
Réva – František Kopl 



Co všechno víme o vinné révě nejen u nás doma? Co však víme o vinné révě na 
Ukrajině, Rusku, Moldavsku, a dalších zemích, jako je Japonsko,Čína a zbytek 
světa? Zajímá vás to také? Nás Františky určitě ANO. Prosíme, vyslehněte si nás. 

• Chovatelé se neustále zabývají  systematicky vypěstovat nové a novější odrůdy VR a to 
selekcí ať mezi odrůdami VR, ale i použitím pylů různých skupin VR a odrůdami VR a do toho 
vstupuje genetika, včetně ozáření měkkými formami ozáření - zářiči, blíží se tedy doba 
převratných odrůd, které budou odolné vůči nejen chorobám a predátorům  a nám lidem 
přinesou nejen velké bobule plné harmonické chutí včetně příchutí našeho a našeho přání v 
oblasti ovocného cukru tedy Glukózy a Fruktózy. 

• Je tomu 5-7 roků nazpátek, firma Bayer zastavila výrobu skvělého přípravku Hattrick, který 
působil proti chorobám VR, pro mě v té době z nepochopitelných důvodu. Odborníci této firmy 
s vedením se dohodli, že pokud nebudou vědět, co jejich přípravek se spodní vodou udělá ,tak 
se uvedený přípravek vyrábět nebude. Následující rok jsem se setkal s představitelem této 
firmy a on mě tuto skutečnost jen potvrdil. 

 

• O fungicidy:  o těch se budeme ještě bavit ve slidech 

•  V USA od roku 1970 používají peroxid vodíku 3%, Vím to. Že to funguje, já jsem si to 
vyzkoušel, jde to skvěle na zakořeňování roubů VR. A ošetření u sazenice Bajkonur!!!!!! 

 



V současné době existuje na 20 000 stolních a 
moštových odrůd vinné révy se ročně objeví 
na 200 až 300 nových odrůd vinné révy. 

•  Při zpracování a přípravě této prezentace bylo 
použito nespočet informací, které byly získány na 
vinici pana Františka Jonáše v Kolíně Macharova 
ulice. 

 

• Podobně byly použity informace získané  Ing. 
Františkem Koplem na vinici  Michaela v Praze 4 
v Michli Vnitřní ulice. 



Pan František Jonáš svoji vinici založil před 15 roky a seznámí Vás, jak začínal, kde sehnal 
prvotní informace a také, kde si zajistil první sazenice stolních odrůd vinné révy. Kde je tedy 
sehnal? Obrátil se právě na Ing. Dorotu Pospíšilovou do VÚVV Bratislava.  

• V Bratislavě byl  Výzkumný ústav vinařský a vinohradnický, kde  

pracovala paní Ing. Dorota Pospíšilová v sekci tvorby nových  

odrůd vinné révy  a to nejen odrůd stolních, ale i  odrůd  

moštových. Ona vedla své spolupracovníky, aby  z pecek, tedy z  

bobulí v průběhu roků se jejich selekcí vyšlechtilo na 900 nových  

odrůd vinné révy, jak stolních, tak i moštových. 

 

• Práce kolektivu vedených paní Ing. Doroty Pospíšilové jsou  

nádherné dvě knížky. 1)Nové šlechtění viniča na Slovensku.  

2)Ampelografia Slovenska. 



Co zatím dělal druhý František Kopl z Prahy? 

• Domlouval se telefonicky s Františkem Jonášem, 
kdy  mohu přijet, nejen, abych se mohl nejen 
zeptat na práce ve vinici, ale pečlivě jsem 
každoročně fotil vysazené sazenice stolních 
odrůd právě z dílny paní Ing. Doroty Pospíšilové. 

• Právě, přes Františka Jonáše jsem, si zajistil 
nové odrůdy od paní Ing. Doroty Pospíšilové., 
které jsem po dodávce ve svém bydlišti ihned 
zasadil. 

 



Pokračuje v práci  nadále VÚVV Bratislava? 
 

• Bohužel,  nikoliv paní Ing. Dorota Pospíšilová PhD 
dosud žije, ale je ve věku přes 80 roků a podle časopisu 
Vinař-Sadař 6/2018 strana 4 a 5 je tu článek s názvem „ 
Představujeme první dámu slovenského šlechtění vinné 
révy“.  

• Její heslo „ Šlechtitel musí mít trpělivost, výdrž a lásku k 
tomu, co koná“.  Toho hesla se skromná žena pořád 
drží a nezapomíná a dále tvoří a zkouší. 
 

• Jedině o čem víme z internetu jsou otec a syn Doc. a 
Ing Korpášovci, kteří mají vinice poblíž Bratislivy a snaží 
se něco nového vytvořit. Otec Doc.Ondrej Korpas,CSc. 
byl jedním ze spolupracovníků paní Ing.Doroty 
Pospíšilové. 
 



Úspěch má novošlechtění a provedená registrace nové 
odrůdy a velký zájem o tuto odrůdu od vinařů a 
zahrádkářů a jejich spokojenost s úrodou kvalitních a 
velkých hroznů s pěknými bobulemi a výborné chuti. 
•  Co všechno musí šlechtitel se svými kolegy připravit , nechat si 

odsouhlasit a pracovat a podle informací paní Ing. Doroty 
Pospíšiliové Phd., plán má vícero než jednu odrůdu VR 
vypěstovat a předat ji do praxe. A to trvá až 33 roků. 
Samozřejmě těch odrůd dělá podstatně vícero a tak za ní a 
jejími kolegy je těch odrůd, jak stolních, tak i moštových na 900, 
což je až neuvěřitelné a my Vám F.Jonáš a F.Kopl sdělíme, co 
všechno se musí provést, aby tu byla použitelná skladba odrůd 
VR, kterou si vinaři a zahradníci budou na svých vinicích a 
zahradách rádi pěstovat a těšit se, až dozrají a budou se moci 
těšit nejen na pěkné hrozny a jejich vybarvené bobule a jejich 
harmonické chuti a pojem dochuti, což je doznívání a vnímání. 
V časopise VINAŘ-SADAŘ 6/2018 strana 4 a 5 je uvedeno, co , 



Vyšlechtění nových odrůd VR je dlouhodobý a usilovný  
proces, při kterém musí šlechtitel nejen setrvat po celý 
život a neustále vymýšlet a zkoušet. Výsledek se dostaví. 

• První práce při tvorbě nové odrůdy je křížení 
odrůd, ale tomu předchází plán a program křížení.  

• V prvém roce zimní stratifikace do písku. 

• Druhý rok je výsev a dopěstování zakořeněných 
semenáčků ve skleníku. 

• Dalších 5 roků je starostlivost o semenáčovou 
školku – vinohrad, tedy období prvé plodnosti. 
Může trvat i 5-7 roků. 

• Další tři roky jejich vstup do plodnosti v 
semenáčové školce a provádí se již výběr  

 



Pokračování dalších etap šlechtění Ing.D.P.PHd 1 

• Selekce semenáčků do další práce – podmínka je 
pečlivost při výběru, materiál se znásobuje a vyžaduje 
větší plochy  a také výrobní náklady. Po dobu tří roků 
se vybírají semenáče podle požadovaného cíle 
šlechtění. Koncem třetího roku se vybrané typy 
množení zaštěpením podnoží, čímž vznikají tzv. 
mikroklopny. Každý semenáč a jeho klonové 
potomstvo je jiný geotop. 

• Vysazené namnožené jedinci začínají rodit až v třetím 
roce po výsadbě. A poté se v těchto mikroklonech 
vykonává selekce. A znovu se vybírají jen ty nejlepší 
(ostatní je balast). 

•  A znovu se z vybraného materiálu se vypěstují ště-
pence pro další práci už s větším množstvím. Tento 
proces tří samostatných etap trvá 19 roků. 



• Je realizovaný na pracovišti šlechtitele. 

• Další práce spočívá v tom, že se nadějné elity 
vysadí na třech pracovištích a založí se tzv. mezi-
staniční zkoušky. Jedno pracoviště je pracoviště 
šlechtitele 2 pracoviště jsou na jiných mimo šlech 
titelských výrobních podnicích pro získání 
informací o kvalitě těchto materiálů a v jiných 
ekologických podmínkách. 

• Hodnocení z těchto tří pozorovacích pracovišť se 
vyhodnotí pěstounské hodnoty a cíle šlechtění 
nových odrůd. 

Pokračování dalších etap šlechtění Ing.D.P.PHd 2 



Pokračování dalších etap šlechtění Ing.D.P.Phd. 3 

• Po třech letech hodnocení mezistaničních zkou-
šek se provede definitivní výběr těch, které se 
předkládají příslušným orgánům do státních 
odrůdových pokusů na uznání, jako nová odrůda. 

• Suma roků nevyhnutelných potřebných od 
začátku šlechtění do uznání nové odrůdy, včetně 
její pojmenování je nejméně 33 roků. 

• Pomohli i světové sbírky odrůd.V prvních etapách 
bylo k dispozici 170 odrůd VR. 

 



Pokračování dalších etap šlechtění Ing.PhD. 4 

• Tato sdělení není příliš známé. Je to počet  informací 
o odrůdách VR, které bylo nutné nejen prostudovat a 
zajistit i další nezbytné údaje včetně i vzorků.  Věděli 
o 1300 odrůdách Vytypovali si 600 odrůd VR.  

• Vyhodnocením z 600 odrůd VR, bylo určujících pro 
nejvhodnější pro křížení. A tak se v 60 letech 
minulého století shromáždilo všechno, co bylo 
potřebné, aby vznikly odrůdy VR, jak stolní tak i 
moštové. Nepokračováním vznikla velká chyba. 

• Zánik VÚVV Bratislava? 



Každý z nás si sleduje počasí, ale jeho rozmary 
jsou pro všechny lidi dost velkým překvapením. 

• Na jedné straně slyšíme, Golfský proud slábne a 
Američané říkají že naopak. Zamysleli jste, jak 
takový Golfský proud funguje. Jak vzniká a když 
se řekne, že od rovníku , k nám do severní 
polokoule v oblasti Antlanského oceánu proudí 
teplý Golfský proud a jak Vám velmi brzo 
vysvětlím, rovnováha hladin musí býti zachována, 
takže musí býti a nutně musí nastat i odliv 
studených proudů. Není to složité, je skutečnost a 
realita a počasí je jen důsledek. 



Připravil jsem Vám mapu zeměkoule, kde jsou zakresleny 
všechny teplé i studené proudy mořské vody a rovnováha 
hladin mořských oceánů musí býti zachována. 

• A je tu něco, co Vás překvapí. Podél Antarktidy 
proudí silný studený proud o síle až 40x řeky 
Amazonky, která je nejdelší řekou světa a má při 
ústí šíři 220 km a hloubka je proměnná, 48 až 96 
m. Tak pro neznalé je to vzdálenost 7 062 km od 
pramene ve velehorách Andy k ústí řeky.  



Golfský proud- relativně teplý mořský proud v 
Antlantském oceánu 

• Vzniká v Mexickém zálivu účinkem Yucatánském 
a Floridského proudu a je posilován Antilským 
proudem. 

• Z Floridského průlivu pokračuje podél pobřeží 
Severni Ameriky k mysu Hatteras a k Newfound- 

  landu, kde se stýká se stýká s chladnými proudy    
Labradorským a Východogronským. 

 



Kde se dotýkají teplé proudy Golfského proudu se 
s chladnými proudy Labradorský a východogronské. 

• U Newfoundlandu se stýká s chladnými proudy 
Labradorským a Východogronským.  

• Na styků proudů pásmo Cold Wall s četnými 
mlhami a bohatými lovišti ryb. 

• Od Newfoundlandu pokračuje napříč Antlanským 

oceánem, jako Severoantlantský, omývá pobřeží 
Velké Britanie,Islandu, Norska, poloostrov Kola, 
západní pobřeží Špicberky. 



Jakou hodinovou rychlostí má GP u pobřeží Floridy a 
jaké množství mořské vody je u Floridy a jaké množství 
mořské vody teče u pobřeží Velké Britanie.  

• Při pobřeží Floridy GP dosahuje rychlostí až 5 
námořních mil za hodinu (2,33m/sek). 

• U mysu Hatteras přenáší přes 55 milionu m3  /sek 

mořské vody a u Velké Britanie 7 milionů m3/sek. 

• V celém GP vzhledem k okolním vodám teplejší 
(u mysu Hatteras o 3oC, mezi Velkou Britanii  a 
Islandem o 7-9oC, v Norskem moři o 4-8oC,v 
Severním moři o 5-8oC. 



Je to jen propočet pro přibližné parametry 
průtoků Golfského proudu 1) a 2) 
• 1) Florida: průtok 55 000 000 m3 /sek. Za jednu vteřinu je 

rychlost 2,33m/sek. Pokud to podělíme rychlostí dostaneme 
průřez v m2 55 000 000/2,33 = 23 605 150m2 , Neznám hloubku 
a tak zvolím hloubku 2 500 m Další výpočet bude šíře proudu  
23 605 150:2 500= 9 442 metrů  

• 2 Velká Britanie: průtok 7 000 000 m3 /sek. Za jednu vteřinu je 
rychlost 1.5 m/sek. Pokud to podělíme rychlostí dostaneme 
průřez v m2 7 000 000/2,33 = 4 666 666,66m2 , Neznám hloubku 
a tak zvolím hloubku 2 500 m Další výpočet bude šíře proudu   
4 666 666.66 3 605 150:1 500= 2 333,33 metrů 

•  Velice zajímavé srovnání a pokud se mi podaří zjistit přesnější 
rozměry, upřesním svůj propočet. 



Vliv GP Norském a Severním moři a na atmosféru, 
srážky a  a cirkulaci na pobřeží Evropy. 
 

• Vlivem GP Norské a Barentsovo moře většinou 
nezamrzají, pro lodní dopravu jsou přístupné 
přístavy Bodo,Narvik, Tromso v Norsku a 
Murmansk v Rusku. 

• Golfský proud výrazně otepluje atmosféru, 
zvýšený  výpar ovlivňuje výši srážek v Evropě 
a cyklonální cirkulaci ovzduší. 



Oceány v pohybu: mořské proudy vládnou počasí a vliv v 
teplotě a hustotě mořské vody dané obsahem v ní 
rozpuštěných solí. 

• Jako mohutný mořský proud se valí Golfský proud 
Antlanským oceánem. Podivná a velmi mohutná řeka 
bez břehu v Mexickém zálivu unáší jeho prohřáté vody k 
severní Evropě. 

• My Češi, Moravané, Slezané, Slováci, Ukrajinci a další 
národy máme k pobřeží Antlanského oceánu daleko. Je 
to vzdáleno hezkých pár set (i tisíce) km. Se vzrůstající 
vzdáleností se mění i působení a vliv Golfského proudu. 



 



Klimatické podmínky v Evropě značně ovlivňuje Golfský proud v Antlanském oceánu a 
nejen jeho vliv  na pobřeží Ameriky, ale i západní Evropy, ale i vnitrozemí a v závislosti na 
velké vzdálenosti od pobřeží jeho vliv značně klesá. Vysvětlení následuje a mapa ukazuje. 

Golfský proud 
Golfský proud a jeho severní větve Irmingerův, Norský a Severoantlantický proud je , 

silný a teplý a poměrně rychlý mořský proud Antlantického oceánu. Vzniká v Mexickém 
zálivu a pokračuje Floridským průlivem,sleduje pobřeží Severní Ameriky k  ostrovu  . 
Newfoundland, kde se odchyluje od pevniny a pak přechází přes Antlanský oceán. 

Přibližně na 40 stupňů severní šířky a 30 stupni západní délky se rozděluje na dvě větve: 
Severní proud míří k Severní Evropě a Jižní se obrací k západnímu pobřeží Afriky. 

Golfský proud je zhruba 100 -200km široký až   1600 metrů hluboký, přičemž rychlost 
Je nejvyšší u povrchu  2,5 metrů za vteřinu. Za 1 vteřinu proteče 1,5x108   m3, 9x109 m3 
za minutu, 54x 1010 m3 za hodinu, 1 296 m1010  103  za 24 hodin tedy 1 den. A vše, co je 

uvedeno je ohřátá mořská voda. 
Klimatické vlivy. Golfský proud ovlivňuje podnebí východního pobřeží Severni Ameriky 

od Floridy po Newfoundland a západni Evropy. V dalších  
 











Golfský proud a 
studené proudy 
barva šipek modrá 

• Na obrázku jsou 
vidět podél pobřeží 
modré pásy a jejich 
šipky ukazují směr 
pohybu studené 
vody a v pravém 
rohu v obrázku 
červená šipka Gol-
fského proudu 
směřující k Norsku. 

















Historie révy: Odkud pochází ušlechtilá vinná réva? 
Časová osa: kdy Evropa, kdy Již.Morava a střední 
Slovensko 











Choroby a škůdci vinné révy 



Směs Bordeaux:princip činnosti, příprava a návod k použití (1) 













Na co nesmí vinař, zahrádkář zapomenout? 

• Nářadí 

• Řez vinné révy 

• Ohýbání a vyvazování dřeva při řezu 

• Zelené práce 

• A)Podlom 

• B)Vyvazování a zastrkování letorostů do drátěnky 

• C)Zkracování letorostů a vylamování zálistků – osečkování 

• D)Vylamování zálistků 

• E)Odlistění 

 



Nářadí a jeho ošetření 
 • Každý vinař a zahrádkář má určitě klasiku jako jsou rýč(e), lopata(y), 

hrábě ,krumpáč, ty starší kosu s dobře naklepanou(a nastavenou, aby 
sekala)(nezapomenout na brousek), ostatní strunovou sekačku a také, 
co vám pomůže je komposter a kdo má větší plochu, než 400 m2 tak 2 
ks, pilku na dřevo( a neškodila by ještě na železo), svěrák 

• Nářadí pro vinaře a zahrádkáře, který má zálibu v pěstování vinné révy 
nůžky, raději více než tři kusy ( a) na hrubé práce do 10mm b) do 
průměru 6(8)mm na prostřihování, (c) úzké na střihání hroznů Je 
zapotřebí kvalitní nůžky. A nezapomenout, i na sklenici s líhem, aby se 
po práci nářadí ošetřilo a to především, když zjistíme chorobu s 
nechceme si ji přenést na zdravý keř!!!!!!!! 

• Pákové nůžky 1x a 1 další výsuvné včetně pilky 

 

 



Ohýbání a vyvazování dřeva po řezu 
• Podle zapěstování kmínků (něco jiného- ČR a jiné např Ukrajina, kdy se keře na zimu zakrývají do 

příkopu. Každý systém má napnuty drátěnku a té se přizpůsobuje vyvázání už v raném stavu úvazky na 
drátěnku. Ty je zapotřebí překontrolovat, aby nebyly zaříznuty do dřeva. Předpoklad, aby úvazky 
umožnily zapěstování kmínku. Je třeba pracovat opatrně, aby se letorosty nezlomily. Lepší, když je vlhčí 
počasí, a letorosty jsou elastičtější. Platí podmínka, toto se provádí ještě před  vyrašením. Já vám 
nabidnu řešení, které se nebude zařezávat do starého dřeva. Zde je na ukázku vzorek. 



„Zelené práce“ 

• Pokud jsme na jaře nebo v létě i na podzim na naší vinici, či zahrádce a 
chceme se vyvarovat chorob a chceme, aby naše keře vinné révy měli ty 
nejlepší podmínky, aby se jim dostalo takových opatření o kterých si něco 
řekneme a ty se musí provést v době, kdy je to skutečně zapotřebí a to 
důkladně a cílevědomě. 



A) Podlom 

• Podlom se především týká letorostů, které vyrůstající ze spících oček na starém 
dřevu. Říkáme jim vlky, zbytečné odebírají vodu a živiny i světlo. Jedině by byly 
vhodné, kdybychom chtěli provést zmladění korunu kmínku, a u kordonu při řezu 
na čípky. 

•  Podlom se provádí, kdy již nehrozí jarní riziko jarních mrazů, dokud jsou letorosty 
ještě křehké a tak při jejich vylamování se nevytvářejí rány. Silné a zdřevnatelé 
letorosty se odstraňují pomocí nožem a to bezprostředně u starého dřeva, 



B)Vyvazování a zastrkování letorostů do drátěnky 
 
• Skutečnost, že ne všechny letorosty rostou do drátěnky, tak jak je zapo-

třebí a tak nastane situace, že letorosty upravíme do polohy a umístíme 
na drátěnku, tak je nutné a potom úvazky, či provázky k uchycení je 
možné nahradit přípravkem, který nabízel  obchod Kaufland. A tak 
můžeme letorosty rozmisťovat rovnoměrně, aby jejich růst umožnil vývoj 
letorostů a jejich plodnost. 



 C)Zkracování letorostů a vylamování zálistků – osečkování 
 • Při zkracování příliš dlouhých letorostů – osečkování se během léta odstraňují růstové vrcholy, Má se tak 

zabránit, aby se na jejich růst nespotřebovalo tolik vody a živin. Na drátěnkách se růstové vrcholy 
osečkují v době, kdy jsou vzpřímené. U klenbového a pergolového vedení, kdy letorosty visí dolů, se 
osečkování vykonává, když šířka a hustota zelené masy ohrožuje osvětlení a provzdušnění keře.U 
plodného letorostu stačí pro výživu hroznu 8-10 listů. 

• Toto pravidlo osečkování neplatí u odrůd, kterré mají sklon ke sprchování a které se pěstují ve tvaru 
vertikálního kordonu,, V prvním případě se k osečkování přistoupí ještě před květenství, aby se podpořila 
násada plodu. U vertikálního kordonu se osečkuje s cílem dosáhnout rovnoměrný růst, když letorosty 
dorůstají k 12 až13 listů , 



D)Vylamování zálistků 

 • Při vylamování zálistků se odstraňují vedlejší letorosty zvané  fazochy, které při přehnaném růstu 
zahušťují listovou stěnu a tím vytváří vhodnou mikroklímu pro rozšiřující houbových chorob zhoršují 
podmínky ochrany vinné révy. Na druhé straně svou asimilační aktivitou přispívají k výživě hroznů 
organickými látkami – asymiláty. Proto se zálistky odstraňují pouze v zóně hroznů a na zálistku se 
nechávají 2 listy. Nad zónou hroznů se všechny zálistky zkracují. 



E)Odlistění 
 • Koncem léta se odlisťováním sleduje záměr pomocí optimálnímu vyzrávání hroznů .Začátkem vyzrávání 

se odstraňují se zóny hroznů, málo aktivní listy, Hrozny potom rychleji osychají a méně je postihuje 
plíseň šedá – botrytida. Dostatek světla a vzduchu tak podporuje růst a dozrávání bobulí. 

• Při odlistování vinné révy na intenzivně osluněných stěnách se musí postupovat obezřetně. Odrůdy s 
dokonale vyvinutou voskovou vrstvu na bobulích mohou býti popáleny sluncem. 



Fyziologické poruchy vinné révy 

• Mezi fyziologické poruchy vinné révy jsou řazeny: 

• Jarní a zimní mrazy, krupobití, vítr a úpal, 
sprchávání hroznů v době květu, odumírání třapin 
v době zaměkávání bobulí, chlorozy (způsobené 
nedostatkem hořčíku, manganu, dusíku, železa či 
vápníku, ale také poškození herbicidy)   



1) Časné podzimní mrazy mohou způsobit: 
 

• Mohou způsobit předčasný opad listů a tím nedostatečné vyzrávání 
dřeva a celkové nedostatečné připravenost vinné révy na přezimování. 

• Velmi časné mrazy mohou omezit i vyzrávání bobulí a následně tím 
zhoršit kvalitu bobulí v hroznech. 



2)a Zimní mrazy a jejich působení: 

• Stupeň poškození závisí na vhodnosti lokality, 
citlivosti odrůdy, míře vyzrávání letorostů, výnosů 
hroznů, termínu sklizně a významné rovněž na 
narušení ekologické rovnováhy: 

Jako prvá bývají poškozena očka, kambinální, 
později i dřevní pletiva výhonků, ramena, keře. K 
poškozrní může dojít již při teplotách kolem -15o C 
v závislosti na délce trvání mrazů nebo při 
teplotních výkyvech.  



2)b Zimní mrazy a jejich působení - Ochrana 

• Již při zakládání vinice, je třeba dbát na vhodnost 
lokality i z hlediska rizika poškození révy vinné 
mrazem-vyhnout se mrazovým kotlinám a polohám 
pod úrovních terénu. 

• Důležitý  je výběr odolných odrůd a správná 
agrotechnika a výživa. Přímou ochranou je přiorávání 
půdy k kmínkům, na nichž jsou rezervní očka. Po 
určité době asi 10 dnů je třeba obnova kmínků. Řez je 
třeba přizpůsobit míře poškození zimních oček. Tu 
zjišťujeme kontrolou jejich zdravotního stavu 
(naříznutí oček, narašení v teple, prohlídka pod 
binokulární lupou) Při podezření na poškození 
mrazem je třeba odložit řez na počátek rašení, nebo 
ponechat dostatečnou rezervu oček a následně 
provést potřebnou redukci. 



3)a Jarní mrazy  a snížení jejich následků: 

• Při poklesu teplot na -0,5o až -3o C a více dochází 
v dubnu a květnu k poškození rašících letorostů. 
Namrzlé části hnědnou a zasychají. Při 
částečném namrznutí se listové pletivo v okolí 
žilek a mezi žilkami puchýřovité vydouvá, později 
poškozená místa  žloutnou a hnědnou, vrcholky 
letorostů a listy se deformují, květenství odumírají 
a černají. 



3)B Jarní mrazy a jejich následky: Ochrana a 
možné doporučení, jak omezit následky JM 

• Při riziku mrazů se vinice zadýmují, vyduch se ohřívá 
speciálními kamínky, míchá se ventilátory. Na 
menších podmínkách je možné zakrývání keřů 
slámovými nebo papírovými kloboučky. 

• Postřik vodou se provádí od teplot +1o C níže do doby, 
než se teploty opět nezvýší na tuto hodnotu. Používá 
se dávka 3 mm/hod, při nižších teplotách dávka 5-6 
mm/hod. Poškozené části keřů se seřežou, 
technologie pěstování za vegetace se zaměří na 
dobrou kondici a vyzrávání letorostů  pro příští zimu. 



