Rok se s rokem sešel a je tu opět čas příhodný ke zhodnocení uplynulého roku jak
z hlediska vinařského, tak také vinohradnického.
Jak vidí z těchto dvou uvedených pohledů poslední rok p. Josef Dufek.
Nejprve se vrátím ještě k ročníku 2013. Jeho průběh se z hlediska agrotechnického ve vinohradu odrazil
později i ve vínech tak, jak jsem to předeslal minulý rok. Pokud vinaři ustáli tlak oidia a sklidili relativně
zdravé hrozny, potvrdila se v drtivé většině případů prognóza o vyšším až vysokém obsahu kyselin v
moštu, v některých případech až na hranici 13gr/l. Vinaři tak byli nuceni sáhnout k odkyselování moštů,
což má bohužel někdy, hlavně při větším odkyselení, negativní dopad na kvalitu. Ve víně se objevují
vápenaté až zemité tóniny. A to ještě nebylo povědomí, že budou kyseliny rapidně vypadávat samy.
Takže nebylo vzácností, že vinař víno odkyselil a následně opět dokyselil, aby nebylo fádní. Na druhou
stranu odrůdám aromatickým vyšší obsah kyselin prospěl.
Celkově lze říci, že vína ročníku 2013 jsou velice šťavnatá, ovocitá a ve většině případů s nízkým obsahem
alkoholu. Díky vyšším kyselinkám byla potřebná delší doba k tomu, aby se vína "sležela" a teprve nyní tak
ukazují svou pravou tvář a především svůj potenciál na delší ležení na láhvi. Dají se najít u jednotlivých
vinařů velmi pěkná vína i z takého ročníku. To jen dokazuje, že úroveň vyspělosti vinařů nejen u nás
roste, a zvládají i nástrahy, které jim příroda ten který rok připraví.
I přes složitost ročníku dokázala vína Dufek opět zabojovat a uspět na významných soutěžích. Je velmi
příjemné a potěšující, že přivezla už tradičně zlaté medaile z Paříže, Bruselu, Lublaně, Muviny, AWC Vídeň
a ze všech domácích a slovenských výstav. Za zmínku určitě stojí také zisk Šampiona Mikulovských
vinných trhů - Cena prezidenta ČR. Vína se opět dostala do Salonu vín ČR i do francouzské publikace
"1000 nejlepších vín světa" pro rok 2015, tentokrát se třemi víny.
A jak pan Dufek vidí ročník 2014?
K tomuto ročníku všichni vinaři vzhlíželi s nadějí, že bude lepší než ročník minulý. V tom je utvrzovalo i to,
že vegetace révy začala o 10-14 dnů dříve a v tomtéž duchu pokračovala ve všech fenologických fázích
včetně kvetení, které začalo na počátku května a díky optimálnímu počasí proběhlo velmi zdárně.
Bohužel tím optimismus pomalu ale jistě končil. Po suché periodě se objevilo padlí, jenž se dalo ještě
zvládat, pokud vinař stihl "zelené práce" a aplikoval v pravou chvíli chemickou ochranu. Hrozny začaly
měknout už kolem 20. července, takže zase začala ožívat naděje, že by přece jen ročník 2014 mohl být
dobrý. První polovina srpna pak byla srážkově normální, i když se žádné vysoké teploty nevyskytovaly.
Konec všech nadějí začal kolem 18. srpna, kdy začalo pršet, přišly bouřky a toto vlhké období trvalo
měsíc, až do 20. září. Během tohoto období spadlo tolik srážek, které naprší normálně za půl roku. Tato
vysoká vlhkost způsobila masivní rozvoj šedé hniloby hroznů. Infekční tlak byl extrémně silný a při
neustálých deštích nebylo dost dobře možné hnilobu zvládnout ošetřením chemickou cestou. Více méně
tak záleželo na odolnosti té které odrůdy, na poloze vinohradu a dalších faktorech. Už tehdy jsme věděli,
že musíme očekávat těžké ztráty a to od několika procent na jednom místě, až po fatální neúrodu na
místě druhém. Dnes už víme, že průměr ztrát za celou vinařskou Moravu je více jak 30%! Tento problém
způsobil předčasnou sklizeň hroznů bez ohledu na jejich cukernatost.

Ve vinařství Dufek, kdy sklizeň trvá delší dobu, jsme se dočkali počasí bez deště a později dokonce i
sluníčka. Ve snaze dostat aspoň něco do přívlastků jsme přistoupili k pravidelnému předsběru
napadených hroznů, abychom zabránili šíření hniloby. I tak jsme ale skončili se sklizní o tři týdny dříve
než obvykle. Výsledkem je skutečnost, že z ročníku 2014 bude vyrobeno více jakostních vín. Nízký obsah
cukru totiž způsobil, že se ČR připojila k žádosti do Bruselu o možné vyšší doslazení moštů řepným
cukrem (týká se to jen profesionálních vinařství).
Závěrem lze říci, že příroda opět nechala kus práce a starostí na vinařích. Rok to byl náročný, ale ještě
náročnější je a bude ve sklepě. Jak se říká: "Z dobrých hroznů udělá víno každý, ale z hroznů ročníku 2014
to bude vinařská maturita". Jenom je dobré připomenout opatrnost s odbouráváním kyselin, protože se
opět ukazuje, že vypadávají samovolně poměrně rychle.

