stranách 

přiléhala prosklená křídla s dře-

věnými sloupky šikmých výplní. 

Další zmínka o vinicích je, že 

po staletí se v Břevnově pohřbí-

valo v blízkosti kláštera, mezi 

Větrníkem a klášterní vinicí.

Současný areál je barokní 

perlou, která je dílem archi-

tekta Kryštofa Dientzenhofera 

(1655-1722) a po jeho smrti 

jeho syna Kiliána Ignáce Dien-

tzenhofera (1689-1751). Oba 

náleží mezi nejvýznamnější 

stavitele benediktinského řádu 

v období baroka. 

Ovšem břevnovský klášter 

není jediný pražský klášter, který 

se uvádí v souvislosti s révou vin-

nou. Vinice jsou uváděny v roce 

1635 v klášteře v Emauzích.

Třebíč a Postoloprty

Nejstarší zpráva o pěstování 

révy vinné na Moravě je v za-

kládací listině bývalého bene-

diktinského kláštera v Třebíči, 

kdy se zde uvádí vinice v Drno-

vicích na Vyškovsku, v Omicích 

a Čučicích na Rosicku a Ivan-

čicku. Bohužel více zpráv z to-

hoto kláštera nejsou k dispozici. 

Ve své době se jednalo o jeden 

z největších klášterů na Mora-

vě. Přibližně v letech 1240-60 

probíhala přestavba kláštera, 

kdy vzniká opevněný klášter. 

V této době vzniká také součas-

ná bazilika svatého Prokopa (viz 

obrázky č. 2-3), která je jednou 

z největších dochovaných ro-

mánsko-gotických staveb u nás. 

Po zrušení kláštera byl v bazilice 

zřízen pivovar, v severní před-

síni byla varna. V letech 1725-

1733 za Jana Josefa z Valdštejna 

byla provedena rekonstrukce 

pod vedením významného ar-

chitekta Františka Maxmiliána 

Kaňky v duchu barokní gotiky. 

Od roku 2003 jsou bazilika sva-

tého Prokopa, židovské měs-

to a židovský hřbitov zapsány 

na Seznam světového kultur-

ního a přírodního dědictví. Ži-

dovské město v Třebíči je jedi-

né židovské město na seznamu 

UNESCO mimo stát Izrael. 

Z dalších již zaniklých klášte-

rů je nutné připomenout klášter 

Porta apostolorum (brána apo-

štolů) v Postoloprtech. Byl zalo-

žen na začátku 12. století bene-

diktinskými mnichy ze Sázavy. 

V roce 1405 za opata Jana II. je 

uváděna velmi bohatá knihovna. 

Bohuslav Balbín uváděl, že měla 

největší počet rukopisů v čes-

kém království. Bohužel nejen 

knihovna, ale celý klášter byl 

zničen husity v roce 1420. Zprá-

vy o révě vinné v Postoloprtech 

jsou k dispozici z let 1650-90, 

kdy zde bylo 9,3 strychů vini-

ce. Samozřejmě toto je dávno 

po zničení tohoto kláštera. 

Rajhrad u Brna

V současnosti je nejvýznamnější 

benediktinský klášter na Moravě 

v Rajhradě u Brna (okres Brno-

-venkov). Založení kláštera není 

přesně doloženo a uvádí se 11. 

století. Také tento klášter má vel-

mi bohatou vinařskou historii. 

V roce 1222 potvrdil král Pře-

mysl Otakar I. benediktinskému 

klášteru v Rajhradě desátek, vě-

novaný mu již jeho bratrem Vla-

dislavem. V této listině se uvádí, 

že klášter vlastnil vinice v Miro-

slavy. Lze se ovšem domnívat, že 

měl vinohrady v okolí Rajhradu. 

Na rozdíl od jiných benedik-

tinských klášterů, Rajhradský 

přečkal husitské války, jak uvádí 

historikové „bez škod a klidu“. 

Opakem je 30letá válka, která 

postihla celý Rajhrad. Toto do-

kládá, že po ní z celkové plochy 

vinic 259 měřic a 4 achtlů, bylo 

zpustlých 169 měřic a 6 achtlů. 

Je také k dispozici zpráva 

z období před druhou světovou 

válkou. Družstvo Vinopa, které 

bylo založeno v roce 1935, mělo 

za cíl budovat a zařizovat lisovny 

a sklepy s moderním zařízením. 

Následně vytvořit podmínky 

pro produkci a odbyt jakostních 

vín. V roce 1937 byl vybudo-

ván prostorný sklep ve Velkých 

Pavlovicích a započalo se s bu-

dováním filiálek v Bořeticích, 

Kobylí, Klouboukách 

a Židlochovicích. Dále si 

od benediktinů pronajalo be-

nediktinskou vinici v Rajhradě 

v roce 1938 a staré vinné sklepy. 

Také tento klášter (viz obrá-

zek č. 4) je významnou barokní 

perlou nejen Moravy. Klášter byl 

postaven podle projektu Jana 

Blažeje Santini-Aichela (1677-

1723). Zajímavostí je, že v roce 

1763 došlo v prebystáři k poško-

zení fresky vlivem zemětřesení. 

Následně musela být namalová-

na freska nová.

Ryzlink rýnský 
a benediktini

Mezi tradiční odrůdy révy vinné 

pěstované v České republice pa-

tří ryzlink rýnský. Často se uvá-

dí, že se odrůda rozšířila za vlá-

dy Karla IV. (1346–78). Avšak 

vzhledem k tomu, že první pí-

semná zpráva se uvádí z roku 

1435 (jiné zdroje uvádí 1490), 

jeví se to jako nepravděpodob-

né. Také z dalšího důvodu, že 

v tomto období středověku ne-

bylo její pěstování příliš oblíbe-

né. Pěstovala se pouze ve smě-

sích s jinými odrůdami a hrozny 

této pozdní odrůdy byly sklize-

ny velmi brzy společně s odrů-

dami ranými. Pomohla teprve až 

„šťastná náhoda“, jak uvádí ně-

které zdroje. V roce 1775 řehol-

níci z benediktinského kláštera 

v Johannisbergu v Porýní trpě-

livě čekali až kurýr doveze po-

volení ke sběru od převora be-

nediktinského řádu, který sídlil 

ve Fuldě. Toto povolení bylo do-

vezeno se zpožděním, kdy byla 

již značná část hroznů napadena 

ušlechtilou „plísní šedou“. Mniši 

pečlivě oddělili nahnilé hrozny 

od zdravých a zpracovali oddě-

leně. K jejich velkému překva-

pení víno z hroznů, napadených 

ušlechtilou plísní, bylo dosud 

nepoznané kvality, jakou před-

tím nikdo neznal. Také z výše 

uvedeného se přikláníme k ná-

zoru některých historiků, že 

ryzlink rýnský do českých zemí 

přinesli benediktini v 17. století. 

Vnímání barokního člověka

Důležité je zdůraznit, že ne-

jen benediktinské kláštery žily 

uprostřed světa a nevyčleňova-

ly se z něj. Tato symbióza byla 

zejména v době baroka. V sou-

časnosti se často označuje ba-

rokní doba jako zpátečnická, 

plná negativních emocí. Toto je 

však velmi vzdálené skutečnos-

ti. Krásně to popisuje ve svých 

dílech Zdeněk Kalista (1900-

1982). Barokní člověk a zejmé-

na sedlák respektoval svět oko-

lo sebe. Stačilo mu zjištění, jak 

fungují dané jevy na poli, ve vi-

nici. Byl spjat s půdou. Těmto 

jevům se přizpůsoboval, nesna-

žil se zjišťovat, jak daný jev fun-

guje a následně ho přizpůsobit 

svým potřebám.

Jako příklad lze uvést výběry 

lokalit, kde byla réva vinná pěs-

tována, a to často na lokalitách, 

kde bychom to nečekali. Zkuše-

ní vinaři neměli počítače, sate-

lity a další vymoženosti. Měli 

„pouze“ paměť svoji a předků. 

Dokázali najít v podhorských 

i horských oblastech vhodná 

místa pro pěstování révy vin-

né. Při vyhledávání lokalit byly 

vhodným vodítkem fenologic-

ké poměry, výskyt teplomil-

ných rostlin. Místa příznivých 

tepelným poměrem označovala 

stanoviště divokých včel a dal-

šího hmyzu. To, že se jednalo 

o správná místa, dokazují dneš-

ní přesná měření a dlouhodobá 

fenologická pozorování. Zku-

šenosti si předávali řeholníci 

z generace na generaci na svých 

setkáních. 

Toto mistrovství se proje-

vovalo nejen ve vinařství. Jako 

příklad uvádíme stavitelství, ale 

zůstaneme u benediktinského 

řádu. Mezi jeho nejvýznamněj-

ší stavitele, jak je uvedeno výše, 

patřil Kryštof Dientzenhofer, 

který dostal v roce 1710 za úkol 

provést generální opravu klenby 

v klášterním benediktinském 

kostele svatého Jana pod Skalou 

(okres Beroun). Na jeho pokyn 

byly všechny oltáře obedněny 

a kamenná dlažba pokryta vy-

sokou vrstvou větví. Následně 

byl uvolněn řetěz, který staho-

val klenbu a klenba spadla dolů, 

aniž by způsobila vážnou škodu. 

Samozřejmě nelze vše z baroka 

nekriticky přejímat, ovšem měli 

bychom být pokornější při hod-

nocení našich předchůdců.

Přehled použité literatury je 

k dispozici u autorů.

Kláštery byly místem, které se výrazně podílely na rozvoji 
pěstování révy vinné u nás. Náleží sem zejména 
benediktini. Zakladatelem tohoto řádu je sv. Benedikt 
z Nursie (uvádí se 470-543). Heslem této řehole je 
„ora et labora“ - „modli se a pracuj“. Cílem bylo vytvořit 
rovnováhu mezi duchovní řeholí a prací. Nelze opomenout, 
že veškeré potřeby pro svoje živobytí si řeholníci získávali 
svojí prací. Víno se používalo nejen k bohoslužebným 
úkonům, ale také se běžně používalo k pití. 

Ing. František Muška, Ph.D., Komora zemědělských poradců ČR
Bc. Antonín Muška, Brno
Bc. Anna Mušková, Brno

Obrázek č. 1

Obrázek č. 2

Obrázek č. 3

Obrázek č. 4
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v hloubce 0,1–0,3 m. Vlhkost 

půdy byla v průběhu vegeta-

ce zaznamenávána každý den 

v pravidelných patnáctiminu-

tových intervalech pomocí zá-

znamové jednotky VIRRIBLO-

GGER. 

Smyv půdy byl zjišťován 

záchytnými kapsami speciál-

ně upravenými pro zadržení 

smyté půdy s možností vol-

ného odtoku vody (Obr. 2). 

Šířka jedné záchytné kapsy je 

1 m, délka 0,5 m, zadní část je 

vysoká 0,3 m, se šikmými po-

stranicemi. Délka sledované-

ho svahu byla přibližně 100 m, 

šířka 1 m. Každá kapsa je vy-

robena z polyethylenu s prů-

točnými otvory v zadní části 

kapsy. Do vnitřní části kapsy 

se vkládá netkaná, hustá texti-

lie, která zachycuje půdní spla-

veniny, přičemž výluhová voda 

odtéká průtočnými otvory 

v zadní části. Zachycený obsah 

splavenin se odebere, vysuší, 

zváží a přepočítá na množství 

smyté půdy z 1 ha. Při odebí-

rání smyté půdy se odebere 

vzorek na vlhkost půdy před 

vysušením samotné splave-

niny. Od hmotnosti půdy se 

odečte hmotnost textilie. Ze 

smyté půdy je zjišťován obsah 

splavených živin, pH a obsah 

humusu.