   4)Poškození krupobitím  - Ochrana 

• Listy jsou krupobitím potrhané. Letorosty mají 
poškozenou kůru a kambiální pletiva. Horní část 
výhonu se můžou lámat. Na bobulích se objevují 
zelenošedé prohloubené skvrny. Při silnějších 
úderech bobule praskají. V důsledku krupobití je 
vysoké riziko infekce bílou hnilobou a plísní šedou. 

• Ochrana: v oblastech s častým krupobitím je možné 
rozptylovat bouřkové mraky speciálmními raketami. 
Ihned po krupobití provést postřik proti hnilobám 
široce pásmovým fungicidem (např. Fulpet ). Silně 
poškozené části se odstraní. Vinice se ošetřuje tak, 
aby se podpořilo vyzrání letorostů před zimou. 



5) Poškození ultrafialovým zářením (úpal) – 
Ochrana 
• Poškození souvisí víc s UV zářením, než s vysokými 
teplotami. Četnost poškození se v důsledků 
zeslabování ozonové ochranné vrstvy zvyšuje. Na 
listech se příznaky projevují na straně ozářené 
sluncem. Listy se z horní strany zabarvují dohněda, 
později nepravidelně odumírají. Na bobulích je typický 
výskyt hnědých skvrn a sluncem ozářené strana. 
Ozářená část bobulí se může scvrkávat, poškození 
může podpořit hnití hroznů.  
 

• Ochrana: možná je pouze je nepřímá, podporou 
ekologické rovnováhy vinice zlepšuje fyziologická 
kondice révy a tím i odolnost vůči ozáření. 



6) Panašování 

• Na listech révy vinné jsou ostře ohraničené 
světlozelené až bílé skvrny. Jde o poměrně řídce 
se vyskytující jev genetického původu. Vyskytuje 
se na ojedinělých letorostech révy, častěji na 
semenáčích. Nemá hospodářský význam. 
Důležité je však rozlišení od viroz a jiných 
fyziologických poruch. 



7)a Sprchování a hráškování 

• Ke sprchování dochází v důsledku neopylení 
květů. Květy následkem toho opadávají a hrozen 
je neúplný. Při nedokonalém opylení kvítků se 
bobule vyvinou jen do velikosti hrášků a jsou bez 
semen. Příčinou bývá především neharmonická 
výživa: nadbytek dusíku, nedostatek bóru, 
molybden a dalších prvků. Dochází k němu při 
nepříznivém počasí(dlouhotrvající deštivé a 
chladné počasí) během kvetení révy. Vliv má i  
odrůdová a klonová dispozice a také infekce 
viry(roncet). 



7)b Sprchování a hráškování: Ochrana a 
doporučení 

• Harmonická výživa makro - a mikroelementy na 
základě půdních a listových analýz. 

• Někdy pomáhají postřiky molybdenanem amon- 
ným (0,1-0,3%) 14 dní před květem. Nebo postřik 

  boraxem (0,1%). 



8)aa Nedostatek hořčíku (Mg) 

•K příznakům patří, že listová pletiva mezi hlavními žilkami žloutnou, 
třapina odumírá, žilky a  zelené, jejich okolí  zůstávají zelené, přičemž se 
tento zelený pás od bazální a apikální části zužuje. Listzs těmito 
příznaky se nacházejí v dolní a střední části keřů. U modrých odrůd se 
pletiva barví do červena a karmínova a opět je to typický zelený pás. 

•Na podnožové révě jsou příznaky nedostatku Mg odlišné. Na okraji a 
mezižilkových pletivech vznikají nekrotické skvrny, které se mohou 
spojit, nebo vytvářejí kolem okraje listů nápadný věnec. Odumírání 
třapiny se objevuje na počátku zrání. Na třapině vznikají oválné, 
zpočátku žlutavé, později hnědé až černé ostře ohraničené skvrny.Ty se 
zvětšují a zachvacují celý obvod třapiny,ta vadne a poškozená část 
hroznu odumírá. Za trvale vlhkého počasí padají celé části hroznu na 
zem.  

•Nedostatek  hořčíku doprovází nedostatek vápníku (Ca) a vyšší hladina 
draslíku (k). 

 

•Škodlivost podporuje především  a chlad  a vlhkost během kvetení. 



8ab Nedostatek hořčíku a náprava - Ochrana 

• Ochrana – při akutním nebezpečí ošetřujeme 
těsně před nebo na počátku zaměkávání. 
Nejpozději po prvních příznacích 2x po 7 až 10 
dnech Ca CL2 (0,5%) a Mg CL2 (0,5%), případně 
síranem horečnatým (3-5%), který však mívá 
slabší účinek. K dlouhodobé ochraně je potřebné 
vyhnojení půdy podle výsledků analýz. 

 



8)b Nedostatek a nadbytek dusíku (N) 

• Nejvíc dusíku potřebuje réva vinná od fenofázi před 
květem do začátku tvorby bobulí. Proto se réva 
přihnojuje v květnu malou dávkou N (30-50 kg).Od 
července potřeba klesá obvykle pod úroveň nabídky 
dusíku z půdy. Tento nabídek je tlumen ozeleněním 
meziřadí vinice, Silný nedostatek N se projevuje 
slabým vzrůstem, řídkými hrozny a světlozelenými až 
žlutozelenými listy. Řapíky  a část hlavních nervů mají 
červené, anthokyanové zbarveni. Nadbytek N zvyšuje 
citlivost rávy vinné vůči  chorobám, škůdcům, 
opožďuje zrání a zvyšuje náchylnost k poškození 
mrazem. 



8)c Nedostatek a nadbytek draslíku (K) 
 
• I malý nedostatek draslíku K snižuje plodnost, tak  
odolnost révy k napadení patogeny, mrazem 
apod. Příznaky se projevují nejprve na starších 
listech hnědnutím až fialověním povrchu listů, 
odumíráním okrajů listů a při nedostatku jejich 
padáním. Stupeň 
ˇnedostatku zjistíme EUF (elektroultrafiltrační) 
analýzou listů. Půdu ošetříme hloubkovým 
hnojením. Dočasně působí i listové aplikace 
draselných hnojiv. Nadbytek K způsobuje deprese 
růstu a plodnosti a zhoršení přijímání jiných iontů 
především Ca, NH4 , Zn a Mg. 



8)da Nedostatek a nadbytek bóru (B) Začátek 

• Už slabý nedostatek, ale i nadbytek bóru působí 
pokles růstu a výnosů a projevuje se typickými 
příznaky. Nedostatkem bóru se mladé listy svinují, 
pletiva se mozaikově odbarvují, okolí hlavních žilek 
zůstává zelené. Starší listy se mohou též deformovat. 
Hlavní letorosty omezují růst vegetační vrchol může 
odumírat. Zálistkové výhony enormně rostou, takže 
keře mají metlovitý vzrůst. Internodia letorostu jsou 
zkrácená, nody bývají nápadně zvětšené. Z 
kvetoucích hroznů opadávají poupata nebo květy. 
Hrozen může částečně, nebo úplně nekrotizovat. 
Hrozny často sprchávají. 



8)db Nedostatek a nadbytek bóru-pokračování Da 

• Při přehnojení bórem jsou mladé listy typicky 
deformované, zahuštěné, se široce otevřeným 
úhlem u řapíku. Starší listy od okrajů chlorotizují a 
jsou pokryty typickými černohnědými skvrnami. 

• Ochrana: je hnojení na list bórovými hnojivy 
např. Soluborem (0,1%), boraxem (0,5%) apod. 
Půdu hnojíme například boraxem v přiměřené 
dávce, obvykle 20-25 Kg/ha. Kyselé půdy je třeba 
předem vyvápnit. Hnojivo se aplikuje na široko a 
jen mělce se zapraví. Bórem se hnojí maximálně 
jednou za 5 let, aby nedošlo k přehnojení, 

 



8)ea Nedostatek železa (Fe) 

• Nedostatek železa způsobuje chlorózu. Listy od 
vrcholku žloutnou. Hlavní a i vedlejší žilky zůstávají 
dlouho zelené, později celé listy žloutnou a nekrotizují 
od okrajů. Až hynou. Při těžké defienci Fe má vinice již 
při rašení žlutou barvu, listy jsou drobné a výnos je 
minimální. Pokud je chloróza léčena, může dojít až k 
odumírání celých keřů. Příčinou chlorózy může být 
kromě nedostatku Fe i velké množství aktivního 
vápníku v půdě, málo kyslíku příliš mnoho CO2  v 
půdním roztoku, vysoký obsah fosfátů, které váží 
železo v rostlinách. V citlivosti jednotlivých odrůd velké 
rozdíly. 



8)eb Nedostatek železa ( Fe): Ochrana 

• Mimořádně příznivě se projevuje ozelenění vinic, 
ale to platí pro každý keř a každou odrůdu VR. 
Příznivě působí rovněž aplikace železa, nejlépe v 
chelátové vazbě. Ošetřuje se na list 1-2x před 
květem a po odkvětu v intervalech 14 dní. 



8)f Nedostatek zinku (Zn) 

• K nedostatku z dochází jen sporadicky. Projevuje se 
malými listy, chlorotickým odbarvením pletiv mezi 
nervaturou listů, přičemž nervy ústávajím 

 

• zelené. Listy se deformují, úhel u řapíku je otevřený. 
Růst letorostu je křivolaký, Příznaky jsou podobné 
nekrózy révy vinné. Přesná diagnoza se stanoví na 
základě listové analýzy. Příznakem nedostatku Zn je 
koncentrace pod 15 mg Zn/kg sušiny listu. Ochranou 
je postřik síranem zinečnatým (0,4-1%) jedenkráte 
před květen a dvakrát po odkvětu. 



9)aa Poškození herbicidy 

• Poškození vinné révy herbicidy s účinnou látkou 
glyphosate a sulphosate se projevuje deformacemi, 
spojenýmí se žloutnutím jednotlivých sektorů. K 
poškození dochází přímým zasažením listů vinné révy 
herbnicdem, přičemž účinná látka proniká do rostliny.  
 
Kontakní herbicidy Gramaxone, způsobují“   popalení“ 
živých pletiv všech rostliných druhů, tedy i vinné révy. 
Pokud se při nevhodné aplikaci dostanou na listy vinné 
révy, způsobují zde žluté okrouhlé skvrny (nezaměňovat 
s olejovými skvrnami způsobenými peronosporou). Tyto 
žluté skvrny později nekrotizují, Při silnějším zasažení 
mohou odumírat celé části, případně celé listy révy 
vinné. 



9)ab Poškození herbicidy - pokračování 

• Triazinové herbicidy mohou vinnou révu poškodit, pokud se dostanou 
ke kořenům v důsledku vydatných dešťů nebo nesprávného 
dávkování. Při mírném poškození se odbarvují pletiva v okolí žilnatiny, 
nebo celá žilnatina listů, popřípadě vznikají chlorózy pletivy mezi 
nervaturou listů. Později části listů, nebo celé listy odumírají. Při 
silnějším působení listy žloutnou, opadávají a hynou keře. 



9)ac Poškození herbicidy – růstové herbicidy 

• K poškození růstovými herbicidy nejčastěji dochází při 
ošetřování obilnin v okolí vinice, pokud je herbicidní přípravek 
větrem zanesen do vinice. Úlety mohou révu výrazně poškodit 
především v období intenzivního růstu, kdy je réva nejcitlivější. 
K poškození může dojít i při přímém ošetřování vinice, která se 
sice provádí v pozdějších fenofázích, kdy je réva citlivá, pokud 
není zajištěno dokonalé usměrnění herbicidům k plevelům. 
Příznaky zasažení jsou velmi typické, poškozené listy ztrácejí 
charakter révového listu.Typické je prosvětlení a zbujení 
nervatury, která je chaotická uspořádaná. Zoubky listů jsou 
zřetelně zahrocené, listová čepel je stažena do tvaru vějíře. 
Řepíkový úhel bývá otevřený. Čepel listů je drsná.  

  



9) ac Poškození herbicidy – druhé prodloužení  

• Žilnatina listů je v procházejícím světle výrazně 
průsvitná. Poškození může vyvolat stačení, případně i 
odumírání vegetačních vrcholů, úponků a třapiny. 
Někdy dochází k trhání kůry na nodech a vytváří se 
zde zával ve formě nádorů. Pokud je réva zasažena 
krátce před květem, dochází ke sprchání, případně k 
zasychání květenství. V těchto případech je úroda 
silně ohrožena. Nepříznivé následky mohou 
přetrvávat i do příštího roku. 

• Ochranou před herbicidy je při jejich aplikací 
dodržovat izolační vzdálenost od vinic, postřikovat 
nízkým tlakem a to jen za závětří. Škody je možno 
zmírnit několikanásobným hnojením  listovými hnojivy. 

 



Choroby vinné révy: Mšička révokaz-jak byly 
zachráněny evropské odrůdy 
 
• Choroba vinné révy způsobená parazitickým 
hmyzem, mšičkou révokaz patří mezi  nejobá- 
vanější. Celosvětová epidemie předcházel dovoz 
amerických druhů do Evropy, které zprostředko-
vali nadšení vinaři z viktoriánské Anglie. Mšička 
dokázala v rekordním čase zlikvidovat většinu 
evropských vinic a chybělo málo, aby vinná réva 
tomuto cizopasnému hmyzu podlehla úplně. 

 



Houbové choroby vinné révy 

• Nejzávažnější houbové choroby vinné révy jsou plíseň 
révová (peronospora), padlí révové (oidium) a plíseň 
šedá botrytída) 

• Mají několik společných znaků, přenášející se 
infikovanými listy a přezimují v pupenech. 

• Na jaře se z napadeného materiálu masivně šíří. 

 

 

 





Choroby vinné révy: Mšička révokaz 



Černý pasažér 

• Nebýt rozsáhlých vinohradnických znalostí našich 
předků ze Starého Řecka a dvou osvícených 
francouzských vinařů, kteří se narodili v 9. století, 
dnes bychom už zřejmě žádná vína vyráběná ze 
starých evropských odrůd nevzpomínali a ani 
bychom nevěděli, jak chutnala…. 

• Mezi roky 1858-1862 byl do Evropy z východního 
pobřeží Severní Ameriky zavlečen jeden z vůbec 
nejnebezpečnější škůdců mšička révokaz (lat. 
Viteus vitifoalie), dříve špatně označována jako 
Phyloxéra. Je to drobný cizopasný hmyz, pouhým 
okem téměř neviditelný. 

 



Černý pasažér – pokračování 
 
• Panuje názor, že se mšička dostala do Evropy 
(Londýn) na dovezených druzích amerického 
réví. 

•  Roku 1863 byla poprvé hlášena z vinohradů jižní 
Francie z přímořské provincie Languedoc (viz 

mapa), kam se dostala lodní dopravou. Odtud se 
začala šířit po celém kontinentu. 

• Záhy byla mšička zavlečena do Kalifornie. Za 
zkázou amerických vinic stojí pravděpodobně (1) 





Černý pasažér - pokračování(1) 
 
• Hrabě Agoston Haeaszthz, maďarsko-americký 
cestovatel, často vzpomínaný jako otec kalifornského 
vinařství a zakladatel nejstaršího vinařství Buena 
Vista (1857) v Sonomě. V roce 1861 se vydal na 
cestu do Evropy. Stalo se to v době, kdy v Evropě 
vypukla epidemie, ale nikdo nevěděl, kdo je 
původcem nákazy. Hrabě si domů přivezl 350 vzorků 
sazenic a odnoží révy. Které zasadil. Bohužel, 
všechny rostliny po krátké době zhnědly a uschly. 
Hrabě nakonec zbankrotoval, opustil Spojené státy a 
nikdy už se nevrátil. Mšička na západním pobřeží 
Severní Ameriky zůstala. 



Pro znalce – mšička révokaz - pokračování (1) 

• Životní cyklus mšičky révokaz je složitý a trvalo 
mnoho let, než byl objeven. Zatímco v Americe 
škodila mšička jen na listech, kde tvořila hálky ( viz 
úvodní fotografie a vpravo dole), když se dostala do 
Evropy a do jiných částí světa, přizpůsobila se i k 
životu na kořenech.(viz obrázek vlevo dole)´. 

• Kořenová forma révokaze je mnohem nebezpečnější 
a záludnější. Vývojová stadia mšičky, tzn. Larvy a 
nymfy. Žijí hluboce v půdě a sají z kořenů mízu. Do 
kořenů vylučují toxiny, které brání pletivům se uzavřít. 
Tím vznikají nádory a hlízky. Jakmile je kořen zcela 
vyčerpán, mohutně deformován a postupně otráven 
tak, že nemůže přijímat vodu ani živiny, rostlina 
začíná chřadnout, až zcela uschne. 



Odměna, která nebyla nikdy vyplacena 
 • Zoufalí vinaři nevěděli, proti čemu bojují a co ve 
skutečnosti decimuje jejich vinice, neboť pozoro-
vali pouye symptomy na listech a častěji v podo-
bě hnijících a rozpadajících se kořenů. Francou-
ská vláda nabídla odměnu 320 000 franků tomu, 
kdo nalezne způsob, jak proti nákaze bojovat. 

• Až v roce 1868 francouzský botanik Jule-Emile 
Plachou  z univerzity v Montpeller objevil se 
svými kolegy spojitost mezi uzlíčkovými nádory 
na kořenech révy vinné a cizopasným hmyzem s 
za původce označil mšičku révovou. 

 



Pokračování, jak to bylo s odměnou(1) 

• Jeho objev však vyvolal mnoho dohadů a nedů-
věru, neboť část vinařů považovala výskyt mšičky 
na kořenech za druhotný jev. Správnost teorie 
potvrdil o dva roky později (tedy v roce1870) 
americký  entomolog Charles Valentine Riley. 

•  Vinaři v boji proti mšičce vyčerpali snad všechny 
možnosti včetně křížení evropských amerických 
druhů vinné révy. Vědělo se, že některé americké 
druhy vinné révy přesazené do vypálených a vy-
klučených vinohradů zůstaly mšičce odolné. Skrý-
valo se tajemství k záchraně v samotné révě? 



Přišlo se na to, jak 
to vyřešit? Můžeme 
říci ANO! 

• Listová hálka na  prů-
řezu: uvnitř jsou vidět 
nakladená vajíčka a 
živá nymfa (vlevo) 



Pokračování: Tři 
životní stadia 
mšičky révové 

• Vajíčko, nymfa a 
dospělý jedinec bez 
křídel (viz vpravo) 



Metodu štěpování evropských odrůd vinné révy na 
americké podnože: 

• Navrhli a vyzkoušeli dva francouzští vinaři,Leo Laliman a 
Gaston Bazill. Odměnu se jím nepodařilo získat. Francouská 
vláda se zachovala, jako chytrá horákyně a prohlásila, že se 
nákazu vyléčit nepodařilo, pouze zabránili, aby se dále nešířila. 
Invazi mšičky révová již nešlo zastavit a během 20 let jí 
podlehly 4 miliony vinic a více než 40% vinic ve Francii,  

• Podobně na tom byly i okolní země, Španělsko, Portugalsko a 
Italie včetně Sicilie. Krize ve vinařství se v těchto zemích 
výrazně promítla do národní ekonomiky, prudce poklesla nejen 
produkce vína, ale i dalších produktů např. hrozinek a 
hroznového cukru, Naopak toto období přálo výrobě destilátů, 
především Absintu. 



Působení 
mšičky révové u 
nás 

 Vinice pod 
vrcholem Radobýl 
u Žalhostice na 
Litoměřicku. V 
minulém století 
místní vinohrady 
podlehly nákaze 
mšičky révové 



Jaké máme informace o řádění mšičky 
révové na Moravě, Slovensku a v Čechách.1) 

• Řádění mšičky nebyly ušetřeny ani Vinařské 
oblasti u nás a na jižním Slovensku. První dolo-
žený záznam z roku 1890 pochází z jižní Moravy 
ze Šatova u Znojma. V roce 1900 se mšička 
objevila v Mikulově a v Dolních Dunajovicích,rok 
1901 zasaženy vinice v Perné, v roce 1902 stejný 
osud potkal vinice na území Bavor a Horních 
Věstonic. Dlouho panovalo přesvědčení, že do 
Čech révokaz nedorazil. Je tu záznam vinohradů 
v Pražské Troji, které musely býti částečně zru- 
šeny a v původním stavu nalezneme vřesoviště. 

 



Jaké máme informace o řádění mšičky révové v Čechách 
v roce 1972? 
• Na Litoměřicku. Ale zůstaňme. Viniční tratě v okolí Litoměřic, Velkých 

Žernosek,  a Micholovic, Žalhostic, které patřily Státnímu statku Lito-
měřice, napadla v roce 1972 mšička révová. Celý komplex pod vrcho-
lem Radobýl byl odsouzen k zániku …  

• Nebezpečné chemikálie, záplavy a pověry. Nešťastní vinaři zkoušeli 
keře VR postřikovat chemikáliemi a insektidy, avšak bez znatelných, 
účinků, zanechávajíc za sebou zamořenou a toxickou půdu. Ty 
nejzoufalejší se uchylovali k praktikám, které hraničily s magii. Mnozí 
stavěli na okrajích vinic phyloxerové kříže , jakousi obdobu morových 
sloupů a doufali, že nákaza se jim vyhne. Používané chemikalie zahr-
novaly yperrit, bojový plyn, který používali Němci v 1 světové válce. 
Vinaři zkoušeli i směs vápna, naftalenu a vody, aby zabili tzv. zimní 
vajíčka, která přezimovala v půdě. Mezi nejčastěji používané chemi-
kalie také sirouhlík a trithionan draselný. Používaly se jako půdní 
vykuřovadla, byly ovšem silně toxická a práce se sirouhlíkem navíc 
nebezpečná pro jeho výbušnost. 



Mělo toto snažení 
i kladný účinek na 
mšičku révovou? 

• V evropských vinici-
ch se k hubení mši-
čky používal siro-
uhlík, který byl vstři-
kován přímo do ze-
mě. 

• uh 



Proč se mšička v Portugalsku nerozšiřovala a proč se 
úmyslně zaplavovaly vinice vodou po určitou dobu? 

V Portugaslsku pozorovali, že v některých vinař-
ských oblastech se mšička nerozšiřovala. Byly to 
sušší písčité půdy, v nichž se invaze mšičky za-
stavila. Dalším způsobem potírání mšičky v Evropě, 
který byl náročný na čas a provedení bylo úmyslné 
zaplavování vinice vodou po určitou dobu. 

Nastala doba šlechtění mezi sebou u amerických 
odrůd, byly vůči mšičce rezistentní, ale jejich víno 
nemělo kvalitu, jako měla vína evropská. Následo-
valo křížení evropských odrůd VR s americkými  
vznik evropsko-amerických přímoplodých hybridů. 

 



Řešení se našlo - štěpování jako záchrana 
• Řešením se nakonec ukázala být nepřímá ochra-na, 
která je zatím nejspolehlivější, Vinaři začali štěpovat  
očka původních evropských odrůd vinné révy a 
kvalitních francouzko-amerických hybridů na americké 
podnože, které byly specielně pro tyto účely dovezeny 
a byly prokazatelně odolné vůči mšičce révové.Ačkoliv 
se metoda štěpování používala ve středověku, postu-
pně upadla v zapomnění. Tím došlo k záchraně mnoha 
starých odrůd evropské vinné révy pro budoucí gene-
race. První velká zásilka rezistentních amerických pod-
noží přišla do Evropy z oblasti východně od Skalnatých 
hor  a odrůdy  vykazovaly  nejvyšší rezistenci, pochá-
zeli z druhů Vitis riparia,vitys aestivalis, vitys rotundifolia. 



Co je to štěpování? Jak se provádí? 

• Štěpování je způsob rozmnožování, které je náro-
čné na manuální zručnost a čas. Spočívá v umě-
lém spojení části jedné rostliny (podnože) s částí 
jiné rostliny.Tyto dvě rozdílné části(může se jed-
nat i o více částí a po srůstu vytvoří rostlinu jednu. 
Nejčastějšími způsoby štěpování je roubování a 
očkování. Pro naše vinařské oblasti nejlépe 
vyhovují podnože amerických druhů Vitis rupestris 
a Vitis ripária, které jsou odolné vůči révokazu, ale 
vykazují i úplnou odolnost i proti p.lísni révové 
(peronospora). 



Ukázka štěpovaní 
a jeho popis 
provedení. 
Na americké podnože 
se očkují očka evrop-
ských odrůd révy vi-
nné. Celý je poté pře-
kryt voskem a zapeče-
těn. Podnože se v 
tomto stavu prodávají 
nejen u Vašich doda-
vatelů a především u 
vinařů – které jsou na 
to zavedeny. 



Celý seriál o vybraných chorobách si můžete 
přečíst a prostudovat a řídit se jejími doporučení. 

• V 



Choroby vinné révy: neléčitelná Esca a Petriho choroba v 
evropských vinicích. 

• Esca a Petriho choroba révy je neléčitelná, destruktivní 
onemocnění kmene, které způsobují chřadnutí a 
odumírání révových keřů. Představují jeden z 
největších problémů, s jakým se dnes po-týkají vinaři v 
celé Evropě. Záludnost obou chorob spočívá v tom, že 
příznaky napadení se projeví až několik let po infekci. 
Jediné účinné fungicidní chemikalie jsou karcinogenní 
a zakázané!!!! Účinný „lék“ však stále čeká na své 
objevení. 

• Přílohou je několik obrázků s popisem 

 



Příloha obrázků s 
příznaky chorob 
Petriho a Esca 

• Vyklučené keře na-
padené Esca ve 
Francii. Zpráva 
M.zemědělství ČR 
uvádí, že Esca a 
Petriho choroby 
jsou u nás jen 
ojedinělé s malými 
ohnisky. 

 



Další ukázka .Právě Asca a 
Petriho choroba mladé révy 
nejsou léčitelné.Jak to vypadá v 
teplejších oblastech Evropy v Italii 
a Francie? 

• Burgunsko, kde velké 
množství keřů již pod-
lehlo Esca chorobě a jak 
je vidět jsou vysazované 
nové keře. Nákaza 
hlášena ve všech teplých 
vinařských oblastech 
především Italie a 
Francie- napadeno:  

• Toskánsko 50% vinic,  

• Francie již 13% všech 
vinic 

 



Jediným řešením napadené keře Petriho chorobou je 
napadené keře včas odhalit- vyklučit, spálit a prázdné 
místo nechat 5 let ležet ladem. Průřez podnoží, vlevo 
zdravá, vpravo infikovaná Petriho choroba. 



