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burčákové slavnosti, vinobraní, degustace nových vín.
To vše si každoročně spojujeme s podzimem, který pro vinaře
a všechny milovníky vína vrcholí 11. listopadu Svatomartinskými
slavnostmi. Vinohradnictví je tradiční součástí českého
zemědělství, a přestože vinice zabírají pouhé jedno procento
obhospodařované zemědělské půdy, významně se podílejí na
formování typického charakteru krajiny. Vzhledem k tomu, že
se v poslední době věnujeme tolik potřebné diverzifikaci krajiny,
vinařství ji spolu s ovocnářstvím, zelinářstvím a chmelařstvím
dělá nepopiratelně hezčí. Ostatně v našem Programu rozvoje
venkova podporujeme nejen živočišnou výrobu, ale dáváme
peníze právě i na vinařství, ovocnářství, zelinářství a chmelařství
tak, aby byla krajina pestrá a podpořily se investice do budoucna.
Rozloha vinic u nás se v roce 2020 podle Registru vinic
ve srovnání s rokem 2015 rozšířila o 249 hektarů a loni
obhospodařovalo 14,6 tisíce registrovaných pěstitelů révy vinné
přes 17 925 hektarů vinic. Kromě jiných problémů, které musí
řešit, je to nedostatek lidí při sklizni. Projevilo se to především
za koronavirové pandemie, kdy chyběli brigádníci a zahraniční
pracovníci nejen v zemědělství, ale v celé ekonomice. Větší
vinařské firmy proto začaly sklízet s pomocí speciálních sklízecích
kombajnů, a to jak loni, tak letos. Pokud jde o letošní sklizeň, ta
plně běží, na hodnocení objemu úrody je však ještě brzy. Podle
vyjádření pěstitelů se ale zdá, že kvalita hroznů bude velmi
dobrá, můžeme se tedy na vína z našich, českých a moravských,
regionů těšit. Jsou sice malé, ale zajímavé. Naši vinaři totiž
cestu nevidí v napodobování vinařských velmocí, místo na trhu
nacházejí spíše specializované výrobky v menších sériích, které
zákazníka upoutají svojí kvalitou a jedinečností. O tom, že se
jim to daří, svědčí řada ocenění na našich, ale i mezinárodních
soutěžích a výstavách po celém světě. A to mě samozřejmě
těší. Vím, jak namáhavá práce vinařů je, že vyžaduje pečlivost
a dlouhodobý zájem. Proto si ji velmi vážím a oceňuji ji.
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SPOTŘEBITEL

EVROPSKÉ
ZEMĚDĚLSTVÍ
„ZEZELENÁ“
Pokračujeme v seriálu, ve kterém vám postupně představujeme cíle strategie
„Od zemědělce ke spotřebiteli“ („Farm to Fork“). Ekologický dokument
předpokládá řadu iniciativ a legislativních návrhů, které musejí zemědělci splnit již
do roku 2030. Pojďte se se s námi tentokrát podívat na sektor rostlinné výroby.

#cíl:
Plochy ekologického zemědělství
zvednout na 25 %.
#zemědělská praxe:
V Česku funguje více než 4 700 ekofarem
hospodařících na 557 tisících hektarech.
Ekologičtí zemědělci se starají o 17 %
zemědělské půdy, což nás řadí mezi
15 zemí světa s nejvyšším podílem
ekologicky ošetřovaných ploch v porovnání
s celkovou výměrou zemědělské půdy.
Do roku 2027 by měli zemědělci hospodařit
ekologicky na 22 % zemědělské půdy.
Díky „Akčním plánům ČR pro rozvoj
ekologického zemědělství“ jsme již příslušné
kroky zahájili a tento cíl je reálně splnitelný.

#cíl:
Vyčlenění zemědělské půdy mimo
produkci.
#zemědělská praxe:
Zemědělci budou muset vyhradit určitý
podíl orné půdy jako neprodukční plochu.
Velmi diskutované je, kolik procent to
bude a také možnosti, jak podmínku
plnit. Česká republika prosazuje, aby byly
započteny i plochy s meziplodinami a dusík
vázajícími plodinami, což bude podle našich
statistik nejrealizovatelnější varianta.