Na experimentálním sta-

novišti byla vždy na počátku 

vegetace hodnocena vlhkost 

půdy. Ta se v jednotlivých 

hloubkách půdního profilu 

(0,1–0,3 m) pohybovala v roce 

2017 v rozmezí 18,78–24,21 % 

hm. a v roce 2018 v rozmezí 

17,08–18,54. Průměrná hod-

nota pak činila 21,35 % hm. 

V Tab.1 jsou uvedeny dvouleté 

výsledky fyzikálních vlastností 

odebraných vzorků půdy. 

Obsah živin v půdě na začát-

ku vegetace je uveden v Tab.2.

Celkově bylo v průběhu 

obou vegetačních období na-

měřeno nízké množství deš-

ťových srážek v množství 

160 mm (2017) a 205 mm 

(2018). V roce 2017 byl smyv 

půdy zaznamenán ve třech 

termínech, jak uvádí Tab.3

a v roce 2018 pouze ve dvou 

termínech, jak uvádí Tab.4. 

VINOHRADNICTVÍ VINOHRADNICTVÍ

Prevence eroze

K velmi vhodným opatřením 

preventivně zabraňujícím eroz-

nímu ohrožení svažitých po-

zemků (Obr. 1) patří vegetační 

pokryv, využívání mulčovacích 

materiálů a způsob obhos-

podařování půdy s využitím 

vhodných mechanizačních pro-

středků. Další část příspěvku 

se proto zabývá hodnocením 

úrovně erozního smyvu půdy 

z meziřadí vinic nakrytých růz-

nými druhy mulčovacích mate-

riálů.

Pokusné stanoviště

Pro potřeby experimentálních 

měření bylo zvoleno pokus-

né stanoviště, které se nachází 

ve Velkopavlovické vinařské 

podoblasti, v k. ú. Rakvice. 

Stanoviště je zařazeno do ku-

kuřičné výrobní oblasti, klima-

tického regionu velmi teplého 

a suchého s nadmořskou výš-

kou 164 m. Svažitost pozemku 

je do 10 %, expozice svahu jižní. 

Půdy jsou zařazeny do černoze-

mí pelických na velmi těžkých 

substrátech (jílech, slínech, 

karpatském flyši a terciérních 

sedimentech), těžké až velmi 

těžké s vylehčeným orničním 

horizontem, ojediněle štěrkovi-

té, s tendencí povrchového pře-

vlhčení v profilu. Skeletovitost 

žádná s příměsí do 10 %. 

Experiment byl založen 

ve 4 variantách, u kterých byly 

pro ochranu půdního povrchu 

půdy zvoleny 3 druhy kry-

cích materiálů – obilná sláma 

(var.A, spotřeba krycího ma-

teriálu 1,8 kg·m-2,dřevní štěpka 

(var.B, spotřeba krycího ma-

teriálu 4,0 kg·m-2 a kompost 

(var.D, spotřeba krycího mate-

riálu 2,0 kg·m-2). Čtvrtou kon-

trolní variantu (C) tvořilo kul-

tivované meziřadí bez krycího 

materiálu.

Sledované hodnoty

V pokusné vinici byla nain-

stalována meteostanice, která 

zaznamenávala údaje o teplotě 

vzduchu, teplotě půdy, množ-

ství dešťových srážek a vlhkos-

ti půdy v hloubce 0,1–0,3 m. 

U všech pokusných variant tak 

byly po celou dobu sledovány 

hodnoty půdní vlhkosti, které 

byly měřeny pomocí měřičů 

vlhkosti VIRRIB umístěných 

Tab.1: Fyzikální vlastnosti půdy

Hloubka 

půdy 

(m)

Objemová hmot-

nost red. (g·cm-3)

Celková pórovitost 

(%)

Momentální obsah Max.kapilár. kapacita Min.vzduš. kapacita

vody vzduchu
(% obj.)

(% obj.)

Rok 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

0–0,1 1,05 1,39 59,95 47,11 25,40 23,66 34,55 23,45 45,91 35,83 14,04 11,28

0,1–0,2 1,23 1,36 53,23 48,14 26,47 24,01 26,76 24,13 37,48 36,09 15,75 12,06

0,2–0,3 1,29 1,42 50,95 45,64 24,13 26,40 26,83 19,24 36,99 35,41 13,96 10,23

průměr 1,19 1,39 54,71 46,96 25,33 24,69 29,38 22,27 40,13 35,78 14,58 11,19

Tab. 2: Výsledky chemické analýzy půd u hodnocených variant

Hloubka

půdy

(m)

(mg·kg-1)

Nc (%) Humus (%) pHKCl HK/FK
K – p Mg – p P – p Ca – p

Rok 2017

0–0,1 410 448 44 4569 0,23 3,51 7,4 0,93

0,1–0,2 476 469 38 4890 0,24 3,50 7,4 0,97

0,2–0,3 501 490 46 5111 0,21 3,47 7,4 0,96

průměr 462,33 469,00 42,67 4856,67 0,23 3,49 7,40 0,95

Rok 2018

0–0,1 423 440 40 4499 0,22 3,50 7,3 0,95

0,1–0,2 485 452 47 4476 0,21 3,49 7,4 0,97

0,2–0,3 507 488 49 5096 0,21 3,46 7,4 0,97

průměr 471,67 460,00 45,33 4690,33 0,21 3,48 7,4 0,97

Tab. 3: Smyv půdy – hodnocení mezi variantami (2017)

Varianta pokusu
Termín a velikost smyvu (g·m-2)

Velikost smyvu 

(g·m-2)

10.06.2017 11.07.2017 10.08.2017 Průměr Suma

A (sláma) 0,01 ± 0,00a 0,01 ± 0,00a 0,01 ± 0,00a 0,01 ± 0,00a 0,03

B (štěpka) 0,01 ± 0,00a 1,00 ± 0,15a 0,01 ± 0,00a 0,34 ± 0,51a 1,02

C (kontrola) 2,01 ± 0,06b 6,99 ± 1,41b 6,00 ± 0,40b 5,01 ± 2,45b 15,00

D (kompost) 0,01 ± 0,00a 4,98 ± 0,87b 3,02 ± 0,24b 2,67 ± 2,27ab 8,01

Tab. 4: Smyv půdy – hodnocení mezi variantami (2018)

Varianta pokusu
Termín a velikost smyvu (g·m-2)

Velikost smyvu 

(g·m-2)

29.05.2017 28.06.2018 Průměr Suma

A (sláma) 0,01 ± 0,00a 0,01 ± 0,00a 0,01 ± 0,00a 0,02

B (štěpka) 0,01 ± 0,00a 0,01 ± 0,00a 0,01 ± 0,00a 0,02

C (kontrola) 0,36 ± 0,03b 1,93 ± 0,19b 1,15 ± 0,65b 3,29

D (kompost) 0,01 ± 0,00a 0,01 ± 0,00a 0,01 ± 0,00a 0,02

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

Eroze půdy (název odvozen z latinského „Erodere”) 
představuje komplexní proces spojený s rozrušováním 
půdního povrchu a následným transportem a sedimentací 
uvolněných půdních částic působením erozních činitelů. 
Mechanismus erozních procesů v případě vodní eroze 
se řídí působením a vzájemnou interakcí klimatických, 
topografických, pedologických, geologických, vegetačních 
a antropogenních faktorů. Ty souborně ovlivňují její vznik, 
průběh a rozsah. V ČR je v současné době vodní erozí 
ohroženo více než 50 % zemědělsky využívaných půd.

Obrázek 2 Záchytná kapsa pro měření půdního smyvu

Obrázek 1 Vodní eroze v meziřadí vinice
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Aktuální povinnosti vinařů,
zprostředkovatelů a obchodníků s vínem

Zákonem č. 321/2004 Sb., 
o vinohradnictví a vinařství 

a o změně některých souvisejí-

cích předpisů, ve znění pozděj-

ších předpisů, byly zpřísněny 

limity pro podávání prohlášení 

o zásobách. Pro podrobnější 

informace vytvořilo sektoru vi-

nohradnictví a vinařství Mini-

sterstvo zemědělství webovou 

stránku „Vinařský zákon“ (www.

vinarskyzakon.cz), zaměřenou 

mimo jiné na problematiku s ví-

nem, včetně sudového, a dovozu 

nebaleného vína, vinných hroz-

nů čerstvých, jiných než stolních 

hroznů, moštu, rektifikovaného 

moštového koncentrátu a rmu-

tu. Pokud je potřebné objasnit 

zákonná ustanovení, včetně pro-

blematiky podávání prohlášení 

o zásobách, je vhodné využit 

informační linku ÚKZÚZ tel. 

č. 515 304 125 a Státní země-

dělské a potravinářské inspekce 

(SZPI), případně e-maily uvede-

ných dozorových orgánů.

Podávání prohlášení o zá-
sobách specifikuje článek 32 

nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) č. 2018/273: 

„Producenti, zpracovatelé, stá-

čírny a obchodníci, kteří mají 

zásoby v členském státě povin-

ném vést aktualizovaný registr 

vinic v souladu s čl. 145 odst. 

1 nařízení (EU) č. 1308/2013, 

musí každoročně předklá-
dat prohlášení o zásobách 
vína a moštu k 31. červenci
příslušnému orgánu daného 

členského státu“. Prováděcí na-

řízení Komise (EU) č. 2018/274 

ve článku 23 upřesňuje termín 

podání: „Producenti, zpracova-

telé, stáčírny a obchodníci musí 

do 10. září předložit pro-
hlášení o zásobách uvedené 

v článku 32 nařízení v přenese-

né pravomoci (EU) 2018/273“. 

Vinařský rok je datově určen 

od 1.8. do 31.7. následujícího 

roku, což je pro aktuální povin-

nost od 1.8.2018 do 31.7.2019.

Povinné osoby 

 Povinnost podávání prohlášení 

o zásobách se týká:

• výrobců vína, moštů a koncen-

trátů, kteří je uvádí na trh;

• osob, které prodaly konečné-

mu spotřebiteli od 1. 8. 2018 do 

31. 7. 2019 množství převyšují-

cí 750 hektolitrů vína, tedy vel-

koobchodníků;

• maloobchodníků, jež prodali 

spotřebiteli více než 1 000 litrů 

sudového vína za vinařský rok;

• i maloobchodníků, kteří pou-

žívají zařízení pro plnění vína 

do nádob ve větším množství 

(tj. jakékoliv zařízení, které 

je uzpůsobeno k plnění vína 

ve větším množství, např. stá-

čecí linka nebo plnění vína 

pomocí hnacího plynu, čer-

padla), tedy i těch, kteří čepují 

víno z Bag-in-boxů pomocí 

čerpadýlek,

• obchodních zprostředkova-

telů.

Dotčené osoby podléhají plat-

né vinohradnické a vinařské 

legislativě, která také upravuje 

související přestupky při jejím 

porušování. Pokutu je možné 

stanovit až do 5 000 000 Kč.

Prohlášení se podává i při 
zásobách nulových

Povinnost podání prohláše-

ní příslušných osob existuje 

i v případě, že stav zásob je 
nulový. V tomto případě je nut-

né uvést do příslušných kolonek 

číslo 0 (nula).

