
VINAŘSTVÍ

Teplé a suché klima, vápencové podloží, mírné svahy a jílovo-hlinité 
půdy – to vše jsou faktory, které příznivě ovlivňují pěstování vinné révy na 
území CHKO Pálava. To zde má velmi 
dlouhou tradici – víno se zde nejspíš 
pěstovalo od dob pobytu římských le-
gií, tedy od začátku našeho letopočtu, 
o čemž svědčí nález vinařského nože 
na Římském vrchu. K původu vína 
na Pálavě se vztahuje pověst vyprá-
vějící o loupeživém pánu Chotěšovi, 
jehož hrad stál na jednom z Pálavských 
vrcholků. Chotěš byl proslulý svou 
krutostí – ty, které oloupil, přivázal na 
svém hradu ke kůlu a nechal jim jednu 
ruku volnou, aby mohli odhánět kr-
kavce. Jednoho dne ale krajem táhlo 
cizí vojsko, které Chotěšův hrad vypá-
lilo a jeho samého přivázalo ke kůlu 
tak, jak to měl ve zvyku on – s jednou 
rukou nepřipoutanou. Pod ostrým pá-
lavským sluncem Chotěš časem vyschl 
a srostl s kůlem, s rukou vztaženou 
k nebi.

O mnoho let později šel kolem mládenec za svou milou. Od Cho-
těšovy vlády již uplynulo mnoho let a on o něm nic nevěděl. Spatřil 
kamennou sochu člověka, jakoby prosícího, s dlaní vtaženou k nebi. 
Jelikož měl dobrou náladu a lásku v srdci, vytáhl z kapsy svůj dukátek 
pro štěstí, památku po rodičích, dal jej do Chotěšovy kamenné dlaně 
a pokračoval dál svou cestou. Za dalších několik let, už jako hospodář, se 
dostal na toto místo znovu. Ruka byla obrostlá listím a mezi prsty byly 
hrozny plné jakýchsi bobulek, krásně vonících a sladkých. Protože rostlina 
smířila vinu, pojmenovali místní obyvatelé rostlinu vínem. Dukátek do 
Chotěšovy ruky vložila láska, a proto je pálavské víno jako ona – skrývá 
radost, štěstí, ale i soužení. 

Faktem je, že velký rozvoj vinohradnictví nastal za Velkomoravské 
říše, první písemné doklady pocházejí ze 12. století. Největšího rozmachu 
dosáhly vinice před třicetiletou válkou, po ní již nikdy nedosáhly takové 
rozlohy. V současnosti dosahuje rozloha viničních tratí, kterých je zde 

70, 2 868 ha, což je 34,6 % rozlohy CHKO. Z této plochy je osázeno 
1572 ha, tedy 54,8 %. Pěstují se zde zejména bílé odrůdy - nejrozšířeněj-
ší je Ryzlink vlašský, následovaný Veltlínským zeleným a Sauvignonem. 
Z modrých odrůd jsou nejvíce zastoupeny Frankovka, Svatovavřinecké 
a Zweigeltrebe. 

Právě v rámci České republiky unikátní geologické podloží ovlivňu-
je výslednou kvalitu a chuť zde pěstovaných vín. Vápník obsažený v půdě 
omezuje růst révy a zkoncentrovává ji, takže vína mají jedinečný pikantní, 
kořenný a hutný charakter. Vysoko položené horninové podloží nutí révu 
rozložit kořenový systém do větší plochy, ten je při deštích omýván vysoce 
mineralizovanou vodou, která vínu dodává hluboký minerální tón a vy-
soký extrakt. Vhodné klimatické podmínky pak umožňují plné dozrání 
hroznů, z nichž se vyrábějí vysoce kvalitní přívlastková vína.