#cíl:
Omezit používání pesticidů o 50 %
a hnojiv o 20 %.
#zemědělská praxe:
Česká republika je ve využívání pesticidů pod průměrem
Evropské unie, stejně tak je pod průměrem v případě
používání hnojiv. U nás klesla spotřeba pesticidů za poslední
roky o 27 %, ve Francii vzrostla ve stejném období skoro
o 40 % a třeba v Rakousku dokonce o 53 %. Čeští zemědělci
aktuálně používají průměrně 1,9 kilogramu účinné látky na
hektar, Belgie či Itálie čtyřnásobek, až 8 kilogramů účinné
látky na hektar. Pokud by tedy každý stát musel redukovat
o polovinu, dostali bychom se v Česku na necelé kilo, zatímco
v Belgii by pořád mohli používat až 4 kilogramy účinné látky
na hektar. S tímto cílem nesouhlasíme, protože naši zemědělci
by se stali na trhu nekonkurenceschopní. Je totiž nutné
zohlednit nejen specifika jednotlivých států, ale také jejich
dosavadní úsilí vynaložené k ochraně životního prostředí,
udržitelnému využívání přírodních zdrojů a dalších oblastí.

#reakce průmyslu:
Společnost Kellogg’s se zavázala k používání pšenice
a ovesných vloček, k jejichž produkci nebyla použita
aktivní látka glyfosát, a to od roku 2025.
Omezení antibiotik pro hospodářská zvířata
o 50 %, snižování produkce masa a mléčných výrobků, zákaz
klecových chovů. To jsou některé cíle strategie v sektoru živočišné
výroby, o kterých jsme psali v předchozím čísle.

ROZHOVOR

ZDENA ČAČÍKOVÁ: ZA
KAŽDOU KRÁSNOU
FOTKOU VINOHRADU JE
TVRDÁ DŘINA
Vinařství Čačík je členem spolku vinařů Autentista Moravia Magna. Ve vinici omezili
veškeré konvenční preparáty na ochranu rostlin a více zapojili lásku k přírodě. Začali
vyrábět vína tak, jak je vyráběli naši předkové. „Bez zbytečných zkrášlovadel. Jen
hrozny a spousta nadšení,“ říká vinařka Zdena Čačíková.

Jaký to byl pocit, když jste poslala
do oběhu první lahve vína,
vzpomenete si?
Pocit to byl hodně zvláštní. Byla jsem na
úplném začátku a nevěděla jsem, jestli
v těchto vodách uspěji. Přece jen, přebrala
jsem vinařství po manželovi a najednou
nastal okamžik pravdy. Každou nově
„nalahvovanou“ šarži přijímám s obrovskou
pokorou. A s ještě větší pokorou ji
prodávám.
Obhospodařujete keře révy vinné
na 4 hektarech, kolik lahví ročně
vyprodukujete?
Vzhledem k tomu, že se spoustu věcí ještě
stále učím, tak jde o zanedbatelné číslo
v porovnání s ostatními vinařstvími.