Ukázka Petriho choroby u 
mladé révy- nedostatečný 
růst keřů vinné révy je jedním 
z mnoha symptonů nemoci 

• Obě choroby Esca 
a Petriho (zde mla-
dý keř) způsobuje 
hned několik parazi-
tických a příležitos-
tně parazytických 
hub, které poškozují 
vodivé svazky dřeva 
a zde na obrázku je 
vidět, že tu něco 
není v pořádku!!! 



Pro závažnost chorob Asca a Petriho a oteplování naší 
krajiny, včetně sucha  a po návštěvě Jižní Moravy si 
dovoluji, ještě jedno doporučení, co sledovat na hlavách 
VR 

• Petriho choroba mladé révy-známé jako chřadnutí mladých keřů 
do tří let. Příznaky se mohou objevit již krátce po vysazení keřů 
do vinohradu, či zahrádky např. Mezižilková chloróza listů, leto-
rosty bývají slabší a kratší, napadené keře se projevují nedo-
statečným růstem. Na příčném řezu kmenem a rameny jsou pa-
trné tmavé skvrnky uspořádané ve skupinách nebo v půlkruhu. 
Společným znakem Petriho choroby a Esca je odumírání vrch-
olů výhonků. 

Pokračování na dalším popisu na další side 



Pokračování 2) Petriho a Esca choroba viz popis  

• Esca Onemocnění je typické pro plodné tříleté a zejmé- 
na starší révové keře. Mezi příznaky patří vznik  listo-
vých skvrn, které jsou žlutozelené až žlutobílé u bílých 
odrůd a červenofialové u modrých odrůd. Následuje ne-
króza listů, které dává listům charakteristický tygrovaný 
vzhled, Na bobulích se objevují černofialové skvrny. U 
starších keřů dochází k trouchnivění jádrového dřeva 
kmene, které způsobuje Fimitiporia mediterranea,.Tím se 
Esca dobře odlišuje od Petriho choroby. Na příčném 
řezu kmene a ramen jsou vidět černé skvrny a krátké 
linie, které odpovídají dlouhým černým liniím, řízneme-li 
dřevo podélně. Tyto linie ohraničují trouchnivějící části 
dřeva. Obrázek to vysvětlí je n a dalším slaidu. 



Slíbený obrázek 
nekrózy listů u 
Esca choroby 

• Typické znaky Esca 
choroby na listech 
vinné révy. Žluté zóny 
mezi červenými 
nekrotickými skvrnami 
a dosud zeleným 
listem. 



Fyziologické poruchy, choroby a škůdci vinné révy 

• Byly použity internetové stránky Svazu 
integrované produkce hroznů a vina (online), 
dostupné z: http://siph.artemon.cz:víno-ip/. 

• Text byl autorem upraven a doplněn z jiných 
zdrojů, fotografie pocházející z části  ze stránek 
Biological Library. Taxiómic tree and animals with 
photos (online), dostupných z: 
http://www.biolib.cz/ 

 

http://siph.artemon.cz:víno-ip/
http://siph.artemon.cz:víno-ip/
http://siph.artemon.cz:víno-ip/
http://www.biolib.cz/


Choroby vinné révy: v zajetí peronospory 
 
• Plíseň révová, lidově peronospora, je parazitická 
houba a průvodce nejnebezpečnější houbové 
choroby vinné révy po celém světě. Její 
domovinou je Severní Amerika. Napadá listy, 
květy i bobule a pokud se objeví, působí vinařům 
nesmírné škody. Jak se nám tento parazit dostal? 
A na co myslel prof.Millardett při toulkách po 
bordeuxských vinohradech, když dostal geniální 
nápad, díky němuž byla peronospora zkrocena? 



Škůdce vinné révy: plíseň révová(lid. peronospora) 



Plíseň révova lidově peronospora – kalamita  

• Poslední pohromu, která postihla ke konci 19. 
století evropské vinice, způsobil plíseň révová 
(Plasmora viticola) lidově peronospora. Tato silně 
invazní parazitická houba byla dobře známa ještě 
dlouho dobře známá dlouho předtím, než se 
dostala na evropský kontinent. První zmínkas 
pochází již z roku 1834 ze Severní Ameriky, 
především ze severního území a středozápadu. 

• K zavlečení do Evropy muselo dojít někdy po 
roce 1874. Stalo se tak v době, kdy se hledaly a 
zkoušely americké podnože, které by byly odolné 
vůči mšičce revokaz. 

 



Peronosporové prázdniny, jaká je skutečnost? 

• V roce 1878 byla plíseň révová ( peronospora) 
byla prvně objevena ve Francie v Gironde ve 
vinařské oblasti Bordeaux a o rok později se 
plíseň révová byla již ve velké části Francie a 
náhle to byla celá Evropa a pobřeží Afriky a 
zanedlouho  i Amerika a dnes je to celý svět.  

• Nákaza peronosporou stoupá za dobrého počasí. 
Jako je teplo, vlhko, husté mlhy nebo prudké 
deště a když se teplota drží nad nad 10o C. 

 



Působení peronospory během roku ve vinici a na 
zahradě. 
• Nákaza peronospory stoupá za dobrého počasí, 
jako je teplo, vlhko, husté mlhy a prudké deště a 
teplota je nad 10o C. 

• Jarní infekce se projevuje na líci listů v podobě 
žlutých (olejových) skvrn. Pokud houba napadla 
květenství révy v časných fázích vývoje. Ta 
hnědnou a zasychají a na mladých bobulích se 
mohou objevit šedavé povlaky. Během sezony se 
na rubu listů tvoří viditelné bělavé povlaky. I proto 
se někdy peronospoře se říká nepravé padlí. 



Jak zkrotit peronosporu? 
 

• Křížení amerických druhů se známými 
evropskými odrůdami révy proti plísní révové 
nebylo zatím 100% účinná, neboť vzniklé hybridní 
odrůdy zdědily po evropské révě větší náchylnost 
k této nemoci. U napadení hraje také role poloha 
a převažující počasí v dané oblasti. 

• Na druhou stranu hybridní odrůdy, které byly vůči 
houbě odolné, nemívají jakostní hrozny a 
nedávají kvalitní víno. 



Boj proti peronospoře a vývoj fungicidní účinné 
chemikálie proti houbovým chorobám 

• A byl to právě francouzský profesor botaniky Pierre-
Maria-Alexise Millardetta z Univerzity Bordeaux. Byl 
spoluobjevitelem přípravku, který je znám jako 
bordeauxská jícha (bordská), jejíž chemický vzorec 
ypůsob přípravy zveřejnil v roce 1885. Recept 
sestával z vodného roztoku skalice modré 
(pentahydrát síranu mědnatého, (CUSO4 5H2O) 
smíchaného s vápenným mlékem, které se získává 
rozpuštěným hašeného vápna ve vodě. Experimenty 
se sírou a mědí byly znamé již  z doby, kdy vinaři 
bojovali proti padlí. Vědělo se, že obě látky mají určité 
fungicidní účinky. 



Objev bordeauxské jíchy 



Likvidace peronospory začíná již v zimě  a princip účinku je 
použití postřiku ve vazbě: mědi na enzymy obsažené ve 
výtrusech houby, které poté nemohou vyklíčit a houba dále 
neporoste.   

• Réva se postřikuje bordeauxskou jíchou ještě před 
sezonou obvykle v zimě, aby výtrusy přezimující v půdě 
nestihly na jaře vyklíčit. V době objevu a ještě v průběhu 
minulého století se vinohrady masivně ošetřovaly 
bordeauxskou jíchou a již z dálky zářily modrou barvou. 
Dříve se dělo ručně, nyní se děje strojově. Potenciální 
nebezpečí bordeauxské jíchy tkví v opakované aplikaci 
tkví v opakované aplikaci, neboť obsahuje měď a ta 
může působit jako znečistující látka. V malém množství 
jednou ročně je jícha povolena í pro biologické 
zemědělství. 



Těžký život s peronosporou. 

• Dodnes je peronospora postrachem vinařů a jediný 
férový boj je správné načasované použití fungicidů, 
tedy látek, které jsou pro houby smrtící. V našich 
zemích naposledy vypukla epidemie na jaře roku 
2010, téměř ve všech moravských vinařských 
oblastech. Na vině bylo počasí, kdy vysoké množství 
srážek v jarních měsících vystřídaly horké letní dny a 
panovala vysoká vzdušná vlhkost, ideální pro rozvoj 
onemocnění. Bohužel, napadení peronosporou vůbec 
nevylučuje, že by rostlinu nemohlo napadnout padlí a 
často se stává ke kombinaci obou chorob. Moravští 
vinaři by mohli vyprávět. 

 



(1) Užitečné vlastnosti hroznů vinné révy: 
 
• Vinná réva je cenným výživným produktem: 
obsahuje vitamíny A,C,B6 a minerály – vápník, 
draslík, fosfor, železo, selen, hořčík. 

• K přítomnosti flavonidů v hroznech mají antioxi-
dační vlastnosti, které přispívají ke zpomalení 
stárnutí. V slupce jsou také užitečné látky s 
působením protizánětlivě a také protinádorově.  

• Hroznová šťáva bílých odrůd obsahuje 
sloučeniny, odstraňuje únavu kvůli přítomnosti 
železa a dodávájí tělu energii. Štávy vypité v 
dopoledních hodinách jsou účinné na migrénu. 



(2) Užitečné vlastnosti hroznů vinné révy: 

• Použití červených hroznů je ideální v profylaktice 
proti infekci.  

• Všechny hrozny mají mírné projímavé vlastnosti, 
což usňadnuje vyrovnat se s takovým 
nepříjemným jevem, jako jsou zácpy. Kromě toho, 
hrozny jsou lehce stravitelné, a v žalůdku  jsou 
rychle absorvovány v těle. 

• V hroznech je sloučenina nazvaná Pterostilben, který 
má tu vlastnost, že snižuje hladinu cholesterolu v 
krvi. 



(3)Užitečné vlastnosti hroznů vinné révy, 

• Stejnou vlastností je vybavena slupka s přítomností saponinů v 
něm. Pokud nechcete trpět nadýmáním, je vhodné jíst  bobule 
včetně slupky. Hrozny jsou důležité pojídat dále při uvedených 
onemocnění: 

• Astma: Použití bobulí z hroznů zlepšuje dýchací systém – plíce 

• Srdeční choroby: Vzhledem k této vlastnosti hroznů, zvýšení 
oxidu dusnatého v krví a zabraňuje tvorbě krevních sraženin, 
což snižuje infarktů, 

• Onemocnění ledvin: Hroznová šťáva snižuje kyselost kyseliny 
močové neutralizuje kyseliny v celém organismu, a usňadnuje 
práci ledvin. 

• Není to jen zdraví a léčivé vlastnosti hroznů. A všechny 
předchozí informace ukazují na skutečnost, že hrozny mezi 
ovoci jsouvelmi dobře hodnoceny. 



Hrozny Arcadia: popis a 
fotografie hroznu 
• Stolní odrůdu Arcadia vytvořili ukrajinští 

vinaři zkřížením odrůd Moldavsko x Ka-
rdinal. Stolní odrůda jako jedna z 
nejlepších hroznů v mnoha vinařských 
oblastech, kde se pěstují stolní odrůdy. 
Odrůda dozrává  za 115-120 dní od 
počátku vegetačního období. Keře rostou 
silně. Keře mají silný kořenový systém. 
Vyžadují dva postřiky, před květenstvím a 
druhý před zaměkáváním bobulí a vyžadují 
ošetření před padlím. Mrazuvzdornost je 
do-21o C. Rezistence proti chorobám je na 
průměru. Při větší vlhkosti mohou bobule 
praskat, což má vliv na kvalitu. Hrozny 
mají hmotnost 0,5 až do 2 kg. Tvar 
kruhový, konec je konický, Bobule má tvar 
srdce. Délka až 2,8cm, hmotnost až 15 
gramu. Barva nažloutlá, chuť příjemná. 
 



Odrůda  
Preobraženie 



Systém vypěstování sazenice vinné révy na keři a 
jeho výrůstku. 

Systém  vypěstování sazenice vinné révy na hlavě 
a její ratolesti na které vyroste sazenice vinné révy, 
která bude mít identické parametry, jako je má 
mateřská odrůda. Tato metoda se masově 
používá. Video 
https://www.youtube.com/watch?v=yeRJ4mV7Uhw
&t=49s 

 Délka videa v trvání 8:10 minuty 

Provedeme vysvětlení na sadě obrázků - 

https://www.youtube.com/watch?v=yeRJ4mV7Uhw&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=yeRJ4mV7Uhw&t=49s


Vytvoření sazenice VR na keři(1) 

 



Vytvoření sazenice vinné révy (2)0,31 



Vytvoření sazenice VR na keři (3)0,49 



Vytvoření sazenice VR na keři(4)(0,55 minuty) 



Vytvoření sazenice VR na keři(5)(0,58 minuty) 



Vytvoření sazenice VR na keři-hlavě(6)1:04 minuty 



Vytvoření sazenice VR na keři-hlavě (7)(1:07) min. 



Vytvoření sazenice VR na keři-hlavě(7)(1:16) min. 



Vytvoření sazenice na révě-hlavě(8)(1:19 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (9)(1:22) min. 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (10) (1.27 a 1:29) 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (11) (1.33) 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (12)(1,37)min. 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (13)(1:47-9) 



Vytvoření sazenice VR na hlavě hlavy (14)(2,04) 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (15)(2:10) 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (16)(2:19) 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (17)(2:56) 

 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (18)(3:08) 

 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (19)(3:10) 

 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (20)(3:34) 

 



Vytvoření sazenice na hlavě (21)(3:50) 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (22)(4:15) 

 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (23)(4:28) 

 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (24)(4:42) 

 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (25)(5:06) 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (26)(6:10) 
 



Vytvoření sazenice VR na hlavě (28)(7:43) 

 



Pracovní postup vinaře Alexandra Krota při 
zazimování hlav vinné révy do půdy. 

• Na svém videu ukazuje, jak se má zajistit výhony vinné révy, 
před zmrznutím a následně: poničení. 

• https://www. youtube.com/watch?v=HXFLQ5-efB4 

 

https://www/


Pan vinař si prohlíží výhony jednoho keře 



Vinař ukazuje na příkop a vysvětluje co bude dělat 



Co tam pohazuje pan vinař za prášek do 
vykopaného příkopu? 



A tady se pracuje s rýčem a zem se kypří a záro-
veň se promíchává i pohozené hnojivo  s prvky. 



Nyní vidíme vinaře, jak postupně z kyplíků sype   
půdu rovnoměrně po celé řádce příkopu. 



Pan vinař mezi tím rýčem promíchal půdu teď 
zkouší natáhnout jeden ze svých výhonů. 



Vinař  je poměrně vysoký a pokud se natáhl, vidíme 
stejně o nějakých 0,5 metrů se vršky dvou větví jsou 
mimo vykopaný příkop. 



Co vidíme, náš vinař stojí a prohlíží si očka a 
předtím svázal obě větve provázkem k sobě. 



Je vidět, že některá očka nožem odstraňuje, kolik 
to nevím, je to něco, budu muset teprve vypátrat. 



Na obrázku vidíme, pan vinař vložil do připraveného 
příkopu výhon zhruba 0,5m od kořene výhonu. 



Zajištění výhonů a jeho větví v upraveném příkopu 



Pan vinař přiváže dvě větve ke kolíku provázkem a zkrátí 
větví na tři očka, které budou nad budoucí úrovní země. 



Co to tam pan vinař dělá, zase nějaká kouzla? 



Vidíte ten zaplněný rýč s pěknou hlínou, kterou 
pan vinař chce zasypat své dílo příkop ……     



Vidíte to také, so teˇprovádí pan vinař a hlavně 
jeho boty, které téměř celý příkop prošlapaly…  



Vidíte ten kýbl plný vody, kterou pan vinař prolévá své 
dílo. 



Jiný způsob zakrytí VR na zimu 



Detail konce dřevěné konstrukce včetně uložených 
proutí a jak je vidět i plech na zakrytí konstrukce. 



Je názorně vidět, jak pan vinař položil ocelová 
plech a další budou hned následovat. 



Všechny plechy jsou položeny a desky z bílé látky se 
postupně pokládají a zatěžují. 



A co vidíme, jak náš vinař se svým rýčem  nahází zem na 
celou plochu, tedy včetně okrajů bílých desek. 



Novinka nové odrůdy VR Flaménko v roce 2018 



Odrůda Velec 



Odrůda  
SUPER EKSTRA 



Odrůda VR Katalonija 



Odrůda VR 
Šarada 
 
Stolní odrůda vinné révy Šarada 
dozrává velmi brzo. Chuť skutečně 



Odrůda VR Rombik 



Odrůda VR Alvika-novinka roku 2018 



Odrůda VR Alvika s popisem 



Bogema odrůda VR- novinka roku 2018 



Bogema - odrůda VR novinka 2018 s popisem 



Odrůda VR Malinový zvon 



Odrůda VR Malinový zvon s popisem 



Odrůda VR Natali – novinka roku 2018 



Odrůda VR Natali – novinka roku 2018 s popisem 



Odrůda VR Polonez-50 – novinka roku 2018 



Polonez – 50 odrůda VR–novinka roku 2018 popis 



Odrůda VR Rembo-novinka roku 2018 



Rembo odrůda VR-novinka roku 2018-popis 



Odrůda VR Oskar – novinka roku 2018 



Odrůda VR Oskar- novinka roku 2018 popis 



Odrůda VR Dubovskij rozovyj( růžový) 



Odrůda VR Dubovský růžový rok 2018 popis 



Odrůda VR Naděžda Azoc  srpen 18. 2018 



Odrůda VR Dubovský růžový v srpnu 201 



Odrůda VR Smaragd ( jen výseč části obrázku) 



Odrůda VR Velika ( část výseče části hroznu) 



Odrůda ze japonské selekce Manikjur finger  



Odrůda VR Podarok Irene 



Odrůda Podarok Irene? 



Nová hybridní forma odrůdy VR Oskar 



Odrůda VR Faeton 



Odrůda VR Neptun 



Odrůda VR Odeský Suvenir 



Odrůda VR Keiša 



Trhy s produkty hroznů VR Ukrajina-Rusko 



Výstava “Zlatý hrozen 2018 v Zaporože 



Výstava „Zlatý hrozen“ v Zaporože 



Výstava „Zlatý hrozen“ 2018 v Zaporoží 



Výstava Zlatý hrozen 2018 v Zaporoží 



Výstava Zlatý hrozen 2018 v Zaporoží 



Výstava „Zlatý hrozen“ v Zaporoží 



Výstava „Zlatý hrozen“ 2018 v Zaporoží 



Výstava „Zlatý hrozen“ 2018 v Zaporoží 



Výstava „Zlatý hrozen“ 2018 v Zaporoží 



Výstava „Zlatý hrozen“ 2018 v Zaporoží 



Výstava „Zlatý hrozen“ 2018 v Zapoproží 



Výstava „ Zlatý hrozen“ 2018 v Zaporoží 



Výstava „Zlatý hrozen“ 2018 v Zaporoží 



Výstava –jarmark Klub “Naučný vinohrad“ 7.9.2018   



Výstava- jarmark 7.9.2018 Nádherné hrozny (1) 



Výstava-jarmark 7.9.2018 Nádherné hrozny (2) 



Výstava-jarmark 7.9.2018 Nádherné hrozny (3) 



Výstava-jarmark 7.9.2018 Náídherné hrozny(4) 



Výstava-jarmark 7.9.2018 Nádherné hrozny (5) 



Výstava-jarmark 7.9.2018 Nádherné hrozny (6) 



Výstava- jarmark 7.9.2018 Nádherné hrozny (7) 



Výstava- jarmark 7.9.2018 Nádherné hrozny (8) 



Výstava-jarmark 7.9.2018 Nádherné hrozny (9) 



Výstava-jarmark 7.9.2018 Nádherné hrozny (10) 



Výstava-jarmark 
7.9.2018 Nádherné 
hrozny (11) 



Výstava- jarmark 7.9.2018 Nádherné hrozny (12) 



Výstava- jarmark 7.9.2018 Nádherné hrozny (13) 



Ve vinohradu, jak provést výměnu keře za rouby narou-
bované na pahýl starého keře VR.(0) 

• Naše představa vyměnit  starý keř a provést 
přeroubování na kořen starého keře. 

• Jak to nejlépe ukáže video z Ukrajiny. 

• Má to výhody ušetříte minimálně 1 rok do 
plodnosti. 

• Výhoda, můžete naroubovat dvě rozdílné odrůdy 
a obě Vám půjdou a budou plodit hrozny a jejich 
bobule. 

• https.//www.youtube.com/watch?v=fvS42oki5VE 



Postup provedení prací podle videa (1) 



Postup provedení prací podle videa(2) 



Postup provedení prací podle videa (3) 



Postup provedení prací podle videa(4) 



Postup provedení prací podle videa (5) 



Postup provedení prací podle videa (6) 



Postup provedení prací podle videa (7) 



Postup provedení prací podle videa (8) 



Postup provedení práce podle videa (9) 



Postup provedení podle videa (10) 



Postup provedení práce podle videa (11) 



Postup práce podle provedení videa (12 



Postup provedení podle videa (13) 



Postup provedení podle videa (14) 



Postup provedení podle videa(15) 



Postup a provedení podle videa (16) 



Popis provedení postupu podle videa (17) 



Popis provedení podle videa (18) 



Popis provedení podle videa (19) 



Popis provedení prací podle videa(20) 



Popis provedení prací podle videa (21) 



Popis provedení prací podle videa(22)            



Popis provedení podle videa (23) 



Popis provedení prací podle videa (24) 



Popis provedení prácí podle videí(25) 



Popis provedení prací podle videa (26) 



Popis provedení prací podle videa (27) 



Popis provedení podle videa(28) 



Popis provedení prací podle videa (29) 



Popis provedení práce podle videa(30) 



Mladé a starší keře a provedení zelených operací.(1) 



Mladé i staré keře VR a práce: zelené operace(2). 



Mladé a staré keře VR a práce: zelené operace (3) 



Mladé a staré keře VR a práce: zelené operace:(4) 



Mladé a staré keře VR a práce: zelené operace (5) 



Mladé a staré keře VR a práce: zelené operace(6) 



Staré a mladé keře VR a práce: zelené operace (7) 



Mladé a staré keře VR a práce: zelené operace (8) 



Mladé i staré keře VR a práce: zelené operace (9) 



Mladé a staré keře VR a práce: zelené operace(10) 



Mladé a staré keře VR a práce: zelené operace(11) 



Odrůda Velec 



Na jaře se infekce se projevuje žlutými skvrnami na listech, 



Napadané květenství hnědou a zasychají 



Jak probíhá infekce peronospory v dalším vývinu 
bobulí a listů a jaká je kvalita bobulí a výhonků? 

• Pokud jsou infikovány již zrající bobule, houba 
svými vlákny prorůstá stopkou do bobulí, ty 
hnědou, černají a postupně se scvrkávají a jsou 
bezcenné. I kdyby peronospora poškodila jen listy 
a  zaútočit na hrozny by „nestihla“, víno z 
takových rostlin bývá nekvalitní, neboť stoupá 
obsah kyselin a klesá obsah cukru, Listy 
napadané v pozdním období majíé nekrotizovaná 
pletiva, což se projevuje rezavými skvrnami. 



Mladé výhonky napadané perenosporou 



Nezrálé bobule napadená perenosporou 





Padlí révové lidově moučenka, černá ruda-oidium 
 



Zákeřné „padlí révové“ a „Skalníkovo pravidlo“ 

•Padlí révové je jedna z nejobávanějších parazitických 
hub, které dokáže ve vinici způsobit ohromné škody. 
Je teplomilné a tak vlhké a teplé počasí má na 
objevení nákazy a šíření houby velký vliv. Mezi 
českými fytopatology se traduje fenologické 
Skalníkovo pravidlo, které říká :“když rostou smrže (v 
květnu), dá se očekávat nebezpečný výskyt padlí“. Na 
rozdíl od plísně révové (peronospora), padlí révové 
nepotřebuje kapku vody, déšť ani rosu, aby jeho 
výtrusy vyklíčily. Stačí suché počasí a dostatečná 
vzdušná vlhkost. Houba se ob jevuje yjara jako bělavé 
skvrnky a povlaky, zpočátku na svrchní straně listů, 
později i na rubu a pokrývá i mladé stonky a bobule, 
které zasychají a  nikdy nedozrají. 



Na obrázku: zjara prorůstá padlí listy a mladé letorosty, na nichž vytváří bílý moučnatý povlak 



Dáme-li list pod lupu, zjistíme, že na povrchu listů vyrůstají vzpřímená průsvitná vlákna houby 
s řetízky výtrusů, kterými se houbu přes sezonu nepohlavně rozmnožuje 



Na podzim se na listech mohou tvořit tmavé miniaturní plodničky(pohlavní stádium), 
netrénovaným okem téměř neviditelné 



Ochrana v první linii proti padlí révovému(oidiu) 

• Přibližně šest let poté, co se padlí révové rozšířilo po 
Evropě, vinaři začali intenzivně používat prostředky na 
bázi síry k jeho potlačení. Rostliny se poprašují buď 
jemnou mletou sírou, nebo se ošetřují sirnatými 
postřiky, Síra má však na padlí účinek pouze při 
teplotách nad 16o C, Kromě chemie vinaři vydali i do 
biologického boje. Na našem území byla v průběhu 
minulého století vyzkoušena řada postupů. Od postřiků 
ředěnou chlévskou mrvou a tím využití mykolytických 
bakterií k degradaci padlí až po nasazení 
superparazytické houby  Ampelomyces 
quisguaslis,která cizopasí na padlí a živí se jeho 
vlákny. 



























Posuzování odolnosti stolních odrůd vinné révy 

• Z hlediska rezistence všech odrůd vinné révy bez ohledu, zda se jedná o 
stolní odrůdy vinné révy či o moštové odrůdy vinné révy. 