V rámci projektu biologizace vinohradnictví (součásti programu 
ochrany biodiverzity) byl v letech 1884 – 1996 zaveden tzv. integrovaný 
systém hospodaření. Cílem tohoto projektu bylo “ozelenit” hospodaře-
ní ve vinohradech. Do té doby se v masovém měřítku používaly postři-
ky (nejrůznější herbicidy jako DDT nebo triaziny) aplikované letecky, 

které vlivem složitého proudění vzduchu okolo pálavských bradel dopa-
daly (leckdy až 80 %) mimo cílové plochy. Velké množství minerálních 
hnojiv mělo za následek snížení odolnosti révy proti houbovým choro-
bám i škodlivému hmyzu a roztočům. Z vinic vymizely téměř všechny 
organismy včetně těch pro vinnou révu užitečných. V rámci projektu se 

proto začalo s ekologickým vzděláváním vinařů, do vinohradů byl zno-
vu zaveden dravý roztoč Typhlodromus pyri, který požírá rostlinožravé 
roztoče škodící révě. Chemické insekticidy byly nahrazeny biopreparáty, 
v meziřadí vinic byla zasazena bylinná vegetace, která brání větrné i vod-
ní erozi, dodává do půdy humus, snižuje teplotu povrchů listů a zvyšuje 
relativní vlhkost. Její kořeny hostí půdní organismy, které půdu prokypřují 
a tím dále pozitivně působí na révu. Do takového prostředí se znovu vrá-
tily původní druhy hmyzu, jako například střevlíci (v počtu 30 druhů) 
nebo motýli (celkem více než 250 druhů). Celkově lepší stav vinic se 
samozřejmě projevuje na kvalitě hroznů a tím i vína.    

Dalším místním unikátem je největší český (a druhý největší 
evropský) sud na víno, který je uložen ve sklepě Mikulovského zámku. 
Je dlouhý 6,5 metrů, průměr se pohybuje od 4,5 do 6,2 metrů a obsah 
je neuvěřitelných 101 400 litrů. Prázdný váží 26,1 t. Byl vyroben bedná-
řem Christofem Spechtem s několika pomocníky přímo ve  sklepě v roce 
1643, což jim trvalo 250 dní. K původnímu účelu byl používán asi 30 let, 
po té se stal kuriozitou - například v něm hrála zámecká kapela.

Výroba vína

Péče o vinohrad obnáší mnoho námahy téměř po celý rok. Již 
kolem velikonoc se zelené výhonky přivazují ke drátům, aby se zajistil rov-
noměrný přístup světla a růst. Tento úkon se během roku ještě několikrát 
opakuje. V květnu se vylamují přebytečné letorosty, aby neodčerpávaly 
sílu keře a v srpnu zkracují hlavní letorosty o zhruba jednu třetinu – to 
zastaví jejich růst a umožní jejich lepší zdřevnatění i vývin hroznů. Kromě 
toho je třeba vinohrad okopávat, odstraňovat plevel, postřikovat, hnojit, 
zavlažovat, sledovat zdravotní stav révy… 

Po Svatém Vavřinci (10. srpna) se ve vinařských obcích koná slav-
nost zarážení hory. Podle staré tradice po této slavnosti nikdo nesměl 
vkročit po 19. hodině do vinice, a pokud snad někdo zákon porušil, byl 
přísně potrestán – ve středověku často i useknutím ruky. Tím získaly hroz-
ny čas na dozrání.

Vyvrcholením vinařova roku je pak vinobraní, leckde spojené s růz-
nými slavnostmi a zvyky, které bývá (podle počasí a odrůdy) koncem záři 
až začátkem října. 

Další zpracování natrhaných hroznů se již provádí uvnitř. V lisovně 
se hrozny nejprve na odzrňovačích zbaví třapin, rozdrtí a vzniklý rmut 
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scedí. Dále se postup u bílých a červených vín liší. U bílých vín se rmut 
hned vylisuje, šťáva (neboli mošt) se dá do kvasných nádob, kde za zvý-
šených teplot kvasí a tím vzniká alkohol a kysličník uhličitý. Na dně se 
usazuje sedlina, obsahující mrtvé kvasinky, zbytky slupek nebo dužiny. 
Proto se mladé víno několikrát stáčí a různými dalšími postupy, například 
fi ltrováním nebo čířením dále čistí. 

Při výrobě červených vín se rmut nechává zhruba deset dní 
nakvasit, jelikož červené barvivo a tanin se rozpouští pouze v alkoholu. 
Poté se nakvasený mošt přelije do kvasných nádob, scezený rmut vylisuje 
a nechá dokvasit v ležáckých nádobách. Dále je postup stejný jako u vín 
bílých.

Kromě těchto základních druhů existují i méně obvyklé, jako jsou 
růžová vína a klarety. Klaret vzniká rychlým vylisováním hroznů modré 

odrůdy bez jejich drcení a kvašení rmutu, takže víno má světlou barvu. 
Růžové víno (nebo-li Rosé) se vyrábí odčerpáním a prokvašením růžového 
moštu, získaného z rozdrcených modrých hroznů, případně také společ-
ným zpracováním bílých a modrých hroznů. Po dostatečně dlouhém zrání 
v sudech se víno může stáčet do lahví, kde jeho vývoj pokračuje. 