www.eagri.cz

Kolik máte odrůd?
Celkem 17 odrůd, a to 12 bílých
a 5 červených.
Čím se vaše vína odlišují od
ostatních?
Výhodou malého vinařství je, že se můžete
o způsobu výroby vína rozhodnout
impulzivně. Napadne vás udělat cuvée,
oranžádu, nebo pet-nat, tak je prostě
uděláte. Naše vinohrady jsou od roku 2018
certifikovány v režimu BIO, při ošetřování
vinic tedy nepoužíváme žádnou chemii,
mimo šetrné prostředky pro ekologické
zemědělství. Víno vyrábíme výhradně
z vlastních hroznů. A jako členka spolku
naturálních vinařů Autentista Moravia
Magna se řídím chartou spolku. Je to jakýsi
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návrat k filozofii našich předků. Vyrábíme
vína přírodní, nemanipulovaná, spontánně
kvašená, bez použití selektovaných
kvasinek a enzymů a jiných „zkrášlovadel“.
Vína prokvášíme do sucha a ošetřujeme
minimem síry. Navíc je nefiltrujeme, takže
občas nejsou dokonale čistá.
Naprosto jsem propadla vínům
oranžovým. Je to nejstarší způsob výroby
vína, kdy víno vzniká dlouhodobým
ležením bílých odrůd na slupkách.
V nabídce máme momentálně dvě
cuvéečka. U prvního z nich, „Šeďáku“,
jsem zkombinovala rulandské šedé
a tramín červený. Víno leželo na slupkách
devět týdnů bez třapin a pak jeden rok
v dubových sudech. Díky odrůdové
skladbě jsme dosáhli výrazné jantarové
barvy, lehké ovocné chuti s čajovými tóny.
Během loňského, posledního vinobraní,
jsme posbírali všechny bílé odrůdy,
které jsme pošlapali nohama a spolu
s třapinami nechali deset dní macerovat.
Po vylisování si víno poleželo devět měsíců
na dubovém sudu. Tak vznikl náš „Tyjátr“.
Jde o mikrošarži oranžového vína lehce
jantarové barvy a jemné, ovocné chuti.
I když víno leželo s třapinami, kyselinka se
postarala o svěží chuť a lehkost.
Proč jste jej pojmenovala „Tyjátr“?
Divadlo. Komedie, tragédie, drama
i muzikál. To všechno se ve vinohradě
odehrává, dokud se opona nespustí. Stáří
vinohradu a kvalita keřů si řekla o výměnu,
a tak jsme se s nejstarším vinohradem ve
stáří 65 let důstojně rozloučili.
Ráda bych doplnila, že od ročníku 2019
mohou spotřebitelé vidět naše vína
s novými vinětami. Odrážejí myšlenku
naturálního vinařství. Jsou na nich
vyobrazeny rostliny a živočichové,
nacházející se v kobylských vinohradech.
Každý máme svůj rukopis a zákazníci
můžou porovnávat i odlišnost stylů výroby.
Jaké víno máte nejraději?
Mám ráda vína poctivá, neuspěchaná. Vína
s příběhem, který vám povypráví jejich
tvůrce.

www.eagri.cz

Navracíme se k filozofii
našich předků.
Vyrábíme vína přírodní,
nemanipulovaná,
spontánně kvašená, bez
použití selektovaných
kvasinek a enzymů
a jiných "zkrášlovadel".
Vína prokvášíme do
sucha a ošetřujeme
minimem síry.
Zasáhla vaše vinařství pandemie?
Ano, asi tak jako každého. Prodeje klesly
na minimum. Vinařům zůstaly zásoby
ve sklepech a blížilo se další vinobraní.
Prodejní a kulturní akce byly zrušeny nebo
přesunuty. To je opravdu dost nepříjemná
doba.
Menší pozitiva jsem zaznamenala na poli
dobrovolníků ve vinařství. V drtivé většině
se hlásili mí kamarádi na výpomoc. Ani
nevím, kdo komu vlastně pomáhal. Oni
pomohli mně, abych se z toho ze všeho
nezbláznila, já zase jim, aby si vyčistili hlavu
od homeofficů.
Jak hodnotíte letošní úrodu, léto
nebylo tak teplé jako v minulých
letech.
Na tuto otázku asi nebudu mít tu
správnou duchaplnou odpověď. Já prostě
některé věci neřeším. Beru to tak, že
pracuju v přírodě a s přírodou. Přijímám
věci tak, jak přicházejí. Každý rok je
jiný. A vždycky aspoň malou drobností
překvapí. Nejde ani tak o výnosy, jako
o kvalitu. Letos hrozny dost hnijí a kvůli
počasí se práce koncentrují do šibeničních
časů.
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Jste žena, není to neobvyklé mezi
muži vinaři? Jak vás berou?
Nás žen vinařek je málo. To je pravda.
Vinaření, ale hlavně vinohradničení, je
velmi náročná práce, zejména po fyzické
stránce. Za každou pěknou fotkou
vinohradu na sociálních sítích je spousta
tvrdé dřiny. Takže rozumím tomu, že se do
tohoto oboru moc žen nehrne. I já toho
mám občas dost.
A jak mě berou? Já myslím, že dobře.
Možná je to spíše otázka na ně. Se
spoustou vinařů mám přátelský vztah
a řekla bych, že mě berou jako sobě
rovnou.
Drží vinaři při sobě, pomáháte si,
poskytujete rady?
Mám okolo sebe fajn lidi, se kterými
probírám radosti i strasti všedních dní.
Funguje to stejně, jako v osobním životě.
Jsou lidi, které k sobě nepustíte, ale ty,
kterým věříte a kteří jsou s vámi i v dobách
těžkých, máte jako dar. A já jsem za ně
moc vděčná.
Je rozdíl mezi tím, jaká vína si
vybírají ženy a jaká muži? Liší se
nějak zákazníci z větších měst
a menších vinic?
Určitě ano. Já vyrábím vína naturální,
a jak se říká „punková“. Mám ráda řízené
degustace. Tu interaktivitu mezi vinařem
a zákazníkem. Baví mě bořit předsudky
vůči určitým odrůdám. Dialog je hodně