• Z hlediska rezistence  můžeme všechny odrůdy vinné révy odolných vůči 
chorobám a mrazu nazýváme komplexně na rezistentní hybridy a ostatní 
neodolné. 

• Pěstování neodolných odrůd vůči houbovým chorobám, vyžaduje více 
postřiků chemických přípravků. Přes veškerou péči našich zahrádkářů a 
vinařů  a při silném tlaku houbových chorob se tak nedaří zachránit celá 
úroda a  není ani možnost zajistit jakostní kvalitu .  

• Je nám známo, že spoustu přípravků má během krátké dobu použitelnost. 



Jak často stříkat rezistentní odrůdy vinné révy a čím je ošetřit postřikem. 

•Doporučení pro rezistentní odrůdy vinné révy je dvakráte za rok. Prvně 
se mají ošetřit před květenství a podruhé těsně po odkvětu květenství. 
V případě deštivého období či zvýšené vlhkosti je nutné pozorovat stav 
porostu a provést další postřik, jen je zapotřebí, aby v období postřiku 
nepršelo a použitý postřik zaschl. 

•Doporučení je používat střídavě přípravky na bázi elementární síry 
THIOVIT a mědi  CUPROXAT – síran mědnatý. 

•Pokud známe s maximální rezistentní odrůdy vinné révy, tzse dají 
pěstovat při správné agrotechnice úplně bez chemické ochrany 



Odolnost vinné révy k chorobám se určuje podle 9 - bodové mezinárodní 
OIV stupnici, která je použita při posuzování odolnosti vinné révy. 
 

• 9 bodů – prakticky imunní odrůda. Poškození listové plochy, dřeva a úrody 
je bez chemické ochrany menší než 5%, nebo žádné. Pěstuje se bez 
chemické ochrany. 

• 7 bodů – vysoká odolnost odrůdy vinné révy. Poškození listové plochy, 
dřeva a úrody je bez chemické ochrany menší n. Pěstuje se bez chemické 
ochrany než je10%  

• 5 bodů – dostatečná odolná odrůda vinné révy. Poškození listové plochy, 
dřeva a úrody je bey chemické ochrany menší než 25%. Tyto odrůdy 
obyčejně potřebují dva preventivní postřiky. Jeden před květením 
květenství a druhý po odkvětu květenství, když už bobule dosáhnou 
velikosti hrachu. 



Pokračování popisu o odolnosti odrůd vinné révy (1) 

• 3 body - citlivá odrůda. Poškozeni listové plochy, dřeva a úrody  je bez 
chemické ochrany je od 25-50%. Takové odrůdy potřebují 4-5 
preventivních postřiku během sezony. 

• 1 bod – velmi citlivé odrůdy vinné révy. Do této skupiny patří všechny 
současné odrůdy Vitis vinifera, které se pěstují v oblastech Čechy, 
Morava, Slovensko. Poškození listové plochy, dřeva a úrody je bez 
chemické ochrany od 50 - 100%. Tyto odrůdy potřebují celou sérií 
preventivních prostředků v průběhu sezony, v závislosti od průběhu 
počasí. 

• Nové rusko-amurské a euru-americké  složité mezidruhová hybridy mají 
odolnost na úrovni 5-7 a někdy dokonce  až 9 bodů při zachování vysoké 
kvality hroznů. 



Odolnost vinné révy s použitím Stupnice HUSFELDA 

 



Zařazení vinné révy podle hodnot mrazuodolnosti v stupních Celsia a jí 
odpovídající hodnota určitého  rozmezí živých oček v procentech. 

• Skupina I – vysoce odolné,- mrazuodolnost snášející teploty: 28oC – 35o C  

                                                   při zachování 80 - 100% živých oček 

• Skupina II – dostatečně odolné,- mrazuodolnost snášející teploty: 23oC – 27o C  

                                                                              při zachování 60 - 79% živých oček 

• Skupina III – středně odolné,- mrazuodolnost snášející teploty: 18o C – 22o C  

                                                                              při zachování 40 - 59% živých oček 

• Skupina IV – slabě odolné,- mrazuodolnost snášející teploty: 15o C – 17o C  

                                                                              při zachování 20 - 39% živých oček 



Poznámka o proměnnosti prostředí a doplnění vegetačních podmínek v závislosti 
na jednotlivých letech a co máme sledovat a určitě si pořídit deník a do něj si dělat 
poznámky. 
 
• Pořídit si deník, do kterého si zapíši informace, které se staly…. 

• Rozdělení odrůd vinné révy do jednotlivých skupin, může býti 
proměnné, protože vegetační podmínky se v jednotlivých letech 
mohou hodně změnit. Časné jaro, jarní mrazy, sucho nebo naopak 
zpožděné jaro, proměnost počasí se projeví v jednotlivých letech, že 
dřevo keřů (hlav) v jednotlivých letech se může  dozrávat dobře nebo i 
špatně. 

• Určitě by bylo vhodné, jak hybridní formy jednotlivých odrůd jak se 
má k houbovým chorobám, jakou mají mrazuvzdornost. 



Šlechtění vinné révy na rezistentní odrůdy přináší moderní ekologické 
odrůdy, které se vyznačují sníženou potřebu chemické ochrany a navazuje 
na výklad, který jsem již sdělil. 

• Prakticky všechny současné komplexní rezistentné odrůdy vinné révy 
pocházejí  z Ruského a Ukrajinského šlechtění a jsou kříženci mezi 
americkým druhem Vitis labrusca, východoaziským amurským vinem  Vitis 
amurensis aeurázijkým kulturním druhem Vitis Vinifera.Spojení těchto 
druhů je značně složitá úloha, protože každý zde uvedený. druh má jiné 
vlastnosti.Tento genofod je postaven na vyšlechtění, abz jejich odrůf)dz 
vinné révy bylyodolnější vůči chorobám a mrazu, aby měli větší hrozny s 
větší hmotností, větší a chutnější bobule včetně vybarvení. A výzkum splnil 
i vinařů, aby bobule dlouho vydržela na keři a také, aby hrozny bylo možné 
převážet, bez újmy kvality.  

• Největší úspěchy v této práci dosáhli Vinohradnické a vinohradnické 
ústavy v Oděse Ukrajina, dnes zabrané Ruskem. 



Z historie šlechtění rezistentních odrůd vinné révy.  

• Prvé americké hybridy v Rusku vyšlechtil I.V.Mičurin. Následovalo 
šlechtění s amurkým vínem odrůda „Severnij“, Další křížením Vitis 
vinisfera Isabela–ta byla v Evropě zakázána, trpěla chorobou listové 
fyloxéry. A řadu později.Potom se v Německu křížence – interspecifické 
odrůdy PIWI.  

• Každá nová odrůda vinné révy musí býti testována před uvedením na trh 
testována v různých vinohradnických regionech, aby se projevili v celé, 
rozsahu její skutečné vlastnosti. 

• Snobizmus některých současných šlechtitelů. Myslí si, že mají stejnou 
úroveň, jako Výzkumné ústavy a zatím dělají technickou práci. 



Citát šlechtitele A.I. Kostrikina 

•  To co napsal a uvedl šlechtitel A.I. Kostrikin názorně vysvětluje, jakou 
práci, um a úsilí musel vyvinout celý tým vědců – šlechtitelů cituji: Jak 
máte k dispozici dobré rodiče (zde myšleno odrůdy, které budou 
použity pro selekci), potom už není problém jich použít. 

• Například na vyšlechtění odrůdy Vostorg a Talisman bylo zapotřebí 40 
roků  práce celého týmu vědeckých pracovníků, kteří se šlechtění 
vinné révě věnovali celý svůj věk. Nám už zůstává se poklonit se panu 
A.I.Kostrikinovi a jeho týmu, nejen za citát, ale za skvělé odrůdy. Ano, 
máme oba Františkové ve svých vinicích odrůdy Vostorg a Talisman a 
máme i jejich potomky bez ohledu, jak se jejich nové odrůdy jmenují. 

• Zvláštní uznání si zaslouží odrůda Vostorg, nejen velmi časné 
dozrávání, odolnost vůči chorobám a mrazu, schop po dlohou dobu, 
zachovávat vysoké a chuťové a trhové vlastnosti úrody. Hroznz mohou 
viset dlouho na keři až do podzimu 



Jako velice kvalitní odrůda Vostorg opakovaně používán při hybridizaci, který byl 
použit i pro dále uvedené hybridy podle dále uvedených generacích včetně jeho 
křížení. 

• Hybrid prvé generace po křížení s další rodičovskou odrůdou. Mezi 
hybridy po křížení Vostorga patří:Alexa,Viktoria, Vostorg oválnyj, 
Talisman, Vostorg červený, Elegant, Sverchanyj. 

• Hybrid druhé druhé generace po křížení s další rodičovskou odrůdou. 
Mezi hybridy po křížení Vostorga patří:Novoje Novoje století,Kišmiš 
Zaporožskij, Feja, Jubilej chersoskovo, Dačnik. 

• Hybrid třetí generace po křížení s další rodičovskou odrůdou. Mezi 
hybridy po křížení Vostorga patří:Demetra, Denal, Donara, Novyj 
Podarok Zaporožiu. 

 



Výsadba, řez a tvarování keřů vinné révy 

• Výsadba sazenic vinné révy, ošetření rostlin po výsadbě a 
zásady řezu a vedení v prvých letech po výsadbě. To jsou velmi 
důležité informace pro každého začínajícího pěstitele vinné 
révy, ale bude jen dobře, když se na to podívá i starý machr. Tu 
Vám přinášíme stručný návod, který má tuto problematiku 
vysvětlit a objasnit základní činnosti bezprostředně po nákupu 
sazenice vinné révy. 

• Určitě by bylo jednoznačné, kdyby jste již věděli, něco o složení 
půdy( kam chcete umístit sazenici(e), jaké stopové prvky 
obsahuje, zda skladba stopových prvků je v pořádku, čeho je 
nadbytek, co naopak schází. A určitě musíte vědět, jak budete 
Vaši sazenici zalévat. A určitě si pořiďte silný deník do kterého 
si budete dělat poznámky nejen o vlastní sazenici ( pokud ji 
bude více  tak i o těch. A určitě vizitky ( počítejte 2 (3) kusy s 
popisem odrůdy  nejen na kmínek ( spíše 2x) a třetí vizitku 
umístit na vodící drát. Popisy odrůd na vizitce prováděje 
propiskou, jejíž popis vydrží dlouho a určitě si udělejte plánek 
osazení vaší zahrady, či vinice.  

• V každém  případě Vám Františkové doporučíme se podívat( a 
ne jednou) na internet a podívat se na velké množství videí o 
vinné révě a oba dva Vám doporučíme se podívat na 
Ukrajinské návody a je jich velké množství a že jsou v ruštině, i 
to se dá překonat ( podívej se vícekrát a dělej si pečlivě 
poznámky určitě si to vyplatí. 

 
 



 
Sazenice pravokořenná, kontejnerová a sazenice naroubovaná 
na podnož( typů podnoží je více typů a vy si musíte zjistit, která 
podnož, by pro vás byla nejhodnější a sazenici vinné révy od 
dodavatele požadujte. Platí pravidlo, kvalitní podnož, dobře 
vypěstovaný, ošetřený kmínek,  
Pravokořené sazenice se sázejí v předjaří, před pučením oček, 
anebo na podzim, po ukončení vegetace. Sazenice, tedy 
zakořeněná část tu ponořte do nádoby po dobu 24 hodin. Jáma 
na výsadbu má býti hluboká 50-60 cm. Sazenici vložte do jámy 
mírně šikmo a má býti umístěná tak, aby byla cca 10 cm, před 
spodním očkem sazenice. K sazenici již nezkracujte, tu Vám již 
upravil vinař, pěstující pravo kořené sayenice 



Když si půjdete koupit jakékoliv ovoce, a zeleninu neznáme, jaké zdravotní rizika si 
kupujeme a jaké množství reziduí v chemických přípravcích v koupených 
potravinách konzumujeme. 
 

• Velice nám Františkům vadí a určitě i naším posluchačům že naši 
poslanci naší sněmovny neřeší a nedají do zákonů novelizaci o jakosti, 
která se bude konkrektně týkat i ovoce a zeleniny. Vždyť my zákazníci 
máme právo vědět a znát, jaké množství residuí, tedy škodlivin si 
kupujeme. Naši obchodníci mají vysoké marše na zboží, tak by mělo 
být jasné i příslušná informace. mimo ceny za uvedené zboží i 
informaci, kolik škodlivin insenktidů obsahuje, které ovoce, či 
zelenina. 

•  a 



Neříká Vám nic při vyslovení pojmu DDT? Vzpomenete si na brambory? Je Vám 
známo, že DDT berou na milost i Mezinárodní organizace, jako je Agentura pro 
mezinárodní rozvoj v USA nebo Světová zdravotnická organizace. 

• DDT, to byl přeci přípravek na zničení brouka Mandelinky bramborové. 
Vzpomenete si vy starší, jak jste chodili celé školy do řádků brambor 
posypaných bílého prášku přípravkem DDT. První nasazení bylo v roce 
1950 a ukončení a jeho zákaz v roce 1975 (a byly případy použití ještě v 
roce 1977 na území našeho bývalého státu. 

• A jeho působení na každého z nás. Každý to z nás má ve svých kostech a 
v těle a samozřejmě mají to i naši potomci. 

• Věhlas si látka DDT dobyla díky švýcarskému chemikovi Paulu Müllerovi, 
který v roce 1939 objevil její schopnost zabíjet hmyz. V roce 1948 za to 
dostal Nobelovou cenu. 

• Návrat DDT, tato látka se pomalu a jistě vrací. Nevěříte, určitě si doma 
podívejte na www.ose.cz/2045-návrat-ddt.html 



V časopise Zahrádkář jsou často uváděny PIWI odrůdy vinné révy. 

• Použijeme vysvětlení  z internetu. Název pochází z němčiny. V překladu 
„plísním odolné odrůdy vinné révy“. Jde tedy o zkratku pro označení 
skupiny vinných odrůd odolných proti houbovým chorobám nebo například 
mrazu. Můžeme se bavit o interspecifických odrůdách, to jsou takové, 
které vznikly mezidruhovým křížením. 

• Interspecifické odrůdy vznikly ze nejznámější evropské Vitis vinifera, ale i 
americké Vitis labrusca, ale mohou to býti druhy z východu  znamější jako 
Amurské a další. Jejich křížením vznikají interspecifické odrůdy (hybridní) 
vinné révy. 



Pěstování stolních odrůd vinné révy v Jihoafrické republice 

• Představa pěstování stolních odrůd vinné révy v Jihoafrické republice, mě 
před několika roky velmi překvapil a když jsem si několikrát prohlédl video, 
které perfektně ukazovalo, jak lze moderně pěstovat  stolní odrůdy vinné 
révy  ve stanu o velikosti fotbalového hřiště s perfektní organizací nejen při 
pěstování vinné révy, počínaje klíčením keřů, květenstvím, malými 
bobulkami, později velké bobule, dozrávání, sběr hroznů, naložení do 
misek a odvoz k prodejnám, prodávání. A aby bylo možné provádět 
ošetření  a práce, které provádí malý počet pracovníků, které podle 
pokynů  vedoucího, ale hlavně perfektně vybavená laboratoř, která má 
možnost provádět rozbory nejen půdy, zjišťování podle potřeby stopových 
prvků, množství vody a to pro každý keř a nejen to, sleduje se i možné 
choroby, včetně teplotního režimu. A nárazové akce, jako je ostřihání a 
ponechání určitého počtu oček, prosvětlení keřů v oblasti hroznů, zelené  
práce, sběr hroznů, miskování a odvoz k prodejci, na to jsou 
specializované firmy, které jsou najmuty jen na tyto práce. 

• révz  



Vlastnosti řezného hroznu na jaře (1) 



Vlastnosti řezného hroznu na jaře (2) 



Vlastnosti řezného hroznu na jaře (3) 



Proč je hrozno nemocné  anthracnózou a jak se s ním zachází? 
 































Jen se smutně dívám, toto doma ještě nemám. 



Jak ošetřit hrozny pro růst a dobrou sklizeň- nejlepší 
ošetření na jaře, podzim a v zimě (1) 



Jak ošetřit hrozny pro růst a dobrou sklizeň- nejlepší optimální 
řešení na jaře, v létě, podzim a v zimě.(2) 

Jak optimálně ošetřit  keře a její hrozny? Toto sdělení platí pro Evropu a tedy i pro Českou republiku. Co 
je tedy provádět, včetně ošetření keřů a jejich listoví a květenství a jeho květů. Vše co je potřeba provádět  
je třeba s rozmyslem. Proto, že každý rád zapomíná, je třeba si pořídit pořádný deník a více barevných 
per, či tužek, aby podle důležitosti zapisoval , vše co se týká svých keřů a jejich produktů a také jsou 
potřebné teplotní hodnoty počasí a také, zda prováděl postřiky ráno, či v poledne anebo večer. A 
nezapomeňte si zaznamenát koncentrace postřiků!!! A určitě bude potřebné ZAP., kdy zapršelo tedy čas. 

Je třeba přemýšlet, zda hnojením nedojde např. k hromadění škodlivých dusičnanů. Tak jen správné 
dávkování je důležité. Informace z Ukrajiny , Ruska, jaké nebezpečí přináší pravidelné ošetření 
minerálními hnojivy, které poškozuje samotnou plodinu. Tak přebytek dusíku způsobí hladovění fosforu a 
draslíku a co to způsobí u jiných prvků? 

Jak vypočítat požadované množství hnojiva na keř či keře. Zpočátku se musíme naučit, jak vypočítat, 
kolik hroznů potřebuje hnojivo pro správnou výživu, jak zjistit , koli draslíku, fosforu,dusíku a dalších 
stopových prvků je třeba udělat během vegetačního obdobi? Provedení výpočtuje obtížné, ale je možné!!! 

 Uvědomte si, v průměru jeden kg hroznů obsahuje 17 mg boru, 19 mg zinku. 10 mg vápníků. 7 mg mědi, 
6,5 gramů dusíku, 4 gramy  hořčíku a 2 gramy fosforu. Nyní si pamatuje, kolik kg plodiny, tedy hmotnost 
hroznů a vynásobte 10x. Výsledná hodnota udává množství potřebné pro plodiny vynaložených na plody, 

A ještě je potřeba zajistit životaschopnost kořenů, listů, větví a výhonků. Většina norem pro hrozny se 
vypočítává na základě plochy (1m2). V průměru dospělý keř se počítá 6m2, to je plocha, která se musí 
ošetřit, Samozřejmě, mladé keře zaujímají menší plochu, potřebná dávka se sníží. 



Jak ošetřit hrozny pro růst a dobrou sklizeň- nejlepší optimální 
řešení na jaře, v létě, podzim a v zimě.(3) 



Jak ošetřit hrozny pro růst a dobrou sklizeň- nejlepší 
ošetření na jaře, podzim a v zimě (3) 



Jak ošetřit hrozny pro růst a dobrou sklizeň- nejlepší 
ošetření na jaře, podzim a v zimě (5) 



Jak ošetřit hrozny pro růst a dobrou sklizeň- nejlepší 
ošetření na jaře, podzim a v zimě (6) 



Jak ošetřit hrozny pro růst a dobrou sklizeň- nejlepší 
ošetření na jaře, podzim a v zimě (7) 



Jak ošetřit hrozny pro růst a dobrou sklizeň- nejlepší 
ošetření na jaře, podzim a v zimě (8) 



Popis a pravidla a pěstování odrůd hroznů A.V.Burdak 



Nejlepší hroznové odrůdy jejichž bobule jsou bez jader-peciček 

Odrůdy hroznů, jejichž bobule 
nemají jadérka, či pecičky, jejichž 
hrozny většinou nazýváme 
Seedless – bezsemenné, je jich 
nyní mnoho. Tento typ hroznů se 
nyní se nejčastěji používají pro 
čerstvou spotřebu, ale některé 
jsou vhodné ke sušení. Ze všech 
odrůd jsou bezsemenné nápoje a 
sirupy oblíbené u pěstitelé a spo-
třebitelů.  

Prakticky všechny odrůdy, které 
nemají jadérka, byly získány v 
důsledku proběhlých výběrových 
řízení. 



Nejlepší hroznové odrůdy, jejíchž bobule jsou bez jader(2)  
U hroznů a jejichž bobule, nemají 
jádérko, mají optimální poměr cukrů 
a kyselosti šťávy, které mu dávají 
jedinečnou a velmi příjemnou chuť. 
Zvláštnosti odrůd se sadivy hroznů, 
lze mimoto připsat jejich použití, 
jako vynikající opylovače pro jiné 
odrůdy a hybridy hroznů.  

My se oba Františkové domníváme, 
že tu půjde budoucí vývoj, včetně 
toho, ošetření proti chorobám. Co si 
o tom myslet, když na internetu 
najdu zprávu, že vinař AK našel 
informací, že v USA se právě 
Peroxid vodíku 3% se ve vinařství 
používá už od roku 1970!!!!!!!!!!! 





Nejlepší hroznové odrůdy, jejichž bobule jsou bez jader (4) 

Vlastnosti reprodukce u typu 
Kishmish se provádí: Uvnitř se 
nacházejí embrya ovoce bobu-
lí, nazývá se rudimenty, které 
za umělých podmínek pokryty 
a před výsadbou procházejí 
několika fázemi růstu a vývoje. 
Technologie předpokládá 
uchování embrií.V květenství je 
ovoce svázáno bez použití 
opýlení ( nedostatek semenné-. 
ho materiálu. Pro reprodukci se 
používají vegetativní metody 
vrstev, řízků a také i zářičů 



Nadbytek hroznů s názvem „Super Extra“ 
Hrozny“Super Extra“ z amaterské selekce 
E.G.Pavlovského selekce Talisman  x Kardi-nal 
a směs hybridního pylu.Hrozny S.E., patří mezi 
počáteční formy hroznů jsou považován za 
nejlepší hybrid, které získal od mateřské linie 
nejlepší vlastnosti . Nový hybrid hroznů S.E. se 
vyznačuje sevelmi brzkým dozráváním. Plně 
zralá úroda je za 110 dní. Květenství jsou silnés 
tvorbou bisexuálních květů, které kladně 
ovlivňují opýlení a počet vaječníků. Hrozny jsou 
velké a jejich P.od 500-700 gr.Bobule S.E. jsou 
velké p.21xD.25 mm o hmotnosti 7 gr.Cuť je 
masitá, spíše šťavnatá buničina s příjemnou a 
harmonickou chutí P.cukr 10,5g/100 ml 
P.kys.5,6g/100ml.Popis odrůdy- výhody: bise-
xuální květenství není problém s opýlením, 
dostupnost prezentace,chuť a její příchutě, 
vhodnost k přepravě,díky silné slupce, 
poměrná vysoká odolnost vůč inejčastějším 
houbovými onnemocnění. Mrazuvzdornost na -
24oC 







O výhodách oleje z hroznů 











Mladý, ale zajímavý „Gordei“ je velmi raná hybridní 
odrůda hroznů. 

„Gordei“-velmi mladý, ale již osvědčený hybrid 
výběr A.Burdak, skutečnost, jeho bobule jsou odo-
lné na skladování i na delší přepravu. Je to mezidru-
hová hybridní forma s velmi brzkou zralostí. Sklízí 
se  a dozrává v srpnu. Keře této odrůdy jsou rychle 
rostoucí. Hrozny dosahují hmotnosti až 1,5 kg, Tvar 
hroznu je kuželovitý.Bobule jsou velmi velké o hmo-
tnosti až 20gr. Tvar bobule je oválný s naostřeným 
dnem, barva bobule je lunis-zlatá. Dužnina je velmi 
šťavnatá, příchutí muscát. Květenství je herma-
froiditlisty jsou středně velké, zaoblené, nasycené 
zelené, mírně řezané. Mrazuvzdornost je do-23oC. 
Je produktivní. Dobře odolává šedé hnilibě,oidiz, 
listovým válcům, phylloxerům, Potřebuje včasné 
prořezávání kolem toznů- lepší větrání. Dobře vnímá 
další péči – minerální Hnojiva a zalévání.Pozor vosy 
a ptáci. Nejspolehlivější jsou spec. plastové sáčky. 



Ušlechtilé, sladké a voňavé hrozny Monte Cristo 
Tato odrůda je známá pro své velké hrozny s pozo-
rně velkou hustotou. V hroznu jsou zpravidla stejná 
velikost bobulí. Barva dozrálých bobulí tmavě čer-
vená, vínová nebo růžovo hnědá a při úplném do-
zrání růžově červená. Jakoby voskový povlak dodá- 
stříbrné lilácké odstíny. Doba zrání je střední v září. 
Hrozny dosahují hmotnosti 800-900 ataké až 1200g 
Bobule je kulatá a oválná a lehce protáhlá. Její 
střední velikost může mít hmotnost 25-30 gramů. 
Dužnina je hustá a může se jíst bez námahy. Rouby 
této odrůdy dobře zakořeněné mohou ukázat v 
druhém roce první hrozének. Květy jsou bisexuální, 
stejně tak Ametyst a Moldavsko, jsou opylovány bez 
problémů. Autor odrůdy Vasily Ulyanovič Kapelyus-
hny, národní chovatel, žije v Rostově, Odrůda 
Hrabě Monte Cristo byla vytvořena v období 1990 
až 2000 a to y odrůd Talisman(Kesha) a Risamat. 
Je autor odrůd Parížský a Marcela. Doba dozrávání 
je 130-135 dní Oodolnost mrazu je-25oCZ  Zralé 
svazky mohou zůstat nějakou dobu na keři bez ztr-
áty chuti, někdy to vede k prasknutí, kvůli velikosti 
bobulí. Čerstvé utržené mají jemnou vůni a jsou 
chutné,Obsah nejvyšší počet vitamínů. 



