Ohlédnutí za vinařským rokem 2019
Další rok uběhl a je tu opět tradiční hodnocení minulého ročníku z pohledu jak vinařského,
tak vinohradnického, tentokrát už po deváté.
Ani letos neuděláme výjimku a jako první zhodnotíme vína z předcházejícího ročníku
2018. Na jejich kvalitu mělo největší vliv sucho a horko, které nás provázelo od června až do
září. To způsobilo, že vinobraní začalo neskutečně brzy, v našem případě už 20. srpna, tedy o
celé tři týdny dříve než je dlouhodobý, v tomto případě možná až historicky brzký začátek
sběru. Uváděné vysoké teploty způsobily rychlejší prodýchávání jablečné kyseliny, což by
znamenalo vznik fádních vín s následným mléčným kvašením a s tím související vývoj
špatného PH faktoru. Drtivá většina vinařů se s tím zdárně vypořádala, vína podle potřeby
dokyselila kyselinou vinnou a jablečnou a tím předešla budoucím problémům. Týkalo se to
především ranějších odrůd, jako je Irsai Oliver, Muškát, Pálava a další. Zde je nutno
podotknout, že tento postup si bude muset každý vinař vychytat na vlastní podmínky, protože
se dá očekávat, že s avizovaným oteplováním bude takových ročníků přibývat. U pozdnějších
odrůd typu ryzlinků nebylo nutno opatření již dělat, tyto pozdní a tvrdší odrůdy si podržely
dost vlastních kyselin pro zdárný vývoj vín. U odrůd na červená vína je všeobecně známo, že
horko hroznům naopak prospívá, významně se snižuje odbouráváním v hroznech kyselina
jablečná, což má později velmi příznivý vliv na průběh JMF (jablečno-mléčná fermentace).
Dalším pozitivem tohoto ročníku pro červená vína jsou harmonické, vyvážené třísloviny a
taniny. V závěru hodnocení lze říci, že už není špatných ročníků (pokud opomeneme přírodní
jevy jako krupobití nebo mrazy), je jen více nebo méně práce ve sklepě. V dobrém ročníku se
víno dělá, jak se říká, samo a v horších ročnících se mu musí pomoci. Tak to bylo i s víny
ročníku 2018. Ti, kteří zvládli technologii, mají krásná vína, u některých se to ještě musí
vypilovat. To ukázala i tradiční, již VII. výstava vín, na které se sešlo 928 vzorků, z toho 576
vzorků od vinařů amatérů a 352 od 62 profesionálních vinařství. Je opět potřeba poděkovat
členům Klubu vinařů, zaměstnancům Vinařství Dufek a všem, kteří se na této opět zdárné
akci podíleli.
Jak bývá zvykem, vždy se zmiňuji, jak si v letošním roce vedla vína z našeho vinařství.
Opět jsme získali spoustu medailí jak v národních soutěžích, tak v mezinárodních. Stali jsme
se šampiony v Pezinku a v Modré, přivezli jsme medaile z největší výstavy světa Decanter
London, dále z IWSC London, z Bruselu a šampiona z Vinagory Budapest. Největší žeň na
nás ale čekala na konci roku, kdy se moravští vinaři stali nejúspěšnější výpravou na největší a
neprestižnější výstavě Spojených států v San Franciscu, a to v celé historii soutěže. I my jsme
přispěli svou troškou do mlýna, kdy jsme přivezli jednu Velkou zlatou medaili, dvě zlaté
medaile, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili čili pět medailí z nominovaných šesti vín. To
bylo na konci listopadu a už začátkem prosince k nám dolétla zpráva z Tel Avivu z Izraele,
kde Moraváci vybojovali na soutěži TERRAVÍNO tři Velké zlaté medaile, z nichž jedna patří
nám.
A nyní už k hodnocení ročníku 2019 z hlediska vinohradnického. Proti ročníku 2018 (málo
kyselin, viz předešlá stať) byl tento ročník z pohledu na vývoj kyselin daleko příznivější a
přiblížil se k optimálnímu poměru kys. vinné ku kys. jablečné – 2 : 1. Velice pozitivně se
projevily v době dozrávání nižší noční teploty, které způsobily, že si hrozny zachovaly
dostatečné množství kyselin a navíc se zvyšovalo množství aromatických látek. U většiny
bílých odrůd lze očekávat pozitivní aromatický vývoj, což naznačovala už barva slupky
bobulí (např. u ryzlinků až růžové tóny) i chuťové vlastnosti hroznů. Pokud se týká modrých
odrůd, i tady byl průběh velmi příznivý. Teploty se do konce září pohybovaly stále kolem
20°C, což významně pomohlo vývoji tříslovin a barviv. Celkově byla dobrá i cukernatost.
Většina vín byly pozdní sběry a v některých případech i výběry z hroznů. Jak ukázaly mošty,
posléze i burčáky, pokud neudělají vinaři v následných operacích chybu, budou letos pěkná
vína. Pozitivní byl na jedné straně optimální vývoj hroznů, na druhé straně negativní zase byla

nižší sklizeň oproti ročníku 2018, a to podle lokalit o 30%, někde až o 40% oproti
dlouhodobému průměru. Zdravotní stav hroznů, dá se říct, byl velmi dobrý. Nevyskytly se
žádné enormní tlaky chorob. Rovněž se špačky nebyl žádný větší problém. Zaznamenali jsme
pouze jeden větší nálet. O to větší problém byli hraboši, nový fenomén ve vinohradnictví,
nejenže dokázali napáchat škody na mladých výsadbách, ale dokonce i na úrodě. Bohužel se
objevují s oteplováním i noví škůdci v našich vinicích. Po chorobách Esca a Stolbur je to
křístek révový, proti kterému není zatím účinná obrana. Tato drobná muška nabodává pletivo
mladých letorostů, které pak zůstávají v bylinném stavu a dřevo nevyzraje. Zatím jediná
doporučená rada je likvidace napadených keřů. Konečné zhodnocení ročníku, i ve vztahu
k přání z minulého roku o snížení vláhového deficitu, je následující. Srážky byly vyšší, takže
ke snížení deficitu došlo a nezbývá než si jen přát, aby tento trend pokračoval i nadále. Po
zhodnocení všech pro a proti vyplývá jedno, a to, že můžeme očekávat vynikající ročník.
Pokud se týká vlastní činnosti našeho spolku, i nadále se zúčastňujeme na akcích ve
spolupráci s OÚ a kulturním domem, např. pomoc při silvestrovském pochodu za prasátkem,
Festival Rosé vín při srpnových dožínkách a spolupráce s mužským sborem při Vinobraní.
Z vlastních akcí to byl zájezd do Rakouska do dvou vinařství a následnou návštěvou vinařství
Volařík. Dále jsme navštívili Salon vín ve Valticích, tradičně to byla ochutnávka vín u Dufků
a Žehnání mladých vín. Hlavní akcí roku byl opět a i tentokrát vydařený košt. Rovněž jsme
podpořili svými výpěstky košt v Brně-Lískovci, na kterém vystoupily i dva naše sbory,
ženský sbor Rezedky a Mužský sbor. Poslední akcí loňského roku, která přetrvává až do
dnešních dnů, jsou sirkové komise, kdy si členové spolku navzájem koštují a hodnotí mladá
vína.
Na závěr si Vás dovolujeme opět pozvat tentokrát již na VIII. ročník místní výstavy
spojený s ochutnávkou profesionálních vinařství z celé republiky, která se koná 2. května
2020. Za Vaši návštěvu a tím i podporu naší činnosti Vám děkujeme.
Za Klub vinařů J. Dufek st.