Výrobci vín

Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s. produkuje ročně 14 druhů bílého 
vína v celkovém množství okolo 200 000 litrů a 7 odrůd vína červeného 
v množství cca. 50 000 litrů. Specializací vinařství je odrůda Ryzlink vlaš-
ský, ze které se vyrábějí vína ve všech přívlastkových kategoriích. Vína této 
společnosti jsou pravidelně zařazována do Národního salónu vín, získávají 
národní (medaile z Valtických vinných trhů, Sommeliérská pečeť) i mezi-
národní (medaile z Winemaster Challenge, Portugalsko) ocenění.
Vinařství Hrbáček a Vojáček z Milovic patří k tradičním menším pod-
nikům. Specializací je místní odrůda Pálava, kromě ní se zde vyrábí i další 
bílá a červená vína v kategoriích jakostních a přívlastkových vín. 
Vinařství Galant Mikulov vzniklo v roce 2004. Celková rozloha vino-
hradů dosahuje 27,5 ha, pěstují se zde především bílé odrůdy, na zhruba 
2 hektarech i odrůdy modré - Frankovka a Cabernet Sauvignon. Ty se 
používají na výrobů vín růžových nebo klaretů. Vína jsou vyráběna tra-
diční technologií gravitačního vinařství, produkují se výhradně jakostní 
a přívlastková vína. Společnost vyrábí také sekty, a to tradiční šampaňskou 
metodou druhotného kvašení v lahvi. Vína byla zařazena do Salónů vín 
a TOP 10 českých a moravských vín.  
Vinařství Turold Mikulov je rodinná fi rma, založená v roce 1992. Její 
roční produkce se pohybuje okolo 100 000 litrů. Zastoupeny jsou modré 
i bílé odrůdy, z nichž vyrobená vína dosáhly úspěchů na různých výsta-
vách, jako jsou Vinařské Litoměřice, Valtické vinné trhy či Výstava vín 
šampionů v Mikulově.
Vinařství Reisten, jehož sklepy najdeme v Pavlově, vzniklo v roce 1999, 
vlastní vinohrady byly vysazeny v roce 2001. Objem roční výroby je 
kolem 120 000 lahví nejen tradičních odrůd, jako je ryzlink vlašský, ale
i těch v oblasti méně rozšířených – například Riesling, Maidenburg, Pinot 
Gris či Gewuerztraminer. Vína získala ocenění na výstavách Vinex, Vino-
forum Praha a Bratislava a byla zařazena do salónu vín České republiky.
Vinařský dům Vinohrad Horní Věstonice se kromě výroby a pěstování 
vlastních vín zaměřuje také na prodej vín ostatních menších vinařství.   
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Odrůdy révy k výrobě bílých vín

Aurelius je původní moravská odrůda vzniklá křížením Neuburského 
s Ryzlinkem rýnským, dávající velmi kvalitní vína, chutí připomínající 
Ryzlink rýnský. 