Rozmanitost hroznů“Viking“  
• Jednou z nových stolních odrůd je“Viking“. Rozmani-
tost této odrůdy je plodem práce vinaře V.S.Zagůrka a 
byl získán selekcí odrůd ZOS-1 a Codrianka. Hrozny 
dozrávají za 110-120 dní, to je ranní odrůda. Dozrává  
o 4 dny dříve než dozrává Codrinka. Tato odrůda 
může zůstat dlouho na keři, které rostou silně. Listy 
jsou středního až velkého rozměru, květy jsou 
bisexuální, kvetou na začátku června. Hrozny a jejich 
bobule mají střední hustotu, tvar hroznu je kuželovitý 
až válcovitý,hmotnost se pohybuje od 500-700 gramů, 
někdy dosahují až 1 kg, Bobule jsou tmavě modré, 
mají obdélní ovální tvar, velké P23-D32mm. Jejich 
hmotnost činí8-12 gramů. Dužnina je šťavnatá, sladká 
a kyselá a na chuti je příchuť suš. švestek. Slupka je 
tenká. Mrazuvzdornost je do -21oC a je nízká odol-
nost vůči plísním a oidiu. Výhody:vys. odolnost vůči 
mrazu, krásná bobule-chuť, rychlé zrání. Nevýhody: 
průměrný výnos. Silně zasaženo plísní a oidem. 



Černé hrozny“Moldavsko“:popis odrůdy, její vlastnosti a fotografie 

Stolní odrůda „Moldavsko“ doba dozrávání je pozd-
ní, dozrávání v druhé polovině září. Mezidruhový 
hybrid evropsko-asijského regionu- vlast 
MoldavskoRodiče vvína Guzal Kara x Seyve Villar 
12-375. Bobule této od-růdy jsou uloženy v 
hroznech hustě a jsou velmi chutné.Hrozny mají 
tvar kužele, mohou se tvořit křídla. Průměrná 
hmotnost hroznů jsou od 300-600 gramů,. S 
profesionálním ošetřením však mohou dosáhnout 
až 1 kg. Bobule – dužnina mají hustou- tvar mírně 
oválný, střední velikost bobulí P19-D25 mm barva 
bobulí tmavě modrá s fialovým odstínem. Bobule 
váží 6gramů, počet jader 3-2-3 kusy kyse-lost 8-10 
gramů na litr, obsah cukru 16-19%( sladkost bobulí 
při skladování s časem) Dužnina je hustá, šťavnatá, 
barva dužniny fialová se zeleným nádechem v 
blízkosti slupky, s mírnou slivkou chutí, mírně 
sladká 

 



Jednoduchá péče, vynikající imunita a všestranost- hronz.Sphinx 
Pěstování hroznů se stává oblíbenou činností 
zahradniků.Autorem je V:V: Zagorulko Selekcí 
dvou odrůd Strashensky x Timur. Doporučeno 
pro pěstování pro oblast Uktajiny, Běloruska, 
Moldavska i na území Česka a Slovenska. 
Jednou takovou odrůdou je stolní odrůda 
Sphinx, s velmi brzkým dozráváním  bobulí. 
Keře jsou silně rostoucí, tažně jsou ve-lké. 
Listy jsou středně velké. Květy jsou bisexuální. 
Hrozny jsou velké o hmotnosti 700-900 gramů 
(max 1,5 kg). Tvar hroznů je válcovitě-
kuželovitý. Bobule jsou velké P2,7-D3,2 cm 
oválné barva tmavě modrá- hmotnost 8-10 
gramů. Dužnina je lahodná, voňavá a křupa-
vá. Bobule, ale nesnášejí je doprava:bobule 
praskají. Mrazuodolnost -23-25oC. Pokud ch-
cete zlepšit kvalitu, před květy použít hnojivo s 
velkým obsahem Zn,K a superfosfát. 



Pěstování stolní odrůdy „Codrianka“ 
Práce na získání hybridní formy „Codrianka“ byla 
uskutečněna v organizaci „Vierull „ v Moldavsku. 
Také je zvaná „Černá magie“byla ze selekcí 
odrůd Moldova x Marshall.  Odrůda dozrává 
od110-118 dní. Keře se vyznačují silným růstem. 
Průměrná hmotnost od 400 do 600 gramů, le 
může býti i větší 1,5 kg. Tato odrůda vytváří velké 
bobule s rozměry P1,9-D3,1 cm a hmotnost bobulí 
je 6-8 gramů. Slupka se dá jíst a ta má barvy 
tmavě-fialová. Dužnina je hustá a dostatečně 
šťavnatá s malým množstvím semenu je poměrně 
jednoduchá. Výhody: zralé hrozny mohou zůstat 
na keři, bez ztráty chuti hroznů, výtěžek je stabilní 
a vysoký, je možné použít „giberelinu“ a získáné 
co nejvíce verlké bobule a bez pecek. Odolnost 
proti plísním je asi 2,5-3 bodů, třída odolnosti vůči 
mrazu až -22oC Hlavní nevýhoda je delší doba s 
děštěm a potom Vám nepomůžou ani 4 postřiky! 



Hrozny „Dárek ze Záporoží“ : charakteristika odrůdy a doporučení 
Selekci provedl zkušený Klyuchikov Evgeny 
Alekseevich, Synonymum hroznů Zaporozhye´s Gift 
je reprezentováno FVC-3-3 selekci Talisman a pár V-
70-90 +R-65. Doba dozrávání je střední a dozrávání 
za 120-135 dní, je zde silný růst keře, Standart 
hmotnosti 800-1000 gramů, ale může 2,5 kg. Hustota 
hroznů jke střední spíše volné, Bobule jsou velmi 
velké o hmotnosti 12 gramů. Bobule P25D33 mm. 
Chuť je jednoduchý, ale je harmonická. Tvar bobulí 
je dudlík. Výhody: hrozny mají atraktivní, hybridní 
forma mají vysoká odolností proti houbovým choro-
bám, proti oidium, plíseň, Gift Zaporozhye snáší 
pokles teploty do-24oC. Zrající bobule mají stejné 
rozměry  velikost, stabilní a vysokou úrodu, rouby gf 
dobře zakořeňují. Nevýhoda je opatrnost při 
přepravě. Opatření, které je třeba přijmout :půda, 
kolem keře zcela čistá bez plevele, keř musí býti 
uchycen ke kůlu., mladé výhonky by neměli více než 
tři výhonky, Je třeba sledovat zavlažovací režim a 
pavidelné zavlažování. Nejlépe možností je provádět 
kapající zavlažování, 







Pěstování odrůdy „Riesling“ 
Hrozny“Riesling“ je široce znám pod synonyma 
„Riesling“, White Riesling, Reynrisling neboli Ryzlink 
Rýnský, stejně tak „Risling“ Odrůda je v poptávce jako 
technické hrozno od pobřeží německé řeky Rýn. Ryzling 
se považuje za evropskou odrůdu, která může s jejími 
morfologickými charakteristikami a biologickými vlastno-
stmi přiřazena ekologické – geografické skupině. Hrozny 
této odrůdy jsou rozšířeny a kultiovány v zemích jako 
Německo,Bulharsko,Maďarsko, Česká republika, Rako-
usko, Rumunsko, Švýcarsko, USA, Argentýna. Odrůda je 
oblíbena vinaři a používá se při výrobě bílých vín vysoké 
kvality. Keře rostou středně. Hrozny mají zaoblený tvar, tři 
laloky, řapíkovitá mají červevaný odstín. Na podzim je 
barva převážně žlutá. Rozměry hroznů D 8-14 cm, Šířka 
6-8 cm. Bobule střední velikosti. Průměr nepřesahuje 15 
cm. Bobule, je kulatá a barva  zelenožlutá – nažloutlý 
povrch s malými, jednotlivě malých skvrn.Kůže je tenká, 
ale dostatečná silná. Dužnina je šťavnatá. Obsah cukru v 
džusu se pohybuje od 18-20% a kyselost 8-10gramů/l s 
příjemně a harmonickou chutí, Počet semen 2-4. Hrozny 
jsou postiženy často nestabilitou oidiu, a také často 
bakteriálnýi rakovinami a šedým bobulovitou hnilobou. 



Kultivace nové hybridní formy hroznů „Lada T“ z amaterské selekce E.G. 
Pavlovského 
Hrozny “Lada T“ je selekcí odrůd Talisman a 
Pretty Woman s velmi brzkým dozráváním 
méňě než 4 měsíce. Keř silně rostoucí. Hroz-
ny jsou velké s tvarem kužele. Průměrná hmo 
-tnost hroznů 750 gramů, ale může býti i více. 
Květy jsou bisexuální. Bobule jsou velké, 
tmavě-červené růžové,P2cm D3 cm Průměr-
ná hmotnost 8-10 gramů. Dužnina je masitá s 
dostečnou šťavnatostí a harmonické chuti. 
Podle degustace odhad 8,6 bodu, Bobule v 
plné zralosti akumulují asi 25% cukru, Při 
plné zralosti je pozorován muscat.Výhody: 
dobrá odolnost k chorobám a škůdcům, 
mrazuodolnst do -24o C, dobrá přepravite-
lnost vynikající chuťové vlastnosti hustých 
bobulí. Přítomnost mulčovaci vrstvy snižuje 
potřebu zavlažování, alepořád platí 
zavlažování před květem a potom po 
dokvětu. V suché sezoně platí zavlažovat. 



Krása a léčivá síla hroznů „Princezna Olga“(1) 
Jedním z experimentátoru z Novocherkasku je Victor 
Nikolaevich Krainov, který vyšlechtil na 45 hybridních 
odrůd stolních VR a takové jako Blagovest, Victor, 
Engelica a máme tu „Princezna Olga“ tu si velmi cenil 
nil.A jaké si pro ni požadoval vlastnosti: mrazuvzdo-
rnost, produktivita,zrychlení zrání, zvýšení hmotnosti, 
zlepšení tvaru hroznů,obsah cukru a chuť, odolnost 
vůči chorobám a škůdcům. Co měl k dispozici u odrů-
dy „Bogatyanovsky“: vysoká prodejnost a přenositel-
nost,odolnost proti rozkladu,obsah cukru 19gr./100m3 

„Arkádie(Nasťa)“: brzké zrání se silným růstem, velké 
množstvíhroznů (do 2 kg) a velikosti bobulí o hmotno-
sti 15 gramů.Jaká byla předstva V.N,Krajnova: nový 
druh bílého vína, pružnost slupky, u dužniny 
šťavnatost a určení výhradně jako dezert a ovoce k 
snědku. Jsou tu i jiné odrůdy, které se odlišují: Pink, 
Velika a Ataman. Jaké předpoklady a vlastnosti chtěl: 
Kromě :lepší chuti a nová odrůda dát pěstitelům péči-
v souvislosti s složitosti pěstování, odolnost vůči 
mrazu, zvýšení odolnosti vůči typickým chorobám a 
škůdcům, povinné sezonní prořezávání a každoročně 
na podzim odříznout vršky na 6-8 oček(pro plody). 

Zajimavé:vinaři věří:víno nemá rádo pot 
ale slunce, vzduch a zemi. 







„Lily of the Valley“- stolní hrozny s vynikajícími chuťovými 
vlastnostmi. 







Augusta 



Stolní odrůda Gordey je velmi mladý hybrid 



Delikátně lahodné hrozny“Velika“ popis 
odrůdy a jejich vlastností.(7192) 

• Stolní odrůda vznikla překřížením Alfons 
Lavalle x Karaburna Todorov v 1987 

• Růst keře je poměrně vysoký a keř roste 
rychle. Listy střední velikosti se zaobleným 
tvarem.Na podzim se mění barva červenou. 

• Hrozny velk, hmot.600gramů, kuželový tvar, 
může býti válcový, Bobule jsou velké, oválná 
protáhlá, hmotnost 14 grsmů, Barva od 
tm,červené až po tm. Fialová, Dužnina je 
křupavá, slupka je hustá, jí se dobře, Dobrá 
cukernatost, Dozrává brzo 130-135 dní 
Mrazuvzdonost do -22oC. Z keře výnos 6-9-
10 kg. Nevýhoda je slabá odolnost vůči 
chorobám, Choroby možné Plísně, 
Oidium.Alternatia, Anthracnoza z hroznů 



Nejvíce rafinovaný mezi kismish je černá odrůda 
Finger hroznů nebo černý prst. 

Selekce Izrael genetické středisko Vol-kani(rusky 
překl.Alyonuska)typ Kishmish Seedless.Bobule 
jsou velké, hmot.12-14 gr.barva téměř černá, 
podlouhlý tvar P 3cm.Slupka stř. hustoty, jidelná, 
Dužnina je hustá, křupavá, sladká příchuť 
muscat. Chuť, kval.velmi vysoké. Hrozny velké ve 
volných svazcích neprav.kužel.tvaru- hmotnost 
1,5 kg. Průměrné 1kg. Mrazuvzdornost pod-
20oCDozrává kon-cem října,Keř je silně rost. 
Vyžaduje pro-řez.Na keři se zjara ponechává30-
35 oček po oříz. 6-8 oček, Tato odrůda obzvláště 
náchylná k houb. chorob. Oidium, plíseň, 
antracnoza a chloroza. Hmyzem je napadána 
středně. V případě použití gibbwrellinu v kon- na 
centraci 20-25 ml na 10 litrů vody přispívá ke 
zvýšení délky a hmotnosti. 

 

 



Náročný, ale velmi krásný hybridní hroznů „Sofie“ 
Selekce amater.V.V.Zagorulka výsled. 
Křížením Arcadia x Sultana sálavého. 
Keř je tvarovaný, listy zelené na 
podzim se barví na žluto zel. Hrozny 
hmot.1 kg , ale dá se dosáh. 2,2-25 
kg. Hrozny jsou velké až velmi veliké, 
kuželovité. Bobule „P“ 2-2,1cm D 2,8-
3,6cm. Hlavní barva růžová. Tvar 
vejčitý. Dužnina je maso- s  šťavnatá, 
s muškátovou příchutí, Slupka je jedlá. 
Může mít 1-2 jadra Výhody(Ne) 
vys.produk, vyn,chuť,vlastnosti, rovno-
měrné stárnutí výhonků,dobré 
zakořeň. Odolnost vůči oidiu na úrovni 
3,5-4 bodů, odolnost vůči mrazu -
21oC,poptávka po tržních hroznech a 
přepravitelnost  



Hrozny „Nizina“ rady a doporučení pro pěstování. 
Hrozny „Nizina“ dozrávají ve středním 
horizontu. Úplná zralost a sklizeň jsou 
po 135-145 dní. Selekci hroznů provedl 
amatér V V.N.Krajnov z odrůd Talisman 
a Tomai. Výnos hybridní formy Nizina je 
dán stabilitou, což umožňuje úrodu více 
než 6kg. Jednotl. Svazky hroznů1,5kg a 
někdy i víceOdrůda dozrává v srpnu až 
počátkem záříPrůměrný počet plodnosti 
je 1,2. Už druhým rokem plodí.Vysoká 
kompabilita s většinou podnoží.“Nisin“ 
velmi velké bobule oválného tvaru, roz-
měry P2,2cm-D3cm,P.hmotnost 11gr. 
Barva intez.červenofialová,dozr.dužnina 
je masitá, šťavnatá, harmonická chuť. 
Obsah cukru 17-18%, kyselost 8-9gram 

 









Popis a pravidla pěstování odrůd hroznů A.V. 
Burdak 

Alexander V. Burdak je autorem mnoha známých 

hybridních forem hroznů. V současné době 

amatérský chovatel již překročil více než 300 

odrůd a hybridních forem.+ 

Vlastnosti hybridních odrůd 

Významná část rostlin odvozená A. V. Burdakem 

patří do kategorie velmi složitých interdruhových 

hybridů. Tyto odrůdy hroznů jsou dokonale 

přizpůsobeny pro pěstování na osobních 

pozemcích a vykazují dobrý výnos, vysoce 

kvalitní bobule a nenáročnou péči. 

Další důležitou výhodou hybridních forem, kterou 

napsal A. V. Burdak, je jejich vysoká odolnost 

vůči nízkým teplotním ukazatelům v 

zimě. Prakticky všechny vyrobené hybridy 

mají zimní tvrdost až 23-24 ° C, díky nimž 

během pěstování v jižních oblastech Ukrajiny a 

Ruska nemohou být vinice polední. 













Popis procesu pěstování hroznů Nasťa synonym Arcadia 
Hrozny Nasťa synonym Arcadia patří mezi raného do-
zrání byly získány selekci od rodičů Moldavsko x Ka- 
rdinal v UkrNIROV pojmenované po Tairovovi, Sklizeň 
se provádí za 115-125 dní. Keře mají střední až siolný 
růst. Hrozny mají krásnou masivní velikost s hmotností 
od 0,5-07kg, ale také mohou dosáhnout až 2 kg, Tvar 
hroznů je kuželovitý a často jsou rozvětvené se střední 
hustotou, Bobule mají P2,3cmD2,8cm a o hmotností 
15gramů a i více, zbarvení žluté až bílé, Při dozrání 
pak se barva mění na jantarově žlutou. Dužnina B je 
masitá a šťavnatá, Chuť je jednoduchá, ale je 
harmonická s příchutí muškátového oříšku, Slupka je 
pevná, ale ne hustá, je krytá tenkou vrstvou bílého po-
vlak. Pokles vlhkosti může provésti popraskání bobulí. 
Standard 15%cukru a kyselost není více než.5g/l. 
Výhody po rodičích Moldavsko odolnost vůči nepř. 
Podmínkám, Kardinal jí dal do vínku vysokou kvalitu a 
vynikající chuť. Průměrný výnos z keře kolem 20kg s 
elegantními hrozny s krásnými a velikými bobulemi, s 
mrazuvzdorností až do -24oC, Odrůda není ovlivněna 
plísní, O vyžadujeopatření na ochranu proti padlí…. 



Specifické rysy hroznů Muscat: výběr, popis a odrůdy 
Muscat  hybridní formy a odrůdy hroznů mezi vinaři 
pojem a už staří Řekové a Římané jej dobře popíjeli 
a extrémně známy jsou ve Francii a Itálii. Příjemný 
nádech pro chuťové buňky je muškátový oříšek a 
sladkost je nepřekonatelná a nic nevadí, že tato 
odrůda pochází z e Střední Asie a počet jeho zají-
mavých mutací vysoce kvalitních odrůd není konec. 
A je tu pojem velmi známý jako  „Muscat z 
Alexandrie“ a „Hamburg Muscat“. Z důvodů, že 
právě tyto odrůdy jsou velmi náchylné k mrazu a 
mají nedostatečnou odolnost vůči chorobám a tak 
se vinaři tyto odrůdy opustit a přiklonili se k pěsto-
vání muscatu, které Vám předkládáme v tabulce: 













Vlastnosti pěstování hroznů “Furhetny“v osobní farmě 

Hrozny „Furshetny“ je nová hybridní forma.-koktejl byla 
získána v Záporoží ukrajinského chovatele Vitali 
Vladimíroviče Zagorulka, který provedl selekci dalších 
odrůd Podarek Zaporoží a Kuban.Jedná se o středněraná 
odrůda, která dozrává v období 110-130 dní a odrůda 
dozrává v polovině srpna. Je překvapující, je to až 14 
výhonů na m2. Hrozny gf „Furshetny“ vytváří velké cyli-
ndrické hrozny, mají průměrnou hustotu o hmotnosti od 
600 do 800 gramů. Zcela zralé bobule mají tmavě mo-
drou barvu a oválný tvar rozměry P26mmD35 mm s 
průměrnou hmotností 12-16 gramů. Je zde přítomnost 
jemného voskového nálevu na bobulích. Dužnina je masi-
tá, šťavnaté se zvýšeným množstvím cukru. Výhody a ne-
výhody odrůdy.Výhody převažují nevýhody:bobule mají 
harmonickou a velmi výraznou chuť, aromatickou,vnější 
kvality velkých bobulí jsou velmi vysoké, bobuloviny se 
převážejí a skladují po dlouhou dobu, bisexuální typ 
květení je charakterizován vynikající opylovací 
schopností a vys. Vinice dozrává vždy po celé délce 
výhonků, odolnost proti mrazů až -22oC, má odolnost 
proti plísní na 3 bodů a oidiui o 3 body. 



Vlastnosti hroznů „Everest“ a dalších hybridů výběru Pavlovsky E.G. 
Odrůda „Everest“ stolního druhu hroznů je výsledkem 
selekce odrůd „V-12-1“, Talisman a“K-81“, Autorem této 
hybridní formy je chovatel EG Pavlovsky. Trvá to 4 
měsíce od vypůčení do do dozrání hroznů a jeho bobulí. 
Květy jsou bisexuální.Hrozny jsou poměrně velké veliko-
sti. Průměrné hmotnosti hroznů této odrůdy od 0,6 
dfo1,2 kg. Bobule jsou dostatečně velké a chuť 
harmonickou chuť.  Hmotnosti od vekikosti od 15 do 25 
gramů. Zatím je pěstována na soukromých vinicích.  

Odrůda „Astra“ Selekce odrůd „Talisman a révy “Hybrid-
41“, Dozrávání brzy střední. Růst keře je sílné s 
bisexuální typ květů, hmotností 500gramů. Bobule jsou 
oválné barva tmavě červená jasná barva s průměrnou 
hmotnost 15 gramu. Chuťové vlastnosti jsou dobré s 
přítomnosti muškátu. Odolnost proti plísním, oidium a 
šedé hnilobě. Odolnost proti mrazu -24oC. 

Odrůda „Přestávka“ Keř z přechodu vína “Golden Don“ a 
„Zagrava“. Předčasné dozrání.Keř silně rostoucí s 
bisexuálním květem, průměrná hmotnost 500 gramů. 
Bobule je velká, hmotnost až 15 gramů, má oválný tvar 
růžový barvy s křupavým  typem masa a harmonická C, 



Vlastnosti odrůdy hroznů“Bílý zázrak“  
Hrozny “Bílý zázrak“ je hybridní forma získaná selekci 
odrůd Original y Delight v VNIIVIV I.I.Potapenko v 
Rusku.Je známá také její synonymumWhite Miracle 
nebo OV-6-PK nebo Song. Na keřích jsou velké hrozny, 
mají válcový tvar a průměrnou hustotu bobulí, 
Hmotnost hroznů je od 700-900 gramů. Každý keř 
může mít 50 oček. Bobule jsou oválné v bílé barvě a na 
sluneční straně je slupka stává žlutou.Plně zralé bobule 
mají dužninu šťavnatá a masitou s harmonickou chutí ( 
je osvěžující s jemnou kyselinkou).Obsah cukru18-19%, 
kyselost 6-7g/l. Degustace 7,9 bodů. Výhody a 
nevýhody. Hrozny ocenili prof. Vinaři a zahradníci: 
Dobrá přepravitelnost a zachování kvality, velké krásné 
hrozny, sladká osvěžující chuť bobulí, hrozny a jejch 
bobule neztrácejí po dlouhou dobou zachovávají 
kvalitu na keřích a neztrácejí chuť, mrazuvzdornost 
bobulí dosahuje -25oC, stasbilní kvalit na dozrávání 
révy, dobrá kompatibilita s podnožemi.Optimální počet 
oček na keři je 30-35 a kvalita po řezu 6-8 hroznů. 
Odolnost vůči chorobám je 2,5 bodu  a odrůda má 
vysokou odolnost proti plísním, oidiu a šedé 
hnilobě.Dodržování preventivních opatření, 



Vlastnosti hroznů americké odrůdy „Valiant“ 

     Hrozny „Valiant“ se odkazuje na univerzální 
odrůdy, Anglicjý překlad je „statečný“. Odrůda se 
používá na výrobu červených vín a vysoce kva-
litních šťáv´.Selekcí mrayuvzdorné odrůdy 
Fredonia a S.D. 9-39 V.riparia. Šlechtitel 
R.M.Peterson z Americkan South Dakota State 
Univerzity, chovná stanice SD 7121 a 
SD78215.Rozmanitost „Valiant“ se týká její extré-
mní mrazuvzdorností -45oC. Dozrávání konec 
srpna.Keře mají silný růst, vysokou produktivitu, 
Střední dobu dozrávání 130-138 dní. Bisexuálné 
květy, hrozny tvoří silné a husté hrozny o 
hmotnosti 100 gramů( délka 100 mm), Bobule 
jsou kulaté a tmavě modré, blíže k černé barvě. 
Jadérka jsou poměrně velká. Nedostatečná hustá 
slupka. Standardní obsah cukru nepřesahuje 
20%. Charakteristickým znakem odrůdy je příje-
mná jahodová příchuť. Vyžaduje preventivní 
postřiky proti chorobám.Hlavní hrozbou je plíseň. 
Dobrý účinek obsahuje za použití kombinace 
mědi s organickými fungicid nebo síra. 



Vlastnosti hroznů „Nesvetaya Gift“ 
Hroznová „Přítomen Nesvet“ je perspektivní hy-
bridní forma amatérského výběru vzniklá selekcí 
odrůd „Talisman“ x „Pretty Woman“ – obě odrůdy, 
tak získaly maximum zásluh, které nové odrudě 
pomohly. Doba dozrávání je velmi brzo 95-105 
dní od začátku vegetace a tak tato odrůda doz-
rává v srpnu. Listy mají středně velký, sytý, 
zelený, pětilaločný tvar. Květy jsou v květenství 
bisexuální a poskytují vysokou úroveň opýlení. 
Průměrná hmotnost hroznů je 500-550 gramů. 
Při kvalitní péči může hmotnost dosáhnout až 
1kg. Tvar hroznů je kuželovitý. Jeho struktura má 
průměrnou hustotu. Bobule DN jsou atraktivní a 
velké. Mají oválný tvar, barva je tmavě červená, 
slupka je spíše hustá. Průměrná hmotnost je 
9gr.Dužnina je spíše masitá a šťavnatá a harmo-
nická s příchutí muškátu. Výhody odrůdy: 
květení, dobré dozrávání révy, velmi brzká skli-
zeň v srpnu, vnější přitažlivost všech hroznů, 
výborná chuť bobulí, odolnost proti mrazu -24 oC, 
Odolnost proti infekci houbovými chorobami 2,5 
bodů. Je potřeba kontrolovat při hnojení, aby 
nedocházelo k praskání bobulí. 