Povinné prohlášení se podá-

vá na platném vzoru – formu-

láři. Prohlášení je posuzováno 

i z pohledu úplnosti a přesnosti 

uváděných údajů. Kromě čí-

selných hodnot je nutné zatrh-

nout, zda se jedná o výrobce, 

obchodníka nebo obchodního 

zprostředkovatele. 

Prohlášení o zásobách 
za uplynulý vinařský 
rok musí být podáno 
nejpozději dne 10. září 
2019.

Podání lze učinit elektronicky 

pomocí Portálu farmáře nebo 

poštou zaslanou na ÚKZÚZ, 

Znojmo-Oblekovice, Evrop-

ská 16/25, PSČ 671 81 Znojmo. 

Možné je také podání prostřed-

nictvím datových schránek. 

Doručené povinné prohlá-

šení je archivováno u ÚKZÚZ 

po dobu 10 roků.

Nejpoužívanější 
„počítačové“ podání je 
přes Portál farmáře

Spolehlivým a jednoduchým 

způsobem podání prohláše-

ní o zásobách je elektronické 

podání prostřednictvím Por-

tálu farmáře, který je dostup-

ný na http://eagri.cz/public/

web/mze/farmar/. Přihláše-

ný uživatel aplikace Registr 

vinic v Portálu farmáře má 

neustále k dispozici nejen již 

podaná prohlášení, ale i úda-

je vedené v registru vinic 

u ÚKZÚZ, což je nespornou 

výhodou. 

Zařazení vín a moštů 
do kategorií

Kategorie slouží zejména pro 

podávání povinného Prohlášení 

o zásobách, o sklizni a o pro-

dukci.

V tabulce jsou uvedeny pří-

klady zařazení vín a moštu 

do označovaných kategorií po-

dle platných evropských naří-

zení č. 2018/273, č. 2018/274 

a č. 607/2009.

VINAŘSTVÍ

K opakujícím se zákonným povinnostem v odvětví vína patří podávání prohlášení 
o zásobách. Vinařský rok 2018/2019 skončil 31. července 2019 a je to právě den, 
k němuž se povinné prohlášení podává. Zasílá se na Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský (ÚKZÚZ), a to nejpozději do 10. září 2019. V prohlášení se uvádějí údaje 
z vinařské evidence k 31. červenci 2019. Podání se týká nejen výrobců, kteří provozují 
výrobu vinařských produktů, ale také obchodních zprostředkovatelů, velkoobchodníků 
a také i maloobchodníků s prodejem sudového vína.

Text: Ing. Rostislav Gruna – vedoucí oddělení
ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic
Foto: Ing. Martin Něnička 

Prohlášení o zásobách za uplynulý 
vinařský rok musí být podáno 
nejpozději dne 10. září 

Kategorie pro zařazení vín a moštu

Víno s chráněným označením původu (CHOP)

Jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé stanovené 

oblasti, jakostní perlivé, jakostní likérové, víno originální certifikace.

Víno s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

Zemské víno (odrůdy zapsané ve Státní odrůdové knize a odrůdy urče-

né pouze pro výrobu zemského vína).

Odrůdové víno bez CHOP/CHZO

Odrůdové víno, perlivé, šumivé, likérové (i směsi, kupáže s uvedením 

názvu odrůdy) – dříve stolní víno.

Víno bez CHOP/CHZO

Víno – perlivé, šumivé, likérové (bez uvedení odrůdy) – dříve stolní 

víno.

Ostatní

Mladé víno v procesu kvašení, šumivé víno dosycené CO2, perlivé víno 

dosycené CO2.

Ostatní hroznový mošt 

Částečně zkvašený hroznový mošt z hroznů, burčák.

Povinnost se týká i maloobchodníků, jež prodali spotřebiteli více než 
1 000 litrů sudového vína za vinařský rok

INZERCE
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Rozhovor 
s Ing. Libuší Vrbovou:

Kdo jsou „Mladí vinaři? Je 

členství něčím podmíněno?

Mladí vinaři jsou lidé, vinaři, 

enologové, kteří se profesně 

věnují vínu. Podmínkou je, aby 

měli své malé vinařství nebo 

byli součástí rodinného podni-

ku, jako např. já. Věkový limit 

je na horní hranici 40 let, takže 

ten, kdo dosáhne této hranice, 

automaticky spolek opouští 

a zůstává dál už jen čestným 

členem. Důraz na malé vinař-

ství, produkující maximálně sto 

tisíc lahví vína ročně, je kladen 

proto, aby byl zaručen fakt, že 

on sám jako enolog víno vyro-

bil.

Jak vznikli „Mladí vinaři“ 

a kdo k tomu dal impuls? 

Impuls přišel od Evy Skálové 

a Dominiky Černohorské, což 

jsou naše dvě zakladatelky, kte-

ré získaly inspiraci v zahraničí. 

Všimly si různých prezentací 

právě podobných spolků nebo 

sdružení, která se lišila od toho, 

co je u nás zavedeno. Takže in-

spiraci si přinesly zvenčí a za-

čaly na tom pracovat. Většina 

z nás jsou vysokoškoláci, máme 

mezi sebou i docenta Mojmíra 

Baroně (mnohé z nás učil a nic 

nám neodpustil…), který je 

zde ve stejném postavení jako 

všichni ostatní, je jedním z nás. 

Když se spolek „Mladí vinaři“ 

někde prezentuje, tak jde o to, 

aby vynikla každá osobnost, 

každý jednotlivý člen.

Máte oporu ve vinařských 

orgánech, institucích v ČR?

Ano, máme, podporuje nás jak 

Svaz vinařů České republiky, 

tak Vinařský fond, pokud si 

požádáme, ale nakloněn je nám 

příznivě zejména Vinařský ráj, 

prodejce vinařských technolo-

gií a několik dalších sponzorů.

Jakou má spolek filozo-

fii, jde o generační projekt, 

o změnu?

Já bych ani neřekla, že jde 

úplně o nový směr, ctíme tradi-

ce a podporujeme jejich stálost. 

Chceme ukázat svým vrstevní-

kům, že na tradicích se dá sta-

vět, i když nově.

Je pravda, že se snažíme 

ukázat, že jde víno prezentovat 

i jinak, zábavněji, novým sty-

lem….máme poutavější pro-

pagační styl, třeba víno v nec-

kách apod.. Myslím, že to lidi 

baví a nejen ty mladé. V těch 

neckách máme všechna vína 

pohromadě a prezentujeme se 

navzájem, je jedno, kdo zrovna 

u necek s ledem stojí a věnuje 

se klientům. Snažíme se upo-

zorňovat na detaily ve víně, 

které si možná ani sám autor 

neuvědomuje. Jeden náš člen 

to nazval tak, že dobré věci si 

nekonkurují, spíše se doplňují 

navzájem.

Prezentuje se spolek jako 

kompaktní celek nebo každý 

sám za sebe s tím, že patří 

k „Mladým vinařům“?

Rozhodně jako jeden celek. Po-

řádáme i soutěž, která se nazý-

vá „Co chutná mladým“, letos 

byl již druhý ročník – soutěž 

je spojena s konferencí, letos 

tomu bylo tak, že víno mohl 

přihlásit kdokoliv bez omezení 

věku, avšak pouze vína suchá 

do 9g/l. Vína jsme hodnotili 

my, proto jsme svá vlastní vína 

přihlásit nemohli. Hodnotit 

nám pomáhali kolegové i s Ra-

kouska, Maďarska, Němec-

ka, vyhlašovaly se kategorie, 

z nichž nejzajímavější byla ka-

tegorie „mlaďoch roku“, zde již 

musel splňovat věkovou hranici 

do 40 let. Vítěz této kategorie se 

tak stává potencionálním dal-

ším členem „Mladých vinařů“.

Jsou Mladí vinaři“ ambasa-

dory nového pojetí? Vnímáte 

rozdíl v nárocích mladé gene-

race od starší?

Já bych extra rozdíl v genera-

cích neviděla. Spíš jde o zkuše-

nosti u jedněch a u těch mlad-

ších snad o nezkušenost v tom, 

že často preferují sladší vína. 

Naším cílem je vyrábět vína su-

chá, přírodní a umět přesvěd-

čit ty méně zkušené o kvalitě 

takových vín. Ale i mladší lidé 

začínají dávat přednost natu-

rálnějším vínům, možná i star-

ším odrůdám. To bývají ale již 

zkušenější konzumenti, kteří se 

ve víně více vyznají. 

Máte společná setkání, ra-

díte se, podporujete navzá-

jem, vyměňujete si zkuše-

nosti?

Ano, scházíme se, řešíme různé 

budoucí akce, ochutnáváme si 

vzájemně vzorky vín. 

Pořádáme i menší semináře pro 

veřejnost, kde v rámci jedné 

odrůdy vezmeme několik vzor-

ků z různých vinařství a od růz-

ných autorů, třeba Pinot Noir 

a porovnáváme. Je to jednak 

pro nás rozšíření vzdělání a po-

učení i pro veřejnost. Máme 

vždy nějakého přednášejícího, 

který o víně poví podrobnosti, 

představí odrůdu ve všech as-

pektech, což mnohým přinese 

opět nová poznání. 

Máte nějakou vizi, jak by 

se dal pozvednout ještě více 

vinařský potenciál Moravy? 

Její jedinečnost, terroir, ty-

pické odrůdy?

Myslím si, že ano, snažíme se 

v tomto směru fungovat a pod-

porovat rozvoj, jak terroir, tak 

apelace, podporovat mimořád-

nost viničních tratí, vinařských 

obcí, aby se vyzdvihl původ 

našich vín. Je to vidět i na na-

šich prezentacích, kde každý 

zástupce Mladých vinařů“ při-

nese vzorek, který považuje 

za typický a většinou se nám 

tam sejde 4-5 odrůd, právě 

těch typických pro Moravu. 

To znamená hlavně ryzlinky, 

veltlíny apod.,kde je možnost 

porovnání a ukázka typičnosti 

odrůd. Málokdy se tam objeví 

něco hodně odlišného. 

Vidíte ve skladbě odrůd 

inklinaci např. ke starým od-

růdám, které se vrací v čase?

Jsme moc rádi, že máme mezi 

sebou kolegu Jakuba Herzána 

z Kobylí, který je příznivcem 

takových starých odrůd a prá-

vě pěstuje Sylvánské zelené, 

Neuburské a velmi si váží vi-

nic po svých rodičích. Nevím, 

zda se chystá rozšiřovat tuto 

Mezigenerační výměna se jako velká vlna valí Evropou. Je 
to přirozený vývoj obnovování sil, když produktivní generace 
začíná stárnout. Nástup mladých sebevědomých lidí, 
vzdělanost, nové technologie i nové možnosti dokáží viditelně 
pohnout dějinami. Nejinak je tomu i ve vinařství, které má 
i v naší zemi tradici a hluboké kořeny jako réva sama. 

Vtipná prezentace „Mladých 
vinařů“- ksichtíky...

Libuše Vrbová patří 
k dvanáctce „Mladých vinařů“, 
kteří se objevili před třemi 
lety na naší vinařské scéně. 
Je absolventkou Mendelovy 
univerzity, Zahradnické 
fakulty - obor vinohradnictví 
a vinařství. Ukončením studia 
získala titul inženýr a nyní 
pokračuje už druhým ročníkem 
doktorandského studia 
na téže fakultě.