www.eagri.cz

důležitý. Okamžik, kdy jdete s kůží na trh
a nesmí vás rozhodit ani ty nejvšetečnější
otázky.
Dnešní konzument je mnohem
informovanější, než tomu bylo před pár
lety. I díky brigádám u vinařů se dostávají
hlouběji na kloub věcem, o kterých dřív
jen četli. A to je moc dobře. Víno je
pak vnímáno úplně jinak a k vínu, jako
hotovému výsledku vašeho celoročního
snažení je přistupováno s mnohem větším
citem.
Jak hodnotíte česká vína
v porovnání s těmi evropskými?
Dokážeme jim konkurovat?
Česká a moravská vína postupně
nachutnávám. A mám spoustu oblíbených
vín, která si s radostí otevřu. Jsem toho
názoru, že nemáme potřebu konkurovat
zahraničním vínům. Každá země má svá
specifika půdy, podnebí, odrůd a tradic.
Jsem ráda, že děláme vína každý po svém.
To nám nabízí širokou škálu chutí a vůní.
Kam se bude vaše vinařství ubírat
v příštích letech. Jaká je vaše
budoucnost?
Na jednom sklípku ve Velkých Bílovicíh
je napsáno: ,,Dědictví předků zachovej
nám Pane“. To je má odpověď. Jak dlouho
budou síly stačit, jak dlouho bude zdraví
sloužit a jak dlouho bude trvat radost
z práce. To ví jen ten nahoře…

06

EKONOMIKA

TUZEMSKÉ ZLATO
Z HROZNŮ
Sklizeň hroznů je pro vinaře jednou z nejdůležitějších událostí roku. Přestože na
českých a moravských vinohradech v těchto týdnech panuje čilý ruch, zástupci
vybraných vinařství ze soutěže „Vinařství roku“, kterou pořádá Svaz vinařů ČR, si
udělali čas a podělili se s námi o své názory na obor a kvalitu našich vín.

Dagmar Fialová obchodní a marketingová ředitelka
Sonberk, Popice u Mikulova / Vinařství roku 2020, 2013

Kvalita české a moravské vinařské produkce neustále stoupá a naplňuje pouze třetinu
domácí poptávky. Zato však jsou tuzemská vína unikátní a exkluzivní, což je lepší, než
kdybychom chrlili hektolitry levných stolních vín. Vinařské podniky v Česku si uvědomují
důležitost udržitelného hospodaření na svých vinicích a nutnost citlivého přístupu k surovině.
Výsledkem je stoupající počet vín odrážejících nejen charakter odrůdy, ale také vinařské
polohy a klimatická specifika daného ročníku. Důležité jsou i folklorní tradice spojené s vínem
a turistika, která má potenciál zájemce o víno nejen přilákat, ale také vzdělávat.

Lenka Maloňová someliérka
Vinařství VICAN, Mikulov / Vinařství roku 2019

Naši vinaři již konkurují světu převážně víny bílými nebo růžovými, pro červená zde přece jen
nejsou optimální klimatické podmínky. Ze světových soutěží vozí vinaři pravidelně medaile.
My jsme třeba loni získali s vínem Rulandské šedé 2019 - rodinná rezerva v prestižní soutěži
Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg zlatou medaili a vítěze kategorie Pinot Gris.