Náročný, ale velmi krásný hybrid hroznů  „Sofie“ 
Hrozny :Sofie“ je nová hybridní forma stolní 
odrůdy s velmi brzkým dozráváním a od rozpu-ku 
pupenů až do plné jejich zralosti je třeba 110-115 
dní. Autorem vyšlechtění je V.V. Zagorulko, který 
provedl selekci odrůd „Arcadia“ a odrůdou 
„Sultána sálavého“. Pojmenování hroznu autora 
„Sofie“ jsou získány především kladné stránky 
obou rodičovských odrůd a potlačeny jejich ne- 
výhody. Keře rostou rychle.Květiny jsou typu že-na 
a vyžadují jiné odrůdy, jako opylovače. Do-
poručení je odrůda“Arcadia, jako opylovač). 
Hrozny jsou velké, kuželovité s průměrnou hmo-
tností 1kg a může být i 2,2-2,5 kg. Bobule „So-fie“ 
má P2-2,1cmD2,8-3,6cm. Tvar bobulí je vejčitý. 
Dužnina má maso-šťavnatou strukturu s zřetelnou 
muškátovou příchutí. Bobule může mít 1-2 pecky v 
bobuli. Výhody a nevýhody: úroda, krásné, rovné 
bobule, vynikající chuťové vlastnosti, rovnoměrné 
stárnutí výhonků, zakořeňování, odolnost vůči 
oidiu 3,5-4 body, tržní hrozny a přeprava-
Nevýhoda hybrid s velkým množství hustoty 
hroznů, provést decimaci bobulí. V některých 
letech rezistence vůči plísní dochází k velkému 
poškození višní vločky. Nutnost výsadby keřů 
opylovačů kvůli ženskému typů květů v květenství 
odrůdy „Sofie“. 

 



Nejlepší seedless hrozny „Kishmish Radiant“ a další v pořadí- 
 

„“Kishmish zářivý“  nádherná Seedless odrůda hroznů. 
Jeho plody jsou poměrně velké, příjemná sladká chuť s 
příchutí muškátu. Odrůda se vyznačuje vysokou úrodou 
a odolností vůči chorobám brzkým dozrávání. Barva jeho 
bobulí je růžová nebo se zlatým nádechem. Keře mohou 
býti středně vysoké až vysoké se silnými tažny. Jsou 
plodnéod 50-+75% a na výhoncích je 1,2 hroznu, Listy 
jsou řezané ve tvaru srdce, zbarvené ve světle zelené až 
travnaté, řapík je dlouhý. Hrozny s hmotností 600-1000 
g. Velké válcové se zužujícím se kuželem. Hustota bobulí 
v hroznu je střední až slabé. Hrozny jsou s hmotností 1,5 
kg a v délce mohou býti i větší. Prodloužené oválné 
bobule P16-18mmD20-22mm. O hmotnost 4 gramy. 
Pevná dužnina bobulí má harmonickou chuť s nádechem 
muškátového oříšku. Obsah cukru 18-20%, kyselost 6,5-
7,5 g/l. Mezi bezsemennými odrůdami se považují za 
největší a chutné degustace skóre 9,8 z 10 možných 
bodů. 



Historie chovného regionu „Sultana radiant“ 
„Sultana radiant“ vedoucí kultivar mezi 
rozinkami :  porovnání – chuť – bobule – 
jejich vybarvení v době dozrání – velikost 
hroznu. Často se porovnává s novými 
odrůdami: Mateřskou snů Tatiana, Anisa, 
Vodfogray, Lilie,Ivan, Ruta, Porthos a 
další.Odkaz na brzké dozrávání evropských 
odrůd k 1.9.xxxx a sklizeň začíná kolem 10 
srpna a to vše od tvorby květenství až po 
sběr za 120-140 dní.Mrazuvzdornost až -21-
22o C. Odrůda má průměrnou odolnost pro-
ti chorobám, jako je šedá hniloba, oidium, 
plíseň. Hodnocení trvanlivosti 3-4 bodx. 
Vynikající obchodní vlastnosti bobulí a jejich 
hroznů, dobrá přepravitelnost. Odrůda může 
býti déle skladována. Vhodný pro výrobu 
vína, kompoty a džusy. Keře této odrůdy 
mohou býti ozdobou předzahrádkách, v 
altáncích a klenutých konstrukcích. Tvorba 
dospělého keře 7-8 větví na 1 metr, Celková 
zátěž 21-24 květenství a po prořezání na 9-
11oček. U keřů do 4 roků, by zatížení 
menší. 



„Leah“ stolní odrůda s předčasným dozráváním hroznů. 
Všechny druhy hroznů mají ty, anebo jiné vlastnosti. A 
někdy volba nejlepší odrůdy je téměř nemožná. Profe-
sionální chovatelé či amatéři vytvářejí každý rok nové 
odrůdy a každý z nich má zájem, aby jejich odrůda 
byla lepší, než jsou stávající. Jednou z těchto nových 
stolních odrůd je „Liya“.  A kdo ji vytvořil byl nejdříve 
amatér a nyní již zkušený chovatel V.V. Zagářko, Ano, 
pro někoho, kdo překročil druhy Arkady, Atlas, Zaporo-
zhye a jeho ruce byli u odrůd Asya,Ruta,Vodograi. 
„Leah“. , je stolní hybridní bílé s hrozny, které jsou 
určeny pro čerstvou spotřebu. Podmínky dozrávání 
jsou velmi rychlé. Keře snadno snáší mrazy až -21o C, 
Bobule této odrůdy jsou světle žluté s růžovým nebo 
zeleným nádechem, Tvar je oválný, vejčitý a dokonce i 
kulatý. Velikost bobule je velká s rozměry P30P35mm 
o hmotnosti až 18 gramů. Dužnina se liší tvrdostí, 
hustotou a velkou šťavnatostí. Keř této odrůdy roste 
rychle a hrozny také. Hrozny jsou velké, mají atraktivní 
vzhled, hmotnost je v průměru 400-900gramů a může 
dosáhnout až 2kg. Bobule jsou velmi sladké a platí, 
čím více osvícení sluníčkem, tím je více cukru.  



Snadný růst a neobvyklý vzhled stolní odrůdy „Dubovský růžový“ 
„Stolní odrůda „Dubovský růžový“ je novou odrůdou, 
která získala srdce všech vinařů a zahrádkářů, právě 
kvůli vynikající chuti, její úrodě a snadné kultivaci. Co 
tomu při podívání na ty obří bobule této odrůdy  říkáte? 
A co ty velké hrozny, jsou mírně kuželové a někdy mo-
hou tvořit i křídla a jejich hmotnost je 1,5 kg a mohou 
být i větší a podívejme se na ty bobule a jejich rozměry 
P29mm,D59mm a hmotnost 20 gramů, Tvar bobule je 
originální, kuželovitá se špičatým, často bizarně zah-
nutým hrotem. Zralé bobule mají hlubokou tmavě růžo-
vou barvu a často se objeví i odstín do červené. Bobu-
le na keři mohou zůstat po dlouhou dobu a proces za-
rudnutí se objeví velmi rychle. Po zralosti se bobule 
této odrůdy se v několika dnech objeví hluboce tmavě 
růžové barvy. Chuť je harmonická s lehkou příchutí 
muscatu. Pecičky jsou malé a max. 2 kusy. Květina je 
bisexuální. Pokud na jaře pěstujeme tuto odrůdu na 
silném zdravém keři s vyvinutým kořenovým 
systémem, lze získat i malou úrodu získat v daném 
roce.Určitě se budete zajímat, kdo to vytvořil, byl to 
amater Sergej Gusev z vesnice Dubovka oblast 
Volgograd a to tady měl odrůdy Derlight red a Jubi-
leum Novocherkassk.Mrazuodolnst -24o C 

  



Oblíbené odrůdy Natalie Puzenko-Léto v Muscatu, Dar 
Irina,Tason. Rylines pink sedless (1)/2,3,4 

Příjmení Pusenko (Poliavko) je dobře známé mezi vinaři a i 
zahrádkáři. Je to vášeň nejen pěstování vinnou révu a 
zároveň je tu velké množství videí právě s problematikou 
zabývající všemu, co se týká vinné révy.  A aby informace 
byla kompletní „Pusenko“ se zúčastňuje tak zvaných 
„jarmarků“. Ve vinici Pusenka je umístěno více než 200 
odrůd VR z nichž každý keř má svůj režim, který zahrnuje 
vlastní technologii pro pěstování, ale i informace o půdě, 
ale i způsoby zpracování a skladování bobulí. Existuje 
katalog rodiny, kde jsou v digitální formě zpracovány o 
jejich odrůdách , ale i o mutacích VR (národní výběr)a ona 
je při své práci potřebuje.Dlouhá a namáhavá práce na 
testování nových odrůd a mutací  a vše zlepšení  je uvede-
no v mnoha článcích na stránkách internetu i jiných 
vinařů. Veškerá zkušenost všech se používá ve vědecké 
práci nejen Puzenko, ale i ostatních vinařů a také 
chovatelů. 

Vezmeme jen několik odrůd Puzenka, které ona sama říká 
milovaná. 



Stolní odrůda „Muscat léto“ 



Stolní odrůda „Podarok Irene“ 



Stolní odrůda „Tason“ 



Mladá a velmi oblíbená stolní „Hope Early“ ( Naděje brzy) 

Stolní odrůda „Hope Early“ (Brzká Naděje) – mladá 
odrůda se již stala velmi populární a je to hybridní 
poddruh hroznu s černými bobulemi s velmi rannou 
dobou dozrávání. Hrozny s bobulemi dozrávají v 
srpnu, ale hrozny s bobulemi zůstávají dále na keřích 
a chceme, aby cukr se nadále zvyšovat. Je zde poža-
davek na čerstvé hrozny a také o sazenice. Tažně s 
pěknými hrozny visí nejen na drátech a potěší každé- 
ho. V čerstvé podobě s používají na spotřebu, tak v 
džemech, kompotech, a v jídlech s přídavkem vína. 
Keř je velký a silně rostoucí. Hrozny jsou velké o 
hmotnosti700-1000g. Jeho tvar kuželovitý, mírně 
hustý. Bobule je velká s hmotností 14 gramů, tvar 
bobule protáhlý ov a jeho bobule je tmavě modré s 
charakteristickým leskem. Kůže je velmi hustá, jedlá. 
Dužnina je masitá a šťavnatá s jednoduchou a 
příjemnou chutí. List je středně velký, jasně zelený, 
kulatý, střední průřez. Květenství je žena. 

Hemioz,Gordei a potomci Risamata jsou diferenoco-
vány bisexuálnímí květinami. 

 



Mladá a slibná stolní odrůda hroznů „Libya“  
„Libye“ je jedna z nejmladších a nejznámějších stolní-
ch odrůd  a získal si uznání mnoha vinařů a zahrád-
kářů  za poznatky při pěstování této odrůdy. Díky svým 
vynikajícím vlastnostech se stolní odrůda se stává 
velmi oblíbenou a žádoucí a je žádoucí především v 
předměstských oblastech. Tato stolní hybridní růžová . 
Vyznačuje se nádhernou chutí  a krásou hroznů a 
jejich sladkých s příjemným nádechem. Podobně chuť 
stolních odrůd Velika, Romeo a Čokolády jsou tak 
lahodné. Keře s stolní odrůdou  má růstovou sílu, když 
je zapěstována na vlastních kořenech. Dozrávání této 
odrůdy velmi dobré. Bisexuální květiny nepotřebují 
opylení, Je zde doporučení na 2-4 očka, Hmotnost 
hroznů 1kg,  charakteristickým znakem této odrůdy je 
odlišné zbarvení plodů v jedné skupině kvůli nerovno-
měrnému dozrávání. Bobule Libye jsou velké, jejich 
hmotnost 13-16gramů jsou oválné a kulaté, jemně 
růžové. Dužnina maso je šťavnaté, růžové s vysokým 
obsahem cukru a příchutí muscat. Slupka je tenká. 
Bobule mají 2-3 velká semena. Selekce provedena 
V.V.Zagřelka z odrůd Arkadie x Flamingo. 



Mladá a slibná stolní odrůda hroznu:“Pařížské“ 
Rozmanitost stolní odrůdy “Parížské“ je vybrané 
selekci, kterou vytvořil slavný chovatel amatér VU 
Kapelyushny z hybridů Vera x Muroments. Vznikla 
stolní odrůda, která je odolná chladu, tedy do oblastí 
sd mrazivými zimami, Hrozny pařížské odrůdy patří k 
velmi raným stolním odrůdám, které dozrávají v srpnu 
a jejich růžové bobule, které jsou velmi velké, sladké 
a šťavnaté s muškátovou příchutí a tenkou slupkou. 
Hrozny jsou cylindricko-konické o hmotnosti 700-900 
gramů, Květina je samice, ale to nebrání ke 
kvalitnímu opýlení, Dobře se zakořeňuje snáší mrazy 
až -25o C  trvale odolné, Odolnost vůči chorobám je 
průměrná.  

Ruka stejného chovatele patří ke stolním odrůdám 
Hrabě Monte Cristo, Marcelo a Crimson. Co můžeme 
sdělit, U vinařů je všechno jinak a pokud se setkáme 
s charakteristikami hroznů, které vytvořil amaterský 
chovatel, znamená to, že značka je úžasná a 
nemůže být jiná, protože je vytvořena ve velké lásce 
k této úžasné kultuře. 



Mladá stolní odrůda, rychle získává popularitu „Na památku Džhenějeva“ 

Rozmanitost odrůdy „Džhenějova“ je považována 
za jednu z nejmladších odrůd. Řešení v NIViV 
“Magarach“(Ukrajina) selekce odrůd Dar ze 
Zaporoží x Richelie. Keře se vzynačuje dobrým 
růsten. Hrozny jsou velká uložení volná do 1,5 kg, 
tvar kuželovitý. Bobule je oválná, mírně protáhlá o 
hmotnosti 12-15 gramů barva modročerná. 
Slupka je hustá, ale nesnesitelná při jídle. 
Dužnina je maso je husté, šťavnaté, křupavé bez 
semen s příchutí muškátovým oříškem a 
třešňovými tóny. List tmavě zelené, velké, silně 
řezané. Květiny jsou hermafrodity. 



Mladá stolní odrůda pro ty, kteří milují posla„“Rosmuc“ 
„Rozmus“ je ovocem díla chovatele Vitali Zagorulka 
a jeho selekce odrůd „Arkadie“ x „Sofie“  a tato 
nová odrůda má například vyšší hodnotu cukru, než 
měli rodiče. Keře mají vysoký růst. Hrozny mají 
hmotnost 1 kg, Tvar hroznu je kuželový a je spíše 
středně hustý. Bobule jsou velké o hmotnosti 10-12 
gramu, tvar bobule je oválný, barva od růžovo-zlatý 
až bohatě růžový, Dužnina je šťavnatá, masitá. 
Slupka je hustá a středně silná. Květy jsou 
hermafrodní. Listy tmavě zelená, kulatá středně 
rozřezaná. 

 



Mrazuvzdorná hroznová stolní odrůda s dobrou chutí “Růžový plameňák“ 
Hrozny jsou děj s bohatou historií.Pink Flamingo 
Grape.  Dlouho jsem pátral kdo tuto odrůdu provel 
jako selekci. Vypadá to na moldavské chovatele z 
nevládní organizace Vierul a tak to vypadá že rodiče 
„Nimrang“ x „Date de Saint-Vallier“,.z  této 
výzkumného centra jsou tyto odrůdy „Muscat léto“, 
„Liang“ a „Sultana Radiant“. „Růžový plameňák“ má 
dobu dozrávání střední. Bobule je růžová(plameňák je 
stejný), zaoblený velký spíš středně hustý o 
hmotnosti500-1000 gramů. Chuť je nádherná a je 
jednoduchá. Květenství je ženské a opylení je 
kompletní, keře snáší mrazy do -23o C, Odolnost vůči 
nemocem je průměrná. A protože je to odrůda 
výjimečná, tak také ona chce také své.Aby hrozny 
této odrůdy přinášely dobrou sklizeň a dobré kvality, 
měly býti vysázeny na jižní nebo jihozápadní straně 
pozemku, na stěnách, na ploty. Nemá rádo chladné, 
vlhké větry a stíny. Nežádoucí je podzemní vods blíže 
než je 1,5 metru,Úrodná lehká půda je ideální pro 
vinohrady. Není pochyb, že tato mladá třída má 
jasnou budoucnost. Mezi nenáročné odrůdy, kterým 
se stojí za to věnovat pozornost Giovanni,Dárek 
Aleshekin a Delight ideální. 





Mrazuvzdorná odrůda lehkého ovoce „Arochny“   
„Arochny“ ( varietní oblouk) odvozený v Rusku ve 
VNIIV I,I,Potapenko selekce Synonima x přátelství 
růžová. Tato odrůda dozrává průměrně za 120 dní a 
její hrozny zpravidla mají hmotnost 400-600 gramů. 
Atraktivní tmavo-růžové bobule mají příjemnou 
sladkou chuť ( podle degustátorů 7,7 z 10 možných). 
Obsah cukru 16-18%.  Bobule jsou protáhlé a 
oválné. Hrozny jsou velké a mají hustou strukturu. 
Odrůda je velmi plodná, keře mají velkou růstovou 
sílu a 60-80% výhonků jsou plodné a výhonky jsou 
plodné po celé své délce. Již druhý rok po 
zakořenění dozrávají první malé hrozny. Hrozny a 
jejich dozrálé bobule je možné ponechat na keři a 
tak dlouho mohou zachovávat atraktivní kvalitu a 
vzhled. Doporučení ponechat na keři 6-8 plodných 
oček.Velkou výhodou je vysoká odolnost vůči 
tzěžkým mrazům. 



Mrazuvzdorné hrozny „Světlana“:popis odrůdy(FVR-7-9)(I-8-7-9) 
Díky úsilí chovatelů se objevila odrůda “Světlana“ 
vhodná pro mírné klimatické pásmo, vyznačující se 
dobrými chuťovými vlastnostmi a odolností  proti 
nízkým teplotám a chorobám. Jedná se o bílou od-
růdu  se střednědobým dozráváním od 117 do 125 
dní.Tato odrůda je určena pro čerstvou spotřebu. 
Má vynikající komerční vzhledem přítomnosti 
velkých, atraktivních hroznů a jeho bobulí s 
příjemnou chutí a vůně. Dužnina je maubní se 
šťavnatou buničinou, slupka se snadno jí, Chuť je 
vyvážená, harmonická s lehkými tóny muscat. 
Hmotnost hroznů od 800-1200 gramů. Hustota 
hroznů je průměrná, Tvar je kuželovitý, ale mohou 
se měnit. Bobule jsou velké  P31mmD35mm a 
hmotnost od 14 do 16 gramů, Počet semen 1-3, u 
menších bobulí, nemají žádné semena, Bobule 
mají vysoký obsah cukru 17-23% a dostatečnou 
nízkou kyselost 6-8 g/l.Zachování sklizně na křoví 
je vysoká. K získání velmi dobré sklizně odrůdy Svě 
–tlana s nádhernými velkými bobulemi, vynikajíci 
chuťové charakterikstiky a dobrou přepravitelností, 
je  nutné pro jeho formování požít krátké nebo 
střední prořezávání na 5 až 7 oček. 



Skutečným pokladem jsou bílé hrozny „Lancelotu“ 
„Lancelot“ plně ospravedlňuje své jméno je odhod-
laný a odvážný,nebojí se mrazu -24o C, žádných 
parazitů, žádných hub.Jen se bojí pozdních 
jarních mrazů Jeho vzhled ve světě tento „rytíř“ je 
povinen odborníkům VNIIVIV Y.I. Patapenko – 
selekce odrůd Zaporozhye, hybridu odrůd Extaze a 
FV-3-1.Keř této odrůd má vysoký růst. Hrozny tvaru 
širokého kužele, velmi hustý, dosahuje hmotnosti od 
1,2-3 kg.Bobule jsou oválné, mléčně bílo-zlaté barvy 
o hmotnosti 15gramů (odhad rozměrů P28D36mm), 
slupka je pevná. Dužnina je šťavnatá, masitá, hustá –
má sladkou a bohatou chuť s výrazným medem a 
lehkými citrusovými tóny, Sladkost bobulí až 19gramů 
n a 1 dcl, stupeň kyselosti 7g /1l. Výnos této odrůdy je 
velmi vysoký. Hrozny dozrávají po celé délce výhonů. 
Aby nedošlo k přetížení, je nutné prořezat na tažni 6-
8 hroznů a na celý keř ponechat na 35 očí na jeden 
keř. Bobule se nebojí deště a nevadí mu další péče 
zalévání a postřiky na list. Při snižení počtu zelené 
plochy v oblasti hroznů při dozrávání být opatrný, aby 
nedošlo k popálení bobulí. Tak lahodný hrozen a pře-
devším atraktivní bobule jsou zajímavé pro škůdce. 



Skutečným darem bohů je hrozno „Král Ruby“ 
Místo narození „Krále Ruby“  jsu USA- Kalifornie 
rodiče odrůda Císař x Sultán Muscat. Odrůda je 
nápadná  a teplomilná Není vhodná, kde je zima. 
Keř se silnou růstovou silou. Bobule je velká nad 
průměr, hmotnost 700-800 gramů. Velké 
květenství a v hroznu je struktura uvolněná. 
Bobule je velká o hmotností 7 gramů, oválná, 
světle červená nebo žlutě červená se silnou 
hustou jedlou slupkou. Dužnina je hustá šťavnatá 
a křupavá. Chuť je nekomplikovaná, hroznová s 
muškátovými a růžovými tóny. Květina je funkčně 
žena, je dobře opýlená. Mrazuvzdornost -20oC. Je 
odolná vůči vosám.  Obsah cukru -21%,stupeň 6g 
na1 litr. 



Skutečným pokladem pro farmáře je hrozno „Violet Early“ 
“Violet časně“ je stolní odrůda vinné réva, která má 
bobule s bohatou chutí s muškátovou příchutí s 
vysokým obsahem, cukru. Dozrává začátkem září. 
Významné vysoce hodnocení degustatorů 8,9 bodů. 
Keř této odrůdy je nadprůměrná hrozny jsou střední 
velkosti, tvar kuželovité s hustou strukturu. Listy jsou 
světle zelené. Květiny jsou hermafrodity 



Ne hrozny, ale poklad-odrůda „Pereyaslavskaya Rada“ 

„Pereyaslavskaya Rada“ málo známá stolní 
odrůda podruh růžového hroznu. Selekce odrůd 
Talisman x Kishmish zářivý, Výnos keř do 1kg 
,ořezání keřů  na 6 až 8 výhonů a ponechání na 
35 hroznů. Odolnost vůči mrazu -23-24 stupnů 
Celsia 



Německé hrozny s vynikající odolností -  „Regent“ 

Regent se týká vína nebo technického odrůdu 
hroznů ,které jsou charakterizovány střední až po-
zdějším dozráváním od 130-140 dní od vegetační-
ho období s krásným vzhledem kvalitní chuti a 
zimní odolnosti vůči nemocem. Regent je složitý 
mezidruhový hybrid německého chovu – Vinařský 
institut G\yzvaylerrhof díky křížení Diany (Silvaner 
x MüllerThurgauú s hroznem Chamboursen (1967) 
Autorem je německý chovatel Gerhard Allweld. 
Keře mají střední růst, větve jsou sdilné a poměrné 
silné, Listy jsou pět laločné, zubaté po okrajích, 
zelrné se světle zelenými žilkami. Hrotmny nejsou 
velké 160-185 gramů,husté, kuželovitého tvaru 
válce. Bobule jsou kulaté- černé ( nebo tmavě 
modré s hmotností 1,5 gramů každý. Dužnina je 
šťavnatá, plné chutí, s lehkým muscat a bylinkovou 
vůní, šťáva je intenzivně zbarvená. Bobule 
akumulují cukr velmi dobře, A kyselostí 8g/l, zralé 
hrozny dosahují až 22% cukernatosti. Odrůda 
odolává teplotám -27-28o C, Hrozny jsou 
charakterizovány průměrnými výnosy , je potřeba 
sklízet včas, jinak se bobule rozpadají. 

 



Neobvyklá odrůda hroznů pochází z Japonska- „Manicure Finger“ 
„Manicure Finger“ Japonští chovatelé vytvořili novou 
hybridní odrůdu hroznů, která má velmi originální 
vzhled a jedinečnou chuť.  Jeho podlouhlé bobule 
má světlé zbarvení a na špičkách jsou malované 
červeně. Manikurní prst byl získán v Japonském 
výzkumném institutu hroznů v roce 1988 od selekce 
Unicorn No.2 x odrůda Baladi. Růstová síla keře je 
vyšší, než průměr. Doporučuje se jej pěstovat ve 
tvaru T nebo pergoly. Květiny jsou bisexuální, stu-
peň opylování je vysoký. Hrozny se střední hustotou 
mají podlouhlý tvar v blízkosti válce a mají atraktivní 
vzhled. Průměrná hmotnost hroznů 700 gramů a lze 
i 2kg. Při dozrávání , červená barva postupuje až ke 
středu bobule a to znamená, že je zralá. Rozměry 
P30D58mm Průměrná hmotnost 12,6 gramů a  ma-
ximální 20 gramů. Chuť ovoce je sladká harmonická 
osvěžujicí. Obsah cukru v bobulích je 17,5%, kyse-
lost 6,1 gramů /l. Dužnina má maso husté, šťavnaté, 
křupavé. Bobule je pokryta hustou, ale tenkou slup-
kou. Během jídla se slupka ani necítí. Mrazuvzd-
ornost je nízká -22 o C. Doporučuje se v zimě keř 
přikrýt. Provádět silné tvarové prostřihování. Dozrá-
vání 120-130dní, Po prořezávání ponechat na keři 
6-8 hroznů, nebo dokonce ještě méně, faktor plod-
nosti je 1,3-1,5. Průměrná úroda činí 4-5 kg. 