Chardonnay pochází z Burgundska. Pro svou kvalitu, kořenitou harmo-
nickou chuť to je celosvětově nejoblíbenější odrůda. Je poměrně náročná 
na podmínky, proto se pěstuje na nejlepších polohách těch nejteplejších 
oblastí. 
Irsai Oliver je ranná maďarská muškátová odrůda, silně aromatická, 
s kořenitou chutí a nižším obsahem kyselin.
Müller-" urgau vznikl roku 1882 křížením Ryzlinku rýnského a Syl-
vánského zeleného ve Švýcarsku. Dává vysoké výnosy, jeho jemná vůně 
připomíná vanilku nebo muškát.
Muškát moravský je odrůda vyšlechtěná z Prachtraube a Muškátu 
Ottonel, oproti jemuž není tak pěstitelsky náročná. Má jemné muškátové 
aroma a nižší obsah kyselin.
Neuburské pochází z Rakouska, víno je plné, mírně kořenité, jasně žluté 
barvy.
Pálava je původní místní odrůda, vzniklá křížením Müller-( urgau a Tra-
mínu červeného. Víno je harmonické, plné, aromatické,jeho vůně připo-
míná vanilku. 
Rulandské bílé pochází z Francie, ale pěstuje se zde již několik století. 
Víno je vhodné k archivování. 
Rulanské šedé neboli Burgundské je také francouzská odrůda, víno je 
silné, alkoholické, s nižším obsahem kyselin. 
Ryzlink rýnský se na území České republiky pěstuje již od středověku, 
bývá nazýván králem odrůd. Víno je vynikající jakosti, s jemným brosk-
vovým arómatem, vhodné k ležení v láhvi.
Ryzlink vlašský (navzdory názvu nemá s ryzlinkem rýnským nic společ-
ného) se na Moravě pěstuje od začátku 20. století. Je to pozdní odrůda, 
víno je plné, harmonické chuti, se slabou ryzlinkovou vůní. 
Sauvignon je jedno z nejjakostnějších vín, chutí a vůní může připomínat 
broskev, kopřivu nebo černý rybíz.
Sylvánské zelené pochází z Rakouska, má lahodnou chuť, ale nevýrazný 
buket, proto se často sceluje s některým z ryzlinků.
Tramín červený je jedna z vůbec nejstarších odrůd, vzniklá volným 
křížením révy lesní. Víno je kvalitní, s jemnou kořennou chutí a vůní po 
růžích.
Veltlínské zelené je víno jemně nahořklé, s vůní připomínající lipový 
květ.

Odrůdy révy 
k výrobě červe-
ných vín

André je původní mo-
ravská odrůda, vznik-
lá křížením Frankovky 
a Svatovavřineckého, 
odolná proti mrazům. 
Víno je intenzivní červe-
né barvy, vhodné k archi-
vování.
Cabernet Sauvignon 
pochází z Bordeaux, vyža-
duje nejslunnější polohy. 
Víno má vysoký obsah 
taninů i kyselin, aroma 
připomíná černý rybíz, je 
vhodné k dlouhém zrání 

v sudech i lahví. 
Frankovka je kyselejší, s malým obsahem tříslovin, vhodné k víceletému 
uchování.
Modrý Portugal je nenáročná odrůda, dává velké výnosy. Víno má gra-
nátovou barvu.
Rulandské modré pochází Burgundska, dává vysoce jakostní plné víno 
hořkomandlové příchutě, vhodné k archivování.
Svatovavřinecké je poloraná odrůda, víno má tmavočervenou barvu 
a lehce natrpklou chuť, může několik let ležet v láhvi.
Zweigeltrebe pochází z Rakouska, kde vzniklo křížením Frankovky a Sva-
tovavřineckého. Je odolná proti mrazům, má vysoké výnosy. Obsahuje 
více kyselin a tříslovin, proto je vhodné k delšímu zrání v láhvi. 

Klasifi kace vín podle jakosti

Základní kvalitativní kategorie jsou vína stolní, zemská, jakostní 
a s přívlastkem. Pro vína stolní platí, že hrozny použité pro jeho výrobu 
musely dosáhnout cukernatosti alespoň 11°. Nesmí být označována názvem 
odrůdy ani oblasti. 
Zemská vína jsou vyrobena pouze z tuzemských hroznů povolené 
odrůdy, jejichž cukernatost je alespoň 15°. Zároveň nesmí výnos na vinici 
překročit 12 t/ha. Na rozdíl od stolních vín již smí být označeno roční-
kem, odrůdou a názvem oblasti. 
Jakostní vína (hrozny dosáhly cukernatosti alespoň 15°) mohou být od-

růdová (vyrobená z registrované odrůdy, příměs jiných může být max. 
15 %) nebo známková – jsou vyráběna podle stálé receptury, která zajišťuje 
jejich stálou jakost. 
Nejkvalitnější jsou pak vína s přívlastkem, která se dále dělí na kabinet 
(z hroznů o cukernatosti alespoň 19°), pozdní sběr (cukernatost nejméně 
21°), výběr z hroznů (cukernatost nejméně 24°), výběr z bobulí (cukerna-
tost alespoň 27°) a výběr z cibéb (hrozny s cukernatostí nad 32%). Zvlášt-
ními postupy vzniká ledové víno (hrozny o cukernatosti alespoň 27° byly 
sbírány za teploty -6 °C nebo méně) a slámové víno (cukernatost alespoň 
27°, hrozny musí být skladovány nejméně 3 měsíce na slámě či rákosu).   
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