Narodila se v Hustopečích 
do rodinného vinařství, kde 
strávila svá dětská léta a kde 
žije dodnes. Vztah k vínu 
byl pro ni samozřejmostí 
a vinařské prostředí rodiny 
ovlivnilo i volbu studia a další 
životní dráhu. Od roku 2017 
je členkou spolku „Mladých 
vinařů“, kde aktivně vystupuje 
při prezentacích vína. Pomáhá 
psát novou mladou historii 
vinařství na Moravě, spolu se 
svými vrstevníky propaguje 
jeden z nejkrásnějších 
tradičních oborů, kterými je 
vinařství. Mladou inženýrku 
Libuši Vrbovou baví všechno, 
co víno povyšuje na kulturní 
příčku. Je odvážnou a suverénní 
vítězkou ČR v sabráži 2017, 
což donedávna bylo zejména 
doménou mužů. Výzvou jsou 
pro ni i soutěže vín, jako např. 
Mistrovství ČR v blendování vína, 
kde uplatňuje svůj um a cit pro 
víno. Tento její zdánlivě malý, ale 
nasazením velký profesní okruh 
uzavírá degustátorská činnost 
v odborných komisích, která je 
předpokladem svébytnosti, ale 
i pokory k ušlechtilému nápoji, 
kterým víno bezesporu je.
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Ing. Libuše Vrbová ráda prezentuje 
vína „Mladých vinařů“- kolegů 
a s odborností sobě vlastní získává 
pozornost milovníků vína, (za ní 
Lukáš Kovalský) 

Vinorodá země dávala obži-

vu našim předkům a mladí 

mají rozhodně na čem stavět. 

Ohlédneme-li se po Evropě, tak 

s nejvýraznějším signálem vý-

měny generací začalo sousední 

Německo, kde kulminuje dra-

vá touha nastupující „Genera-

tion Riesling“ do neuvěřitelných 

rozměrů. Mladí vinaři jsou pod-

porováni vinařským institutem 

a k dnešku skupina čítá kolem 

pěti set mladých vinařských je-

dinců. Do erbu národní svébyt-

nosti vsadili symbolicky odrůdu 

Ryzlink, která má být dovedena 

na vrchol dokonalosti a jedi-

nečnosti. Stejně tak naši mladí 

vinaři stojí na prahu své vlastní 

budoucnosti a ukazují vinařské 

veřejnosti, že když se chce, dá se 

dosáhnout mnohého. Od myš-

lenky k realizaci je dlouhá cesta, 

ale oni už teď dávají o sobě vě-

dět. A vedou si skvěle!

CHTĚJÍ DĚLAT VĚCI JINAK

To slovo „jinak“ dává jediný smy-

sl. Skrývá v sobě víno samotné, 

pak ale i adjustaci vinět a prezen-

taci navenek. Otevřeně o sobě 

mluví, nic neskrývají. A to je 

nová započitatelná hodnota, kte-

rou přinášejí vinařskému světu. 

Říkají si „Mladí vinaři“, 

je jich do počtu čtrnáct, jsou 

vzdělaní, pracovití a ví, co chtějí. 

Pěstují hrozny, dělají víno po-

dle svého umu a přesvědčení. 

Rozhodují o jeho charakteru, 

starají se o něj a sympaticky své-

rázným způsobem ho propagují 

směrem k zákazníkovi. Hrdě se 

hlásí k tradicím Moravy, chtějí 

podporovat Českou republiku 

jako tradiční vinařský region, 

který umí udávat nové trendy 

v oboru. Za každým z mladých 

vinařů stojí příběh, který je po-

zoruhodný a nevšední. Potkali 

se ve vzácné názorové symbió-

ze, mají před sebou perspektivu 

a sny, které mají šanci zúročit. 

Mají v sobě velkou toleranci, 

přejícnost a otevřenost. Spolek 

„Mladých vinařů“ je ze dvou 

třetin mužský, což se u vinař-

ského oboru očekává. Jejich 

vína již obíhají vinařskou scé-

nu, jsou kvalitní, něčím oprav-

du jiná a čím dál více oblíbená. 

Zbývající třetinu obsadily mladé 

vinařky, které zdravě konkurují 

svým kolegům nejen půvabem, 

ale zejména výborným vínem, 

které jako enoložky samy vyro-

bily a vdechly mu kouzlo nové-

ho, typicky originálního vína. 

V tomto ohledu jsme již do-

hnali západní vyspělý vinařský 

svět, kde ženy jsou uznávanými 

osobnostmi, jak v rodinných 

vinařstvích, tak na nejvyšších 

příčkách vinařských institucí. 

V jednom z rozhovorů mi nej-

lepší sommelier světa, Francouz, 

pan Serge Dubs MW, svěřil, že 

pokud si má vybrat dobré víno 

k menu, zeptá se nejprve na ná-

zor své ženy. 

Z několika důvodů jsem si 

vybrala k rozhovoru právě proto 

mladou, perspektivní vinařku 

Ing. Libuši Vrbovou, která má 

jasnou představu o budoucnosti 

nejen své, ale i svých kolegů, se 

kterými sdílí spolek, který si dal 

do vínku motto: „Víno je náš ži-

vot, naše práce i naše vášeň“.

Text a foto: Eva Kloudová
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Charakteristika odrůd švestek 
dozrávajících na stromě

Sklizňová zralost v praktickém 

hodnocení se odvozuje z povr-

chové barvy plodu a posuzuje 

se v době, kdy plod dosáhne 

plné zralosti. Základní barva 

slupky může být zelená, žlutá, 

zelenožlutá, červeně modrá až 

tmavě modrá. Stupeň vybar-

vení závisí na oslunění plodu 

na stromě, zastíněná část plodu 

mívá barvu méně intenzivní. 

Odrůda při pěstování slivoní je 

ekonomickým faktorem ovliv-

ňují kvalitu produkce a také 

rozhoduje o použití plodů pro 

zpracovatelské účely, v nichž 

zpravidla převažuje dominant-

ní znak jako je obsah cukerné 

sušiny při zpracování na zahuš-

ťované výrobky jako jsou povi-

dla. Naopak švestky v čerstvém 

stavu vedle toho, že v konzum-

ní zralosti mají harmonický 

poměr cukrů a organických 

kyselin, nebudou při prodeji 

výrazně měknout. Zpomalení 

zrání je v přímé vazbě na sti-

mulační účinky etylenu, který 

vzniká na počátku klimakteric-

ké fáze nejen u plodů švestek, 

ale u šech dalších druhů jako 

jsou jablka, hrušky, meruňky 

a další, označované jako kli-

makterické plody. Už stopy ety-

lenu v pletivu podporují znaky 

zrání plodu jako je vybarvová-

ní slupky, oxidace organických 

kyselin. Ztráta pevnosti plodu 

je výsledkem zkracování pek-

tocelulosy a degradace polyga-

lakturonanů z pevné struktury 

do rozpustné formy. Tento děj 

označujeme jako měknutí plo-

du a měří se penetrometricky 

(v MPa).Vztah mezi produkcí 

etylenu v plodu švestek a jeho 

měknutím je kauzálním je-

vem, který se dobře rozpozná 

na úrovni odrůdy. Introdukce 

odrůd do ovocnářské praxe 

byla zavedena před více jako 

100 lety, nomenklatura odrůd 

je stabilní a v současnosti se 

sklízí (podle Ovocnářské Unie 

České republiky) z 26 hospo-

dářsky významných odrůd, 

které začínají sklizní od polovi-

ně července odrůdou 'Herman' 

a končí odrůdou 'Topend Plus' 

v polovině října. Pomologické 

třídění slivoní Prunus domesti-

ca L. se nejčastěji člení na slívy, 

renglody a švestky pravé, po-

lošvestky mají charakter šves-

tek, jen plody nemusí být již 

tak výrazně protáhlé, dužnina 

nebývá tak pevné konsistence 

jako u švestek pravých. Struk-

tura odrůd je rozšiřována no-

vými odrůdami z Geisenheimu 

(šlechtitel H.B. Jacob), který za-

čal v roce 1980 s označením od-

růdy Top ('Topfive', 'Topking', 

'Tophit') v rozsahu od odrůd 

raných až po pozdní, odrůdy 

jsou sklizňově a klimaticky sta-

bilní a odolné proti šarce.

Produkce etylenu odrůd 
švestek dozrávajících 
na plodonoši

Plynově chromatografické 

stanovení etylenu zachycuje 

koncentraci etylenu ve velmi 

širokém rozsahu od stop až 

stovky mikrolitrů etylenu uvol-

ňovaného do měřící nádoby, 

do níž bylo naváženo 5 plodů. 

Z tohoto hermetického prosto-

ru, který je menší jak 800 ml, 

se odebere 1 ml atmosféry pro 

analytické stanovení. Převod 

vytvořeného etylenu z vnitro-

-pletivového prostoru plodu 

do okolního prostoru se děje 

přes slupku difuzí. Zkoušené 

odrůdy byly vždy v hmotnosti 

30 kg pro zkoušenou odrůdu. 

Dovoz z místa sklizně (Agro 

Stošíkovice, znojemský re-

gion, majitel sadu Ing. Ka-

houn) proběhl vždy za stejných 

podmínek, sklizeň dopoledne, 

přímá přeprava do Lednice, 

s následnou analýzou etylenu 

(HP/GC/FID) a analýzou pe-

netrometrické pevnosti plo-

du (v MPa) na přístroji Texan 

2000. Od poloviny července 

až do poloviny října bylo po-

dle optimální zralosti odrůdy 

analyzováno 13 odrůd (graf 1). 

Rané odrůdy ('Topfirst', 'Ča-

čanská Lepotica', 'Stanley', 'Ča-

čanská Najbolja', 'Valjevka') 

v posklizňovém uložení (7 dnů, 

teplota 20 °C, nasycení vzduchu 

85 %) měly vysokou produkci 

etylenu, která u odrůd 'Stanley' 

byla 220 ul.kg/h a odrůdy 'Ča-

čanska Nalbolja' 240 ul/.kg/h, 

takže i ve skupině raných od-

růd významně převyšovaly 

ostatní odrůdy. Sklizeň odrůd 

však proběhla za zcela stan-

dardních podmínek, v nichž 

produkce etylenu byly na po-

čátku klimakterické vývojové 

fáze a nepřesahovaly základní 

hodnoty desetin ul/kg.h. Jen 

odrůda 'Topfirst' s hodnotou 

20 ul/kg.h byla pravděpodobně 

sklizena dříve. U pozdních od-

růd, s odrůdou Elena uzavíra-

jící tuto pozdní skupiny odrůd, 

začínající zrát až v polovině 

října, měla počáteční hodnoty 

produkce na prahové produk-

ci etylenu. Proto nezralé plody 

podle kritéria etylenu, obsa-

hují při sklizni pouze nepatrné 

stopy etylenu a to i v blízkosti 

mitochondrií, v nichž se tvoří, 

ale dosud nemají dostatečnou 

kapacitu pro svoji stimulační 

účinnost. Polopozdní odrůdy 

('Hanita', 'Valor', 'Jojo', Topend) 

a pozdní odrůdy (President, 

Tophit, Elena) mají počáteční 

produkci etylenu na shodné 

počáteční úrovni klimakterické 

fáze, ale po období posklizňo-

vého dozrávání (za 7 dnů při 

20 °C) se uniformně nezvýšila 

produkce etylenu v pletivu, což 

je příslibem toho, že i měknutí 

pletiva po tomto období bude 

významně zpomaleno.