Stanislav Škrobák

vinař

Vinařství Škrobák, Čejkovice / Vinařství roku 2018

Kvalita českých a moravských vín se za poslední roky výrazně zlepšila. Přispívá k tomu změna
klimatu, kdy se otepluje, což révě svědčí. Zejména je to však díky obrovským investicím,
které vinaři vložili do technologií a vybavení, ale také do svého vzdělávání. Jsem hrdý na to,
že tuzemská vína mají u Čechů, Moravanů a Slezanů velmi dobré jméno, a že většina z nich
preferuje domácí vína. Jsem také hrdý na to, že rodinná vinařství, jako je to naše, hrají velmi
důležitou roli a vinařskému odvětví se věnuje čím dál více mladých lidí.

Jan Stávek

vinař

Vinařský dvůr Jana Stávka, Němčičky / Vinařství roku 2017

Kvalitu vín z České republiky hodnotím vysoce. Určitě tomu tak nebylo před 30 lety, ale
vinaři u nás udělali obrovský kus práce. Vinařství se vybavila technologicky na nejvyšší úroveň,
zaměřila se na kvalitu, odrůdovou skladbu a ekologii. Spolu s originálním folklorem jde
o spojení, které nemohou nabídnout nikde jinde na světě. Někdy nám vyčítají, že nemáme
žádnou profilační odrůdu, která by Českou republiku charakterizovala. Ano, ale zato máme
úžasnou pracovitost místních vinařů, kteří jsou schopni porovnávat mezi sebou vína z vinic
vzdálených od sebe pár metrů a diskutovat o nejjemnějších nuancích. Tradice sklepních uliček
a místních koštů vín nemá ve světě obdoby.
www.eagri.cz
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ROZVOJ VENKOVA

SYMBIÓZA TRADIC
A MODERNÍ
TECHNOLOGIE
Víno se vyrábělo už dávno před naším letopočtem, proto vinařství patří k nejstarším
odvětvím a stejně jako ta ostatní se vyvíjí a samozřejmě ho ovlivňují moderní
technologie. Vinařům pomáhají například optimalizovat práci s vinicemi nebo lépe
pochopit chutě zákazníka. Podívejte se na příklad dobré praxe, který jsme finančně
podpořili z Programu rozvoje venkova 2014–2020.

NOVÉ VINAŘSTVÍ

Spolupráce při vývoji výroby
vín se zvýšeným obsahem
resveratrolu
V programu 16. 2. 2 Podpora vývoje
nových produktů, postupů a technologií
při zpracování zemědělských produktů
a jejich uvádění na trh vinařství
vyvinulo nový výrobek, a to bílé víno
se zvýšeným obsahem resveratrolu
(přírodní antioxidant) oproti bílým
vínům vyrobeným původní technologií.
Při výzkumu se ukázalo, že mezi vhodné
parametry vedoucí k bílému vínu se
zvýšeným obsahem resveratrolu je
sběr hroznů ve fenolické zralosti, třídění
mikrobiálně napadených plodů, nakvašení

www.eagri.cz

a pečlivý výběr školících přípravků, které
nebudou významně snižovat obsah
resveratrolu.
Vývojem nové technologie výroby
bílých vín se zvýšeným obsahem tohoto
přírodního antioxidantu klesly provozní
náklady a změna technologie nevyžaduje
používání školících přípravků. V bílém
víně se podařilo podstatně navýšit obsah
antioxidantů a polyfenolických látek, což
podle vědeckých studií prospívá lidskému
organismu. Tyto výhody již přináší tradiční
technologie výroby červených vín a lze je
využít v obchodně-marketingové strategii
vzhledem k velké konkurenci na trhu
s bílým vínem. To tvoří dvě třetiny celkové
produkce vín v ČR.
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PRASAT.

SA brand and corporate identity

EFSA corporate identity manual

RIMARY EFSA LOGO

e primary EFSA logo must not be altered or restructured in any
ay. This logo must always have a white background and have a
otection zone of the width of the flag incorporated in the logo.
e orange gradient texture in the EFSA stars must also remain
nsistent.

Zabraňte šíření.

Čistěte
oblečení
e protection zone is the blank space
or marginsvé
surrounding
e logo. Protection zones give EFSA’s logo breathing space
Dezinfikujte
maximum visibility. The logo must stand
clear of any otherpoužívané vybavení
ements. No other graphic or text should appear within the
otection zone. Exceptions are non-blurringZabraňte
or contrasting kontaktu s divokými prasaty
ckgrounds, unless otherwise authorised by EFSA.