Mimořádně chutná stolní odrůda s vysokým výnosem – hrozny Victoria  
Stolní odrůda „Victoria“ se již dlouho těší velké popularitě 
mezi vinaři a zahrádkáři. Jeho keře s velkolepými  velkými 
hrozny se dají prakticky nalézt ve všech zemích, kde se 
pěstuje vinná réva. Tato odrůda je dobře známá nejen na 
Ukrajině , Rusku, ale v Č.R. Vzhledem k mrazuvzdornosti, 
chuti a odolnosti vůči chorobám je velmi oblíbená. Je 
potřeba rozlišit, že kromě ruské „Victorii“ existují i maďarské 
„Victoria Göngge“ a rumunská „Victoria“ a je tu i dispozice 
ukrajinská verze „Victoria White“. Budeme pracovat s 
ruskou odrůdou „Victoria“- stolní odrůda s krásnými a masi-
vními hrozny, které dosahují hmotnosti 700 gramů. Hrozny 
mají konickou, mírně hustou a i volnou formu. Velké plody o 
hmotnosti  7,5 gramů a rozměry P20D27mm v barvě hroz-
nová a odstíny se mohou lišit, Dužnina masové, křupavá a 
šťavnatá a má příjemnou harmonickou chuť. Při plné 
zralosti bobulí získávají bobule ušlechtilou muškátovou 
příchuť. Obsah cukru 196% a kyselost větší než 6 
gramů/l.“Victoria grapes byla vyšlechtěná ve VNIIVI 
pojmenovaná po Y.I, Potapenko selekce mrazuvzdorná 
odrůda Vilar12-304 s tvrdým European Amur hybrid od Vitis 
Amurenzis x Vitis Vinifer. Dozrávání 115-120 dní. -27o C 







Je to nenaročné, spolehlivé, stabilní, ušlechtilé- je to vše o 
hroznech „Augustine“ (Pleven),(V25-20) 

„Augustine“ kultivar bulharského původu selekto-
ván v Ústavu chovu( jejich synonyma „Pleven“, 
„V25-20“. Základem selekce byly odrůdy „Vilar 
Blanc“ x „Pleven“. Keře Augustine této odrůdy jsou  
veliké a silné. Krásné, husté, zelené listy jsou sla-
bě odděleny, tvar je téměř kulatý, řapík je hnědý s 
hrotem, Květina je bisexuální, spolehlivě opyluje 
za nepříznivého počasí, podporuje i další keře. 
Zralé hrozny a jejich bobule jsou volné a jsou do-
bře větrané. Hrozny jsou často s bočními křídly, s  
hmotností 700-800 gramů. Bobule v době dozrá-
vání ušlechtilé jantarové barvy s mírným bílým 
povlakem, Tvar je protáhle oválný. Rozměry P(15-
18)D(25-27)mm, hmotnost 4-8 gramů. Dužnina je 
má hustou konzistenci a příjemnou harmonickou 
chuť, V bobulích jsou jadérka . Zralé hrozny 
mohou zůstat na keři dva až tři týdny. 
Charakteristika odrůdy Augustin jsou působivé a 
jeho hlavní výhody jsou velmi vysoká úroda, 
odolnost proti mrazu nadprůměrná, brzké zrání, 
dopěstování semenáčků…..  



Nenaročný hybrid amatérského chovu – „Nina“ hrozny, popis odrůdy 
a jejich fotografie 

Selekci provedl amaterský chovatel Vikrainov v roce 
1996 v Novočerkasku a použil odrůdy Tomai x 
Radiant kishmish- ruka tohoto chovatele patří i k jeho 
odrůdy: Victor, Ruby Jubilee a Angelika. Hrozny Nina 
patří mezi rané odrůdy s dozráváním 118-135 dní. Při 
správné péči je tato odrůda dá až 5kg kvalitních 
hroznů a jejich pěkných bobulí. Odrůda preferuje teplé 
a dobře osvětlená místa. Mrazuvzdornost je do -
22oC.Co nemá rádi, to je nadměrné zalévání a 
nadměrné hnojení dusíkem. Pokud 

neprovedete opatření včas, pak                            
oidium, Hina bude zasažena první.                    
Všechny nástroje používané k                             
plenění, prořezávání a uvolňování,                 musí být         
nutně musí býti ošetřena roztokem                                   
manganu,                  



Nenaročný  hybrid s vynikajícím potěšením – hrozny“Muscat delight“ 

Odrůda byla vytvořena v Rusku v NIIViV Potapenko selekcí 
Delight x Frumoasa Albe. Nová odrůda patří k ranným 
stolním odrůdám hroznů a jeho vegetativní doba je pouze 
105-110 dní. Bobule dosahují plné zralosti jíž počátkem 
srpna. Výnos odrůdy je velmi vysoký, proto je keř přetížen a 
musí se provést redukce nasazeni hroznů. Optimální 
zatížení je 20-25 oček a pokud má svůj kořenový systém, 
neměla by být hodnota překročit 40 oček. Bobule jsou 
velké, průměrná hmotnost je 6-7 gramů, mírně oválná, V 
plné zralosti bílé bobule v plné  získají plný bohatý odstín 
jantaru a odlišují se  harmonickou chutí. Dužnina , maso je 
šťavnaté s vysokým obsahem cukrů až 25% a kyselostí 6-7 
g/litr. Bobule jsou shromážděny ve velkých hroznech v 
hustých seskupení, průměrná hmotnost je 600-800 gramů, 
ale mohou dosáhnout i 1 kg. Hrozny se liší kuželovitým 
tvarem ale někdy i bez tvaru. Dozrávání vína této odrůdy je 
velmi vysoké, téměř po celé délce tažně je z více než z 80%, 
Tak na výhonku až 1,8 hroznu. Keř charakterizuje 
průměrnou růstovou sílu až do délky  2 metry, Při pěstování 
na podnoži jer keř silnější, a tato přijde do plodnosti 2-3 
roky.  



Nová atraktivní odrůda – hrozny „Pretty Woman“ 
Hrozny“Pretty Woman“(hezká žena)-neobvyklá 
nová odrůda, zcela odpovídající svému názvu –roz- 
marná….Vysoká estetika keře, úžasná krásou hro-
znů a jejich bobulí. Mají válcovitý nebo kuželovitý-
válcový tvar a barva bobulí překvapuje a obdivuje, 
Bobule jsou velké, oválné s malým zápěstím na špi-
čce.Barva z měkké růžové až korálové a ta část, 
kterou vidíme má barvu modrofialovou, nebo čoko-
ládu, pokud je odstín korál, zdá se, že každá bobule 
je v barvě odděleně a každá její špička má svoji 
specifickou barvu. Velikost hroznů s hmotností 400-
600 gramů s hmotností 12-14 gramů (P22D36)mm. 
První hrozny v druhém roce. Pěkná žena patří mezi 
časné s dozráváním 100-110 dnů. Keř roste stře-
dně.(ve stadiu její prověřování). Selekci Sort Beauty 
vytvořil amater- chovatel E.G.Pavlovyky. Pro práci 
použilřadu Victoria a směs evropsko-amurských 
pylů. Polévání je nutné pravidelně, růst plevelů 
omezit, odpařování do koruny keře se zpomaluje. 
Jsou lákavé pro predátory- ptáci, hmyz – vosy,a j, 
Nutnost použití pytlíků z propylenu a hořčičný 
prášek ve vodě a samozřejmě zničení hnízd vos… 



Velmi raná stolní odrůda s mnoha plusy: hrozny Kishmish 342 
Kishmish 342 patří mezi velmi oblíbené.Tato odrůda 
patří do skupiny velmi raných stolních odrůd. Během 
plného zrání dochází plnému dozrání během 105-
115 dní. Od výskytu prvních vaječníků před sklizní. 
Jedná se odrůdu bílých hroznů, které mají vynikající  
a nezapomenutelnou chuť a krásný vzhled. Tato 
odrůda vyžaduje řádné prořezávání a stálou péči. 
Hrozny jsou malé majíci hmotnost 400-600 gramů. A 
pokud se budeme o něj starat může to býti až 1,5 
kg. Tvar hroznů je kuželovitý a je poměrně hustý. 
Bobule jsou bez semen a jsou malé o hmotnosti 2-4 
gramy  s kulatým tvarem a nazelenalá bílá. Tato 
odrůda je charakterizovaná vysokým obsahem cu-
krů a nízkou kyselostí. Dužnina je masitá a hustá, 
šťavnatá s příjemnou chutí. Slupka je tenká a hustá 
s lehkým voskovým povlakem. Tato odrůda je velmi 
produktivní a dokáže, že odolávé mrazu -26-27o C a 
s řádnou péčí  lze získat ůrodu o hmotnosti 20-25 kg 
– podmínka je sklízení včas. Varování vosy , chce 
vázací pytlíky z propylenu. V červenci je zapotřebí 
provést preventivní léčbu proti chorobám fosforem-
draselnými hnojivy. Tato odrůda vzhledem brzkému 
dozrání netrpí tolik houbovými infekcemi, ale je 
často napadán škůdci. 



Jeden z nejlepších odrůd se stabilní sklzní jsou odrůdy „Výročí 
Novocherkassk“ 

Chovatelé se neustále zabývají  systematicky vypěstovat nové 
a novější odrůdy a to selekcí ať mezi odrůdami VR, ale i pyly 
různých skupin VR a do toho vstupuje genetika, včetně 
ozáření měkkými formami ozáření  zářiči, blíží se doba 
převratných odrůd, které budou odolné vůči chorobám a 
predátorům  a nám lidem přinesou velké bobule…. 

Hrozny „Výročí Novocherkassku, hybrid. Doba dozrávání je 
dokonce super, Mrazuvzdornost je nadprůměrná. Keř může 
odolat do -23o C. V plné zralosti zřetelné růžové barvy, někde 
s nádechem bílé nebo žluté barvy Tvar bobule je lehce 
protáhlá oválná. Velikost bobulí odpovídá vlastnostem. 
Hmotnost se mění od 11 do 19 gramů, rozměry P23D38mm. 
Dá se říci, že tato odrůda má velké parametry. Zralé bobule 
mají  příjemnou harmonickou chuť. Sladkost bobulí je na 
úrovní v objem. V jednom kubickém dcm je 16,5 gramů cukru 
a 6 gramů na litr džusu. Reference! Vysoký obsah šťávy v 
buničině, umozňujíci také použití odrůdv pro výrobu vína. 
Hrozny jsou velmi velké velikosti. Průměrný hrozen může 
vážicí až 1,5 kg, ale také dosahují 3 kg. Tvar hroznů je 
válcová-kuželovitá se střední hustotou bobulí. Keř rychle 
dorůstá a potřebuje pravidelné prořezávání, ke zlepšení kvality 
ovocného ovoce. Odrůda má vlastnosti pro rozsáhlý růst keřů. 
Růst jak v délce a v šířce. Odrůda velmi dobře snáší výsadbu 
a zakořeňování odřezků. Odstraňování starých větví je možno 
provádět již v srpnu, nebo o něco později. Pěstitelé. Kteří 
pěstují tento druh na prodej, si to uvědomují, za skutečnost, 
že v srpnu schopné zavěsit na keř až do konce září bez ztráty 
vzhledu a chuti. 

  



    Jedno z nejlepších stolních odrůd„Ilya“ 
Hrozny nejsou jen surovinou pro džusy, vína a 
rozinky. Mnoho odrůd je mnohem hezčí formě a 
mezi ně patří hroznová Ilya. Jedná se o jednu z 
nejlepších odrůd stolních odrůd.Mezi nimi patří 
Dubovský růžový, Karmakoid a Lily údolí. Jedná 
se o nádhernou pochoutku s chutí. Odrůda 
dozrává brzo, trvá to 110-120 dní, než úplně 
dozraje, Hrozny jsou velké, s hmotností 600-9000 
gramů. Nádherné bobule jsou světle zelené  s 
nádechem do bílé. Hmotnost se pohybují kolem 
12 gramů, Slupka je tenká, což je důležití při 
ochutnávání a použití k jídlu. Dužnina je hustá a 
sladká, obsah cukru je 18-22% při nízké 
kyselosti. Chuťové kvality bobulí odhadují ochu-
tnávači 8-9 bodů. Chuť je neutrální. Keř je buď 
velké, nebo středně silné. Květenství  je bisexu-
ální. Výhonky a hrozny z 80 % Mrazuvzdornost, 
Na keři 30-40 oček, po prořezávání 6-9 oček. 
Poznámka a doporučení Při sklizni je třeba 
ponechat stopky hroznů viset týden po vzhledu 
zralého druhu, pak bude mnohem sladší.  



Jedna z nejprodávanějších stolních odrůd hroznů –“Arcadia“ 
Podmanivost a nádhera odrůd hroznů Arkádie je-
dna z nejpozorudnějších stolních odrůd s vyni-
kající chutí a nádhernými bobulemi. Na Ukrajině 
na jejich trzích(jarmarcích)je tato odrůda velmi 
ceněna. Je zde doporučení, vyžaduje stálou 
pozornost a pečlivou péči. Keře jsou vysoké a 
větve rostou velmi rychle. Plodné výhonky je 50-
70% z celkového počtu. Hrozny jsou velké až 
velmi velké. Mají průměrnou hustotu a mohou být 
rozvětvené. Hmotnost jednoho hroznu se mohou 
lišit od 500gramů-1,5 kg. Listy jsou velké, lehce 
řezané, mají 5 lalůček, Barva světle zelená. Velké 
bobule v prtůměru 5 rublů tj. P24D27mm. Tvar 
může být vejčitý nebo ve tvaru srdce, Průměrná 
hmotnost bobule je 11gramu. Při konečném 
dozrávání získává bobule barva v barvě medu, 
nebo jantarová. Dužnina je velmi šťavnatá a 
masitá, Chuť je harmonická, nenápadná, lehká a 
svalnatá, slupka je tenká, ale silná, obsah cukru 
14-16%(nízký), kyselost až 6g/l. Odrůdy stolních 
hroznů milují jako vinaři, zahrádkáři s i zákazníci. 
Rodiče Kardinál x Moldavsko selekce Tairov 

 



Popis hybridní stolní  odrůdy „Rumba“ 
Charakteristika odrůdy “Rumba“ selekci provedl z odrůd V.V 
Kaplyushniy z odrůdy Charrel x Delight red a další odrůdy, 
které vyšlechtil Graf Monte Cristo, Marcelo a Pařížský. 
Rumba má velmi krátkou dobu dozrávání 95-102 dní atak již 
na konci července-začátku srpna je možné sklízet. Hrozny 
začínají již v druhém roce a někdy až v třetím roce života, 
Bobule Rumba m\jí velmi sladkou chuť, prakticky bez kyselin. 
Dužnina je masitá, šťavnatá, chrumkavá s příjemnou vůní a 
zbytkem cukru, Nemějte strach, hrozny mohou zůstat dlouho 
na keři bez ztráty chuti. Tato odrůda odolává teplotám až do -
25o C. Rumba má velmi masivní keř, roční výhonky mohou 
vyrůst až do 6m. Hrozny jsou velké, mají tvar válce a jejich 
hmotnost asi 700-800 gramů a často i přes 1 kg a při kvalitní 
péči až 1,5kg. Na jednom květenství může býti více než jak 
100 bobulí.B obule sami jsou velké P24D32mm, mají oválný 
zvar a příjemné růžové barvy. Snáší dobře dopravu a mají 
pro kupující vynikající prezentaci, Hmotnost bobule dosahuje 
8-10 gramů. Kvůli velké odolnosti ptoti námraze, 
semenáčkům tohoto hybridu mohou být vysazeny na jaře i na 
podzim. Jevšak důležité, že mínus teplota v noci je může 
zabí. Můžete pěstovat v jakékoliv půdě a to je nejdůležitější v 
péči o odrůdu Rumba. Doporučuje se v případě nepřízni 
počasí je přikrýt. 



Popis rané stolní odrůdy „Crimson“ 
Odrůd velmi raných tolik není:“Transforace“, 
„Gordei“,Supernumerium bez 
semen“,“Dobré“,“Crimson“ jedna z nich.Velmi brzy 
stolní hrozny s krásnými velkými hrozny s bobulemi, 
dostatečně odolné mrazu a dobře odolávající 
houbám mající  sladkou chuť. Prakticky bez kyselin, 
pro které milují děti. Stolní odrůda „Crimson“ vznikla 
selekcí (Wax x Charlery), a k nim se přiřazují 
odrůdy Delight white, Pleven a Laura.Je to velmi 
raná odrůda.Vynikající chuť,výnos  6-7 kg. Výhony 
jsou silné, dozrávají po                                                   
celé délce, je odolná                                              
proti chladu, toleruje                                  mrazy -
23-15 oC , vysoká odol                                         
vůči nemocem plísně. 



Původní odrůda s vysokou popularitou- stolní odrůda hroznů“Amethyst 
Novocherkasskiy“                                                Hybridní stolní odrůda 

„Amethyst Novocherkassk“ se vyznačuje neobvyklým od-
stínem bobulí, které během dozrávání se mění a jetu jěště 
něco jedinečnost chutí. Tato odrůda byla v roce 2009 
chována ruskými chovatelkami VNIIViV Novocherkassk, 
rostovská oblast a postupně  se pěstuje v ruských regione-
chna Ukrajině a Kyrgystánu. Tato odrůda se vztahuje k 
tmavším červeným odrůdám a v tomto případě se jedná 
tmavě růžová a přezrálé bobule se jejich odstín mění na 
barvu karmínovou. Dužnina bobule je šťavnatá, pokrytá  
tenkou slupkou. Bobule jsou velké, průměrná hmotnost je 
6-8 gramů. Hrozny jsou válcové, protáhlé se střední husto-
tou a jejich hmotnost dosahuje 600-800 gramů. Zralé bobu-
le mohou viset dlouho i dva měsíce na zavěšení bez ztráty 
spotřebitelských a komoditních vlastností. Přepravitelnost 
odrůdy je charakterizována jako velmi vysoká.Obsah cukrů 
je 16-23% a kyselost více než 5,7 gramů/l. Degustatoři 
posuzují chuťové vlastnosti ovoce na 8,1 bodů. Keře této 
odrůdy jsou charakterizovány mírným růstem, Výhonky 
rostou po celé délce, mělo býti řezáno na 4-6 očí, Zatížení 
keře 30-35 očí se považuje za optimální. Vzhledem k 
vysokému výnosu je proto normalizovat květenství. 



Vynikající komerční stupeň stolní odrůda „Dunav“ 
„Odrůda „Dunav“ je pojmenována po řece Dunaji je také 
znána jako zázrak Bulharska a pěstitelé vinné révy považ-
ují zázrak Bulharska za vynikající komerční odrůdu hro-
znu – stolní tmavě červené bobule a zrání je maximálně 
do 125 dní (září – z kraje října), Keře rostou velmi rychle. 
Hmotnost průměrného hroznu je 0,6 kg, ale existují hroz-
ny u hmotnosti i 1,5 kg. Tvar hroznu je kuželovitý a jeho 
hustota je průměrná. Většina bobulí má hmotnost více 
než 8 gramů P20D30mm .Bobule jsou oválné, jasné a 
tmavočervené barvy. Pokud jsou shromážděny po dlou-
hou dobu, získají purpurový odstín, stávají se vínovými 
nebi černými. „Dunav“(Bulharský zázrak) je bulharský 
mezidruhový hybrid získaný selekcí zří druhů (Balkan x 
Ribi Mehur x Kardinal) vytvořili Nedyalka Matervská a 
Mincho Kondarev v roce 1966. Chuť bobulí je 
harmonická, jsou tam i malé muškátové oříšky. Obsah 
cukru v bobulích je od 16-21%, kyselost od 5 do 7g./l. 
Degustační odhady 8,2 bodů. Hlavní výhody: není ná-
chylnost k praskání bobulí, není problém doprava, nepa-
dají hrozny-2 až 3 sklizně,Bobule hladké. Normální 
hustota, pravidelná roční stabilní úroda, Dunav může býti 
konzumován s diabetem, 



Vynikající sklizeň bez velkého úsilí „Valentýnské hrozny“ 
Různé hrozny “Valentine“ každý rok potěší zahradkáře 
s bohatou sklizní sladkých a voňavých bobulí. Jeho 
luxusní jantarových hrozny dosahují obrovských 
velikostí. Je považována za jednu z nejlepších odrůd 
trhu. Hrozny této odrůdy dosahují se střední zralosti. 
Odrůda má harmonickou chuť, krásný vzhled, odol-
nost určitým chorobám, Hrozny jsou velmi chutné 
čerstvé a jsou vhodné pro výrobu vína a džusu. Vale- 
jso proslulé svými mohutnými keři, Tvar hroznů lehce 
válcovitý v dolní části je prodloužený. Bobule 
„Valentina“ jsou krásné a velmi velké o hmotnosti 16 
gramů. P26D44 mm. Tvar bobulí je prodloužený a 
lehce pokřivený. Barva  je na slunci žlutě žlutá nebo 
jantarově žlutá a kropenatá malými světlými hnědými 
body s nejasnými tvary. Bobule dozrává ve stejné 
době. V hroznu není hráškování. Dužnina má maso 
velmi jemné a rozplývá v ústech. Slupka je tenká, 
snadno se jí, jadérka 1-2 kusy, Chuť je harmonická s 
lehkou chutí šalvěje. Dobře zralé bobule mají jemnou 
muškátovou příchutí. Obsah cukru je od 16-19%, 
kyselost ovoce je od 5 do 6gramů. Odborné ochutná-
vka byla hodnocena 8,6 bodů. 



Vynikající hrozny „Nadezha AZOC“: popis odrůdy a vlastnosti 
V průběhu doby se pěstitelé vína se naučili vybírat nové 
druhy hroznů, přizpůsobené života nejen v mírných jižní-
ch podmínkách, ale také ve více drsných severních kli-
matických zónách. A máme zde hybrid hroznů Nadezha 
AZOC, právě pro jeho klimatické vlastnosti, což umož-
ňuje dát nejen bohatou úrodu, která má sladkou harmo-
nickou chuť, navzdory nepříznivých povětrnostních pod-
mínkách ve kterých hrozny a nádherné bobule musí do-
zrát. SILNÉ STRÁNKY: měkká, příjemná chuť a vůně, 
krásný vzhled bobulí a čistých hroznů, stabilně dává 
skvělou úrodu, dobře snáší přepravu, odolnost proti 
mrazu, imunita vůči chorobám. Není poškozována vosa-
mi. SLABÉ STRÁNKY: problémy s opylením. Jestliže 
během špatného počasí nastávají špatné povětrnostní 
podmínky, špatné zakořeňování řízků. Hrozny mají ku-
želovitý tvar, často mají volnou nebo rozvětvenou stru-
kturu. Průměrná hmotnost 500-900gramů. Počet hroznů 
na rukáv. Bobule mají protáhlý oválný tvar a tmavomo- 
drovou barvu o hmotnosti 5-8 gr,. A rozměry P22D28mm 
harmonická příjemná chuť, cukr 15-17%,kyselost7-8g/l. 
,dužnina má masivní křupavá strukturu. Jaderka až do 
40mg. Odrůda dozrává během 116-130dní Bisexuání 
květenství. Listy mají 5listvou strukturu otevřenou formu 
řapíkaté řady, 

 



Slibný výsledek amatérského chovu:“Muscat Dievsky“ 
Slibný výsledek amatérského chovu: „Muscat Dievsky“  Odrůdy hroznů 
s chutí muškát je velmi oblíbená u vinařů a zahrádkářů. Muscat divčí 
odkazuje na stolní formu bílých hroznů, které se liší předčasným dozrá-
ním. Květenství je bisexuální. Stolní odrůda Muscat Dievski je výsled-
kem amatérského chovu A.A. Goluba, který byl vyselektován opylením 
odrůdy antlantské Zaporohye  a pylové směsi z různých odrůd v roce 
2008. Odrůda patří k formám předčasného dozrání  a vegetační období 
do plné zralosti bobulí je přibližně 115-120 dní a u nás se dá sklízet 
začátkem září. Bobule může zůstat dlouhý čas na keři, aniž by ztratily 
svůj vzhled a chuť, Bobule Dievskaya muškátová má hustou slupku, 
která nedovoluje vosám as sršňům, aby poškozo- 

valy ůrodu,jinak se provádí preventivní opatření  

proti škůdcům 2x. Mrazuvzdornost je do -23o C. 

 Optimální zatížení je 45-50 očí   Krátké prořezání 

Se provádí na 2-4 očka, Je charakterizován zvýše- 

Šenou odolností vůči houbovým chorobám: šedé 

Hnilobě, oidium a plíseň na úrovni 3,5-4 bodů.  

                                                                                                                                                                       



Perspektivní stupeň 21 století: hrozno „Potomci Rizamaty“ 
 Tato stolní odrůda není náhodou nazývána  „Potomci 
Risamaty“- to nápadně podobné s jeho rodiči, dokonce se 
chová   stejně při dozrávání. Chovatelé říkají, že zdědil ty nej-
lepší vlastnosti po svých rodičích. Potomci Rizamaty je stádo 
podruhů hybridů. Dozrává velmi brzy a to koncem července, 
počátkem srpna, a pro lepší akumulaci cukru se ponechává 
na keřích až do pádu. Na keřích se zachovává, stejně doko-
nale zachována a to i pro přepravu a skladování.  Používá se 
na výrobu dezertních a stolních odrůd., domácích kompotů a 
moučníků a pro čerstvé ochutnání s jemným nádechem 
muškátového oříšku. Keř je charakterizován vysokým růstem 
Hrozny jsou o hmotnosti 600-1000gramů ( někdy 1500 gramů) 
mají tvar pravidelného kužele, hustý. 

Bobule je velká 15-20 gramů. S dlouhodobým uchováním  se 
mění zabarvení a konečná barevné provedení - saturována 
rubínová barva- jako táta.  Dužnina je hustá, střední tloušťka, 
při jídle se necítí. Větvení jsou světle  hnědé s červenými uzly, 
Listy jasně zelené,velké střední, silně řezané.  Odrůda byla 
chována V,WE,Kaspelyushnym   selekci Talisman (Keshi) a 
Rizomata, Cílem bylo vytvořit odrůdu, která by nebyla špatně  
kvalitní, ale zároveň byla nadřazena rodičům její udržitelnosti.                 