Měknutí pletiva plodu 
v posklizňovém dozrávání

Přítomnost etylenu ve vnitrople-

tivovém prostoru, byť i ve sto-

pových koncentracích, které 

jsou v hodnotách 0,5 až 1 ul/l, 

podněcují zrání, což je známo 

ze 60. let minulého století (Abe-

les 1960) a platí pro všechny 

ovocné druhy klimakterického 

typu. Přepočet koncentrace ety-

lenu na jeho produkci, vzhle-

dem k zavedení rozměru času 

do výpočtu, v případě produk-

ce, však znamená, že všechny 

hodnoty produkce, které byly 

experimentálně zjištěny, vždy 

představují vyšší nadprahové 

koncentrace etylenu, působí sti-

mulačně na měknutí. Děje se tak 

nejen u raných odrůd, u nich 

etylen je jednoznačně vysoký, 

ale i u zcela pozdních odrůd 

('Topend', 'President', Tophit', 

'Elena'), v nichž měknutí u pro-

běhlo, ale úměrně menší rych-

lostí vůči stopovému obsahu 

etylenu (graf 2). Pektoceluloza 

a z ní vzniklé štěpné produkty, 

označené jako polypektogalak-

turonany, tvoří v nezralém stavu 

mechanickou pevnost pletiva, 

bez přítomnosti etylenu, jsou 

dostatečně stabilní, neboť jejich 

enzymatický aparát, který tyto 

změny podmiňuje (pektocelulá-

za a exo- a endogalakturonáza) 

nejsou etylenem rovněž aktivo-

vány. První aktivační stopy ety-

lenu vzniklé v mitochondriích 

snadno podněcují enzymatic-

ký systém měknutí, který vede 

k zkracování makromolekul 

pektocelulózy a odštěpování ce-

lulózy, které představuje pevnou 

strukturu, tvořící tvrdost plodu. 

Stálé zkracovaní makromolekuly, 

která nabývá koloidní struktury, 

zahajuje měknutí pletiva. Kauzál-

ní vztah účinku etylenu a degra-

dace pektinů se odehrává uvnitř 

pletiva pod ochranným účinkem 

slupky plodu, aniž bude do toho-

to děje zasahovat exogenní ety-

len. Z tohoto vztahu je zřejmé, že 

minimální koncentrace etylenu 

uvnitř plodu se dosáhne v ob-

dobí po oddělení plodu od plo-

donoše jen dvěma technologicky 

přijatelnými opatřeními jako je 

rychlé zchlazení plodu, případně 

uplatněním plynné směsi v chla-

zeném prostoru nebo ošetření 

plodu 1-MCP po sklizni.

Měknutí odrůd švestek 
ve vztahu k produkci 
etylenu v plodu 

Postupnou sklizní odrůd tech-

nologicky rozlišené na rané, 

polorané a pozdní odrůdy 

byly podobně jako při hod-

nocení produkce etylenu, 

za časově stejně dimenzované 

doby řízeného posklizňové-

ho dozrávání v teplotě 20 °C 

za do dobu 7 dnů, měly pene-

trometrické hodnoty v (MPa) 

rozlišeny do dvou základních 

skupin, které jsou kauzálně 

OVOCNÁŘSTVÍ

Plody švestek jsou klimakterického typu, u nichž na počátku zrání se začnou uvnitř pletiva 
kumulovat první stopy etylenu vzniklého biogenezí v methioninovém cyklu. Teoreticky odvozená 
sklizeň švestek je v okamžiku, kdy se v plodu objevují první stopy etylenu. Fyziologický účinek 
etylenu je mnohostranný a to nejen na tvorbu povrchových barviv, spotřebu organických 
kyselin, ale i na měknutí plodu. Rozpoznání produkce etylenu na úrovni odrůd švestek podle 
doby růstu na plodonoši, z čehož se odvozuje ranost odrůdy, je klíčem pro posklizňovou 
uchovatelnost odrůdy švestek. Kauzální vztah mezi produkcí etylenu, jehož obsah je 
uvnitř plodu a rychlostí měknutí plodu, hodnocené penetrační technikou (údaje v MPa) 
v posklizňovém období při teplotě 20°C za dobu 7 dnů rozhoduje o uchovatelnosti odrůdy.

Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc
Zahradnická fakulta Mendelova Univerzita v Brně, Lednice

Graf č. 1

Graf č. 2

Čačanská najbolja

President
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Fosfonáty se totiž staly látkami, 

pro jejichž rezidua v konkrét-

ních plodinách byly na úrovni 

EU stanoveny legislativní limi-

ty (maximální limity reziduí 

– MLR) a jejich obsah je tudíž 

v potravinách sledován. Je to 

důsledek toho, že fosfonáty byly 

registrovány jako prostředky 

na ochranu rostlin. A jako ta-

kové podléhají příslušným le-

gislativním opatřením, ke kte-

rým, mimo jiné, patří právě 

i stanovení a dodržování MLR. 

Fosfonáty draselné před-

stavují účinnou složku, která 

je v podstatě směsí dvou dra-

selných solí (KH2PO3 & K2H-

PO3) kyseliny fosfonové, resp. 

kyseliny fosforité (souhrnný 

vzorec H3PO3 se popisuje pro 

kyselinu fosfonovou dle IU-

PAC vzorcem PHO(OH)2. 

Tato molekula existuje v rov-

nováze s menšinovým tauto-

merem(isomerem) P(OH)3. 

V souladu s doporučením 

IUPAC (2005) se první forma 

označuje jako kyselina fos-

fonová, kdežto forma druhá 

jako kyselina fosforitá3. Neza-

měňovat s kyselinou fosforeč-

nou H3PO4 - obr.1). Kyselina 

fosfonová a její soli, fosfonáty 

draselné, jsou systémové látky 

vykazující výrazný fungicidní 

účinek proti řadě houbových 

patogenů (zabraňují klíčení 

spor a růstu mycelia), ale pů-

sobí i proti některým pato-

genním bakteriím ovocných 

plodin, zeleniny a okrasných 

rostlin. Po aplikaci dochází 

k rychlému vstřebávání jak 

listy, tak, při aplikaci zálivkou, 

i kořeny a k rychlé akrope-

tální i bazipetální translokaci 

(tj. jsou rozváděny v pletivech 

jak vzhůru, tak i dolů směrem 

k bazálním částem rostliny). 

V rostlinách dochází k přemě-

ně fosfonátů na kyselinu fos-

fonovou3. Fosfonáty byly vy-

užívány zpočátku především 

v ekologickém pěstitelství 

(např. réva vinná aj.) jako pro-

středky na posílení zdravotní-

ho stavu rostlin. Tento stav se 

však změnil poté, co byly fos-

fonáty draselné oficiálně zare-

gistrovány jako pesticid (pod-

zim 2013), byť po nějakou 

přechodnou dobu ještě jejich 

používání bylo možné. Celou 

situaci ještě komplikuje to, že 

se v ochraně rostlin již dlou-

hou dobu používají fungicidní 

účinné látky fosetyl a fosetyl-

-Al (u nás např. přípravek 

Aliette 80 WG registrovaný 

pro některé ovocné plodiny). 

Studie metabolismu fosetylu 

a fosetyl-hliníku v rostlinách 

ukázaly, že se tyto sloučeniny 

hydrolyzují na fosfonovou ky-

selinu a ethanol. Kyselina fos-

fonová v rostlině tedy může 

mít původ jak z fosfonátů, tak 

právě i fosetylu/fosetyl-Al4. To 

přináší problémy zejména pro 

ekologické pěstitele, kdy se ar-

gumentuje tím, že je v tomto 

případě obtížné jednoznačně 

určit původ reziduí. K tomu 

se přidává ještě skutečnost, 

že fosfonová kyselina a její 

soli, ale také fosetyl-Al a fo-

setyl jsou pokryty jednotnou 

definicí rezidua: „Fosetyl-Al 

(suma fosetylu, kyseliny fos-

forité a jejich solí, vyjádřeno 

jako fosetyl)“ (anglicky: Fo-

setyl-Al (sum of fosetyl, phos-

phonic acid and their salts, ex-

pressed as fosetyl), pro které je 

pak také stanovován jednotný 

odhad dietární expozice, limit 

MLR i limit ADI (přijatelný 

denní příjem). 

Pěstitelé mimo režim EP
nejsou v používání fosfonátů 

draselných ani úč.l. fosetyl-Al 

nijak omezeni (samozřejmě 

při dodržení podmínek platné 

registrace). Komplikace však 

přináší využívání těchto látek 

pěstitelům ovoce určeného pro 

výrobu dětských výživ. Na fos-

fonáty ve výrobcích kojenecké 

a dětské výživy se vztahuje stej-

ná legislativa, jako na všechny 

ostatní účinné látky registrova-

né jako přípravky na ochranu 

rostlin, a tedy i jednotný limit 

reziduí („baby food limit“) 

0,01 mg/kg (a to jako souhrnná 

suma reziduí – tj. včetně kyseli-

ny fosfonové a jejích solí a také 

včetně fosetyl hliníku a meta-

bolitů degradace – viz výše). 

A zde pak vstupuje „do hry“ 

relativně vysoká perzistence re-

ziduí těchto látek v rostlinách, 

které pak často zůstanou v ovo-

ci nad limitem dětské výživy. 

Metabolismus fosetyl-
-Al a kyseliny fosfonové 
a rychlost degradace je-
jich reziduí byla hodnocena 

ve studii uskutečněné v rámci 

spolupráce firmy vyrábějící 

dětskou výživu (Deva Nutrition 

a.s.) a Výzkumného ústavu 

ovocnářského Holovousy s.r.o. 

Experimenty byly zaměřeny 

jednak na zjištění, zda je kyse-

lina fosfonová (nebo její soli) 

přítomná v ovocných stromech 

přirozeně, a pokud ano, v ja-

kém množství, druhá část expe-

rimentů se týkala sledování de-

gradace fosetyl-Al v jabloních 

ošetřených fungicidem Aliette 

80 WG. V první části pokusů 

byly odebrány vzorky kořenů, 

kůry a pupenů ze stromů jablo-

ně v soukromé zahradě (Bystré, 

Orlické hory), kde prokazatel-

ně nebyly v předchozích letech 

aplikovány žádné přípravky, 

a to ani hnojiva, které by obsa-

hovaly fosfor v jakékoliv formě. 

V žádné z částí rostlin těchto 

analyzovaných vzorků nebyla 

hledaná rezidua detekována 

a přirozený výskyt kyseliny 

fosfonové v pletivech tak nebyl 

v těchto testech potvrzen.

Druhá část studie se uskuteč-

nila ve výsadbě jabloní, stá-

ří cca 25 let, odrůda Golden 

Delicious. Ošetřovaná varianta 

zahrnovala, stejně jako neo-

šetřovaná kontrola, blok 5 řad 

a 10 stromů. Přípravek Aliette 

80 WG byl aplikován v testu 

pouze jednou, 26. května 2014, 

v dávce 3 kg/ha a v objemu po-

střikové kapaliny 400 l/ha. Těs-

ně před aplikací byly odebrány 

kontrolně vzorky listů a plůd-

ků, další odběry pak následova-

ly 1, 31, 60 a 122 dnů po ošetře-

ní. V každém odběru a variantě 

byly odebírány vždy 3 vzorky, 

jež byly analyzovány v akredi-

tované zahraniční laboratoři, 

kterou využívá závod pro testy 

svých provozních vzorků.