Zajistěte, aby používané krmivo a zvířata pocházely
zdrojů

some cases, fine lines from graphical elements such
as network
z důvěryhodných
xtures on publications may enter the protection zone. Network
xtures are considered to be part of a publication’s white
ckground due to their transparency.

Podezřelé případy hlaste veterináři.

r publications with coloured backgrounds, secondary versions
the EFSA logo must be used. The two other EFSA logo tones are
follows:

www.efsa.europa.eu/StopASF/#/cs/ #StopASF

Protection zone

VÝBĚR ZPRÁV

STRUČNĚ V ČÍSLECH
V příštím roce podpoříme zemědělce 5 miliardami z národních dotací. Boom
minipivovarů v Česku pokračuje. Češi si z lesa odnesli plody za 7,17 miliardy korun.
Státní pozemkový úřad obhájil druhé místo podle K-Indexu.

5 000 000 000
korun dostanou čeští zemědělci a potravináři z národních dotací v příštím
roce. Peníze přispějí například k lepším podmínkám v chovech zvířat, půjdou
na výsadbu sadů, podporu potravinových bank, zpracování zemědělských
produktů a zvýšení konkurenceschopnosti. Národní zemědělské dotace za
poslední roky rostou, od roku 2017 stouply o více než 1,5 miliardy korun.
Podrobnosti najdete v sekci Národní dotace.

přes 480
minipivovarů je v Česku. Jde o výrobce s ročním výstavem v jednotkách tisíc
hektolitrů piva. Česká republika patří mezi země, kde je nejvíce malých výrobců
piva na počet obyvatel.

7 170 000 000
korun činila celková částka za plody, které si lidé odnesli z tuzemských lesů.
Meziročně cena plodů vzrostla o více než 2 miliardy korun. Nejvíce bylo
hub za 4,2 miliardy korun a pak borůvek za 1,3 miliardy korun.

2.
místo obhájil Státní pozemkový úřad v indexu korupčního rizika K-Index za rok
2020, které vyhlásilo protikorupční uskupení Hlídač státu. Na škále od A po F úřad
získal rating A. Ten značí, že hodnotící subjekt nevykazuje téměř žádné rizikové
faktory, zakázky z jednotlivých oborů se u dodavatelů nekoncentrují, i to, že se
zakázky s podezřelou cenou nekoncentrují u žádných dodavatelů. Na výsledky
Top 100 nejlepších subjektů se můžete podívat na webu projektu.

40 286
hektarů je loňská plocha obnovených lesních porostů, která oproti
předchozímu roku vzrostla o 6 392 hektarů. Podíl listnatých dřevin na
celkové umělé obnově dosáhl stejných relativních hodnot 51,3 % jako
v minulém roce. Celkově bylo listnatými dřevinami osázeno 17 264 hektarů,
což je o 2 548 hektarů více než v roce 2019.

minimálně 500 000 000
korun získají zemědělci navíc z 12. kola Programu rozvoje venkova. Záměrem
je zvýšit konkurenceschopnost českého zemědělství. Příspěvky budou určené
na výstavbu a rekonstrukce stájí, chovatelských zařízení, skladů a na pořízení
technologií. Konkrétně budou moci zemědělci získat peníze například na dojírny
nebo oplocení pastvin.
www.eagri.cz
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SPOLEČNOST

VELKÁ PARDUBICKÁ 2021,
HOSPODAŘENÍ S VODOU,
OBNOVA LESŮ

Ministr zemědělství Miroslav Toman navštívil 131. ročník závodu
Velká pardubická. Tradice tohoto neobyčejného
dostihu sahá až do roku 1874.

Ministr Toman zahájil rekonstrukci 2. etapy vodovodního
přivaděče na Zlínsku. MZe poskytlo na stavbu 33,4 milionu
korun, což představuje 55 % nákladů. Tyto postupné úpravy
zlepšují zásobování obyvatel pitnou vodou.

Státní podnik Lesy ČR pořádal „Den za obnovu lesa“.
Na 13 místech Česka lidé sázeli stromy nové generace, pomohli
s jejich oplocením nebo úklidem lesů a dalšími pracemi, které
s obnovou krajiny po kůrovcové kalamitě souvisí.

www.eagri.cz
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