Podrobný popis a fotografie hroznů "Nadezhda Aksayskaya“ 
 Kdo mluvil o tom, že obyvatelé Sibiře,Uralu mohou 

vidět hrozny pouze v obchodech? Zde je ukázka, 
že lze pěstovat vinnou révu i tam. Odrůda 
Nadezha Aksazskaya je stolní podruh bílých 
hroznů a může se ponechat na keři kvůli cukru. 
Toto víno velmi dobře odolává skladování, dopravu 
na dlouhou vzdálenost.Keře jsou středně vysoká. 
Hmotnost hroznů dosahuje i 2 kg. Tvar hroznu je 
válcový kuželovitý, hustý, někdy okřídlený, Bobule 
jsou velké 12-14 gramů, jsou oválné, zlatavě 
zelené. Slupka je tlustá až mírně tlustá, snadno 
sejí. Dužnina je šťavnatá , křupavá, Chuť je 
harmonická s příchutí citrusů, muškátového oříšku 
a medu,Stopka je silná, dlouhá, světle zelená. 
Květina je hermafrodit.Odrůda byla vyselektována 
na Ukrajině v důsledku práce  amatérského chova-
tele VU Kapelyushny.. Odrůda byla testována v 
E.po dobu 10 let a během ní je to odrůda, která je 
pěstována v celé oblasti. Odrůda se dá  je velmi 
úrodné, dá se i přetížit. Je proto potřeba normali-
zovat knvětenství a výhonky.Prořezávání se 
provádí 2-4 oči a na keř 35 očí, Cukr 16-18%. 
Odolný proti parazitům, vosy jsou postiženy 
středně. 



Podrobný popis nejlepších odrůd hroznů, které odvodil Svetokhinoy SI. 
 























Odrůda „Platkovsky“ 













Plnotročné hrozny pro nápoje a dezerty – „odrůda Pink“ 
 

Mezi vinaři to jsou růžové hrozny , Italší pěstitelé 
tvrdí, že je třeba nejdříve okouzlit a pak ochutnat. 
Růžové odrůdy jsou velmi populární jak v domá-
cnosti, tak v průmyslu. Toto hrozno je vhodné 
nejen na víno, vyrábí se také kompoty, dezerty a 
ve své přirozené podobě je bobule velmi atrakti-
vní. Růžové odrůdy mají jasnou. Ale nenápadnou 
chuť, s jahodovým nádechem a bohatou příchutí. 
Růžové hrozny mají různou odolnost vůči mrazu , 
zpravidla až do -25o C a různých houbových 
onemocnění, jako je šedfá plíseň a plíseň (plíseň 
a oidium) a střední dobu dozrávání. Dávají dobrou 
úrodu obvykle až 6 kg bobulí z keře . Růžové 
odrůdy jsou zároveň chutnou trofejí pro vosy, 
špačky,  vrabce a predátory např, škvoři apod. Na 
ptáky je to použití  vázacích pytlíků z propylenu. A 
u hmyzu použití insektidů. 
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Oblíbeným mladým hybridem je odrůda „Korolek“ 
 







Výrazná chuť a nevyžadující zvláštní péči o hrozny „Chameleon“  
 Existují odrůdy, které mohou působit svou krásou a chu-

tí, ale nepotřebují pečlivou a neustálou péči. Tato odrů-
da vznikla selekcí amatérského chovatele na Ukrajině 
Nikolasje Pavloviče Vyshevetsky. Získal hybridním 
křížením odrůd Asrcadias, Sultana zářivý, Glasdha a 
Atlanta Zaporoží.Visshnevetskij si naplánoval jedineč-
nou škálu s vynikajícími vlastnostmi a bohatou plodností 
a on to provedl. A on má také z jeho rukou jsou odrůdy 
Válek, Black Panther. Hybrid dozrává za 100 dní a tato 
odrůda má dlouhý čas na keři, aniž by ztratil své chuť-
ové vlastnosti. Dobrá péče po keř  se Vám ovděčí až 30 
kg z jednoho keře. Tato  hibridní třída má vynikající 
odolnost k mrazu  až -23o C. Chameloonské keře jsou 
velůmi silné a svěží a květy jsou bisexuální. Hrozny jsou 
velké a těžké s průměrnou hmotností 1,7 kg(mohou růst 
až na 2 kg, Bobule se liší velikost. V P28x D32 mm. A 
váží 19gramů. Bobule mají velmi mírně oranžovoi batvu, 
Dužnina je křupavé a masitá. To všechno vytváří 
krásná, tržně vzhledový a chuťové vlastnosti 
nezanechají žádného kupujícího lhostejným. 

. 



Krásná „Isabella“:jaká je dobrá známka a jaké jsou její nevýhody? 
 „Isabeella“ je technická odrůda s pozdním dozráváním 
hroznů a jeho bobulí, vhodná k čerstvé spotřebě, ale ča-
stější, jako surovina pro získání džusů, lehkých stolních 
vín, ale také pro výrobu džemů a kompotů. Úroda, chuť a 
dobrá odolnost vůči většině typických onemocnění, učíni-
ly tuto odrůdu žádoucí pro mnoho vinařů a zahrádkařů, 
kteří se zajímají o odrůdu podle svých představ, která je 
odolná vůči plísni. Porážce phylloxera, a oidium. Ale je 
náchylná k chloroze a antracnóze. Dozrálý hrozen a jeho 
bobule odrůdy „Isabella“  má válcový tvar a může býti i 
kuželovitý, s plnou strukturou. Se stejnými velikostý zao-
blenými mírně oválnými bobulemi tmavé barvy. Na 
povrchu tmavě fialových bobulí je vyžadován světle bílý 
povlak, který je modravý,Dužnina je masitá , slizká, zele-
no-žluté, s charakteristichým jahodovým nádechem chuti. 
Slupka je hustá a tvrdá, snadno se oddělí od buničiny při 
stlačení, Procento jadérek je nepodstatné, Hmotnost 
většiny hroznů v  zralé podobě 2-2,5 kg, Obsah cukru je 
v rozmezí 16-18 %, index kyselostí je 7-8 g/l. Listy keře 
mají zelenou barvu. Dobře se vyjímá na oplocení altánků 
a plotů.Isabella-Američanka při narození je stará jak 200 
let, Selekce mateřské révy (Vitislabrusca x Vitisvinifera , 



Vynikající odrůda s originální chutí "Muscat summer“ 
 „Muscat summer“je nádherná odrůda pro pěstování ve 

středním pásu. Má jedinečnou muškátovou chuť a 
jasnou a bohatou vůní. Fanoušcí této odrůdy jí nazývají 
„chuť léta v Muscátu ĺéčivou a to pouze u nezralého Hr. 
Pokud Hr, dozrává a není odstraněno z V.R., před 
časem, potom se chuť stane“velkolepou“.Pokud se 
ponechá déle na keři, může ztratit nádherná muškátový 
vkus. „Muscat summer“ je stolní druh hroznů s bílými 
hrozny hrozny s velkými bobulemi, odolnými vůči 
většině chorob a mrazu. Hrozny této odrůdy dozrávají 
brzo v době 100-120 dní od výskytů prvních květenství. 
Dozrávají koncem srpna, Keře jsou vysoké (až 3m a 
více m) Keř má více úrodných výhonků. Odrůda má 
velké,husté hrozny podlouhlého tvaru s hmotností od 
800g, do 1kg. Bobule jsou velké a dlouhé oválné, janta- 
rově žluté na slunci a bílé v  polostínu. Dužnina je 
šťavnatá, hustá a masitá s hustou slupkou, Někteří 
vinaři věří, že tvar a chuť bobulí se mohou lišit v 
závislosti na složení půdy a oblasti na keři. Muscat má 
velký výnos a snáší mráz až do -28o C., ale netoleruje 
delší dobu trvání mrazů. Dobře snáší změny počasí, 
není poškozován vosami. Muscátová letní odrůda není 
poškozována většinou plísňových odrůd. 



Současné, pravidelné a bohaté sklizně - hrozny "Asya“ 
 Odrůda „Asya“ je nenáročná, ale pokud je tato vinná 

réva na fasádě, pak je velmi zdaleka vidět. Hrozny 
„Asya“ je stolní stupeň s dobou dozrávání a ta je stře-
dně časná.Stolové odrůdy zahrnují také Lily of the 
Valley a Alexander, Hrozny dozrávají koncem srpna až 
začátek v září. Velmi krásná odrůda, dá se používat v 
čerstvém stavu, ale v džusech, dezertech a v červený-
ch vínech. Vinařům se tato odrůda líbí pro dobrý vzhl-
ed a hlavně pro přepravu a skladování, růst keře je 
silný. Hrozny jsou válcově kuželovitý o průměrné 
hmotnosti 700 g, ale mohou dosáhnout i 1 kg. Délka 
hroznu může býti i 40 cm. Květina je žena, Bobule je 
fialová s červeným odstínem, Dužnina je chrumkavá , 
velmi sladké se dvěma či třemi semeny. List nasycená 
zeleň 5-laločnatá, středně řezané. Výhonky s tmavě 
hnědé.Tato dívka s z Turgenev je prací selerkce 
V.V.Zagorulka, Mrazuodolnost do -20-21o C. Cukr až 
20%, kyselost 4-5 g/l. Velmi citlivá v péči opylení a 
zalévání, 



 
Atraktivní zvonka vynikající hroznová odrůda „Bulharsko“ 
 Někdo upřednostňuje růst pozdních odrůd hroznů, zatímco 

jiní dávají přednost časnějším odrůdám a to je právě                                                               
„Bulharsko“. Je to hodnocení  stolní odrůd s příjemným 
delikátním aromatem  a neobvyklou muškátovou chutí. 
Střední až silný růst keře s velkými zubatými listy s možnosti  
většího přetížení keře této odrůdy a nutnost provádět  
prořezávání. Bobule odrůdy „Bulharsko“ jsou velké, větší než 
5 rublovou minci. Jejich hmotnost je asi 5-6 gramů jsou bílé, 
když jsou zralé, na bocích směřujících ke slunci je zlatový 
odstín, ale jsou možné i růžové odstíny, Tvar bobulí je kulatá 
nebo oválná. Slupka je hustá, křupavá a necítí ser, když se jí. 
Velmi příjemný a delikátní vůně  je muskát. Dužnina je hustá, 
masitá a šťavnatá.Chuť je nejvyšší kvality. Osah cukru je 
vysoký 17-18%. Hrozen je válcový, může mít střední a velké  
hmotnosti 400-1500 gram.. Záleží na klimatu a péči. Doba 
dozrávání je  krátká  až střední 110-125 dní, Dozrávání v 
srpnu.Název odrůdy označují její otcové í že selekce byla 
provedena v Bulharsku, Serlekce byla provedena z odrůd 
Yantar x Italie. Rozmanitost hroznů má středně vysoký 
koeficient výnosu je 0,8. Květy jsou biserxuální, kvůli tomu je 
hrozen hustý a má pevný vzhled. 

                                                                                                                 



Jak se mám postarat o hrozny během kvetení? 

• Popis a vlastnosti období 

• Příprava na kvetení 

• Péče o hrozny během kvetení  

           1) Co musím udělat 

           2)  Co nesmím udělat 

• Trvání fáze kvetení   



Popis a vlastnosti období při kvetení hroznů 
 

• Když kvetou hrozny, jaké jsou naše optimální přání na 
kvetení hroznů: 

• Teplotní podmínky 

         1) Teplota  vzduchu 25-30o C 

         2)  Mírné sucho  

• Úroveň vlhkosti 

•Umístění keřů vinné révy na pozemku a také v regionech 



Jak působí změna teploty na kvetení hroznů  

• Při teplotách pod 15o C a vysoké vlhkosti se vaječníky tvoří 
málo.  

• Podobně je důležitá půda a množství živin a stopových prvků, 
pokud toho je málo, bude i počet vaječníků  nedostatečný. 

• Pokud bude větrno, mohou se vaječníky a květy odtrhnout od 
kvetenství 

• Je zajímavé, že kvetení je rozdílné v čase 7 -- 11 hodin 

 



Důležitý poznatek, který si příroda sama řídí a vinař jen 
pozoruje a dělá si pečlivě poznámky ve svém diáři 

• Zvláštností vinic je , že i za ideálních povětrnostních podmínek 
je oplodněna pouze ½ všech květů a po dešti je opýleno pouze 
10-20% květů. 

• U některých odrůd můžeme pozorovat na hroznech i mimo 
stejně velkých bobulí i malé kuličky bobulky. Ano , to je 
důsledek, že v době květů bylo zhoršené počasí a určitě pršelo. 

• Nám známé odrůdy u kterých to nastává: Jupiter, Viking, 
Rochefort, Gala, Monarch, Rumba, Sofie, Lancelot, Fun, Lydia, 
Laura, Kesha, Veles, Talisman. 

 



Příprava na květení a řada přípravných opatření 

• Příprava na květenství - úprava vedení mladých výhonků – 
podvázání u starších výhonů,ty překontrolovat a zajistit úvazky  

• Upravit a odstranit přebytečné zelené části. Upravit keř, aby 
mělo přístup slunce a jeho paprsky právě na místa výskytů 
květenství, 

• Zavlažování. Hrozny potřebují v jarní sezoně pravidelné 
zalévání - vyhneme se tím k budoucím prasklinám bobulí, když 
jsou deštivé dny. A určitě nezapomenout na postřik boritého 
roztoku, který pozitivně ovlivní keř(hlavu) a určitě ovlivní i 
kvalitativní vývoj kultury hroznů. 



1)Péče o květenství a 2)Ochrana proti škůdcům a 
chorobám 

• 1) Postup se obvykle používá u těch odrůd hroznů, které nesou velké  
a dlouhé hrozny. Znamená to probírku a zpravidla se v takovém 
případě ponechává jen jeden, ten nejslibnější hrozen a zbytek se 
ručně odstraní nůžkami. Tímto způsobem se vinice ochrání před 
přetížením. 

• 2)Postřiky, které naše keře a jejich květenství ochrání se provádí ve 
vinici 3 až 5 dní před rozkvětem květenství. Používáme tyto přípravky: 

   „TOPAS“, “DECIS“ a RIDOMIL GOLD, Stačí ředit vodou a úplně keř   
důkladně umyjeme a určitě velmi pozitivně ovlivníme výnos hroznů. 



Péče o hrozny během kvetení 

• Co musíte udělat- vinař může provádět opylení umělou metodou 

• Právě v době po týdnu nebo dvou krátké kvetení bude sledovat a 
projde 2 až třikrát podél vinice a ostře pohybem je potřeba zatřást 
vodícími dráty, které zajišťují uchycení keřů, ale i všech vývodů keře. 

• Takové třesení by se mělo provádět ráno, po spadnutí rosy. Tato 
provedená operace mohou zvýšit výtěžnost až o 15-30 % a následně 
úroda by mohla býti větší, ale nesmí nastat přetížení a tak je na 
vinařovi, aby takové opatření nepřipustil a zavčas udělal opatření, 
snížení počtu hroznů. A tak optimalizoval ůrodu. 



Důležité, to není for, to je skutečnost a realita! 

• Během mlhy, rosy, a deště dělat umělé opylení není možné. 

• Co požadujeme, to je přeci množství a kvalita hroznů a především 
bobulí může býti zvýšena zavedením dalších živin do půdy. 

• Po 4-6 dnech od začátku květu kvete, můžeme zavést komplexní 
hnojivo obsahující draslík a dusík. Nabízí se Vám Vuksal Combi B, 

   který má ve svém složení značné množství boru. 

•  Pokud zvolíte jiný přípravek, tak je nutné bor předat odděleně, 
protože ten má  velmi dobrý účinek na tvorbu pylu a míru oplodnění 
květin. 

 



Nepřípustné akce 

• Existuje celá řada procesů, které řídí vinný keř, tedy rostlinu, což může 
také ji poškodit a má vliv i na vinici. 

• Voda na kvetoucí hrozny není nutná, protože vysoká vlhkost ovlivní 
negativně  opylení 

• V této fázi se nedoporučuje, provádět zemní práce, jen v krajním 
případě či nutnosti 

• Chemická úprava za účelem ochrany proti škůdcům a ochrany proti 
nemocem by se v této fázi neměla vůbec provádět. 

 



Víš to a řídíš se tím? 

• Hrozny jsou známé pro své léčeb,é vlastnosti,. V medicíně je zaveden 
pojem „ampeloterapie“, což znamená „ošetření hroznů. V tomto 
případě se používají  nejen bobule, ale také džusy, dřevo, listy a další 
části keře. Já Vám doplním i lisované pecičky, tedy jejich olej 



Trvání fáze kvetení 
 • Způsob, jakým hrozny kvetou po dlouhou dobu, velmi závisí na počasí. 

Přibližně trvá 1 týden. Pokud teplota vzduchu klesne na 15o C nebo 
nižší, potom proces může trvat až dva týdny. V mírném podnebí, v 
závislosti na odrudě, hrozny kvetou koncem května nebo začátkem 
června. 

• Péče o hrozny na jejím rozkvětu není vůbec náročná a to ani pro 
začátečníky v oboru vinařství. Ale i tyto jednoduché manipulace 
budou mít velmi pozitivní vliv na kvalitu a množství budoucí sklizně. 

• A tomu sluší mít deník vinaře, kam si budete zaznamenávat poznámky 

   a potom uvidíte, jak to bude výhodné a poznámka , jak jsem to řešil     
vloni či předloni. A pak se určitě správně rozhodnete. 



 A teď něco, co určitě neznáte a možná, že by to stálo 
zavést i u nás. Tak prosím poslouchejte. 
 

• Ve Španělsku a v Portugalsku je novoroční zvyklost, podle něhož je 
nutné v poslední minutě roku jíst bobule z hroznů.  Současně s 
každým úderem spínání hodin se jedí 12 bobulí hroznů a plánovitě se 
plánuje 12 přání. 

• Vyzkoušeno u dvou rodilých Španelů: dne 31.12.2018-1.1.2019 

 



Druhy květenství vinné révy 

• Oboupohlavní  – hermafroditní 

• Samičí  – gynoidní 

• Samčí  --   androidní 

 



Vinice Františka Jonáše Kolín Macharova ulice 

• Snímky květenství stolních odrůd vinné révy ve 
vinici Františka Jonáše – foto dne 25.5.2018 

• Počet snímků nafoceno bylo přes 200 obrázků 

• Pro naši společnou prezentaci byl počet snížen 
na námi vybraný sortiment stolních odrůd, který 

  považujeme za vhodný pro výběr, právě i pro 

  Vaši zahrádku a záleží na Vás.  







Odrůda Nasťa – 
Arkadie 

IMG_0391.jpg 
 
 
 





Nádherné květenství a jeho květy u vodrůdy PizutelloBBi IMBianki 





































































































Foceno 11.8.2018 

Hrozny a jeho zralé bobule, převážně ukryté  
ve vázacích pytlících  

z polypropylenu 
 

 Návštěva vinice Františka Jonáše 
v Kolíně v Macharově ulici 



  

• Celé léto oba Františkové pilně dělali, František 
Jonáš n a své vinici. 

 

• František Kopl ten musel zvládnout nejen 
anglický dvorek v domě, kde bydlí se svou ženou, 
tak i daleko menší vinici v Praze. Práci na 
rekonstrukci dělala stavební firma a ji dělal dozor.  



Věděli jsme velice dobře, jak počasí vše urychlelo a tak 
jsme se dohodli, že nemůžeme  déle čekat a že musím 
přijet do Kolína do vinice. Dohoda byla 11.8.2018 v 9:00 

• Přijel jsem do Kolína vlakem a zadem jsem šel přes železniční most k 

 Františkovi do jeho vinice a já jsem potom spolu s Františkem jsme 

 prošli celou jeho vinicí a hlavně jsme se podívali na nově zasazené nové 

hlavy, které oba dva měníme za staré - pro nás už neperspektivní. Já 

jsem začal fotografovat a  František mě pomáhal, aby bylo  vidět pěkné 

hrozny a jejich bobule, že sundával pytlíky a po vyfotografování zase  

nandával   je zpět na hrozny a jejich bobule a pytlíky zpětně zavázal,  
aby predátoři nemohli poničit tu nádheru. 



Za dvě hodiny bylo 
nafoceno přes 250 fotek 
a po celou dobu jsme si 

povídali jednotlivých 
odrůdách vinné révy. 



Zkusíme se Vás zeptat, A) Kolik odrůd vinné révy 
 
 má pan František Jonáš ve své vinici v Kolíně a  
 
kolik jich má právě z Ukrajiny? 

B) Kolik pytlíků s vázáním bylo  letos uvázáno  ve 
vinici Františka Jonáše na hrozny stolních odrůd  
vinné révy  s pěkně vybarvenými bobulemi ? 
Dovede to odhadnout? 













Foceno 5.9.2018 

Hrozny a jeho zralé bobule, převážně ukryté  
ve vázacích pytlících  

z polypropylenu 
 

Další návštěva vinice Františka Jonáše 
v Kolíně v Macharově ulici 

























































































































































































































































































































Precisní postřikovač Františka Jonáše –vše vyrobeno doma 













Ing. Kopl: lab.úzlabina.cz/~zahradkar/wine/ing_kopl.htm 



Co je to mxe Sfagnum?Je to mech,ano..Je to antibiotika přirodní? Ano je. 

 





Kdo si myslí, že se mech. Sphadnem používá ve vinařství. Kdo si to 
myslí, že ano , má skutečně pravdu. 
• Skutečně po prostudování nespočet ukrajinských vinařských informací na internetu a po prohlídnutí 

nespočet videí, mohu skutečně potvrdit, že se to používá v lidovém léčitelstvím, ale hodně se používá 
při zakořeňování roubů vinné révy za součinností chemických látek, jako je peroxid vodíku 3% , 
práškový stimulátor a manganistan draselný. Můj pokus se zakořeňováním roubů, který tady prezentuji, 
jsem uvedený produkt nahradil netkanou tkaninou vymáchanou v roztoku peroxidu vodíku 3% se v 
litrové náplni vody s dvěma polévkovými lžícemi jsem vymáchal po dobu cca 4-6 minutami, a ono to 
fungovalo skutečně skvěle fungovalo. Při zakořeňování roubů, uvedenou netkanou tkaninu jsem uložil 
na dno plastové skříňky a na něj jsem položil ošetřené rouby. Zbytek lázně jsem přelil do nádoby s s 
mechanikou postřikovačem a tím jsem každý den postříkal nejen rouby, ale také sazenici vinné révy 
Bajkonur a mohu všem sdělit, ono to skutečně skvěle funguje. 

•  Pátral jsem, zda tuto látku používá a skutečně ano. Jedním je pan Ing. Ivan Dvořák mi to potvrdil, že 
ano. Druhým byl starý zahradník, který mi řekl, že mze sfagnum se používalo při zakořeňování angreštů. 





















Sazenice stolní odrůdy vinné révy vinné révy Bajkonur pěstované na vnitřním 
parapetu okna v bytě Praha v Michli s výhledem do zahrady a vinice. 

• Je tomu začátkem února 2018, co jsem jel do Kolína za svým 
kamarádem Františkem Jonášem a u něj jsem se domluvil a odvezl 
jsem si domů sazenici vinné révy Bajkonur a hned jsem si po příchodu 
domů si sazenici přesadil do většího květináče, přidal jsem si pěknou 
zem a přidal jsem i trochu perlitu. Po zkušenostech, které jsem získal 
se zakořeňováním roubů vinné révy, tak jak to používají Ukrajinci, 
připravil jsem si také postřikovač s nádobou o velikosti 1 litru. Do této 
nádoby jsem vlil dvě polévkové lžíce Peroxydu vodíku 3% a nalil jsem 
do lahve ještě 1 litr vody. Tento roztok jsem používal po celou dobu 
experimentu a kdykoliv jsem šel kolem květináče se sazenici Bajkonur, 
tak jsem použil natlakovaný postřikovač a postříkal sazenici. A já jsem 
neměl potíže s muškami a ani octomilkami. A pokud by nastala 
potřeba, mám vyzkušený zlepšovák, o kterým mohu říci, je skvělý. 









































Nadúroda z vinic má okamžitou odezvu v pálenicích (1…) 
• Dobrá úroda z vína v roce 2017 potěšila všechny vinaře. Vinné révě se dařilo a tak hodně lidí se pustilo 

do výroby destilátů z hroznů říká Jiří Šmerák z Pěstitelské  pálenice ZAPO v Hruškách na Břeclavsku. 
Nemálo lidí již dříve dělalo tak zvanou vínovici  z neprodejného vína, další využívali vylisovanou mato-
nilu na výrobnu grappy. Již v minulosti někteří z kvasna pálení proměnili přímo sklizené hrozny. Letos se 
jejich počet výrazně zvýšil. Zrovna nedávno, tady zde byl pěstitel, přivezl dvě dávky kvasu z hroznů na 
pálení. Měl to rozdělené, v jedné byl Cabernet Sauvignon, v druhé Zweigeltrebe. Po vypálení jsme 
porovnávali, jak se od sebe liší. Shodli jsme se, že lepší byla pálenka z Zweigeltrebe. Nehrál  v tom ale 
takovou roli ani druh hroznů, jako spíše vyzrálost a cukernatost. Ten „cvajgl“ měl při sklizni víc cukru a 
bylo to poznat, dodal Šmerák. Dobrá úroda potěšila vinaře, kteří se věnují i jejich zpracování, ale 
pramálo radosti přinesla lidem, kteří prodávají hrozny jiným. Po několika hubených letech bylo hroznů 
dostatek a to se promítlo do výkupních cen. Propadly se na zlomek loňského průměru(myšleno rok 
2016). Prodej se přestal vyplácet.Lepší než meruňky: další vinaři byli v situaci, že měli více hroznů, než 
kapacitně dokázali zpraovat. V této situaci se jako východisko nabízela možnost výroby kvasu na 
destilaci z hroznů. Lidé zapúomínasjí. Že hrozny jsou ovoce. A jako ovoce se také dají zpracovat na 
destilát- Je jedno, jestli se kvas dělá z meruněk, či hroznů.Navíc hrozny jsou největším zdrojem cukru a 
tak se nabízejí nejvíce alkoholu. 100 kg hroznového kvasu znamené při cukernatosti 20% 20 litrů 50% 
alkoholu.To vám meruňka nedá, připomíná pan Šmerák. Vinný destilát je charakteristický vysokou 
aromatičností a sladkou vůní. Kvalita zjevně není dána druhem odrůd hroznů, jako vyzrálostí a %cukru. 

• Úplně si dovedu představit, že takový alkohol skončí v sudu a stane se základem pro nějaký špičkový 
koňak, říká pan Šmerák. Já k tomu říkám, pškný dubový sud a jeho náplň vyzkoušet po 10 či 20 letech. 
Ale u toho my již nebudeme, Budou to naši vnuci a vnučky a budou říkat, ten náš děda byl ale machr…..  

 









































































 
Oblíbená 
odrůda s 

ranným 
dozráváním 
plodů - 
hrozny 
"Muromets" 
 






















































































































































































































































































































