Výsledky ukázaly, že v lis-

tech se původní mateřská účin-

ná látka fosetyl-Al nacházela 

v průběhu celé sezóny (ještě při 

posledním odběru v září v jed-

nom ze vzorků byl obsah ú.l. 

0,038 mg/kg), byť došlo během 

prvních třiceti dnů po aplikaci 

k jejímu významnému poklesu 

(Obr. 2). Zajímavým výsled-

Ačkoliv fosfonáty nejsou dle hodnocení Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin (EFSA) považovány za látky vzbuzující 
obavy1,2, někteří ovocnáři se v poslední době setkávají 
s problémy v souvislosti s pozitivními nálezy jejich reziduí 
v ovoci. Tyto problémy se týkají zejména pěstitelů v režimu 
ekologické produkce a také pěstitelů, kteří produkují ovoce 
jako surovinu pro zpracování na dětskou výživu. Co je příčinou 
těchto problémů?

Obr.1. Kyselina fosforitá/fosfonová a kyselina fosforečná

Ing. Jana Kloutvorová, SISPO; 
Ing. Pavel Hejzlar PhD., Deva Nutrition a.s.

Obr. 2. Obsah sledovaných reziduí v listech odebraných před aplikací přípravku Aliette 80 WG a následně 1, 31, 60 
a 122 dnů po aplikaci

Obr.3. Obsah sledovaných reziduí v plodech odebraných před aplikací přípravku Aliette 80 WG a následně 1, 31, 60 
a 122 dnů po aplikaci

*) v souladu s definicí rezidua

*) v souladu s definicí rezidua
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V červnu se konala v Praze 

odborná konference na téma 

„Bezpečné potraviny pro české 

spotřebitele – efektivní kont-

rola a omezování kontaminan-

tů v potravinách“. Hned o den 

později se podobné problema-

tice věnovala tisková konference 

Potravinářské komory. Aby toho 

nebylo málo, pořádal opět násle-

dující den Státní zdravotní ústav 

odborný seminář „Přípravky 

na ochranu rostlin a ochrana 

zdraví lidí“. Není proto na škodu 

si připomenout, co vše na nich 

zaznělo.

Zaměření konference

Vysvětlení k programovému 

zaměření odborné konference 

dali její pořadatelé. Odehrála se 

na půdě Ministerstva průmyslu 

a obchodu a jejím hlavním or-

ganizátorem byl Svaz obchodu 

a cestovního ruchu České re-

publiky. Hned na úvod je třeba 

zdůraznit, že předmětem hlav-

ního zájmu přednášejících bylo 

ovoce a zelenina. Blížilo se léto 

a s ním nová úroda čerstvého 

ovoce a zeleniny, nejen z do-

mácích zdrojů. Asi i proto zde 

kromě zástupců řetězců byla 

přítomna také početná polská 

delegace. V úvodu moderátor 

a viceprezident SOCR ČR Pa-

vel Mikoška řekl, že s chemií 

v zemědělství to není tak jed-

noduché. Populace roste, stejně 

jako požadavky na nezávadnost 

ovoce a zeleniny, ale také vizuál-

ní excelentnost. Vizuálně špatné 

zboží je neprodejné. Reáliemi 

konference proto byly otázky:

Dokážeme zajistit efektivní 

kontrolu dovozů ze zahraničí 

a dodávek od českých pěstitelů?

Jak moc se můžou čeští spo-

třebitelé cítit v bezpečí?

Jaká jsou nejčastější rizika 

v potravinách na českém trhu?

Jaká jsou nejčastější pochybe-

ní producentů, dovozců a zpra-

covatelů

Jak se proti nim bránit?

Po reziduích pesticidů v po-

travinách nikdo netouží. O tom 

není nejmenší pochyby. Již 

málo se však hovoří o tom, že 

to není zájmem ani výrobců, ani 

samotných pěstitelů. V České 

republice se používají účinné 

látky registrované v EU. Pří-

pravky z nich vyrobené a řádně 

registrované nejsou zadarmo. 

Používají se v systémech inte-

grované ochrany rostlin a jejich 

aplikace je předmětem kontroly 

státních orgánů. „Musíme ochrá-

nit spotřebitele především v těch 

případech, kdy sami nemohou 

při nákupu odhalit překročení 

povolených limitů těchto látek. 

Stát tomu může napomoci legis-

lativními opatřeními, průběžnou 

kontrolou obsahu cizorodých lá-

tek a také informováním spotře-

bitelů. Dnes sedm z deseti spotře-

bitelů se již zajímá o bezpečnost 

potravin“, řekl na úvod Pavel 

Vinkler, ředitel odboru podni-

katelského prostředí a obchod-

ního podnikání Ministerstva 

průmyslu obchodu. 

Den bezpečnosti 
potravin OSN

Jitka Götzová, ředitelka odbo-

ru bezpečnosti potravin Mini-

sterstva zemědělství potvrdila 

spoluorganizátorství konference 

i proto, že první Den bezpeč-

nosti potravin byl OSN vyhlášen 

na 7. června 2019 . OSN za tím 

účelem vyhlásila několik kro-

ků, které mají na vládní úrovni 

zajistit bezpečnost potravin. 

K nim patří:

 Garance systému bezpečnosti 

potravin

 Bezpečné pěstování zeměděl-

ských plodin

 Udržení bezpečnosti potravin 

v obchodě

 Kontrola bezpečnosti potravin 

a přístup k informacím

 Komunikace napříč sektory 

i na mezinárodní úrovni

Od roku 2002 se bezpečnos-

ti potravin věnuje Informační 

centrum bezpečnosti potravin 

na Ministerstvu zemědělství. 

Vzhledem k tomu, že se to často 

plete nebo zaměňuje je třeba roz-

lišovat dva pojmy. Bezpečnost 

potravin představuje zdravotní 

a hygienickou nezávadnost. Na-

opak potravinová bezpečnost se 

týká zajištění dostatku potravin.

Legislativa bezpečnosti 
potravin

Legislativní požadavky v ob-

lasti bezpečnosti potravin 

představil Martin Šťěpánek 

z potravinářského odboru 

Ministerstva zemědělství. Po-

dle jeho názoru je bezpečnost 

potravin v České republice 

na vysoké úrovni. Na evrop-

ské úrovni jsou požadavky 

na bezpečnost potravin řešeny 

zejména:

 Nařízením EP a Rady (ES) 

č. 178/2002, kterým se zřizu-

je Evropský úřad pro bezpeč-

nost potravin

 Nařízením EP a Rady (ES) 

č. 852/2004, o hygieně potravin

 Nařízením EP a Rady (EU) 

č. 1169/2011, o poskytování 

informací o potravinách spo-

třebitelům

Netuším, zda to byl úmysl, nebo prostá náhoda. 
V nejteplejším a nejbouřlivějším druhém červnovém týdnu 
se mi zdálo, že pesticidy jsou tím nejhorším a jediným, co 
ohrožuje bezpečnost konzumentů potravin a jejich zdraví.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Rezidua pesticidů
sleduje SZPI

Ze zkoumaných pesticidů jich 

bylo pozitivních 933 (ale nebyly 

nevyhovující), což představuje 

téměř 79 procent. K překročení 

současných nastavených limitů 

pak došlo jen u 26 vzorků (tra-

dičně čaje). Pouze dva vzorky 

(mák) byly z České republiky. 

Příčinou nadlimitních zjištění 

reziduí u pesticidů je podle Pet-

ra Cuhry, ředitele inspektorátu 

SZPI v Praze, zejména:

Nesprávné použití přípravku 

Nedodržení správného dáv-

kování

Nedodržení ochranných lhůt

„SZPI se v rámci úřední kont-

roly potravin dlouhodobě a syste-

maticky věnuje problematice re-

ziduí pesticidů,“ řekl Petr Curha, 

s tím, že tak vytváří průběžný 

tlak na celý potravinářský řetěz, 

aby této závažné a složité oblasti 

věnoval adekvátní pozornost.

Nízkoreziduální 
a bezreziduální produkce 
českého ovoce

O tom, že se o kvalitní produk-

ci českého ovoce starají nejen 

kontrolní orgány, ale také pěs-

titelé ovoce prostřednictvím 

Ovocnářská unie ČR, přesvědčil 

přítomné její předseda Martin 

Ludvík. Zdůraznil integrovanou 

produkci ovoce v ČR, která je 

ekonomickou produkcí ovo-

ce vysoké kvality při uplatnění 

ekologicky přijatelných metod 

pěstování a minimalizaci ne-

žádoucích vedlejších účinků 

agrochemikálií pro jejich pou-

žívání. Jablka z této produkce 

byla také k dispozici v dárko-

vém balení všem účastníkům 

konference. Vysvětlil také pojmy 

nízkoreziduální a bezreziduál-

ní produkce ovoce využívané 

v ČR. V případě nízkoreziduální 

produkce ovoce je ochrana rost-

lin prováděna tak, aby rezidua 

byla nižší než 100 % maximál-

ního limitu MLR dle Nařízení 

č. 396/ES/2005. Ve skutečnosti 

je nejčastějším rozmezím 33 % 

až 50 % maximálního limitu. 

Naopak u bezreziduální pro-

dukce ovoce je ochrana rostlin 

prováděna tak, aby rezidua pes-

ticidů byla nižší než 0,01 mg/kg 

v době sklizně produkce, což je 

parametr dětské výživy. Těchto 

hodnot lze dosáhnout aplikací 

preventivních metod, monito-

ringem chorob a škůdců, pre-

ferencí biopreparátů, podporou 

biodiverzity, introdukcí predá-

torů, antirezistentní strategií 

a prodloužením ochranných 

lhůt přípravků. Vyzvedl také 

skutečnost, že v ČR se nepo-

užívají vosky při třídění a ba-

lení ovoce. Během skladování 

se používá pouze technologie 

Smartfresh. Upozornil také 

na nešťastnou negativní prezen-

taci českého ovocnářství v ně-

kterých médiích. Ačkoli vystou-

pení Martina Ludvíka vzbudilo 

velkou pozornost, v závěrečné 

tiskové zprávě se o něm nic ne-

říká. Škoda… 

Životnost přípravků 
je krátká

K systému povolování přípravků 

na ochranu rostlin a řízení rizik 

se vyjádřil Pavel Minář, ředitel 

odboru Přípravků na ochranu 

rostlin ÚKZÚZ. Zdůraznil, 

že mezi léty 1993 a 2008 do-

šlo k revizi všech používaných 

účinných látek. V roce 1993 

bylo v EU téměř 1 000 účinných 

látek. V roce 2019 je jich 479. 

Životnost přípravku se odhadu-

je v průměru na čtyři až pět let. 

Nízká spotřeba pesticidů 
v ČR

Mírně překvapivé informace 

přednesl Jiří Ruprich z Centra 

zdraví, výživy a potravin SZÚ. 

Ve svém příspěvku zdůraz-

nil, že za posledních šest let 

se v ČR snížilo množství po-

užitých pesticidů o 7,1 %. To 

je dramaticky méně (1,9 kg/

ha) než například v Belgii (8,0 

kg/ha). Vysvětlil také, že pro 

zdraví konzumentů potravin je 

rozhodující to, co je skutečně 

v prodeji. Současně prozradil, 

že nižší dávky pesticidů mo-

hou mít horší zdravotní ná-

sledky neboť jde o dávku pro 

organizmus, nikoli o dávku 

aplikovanou na plodinu! 

Odpovědnost obchodu 
za bezpečnost potravin

Závěrečný panel programu 

konference se týkal vztahu ob-

chodníka a spotřebitele. Ten se 

nesl v duchu „Obchod je tím, 

kdo má zákazníkovi zajistit 

bezpečné a zdravé potraviny 

za co nejlepší cenu“. Jak toto 

tvrzení pojímají různé řetězce 

zaznělo v anonymních vyjád-

řeních. Zřejmě každý z řetězců 

chtěl zůstat skrytý. V jednom 

se však shodly. Sami si stano-

vují vlastní parametry kvality 

včetně MLR, sami si rozbory 

provádějí nebo organizují. Zda 

postupují podle stejných meto-

dik nebylo zřejmé. Obchodní 

OVOCNÁŘSTVÍ OVOCNÁŘSTVÍ

Pavel Mikoška
Jitka Götzová Petr Cuhra

Martin Ludvík Pavel Minář Jiří Ruprich

Diskuzní panel



Sucho a s ním spojené tropic-

ké teploty vytvářejí optimál-

ní podmínky pro množení 

až přemnožení řady škůdců. 

Ochrana proti nim citelně zvy-

šuje náklady na ochranu a za-

nedbáme-li ji, kromě letošních 

škod, můžeme počítat se zvý-

šenou škodlivostí i v následu-

jícím roce. 

Vícegenerační škůdci

Bi- až polyvoltinní škůdci vždy 

představují v ochraně větší 

oříšek, než monovoltinní dru-

hy. I po provedení ochrany se 

může jejich populační husto-

ta v následující generaci vrátit 

na úroveň, převyšující hladinu 

ekonomické škodlivosti, což 

si vynutí další ošetřování. To 

může být z hlediska ochran-

ných lhůt přípravků „oříšek“ 

velikosti „kokosáku“. 

Vysoké teploty napomáhají 

především fytofágním rozto-

čům, kteří při nich dosahují 

maxima svého biologického 

potenciálu a to jak z hlediska 

množivosti, tak počtem gene-

rací, kterých může být i 5 – 7. 

Pro ovocnáře se mezi nimi stává 

v období sucha vysoce riziko-

vým škůdcem sviluška chme-
lová (Tetranychus urticae). 

Ve vlhkém prostředí se špatně 

líhnou její vajíčka. Přestože je 

všudypřítomná v sadech na by-

linném podrostu, zvláště jsou-li 

v sadech draví roztoči, ploštice 

rodu Orius nebo bělotky rodu 

Conwentzia, sadaři si jí ani ne-

všimnou, protože neškodí. Ze-

lený podrost jí stačí a emigrace 

svilušky do korun stromů je 

minimální nebo bržděná predá-

tory. Významně se na tom podílí 

mikroklima bylinného porostu, 

který si evapotranspirací sám 

udržuje vysokou vlhkost, zvy-

šovanou ještě rosami a oproti 

korunám je snížen také účinek 

větru. Díky tomu se nevylíh-

nou všechna nakladená vajíčka. 

Ke zvratu dochází začátkem léta, 

a to již ovocnáři dobře znají, kdy 

část bylinného porostu zasychá 

a nejvýraznější efekt „sviluško-

vé invaze“ se dostaví při použití 

herbicidu v tomto období. Do-

chází k náhlé migraci svilušky ze 

suchých bylin do korum stromů, 

které odspodu začnou měnit 

barvu vlivem vysátí chlorofylu 

z listových buněk. Vajíčka na za-

schlých rostlinách se vylíhnou 

všechna a část larev ještě oboha-

tí „stádo“ pohyblivých jedinců, 

které dorazilo do koruny stromů 

již dříve. Ćím níže jsou polože-

ny větve, tím větší je imigrace 

larev. Dnes široce uplatňovaný 

systém štíhlých vřeten, jako by 

byl vymyšlen právě pro sviluš-

ku chmelovou. Takovou invazi 

„žrádla“ nezvládají ani nejne-

nasytnější predátoři a sviluška 

postupně obsazuje celou koru-

nu. Z listů nadměrně poškoze-

ných sáním migruje na plody, 

kde saje na slupce. Důsledkem 

jsou plody matné a mdlé barvy 

(zvláště to vyniká u červených 

jablek). Pokud není včas prove-

dena ochrana nebo se nestihnou 

v srpnu namnožit predátoři, 

jsou při sklizni stopečné a kališ-

ní jamky napěchovány oranžo-

vými diapauzními samičkami. 

V letošním roce začala invaz-

ní migrace svilušky chmelové 

v nejsušších oblastech (např. 

Znojemsko, Královéhradecko) 

již koncem května, kdy v někte-

rých sadech tvořilo bylinný pod-

rost seno.

Dalšími fytofágními roztoči, 

kterým extrémně svědčí vyso-

ké teploty a sucho jsou hálčivci 

a vlnovníci. V letošním roce 

(což je také důsledek klimatic-

ky podobného minulého roku) 

se od června objevily vysoké 

škody na peckovinách, zvláště 

na švestkách, třešních a višních, 

způsobené hálčivcem višňo-
vým (Aculus fockeui). Bronzing 

na třešních se v době sklizně 

objevil i v oblastech, které si až 

tak moc na nedostatek vláhy 

nestěžují (jižní Čechy) a jsou 

normálně pod kontrolou intro-

dukovaného dravého roztoče 

Typhlodromus pyri. Podobnou 

situaci očekávám po invazi svi-

lušky chmelové i na jabloních, 

kde spolu s ní bude až do konce 

léta škodit hálčivec jabloňový 
(Aculus schlechtendali). 

Ve všech případech těchto 

tetrapodních roztočů narážíme 

na vážný problém. V období 

sucha, jak bylo uvedeno výše, 

jsou ovocné stromy intenzívně 

zásobovány sviluškou chmelo-

vou, která je pro dravého rozto-

če potravou preferovanou před 

zástupci tetrapodních čeledí 

Eriophyidae a Phytoptidae. Přes 

všechna jeho prokázaná pozitiva, 

skupinu tetrapodních roztočů 

při jejich současné množivosti 

nezvládá, protože té „lahůdkové 

potravy“, tj. svilušek, má „plné 

sklady“. V současné době nemá-

me specifické akaricidy, kompa-

tibilní s dravými roztoči a do-

statečně účinné na tetrapodní 

roztoče. Momentálně se nejvíce 

osvědčuje při nižších teplotách 

síra a při vyšších polysulfidy (po-

zor na ně ovšem na jádrovinách, 

kde mohou u citlivých odrůd 

za zvýšené vlhkosti způsobit váž-

nou rzivost).

Ovocnářům jistě neuniklo, že 

letos můžeme mluvit o výrazně 

„mšicovém roce“. Nejen že mši-

ce byly na jaře na všem a bylo 

jich hodně, ale hlavně se drže-

ly v porostech dlouho. Nejvíce 

ovocnáře asi pozlobila mšice 
jitrocelová (Dysaphis plan-

taginea) na jabloních, na kterou 

vůbec nezabraly neonikoti-

noidy aplikované před květem 

a po odkvětu, selhal i Pirimor, 

přestože teplotní podmínky pro 

jeho působení byly ideální. Zů-

stávala v sadech ve větší míře, 

než v jiných letech. Netuším, 

zdali instinktivně vytušila, že 

její sekundární hostitel – jitrocel 

vyschne na seno a nemigrova-

la nebo to zjistila při stěhování 

na něj a vrátila se na jabloně pro 

„nepoživatelnost“ hostitelské 

rostliny. Utlumily ji až „hordy 

slunéček, pestřenek a škvorů 

v červenci, bohužel s „křížkem 

po funuse“. Škody na plodono-

ších a letorostech jsou značné. 

Uspěli pouze sadaři, kteří si 

„naskrblili“ RELDAN. Málokdo 

vyzkoušel MOVENTO. Cena je 

skutečně odrazující a poklesla 

v mysli uživatelů až po tom, co 

bezúspěšně nastříkali neoniko-

tinoidy nebo Pirimor. Toť teorie 

relativity v praxi.

Důsledkem sucha a hlavně 

tropických letních teplot v letoš-

ním i loňském roce, ve spojení 

s nedostupností RELDANU, 

hodně pozlobily ovocnáře ští-

tenky. V loňském roce teplo-

ty nad 20 °C ještě v listopadu 

umožnily štítence zhoubné 
(Diaspidiotus perniciosus) do-

končit vývoj tří generací a čtvr-

tá přezimovala témeř ve všech 

oblastech výskytu v 1. instaru, 

takže velice úspěšně. Pomoh-

la od ní jen vysoká dávka oleje 

na začátku jara, nejlépe opako-

vaná po 10 dnech a doplněná 

MOVENTEM po odkvětu. Ti, 

kteří nebrali na lehkou váhu 

Letošní rok potvrzuje neblahou obavu, že loňské klimatické extrémy nejsou jen výjimečnou extravagancí přírody. 
Může se sice jednat o relativně krátkodobý cyklus, kterých zažila Země v geologické minulosti bezpočet, ale právě 
geologické pojetí času může znamenat, přeneseno do chápání nás „normálních“ lidí i desítky nebo stovky let. Vývoj 
dobře zapadá do prognóz důsledků globálního oteplování. Ty předpovídají od klimatických extrémů, přes zvyšování 
hladiny oceánů a moří nebo vysychání úrodných oblastí, až po stěhování národů. Přenechme však katastrofické 
prognózy povolaným odborníkům a věnujme se důsledkům, které vyvolává sucho dnes a tady, tomu, co obohacuje 
obličeje ovocnářů o další vrásky, jako by samo sucho nestačilo. 

L t š í k t j bl h b ž l ň ké kli ti ké t é j j ýji č t í ří

Sucho – katův nástroj na ovocnáře
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RNDr. Oldřich PULTAR

Zemcheba s.r.o. Chelčice
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Navenek se projevuje napadení meruněk škvory oválným až mapovitým 
otvorem, uvnitř chodbičkou přes dužinu k pecce, kolem které vyhlodávají 
dutinu, vždy znečištěnou granulkami trusu, který je také hojně přítomen 
kolem stopky. V jednom plodu může být i více jedinců.

OVOCNÁŘSTVÍ OVOCNÁŘSTVÍ

moje zimní varování před ri-

zikem štítenky, uspěli, ale po-

zor! V polovině července byly 

na Královéhradecku (na jižní 

Moravě a teplejším severočes-

kém Polabí a Poohří o cca tý-

den dříve) zaznamenány úlovky 

samců do feromonových lapá-

ků, tradičně silnější než v pří-

padě přezimující generace. Pod-

zimní teploty rozhodnou o tom, 

jestli se bude opakovat loňská 

situace. Naopak, pokud zastih-

ne 3. generaci ochlazení dříve, 

než dospěje v imaga, může být 

štítenky příští rok méně, protože 

bude muset přezimavat v jiných 

stádiích než N1 a to neumí.

V okolí Otrokovic, Kyjova 

a také v intravilánu Prahy se 

nepříjemně rozrůstají populace 

expanzivní štítenky červené 
(Epidiaspis leperii), která má 

jedinou rozvleklou generaci, 

ale přesto může být zhoubnou 

pro švestky a hrušně. Napadá 

ale i jabloně, jeřáby, meruňky 

a broskve. Ochrana je účinná jen 

na N1, které se líhnou z vajíček 

pod štítky samiček od poloviny 

června do poloviny července.

Bi- a polyvoltinní obaleči 

úspěšně dokončují vývoj do 

2. generace. V chladnějších ob-

lastech se další generace obaleče 
jablečného (Cydia pomonella) 

vyvine z vajíček, nakladených 

do poloviny června, v teplejších 

do konce června. 2. generace 

(výlet motýlů 1. generace za-

znamenán na jižní Moravě v 1., 

v jižních Čechách posledním 

týdnu července) bude rozvlek-

lá a čerstvé závrtky v jablkách 

můžeme očekávat ještě v září. 

Pozor na obaleče zahradního 

(Archips podanus). Byl zazname-

nán zvýšený výskyt v mnoha lo-

kalitách po celé ČR. Přestože je 

zahrnován mezi tzv. „pupenové“ 

obaleče, housenky 2. generace 

fungují jako obaleči „slupkoví“. 

Na jižní Moravě nevylučuji ani 

částečnou 3. generaci. V his-

toricky „klasických“ lokalitách 

výskytu obaleče zimolezo-
vého (Adoxophyes orana) byl 

zaznamenán škodlivý výskyt 

1. generace. Pozor tedy na dale-

ko škodlivěšní následující.

„Nahlodávači“ 
zralého ovoce

Prázdninové měsíce, pokud 

nejsou povodňové, obvykle bý-

vají postiženy suchem i v nor-

málních letech. V loňském 

i letošním roce však začalo su-

cho dříve a tak intenzívně, že 

o prázdninách snad už ani nemá 

co usychat. Nedostatkem vody 

trpí nejen rostliny, ale také ži-

vočichové, kteří ji hledají, kde se 

dá. Jedním z oblíbených zdrojů 

jsou sladké šťávy zrajících plo-

dů, zejména peckovin a révy. 

Ve snaze dosatat se ke šťavnaté 

dužině, vyhlodávají (vyklováva-

jí) otvory do slupky. Již tím zne-

hodnocují plod, který zakrátko 

podlehne některé z hnilob a ty 

se postupně přenášejí i na plody 

nepoškozené. 

V důsledku přemnožení mšic 

jak v minulém roce, tak letos, je 

v sadech zaznamenán silný vý-

skyt škvora obecného (Forfi-

cula auricularia). Primárně je to 

druh afidofágní, ale když dojdou 

mšice, je jedním z prvních, kteří 

nahlodávají peckoviny a pozdě-

Napadení třešní hálčivcem višňovým se projevilo začátkem 
hnědnutí listů již počátkem července. Do konce léta bez pomoci 
zhnědnou úplně, nebo i zaschnou.

V suchých letech se projevuje nakažení švestek šarkou zvýšeným opadem, 
u meruněk hlavně výraznými symptomy na pecce. Jako by to nestačilo, 
ještě škvoři …
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Z praktického hlediska 
dělíme mandloně na tyto 
variety a formy:

 sladké mandle – var. sativa 

(syn. var. dulcis),

 hořké mandle – var. amara,

 praskavé mandle – var. sativa 

forma fragilis.

Rizika pěstování 
a ochrana
Stromy jsou většinou dobře 

odolné vůči zimnímu mrazu, 

avšak mandloň velice brzy kve-

te a pozdní jarní mrazíky květy 

mohou poškozovat, což snižuje 

výnosovou jistotu tohoto ovoc-

ného druhu. Je značně náchyl-

ná na moniliový úžeh, stejně 

jako meruňka a višeň. Ochrana 

je shodná s těmito plodina-

mi. Na žádné další významné 

choroby ani škůdce mandloň 

netrpí, pouze ojediněle může 

malé plůdky napadnout moni-

lióza. Při silném výskytu mšic 

je také možno na mandloních 

zaznamenat jejich výskyt. Ptáci 

při zrání plodů poškozují pou-

ze odrůdy s měkkou skořápkou 

(Vama, ad). Pro pěstování vo-

líme zásadně chráněná stano-

viště, vyhýbáme se mrazovým 

kotlinám, volíme mírné svahy 

obrácené k jihu až jihovýcho-

du, chráněné od severu. Půda je 

vhodná lehčí až středně těžká, 

nesnáší vysokou hladinu spod-

ní vody a půdu těžkou, zamok-

řenou. 

Množení a pěstování

Pro pěstování volíme kom-

binaci odrůd, které kvetou 

ve stejnou dobu, aby došlo 

k dobrému opylení květů, ne-

boť většina odrůd mandloně 

je cizosprašných. Odrůdy se 

množí vegetativně štěpováním, 

generativní množení se použí-

vá pouze u podnoží a šlechtění, 

neboť semenáče nezaručují stá-

lost a kvalitu odrůdy, navíc se-

menáče mívají často hořké jád-

ro, což je způsobeno zvýšeným 

obsahem jedovatého alkaloidu 

amygdalin, hořké mandle proto 

nejsou konzumovatelné. 

Pěstební tvar

Pěstební tvar je obvykle 

čtvrtkmen s volně rostoucí pa-

trovitou korunou s terminálem. 

Vysazujeme v jarním termínu 

běžným způsobem, provedeme 

úpravu korunky. Ponecháme 

4 –5 kosterních větví a terminál, 

zkracujeme na 3 – 5 pupenů. 

Letním řezem odstraníme nad-

bytečné a zahušťující letorosty 

a prodlužující výhony zakrátí-

me na cca 40 cm, pokud jsou 

více narostlé. Vytvoříme tak 

kompaktnější korunu a podpo-

říme tvorbu bočního obrostu. 

V dalších letech pokračujeme 

v zapěstování korunky a mů-

žeme vytvořit 1 – 2 další patra. 

Udržovací řez spočívá převážně 

v odstraňování příliš zahuš-

ťujících větví, větví suchých 

a poškozených, žádné speciální 

postupy mandloň nevyžaduje. 

Vhodné je provádění letního 

řezu i v dalších letech, proto-

že mandloň zpravidla vytváří 

velké množství zahušťujících 

výhonů rostoucích do koruny 

- vlků, které tímto řezem od-

straňujeme. Vzhledem k tomu, 

že plody - mandle nejsou nijak 

zvlášť závislé na oslunění ko-

OVOCNÁŘSTVÍ OVOCNÁŘSTVÍ

Mandloň obecná Prunus amygdalus Batsch, 
patří mezi skořápkaté ovoce. Produkční 
výsadby u nás v podstatě nejsou, s výjimkou 
v poslední době velmi populárního městského 
sadu poblíž Hustopečí u Brna, který je 
obnoveným zbytkem kdysi rozsáhlého 
mandloňového sadu sloužícímu pro zásobování 
Čokoládovny Zora Olomouc a firmy Nestlé. 
Stromy jsou velmi dobře odolné proti suchu, 
proto se domnívám, že pěstování mandloně má 
u nás budoucnost. 

Bc. Tomáš Jan
ÚKZÚZ Brno, Specialista pro peckoviny a skořápkaté ovoce

runy, je možné stromy pone-

chávat hustší, než jsme zvyklí 

u ostatních ovocných druhů. 

Sklizeň a skladování

Zralost plodů poznáme podle 

praskání a sesychání rubiny (ze-

leného oplodí). Se sklizní nespě-

cháme, protože před prasknutím 

je velmi obtížné rubinu od sko-

řápky oddělit. Po sklizni prove-

deme vyluštění plodů od zbytků 

rubiny a dosušíme na lískách 

v teple a při proudění vzduchu, 

aby nedošlo k zaplesnivění. Skla-

dujeme v suchém chladnějším 

prostředí nejlépe ve skořápkách, 

tak si mandle zachovají dobré 

chuťové vlastnosti i několik let. 

Ve Státní odrůdové knize 
ČR je zapsáno 5 odrůd 
mandloně: 

Husle

Patří mezi velmi rané až rané 

sladké mandle. Vzrůstnost 

stromu je slabá až středně buj-

ná, habitus koruny je vzpříme-

ný až rozložitý, poměrně hustý, 

mírně kompaktní. Plod je velký 

až velmi velký, tvarem elipsovi-

tý, středně silně plstnatý. Pecka 

je dlouhá až velmi dlouhá, elip-

sovitá. Skořápku má tlustou, 

velmi odolnou proti praskání. 

Jádro je středně velké až velké, 

středně silně až silně vrásčité, 

tmavě hnědé barvy. Odrůda má 

středně velkou až velkou plod-

nost. Vyniká zajímavě částečně 

kompaktním vzrůstem a vel-

kými plody. Jádro má dobou 

aromatickou chuť, skladováním 

může někdy mírně sesychat. 

Nikol

Je to sladká mandle zrající střed-

ně raně. Vzrůstnost stromu je 

střední až bujná, jeho habitus 

rozložitý. Plod je velký, elip-

sovitý, hustě plstnatý. Pecka je 

středně dlouhá až dlouhá, tva-

rem vejčitá. Skořápku má střed-

ně tlustou, velmi odolnou proti 

praskání. Jádro je středně velké 

až velké, středně silně až silně 

vrásčité, hnědé barvy. Jeho chuť 

je nasládlá, aromatická, velmi 

dobrá. Plodnost je brzká, dobrá 

a poměrně dosti pravidelná. 

Sladkoplodá krajová 

Sladká mandle, zraje středně 

raně. Strom roste bujně, koru-

nu tvoří rozložitou až mírně 

převislou, klade proto zvýšené 

nároky na udržovací řez. Plod 

je malý, vejčitého tvaru, hustě 

plstnatý. Pecka je krátká, tvar 

má vejčitý. Skořápka je tlustá, 

velmi odolná proti praskání. 

Jádro je velké, tmavě hnědé 

barvy, někdy mírně zvrásně-

né, nasládlé, aromatické, velmi 

dobré. Při skladování může 

mírně sesychat, ale nepozbývá 

na své chuti. Plodnost je střed-

ně brzká, středně velká, často 

však střídavá. Nesnáší velké vý-

kyvy teplot a silné mrazy, květy 

jsou na mráz velice citlivé. Je to 

odrůda velice náročná na po-

lohu, je vhodná pro pěstování 

pouze v nejteplejších polohách 

i na sušších stanovištích spíše 

s vápenitou půdou.

Vama

Středně raná sladká (praskavá) 

mandle. Strom má vzrůstnost 

středně bujnou až bujnou, koru-

nu tvoří vzpřímenou až rozloži-

tou. Plod je středně velký, vejči-

tý, hustě plstnatý. Pecka je krátká 

až středně dlouhá, vejčitá. Sko-

řápku má tenkou, málo odolnou 

proti praskání. Jádro je středně 

velké až velké, tmavě hnědé, 

v chuti sladké, aromatické, velmi 

dobré. Plodnost je velká, dosti 

pravidelná. Je poměrně dobře 

odolná vůči mrazu. Její pěsto-

vání je možné ve všech teplých 

polohách. Nemá žádné speciální 

požadavky na agrotechniku. 

Zora 

Patří mezi rané sladké mandle. 

Strom roste středně bujně až 

bujně, habitus tvoří vzpříme-

ný až rozložitý. Plod je malý, 

vejčitý, hustě plstnatý. Pecka 

je středně dlouhá, tvarem vej-

čitá. Skořápka je tlustá, velmi 

odolná proti praskání. Jádro je 

středně velké až velké, hnědé 

barvy, sladké, aromatické, vel-

mi dobré. Plodnost je středně 

brzká, středně velká až velká, 

poměrně pravidelná. Je dobře 

odolná proti zimním mrazům. 

Je částečně samosprašná.

OVOVOCOCNÁNÁNÁŘSŘSŘ TVTVÍÍ
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