OHLÉDNUTÍ ZA VINAŘSKÝM ROKEM 2020
Rok s rokem se sešel a je tu opět tradiční hodnocení minulého ročníku z pohledu jak
vinařského, tak vinohradnického, tentokrát už podesáté. Současně bylo poprvé toto hodnocení
ovlivněno novým fenoménem, který vstoupil do všech oblastí našich životů včetně toho
vinařského, a to covidem-19.
Jak již bývá zvykem, vždy jako první hodnotíme vína z předcházejícího ročníku 2019. Ten
byl pro výrobu vín daleko příznivější než ročník 2018. Poměr kyselin vinné a jablečné u bílých
vín byl v optimálním poměru. Vlivem nižších nočních teplot při dozrávání došlo k pozitivnímu
vývoji aromatických látek, což se následně projevilo ve finálním produktu. Bílá vína jsou svěží,
šťavnatá, s výraznými bukety typickými pro jednotlivé odrůdy. Rovněž červená vína se
nevyvíjejí špatně. Nejvíce jejich kvalitu ovlivnily poměrně vysoké teploty 20°C až do konce
září. Vína jsou plná s vyváženými tříslovinami a vyšším barevným projevem. Přestože červená
vína ukáží svou pravou krásu a kvalitu až po 2-3 letech, už teď se dá říct, že mají našlápnuto
hodně vysoko. V plné míře se potvrdila pranostika „Teplé září, víno vaří“. Jediným negativem
byla nižší sklizeň o 30 až 40% proti dlouhodobému průměru, což se na druhé straně většinou
projeví vyšší kvalitou vín. I „sirkové“ komise potvrzovaly, že budou pěkná vína. Je jenom
škoda, že výsledky práce našich členů i ostatních vinařů, včetně profesionálních, nemohla
široká veřejnost ohodnotit na tradiční květnové výstavě vín, která musela být v souladu
s vládními nařízeními kvůli covid-19 zrušena.
Již tradičně se zmiňuji, jak si vedla vína roč. 2019 z našeho vinařství na soutěžích jak
tuzemských, tak mezinárodních. Předem ale musím zmínit tvrdou realitu, jak covid-19 zasáhl i
do této oblasti. Spousta výstav a soutěží byla zrušena (tak jako naše výstava), pouze část byla
přesunuta do období od 15. 6. do 15. 9. 2020, kdy byla nařízení s covid-19 částečně rozvolněna.
I tak se tyto akce konaly pouze v rovině profesionálních hodnocení, bez následných ochutnávek
pro veřejnost včetně předávání cen. Jedině akce v období od začátku roku do března proběhly
bez omezení, tedy do vyhlášení pandemie. To se ale týkalo většinou jen zahraničních výstav.
Významně jsme zabodovali na soutěžích v Texasu, Paříži, New Yorku, Finger Lakes USA,
Vinagora Budapest, IWS London, Challence London, Brusel, ze kterých jsme přivezli 25
medailí včetně těch nejcennějších. Ze Slovenska jsme přivezli přes 30 medailí včetně Šampiona
z Muviny Prešov, nejprestižnější soutěže SR, pořádané pod záštitou mezinárodní federace OIV
v Paříži. Z tuzemských soutěží jsme přivezli přes 40 medailí a z jedné z nejtvrdších soutěží ČR
Grand Prix Vinex pak jednu z mála udělených Double Gold, a to za Ryzlink Vlašský, VOC
(Víno originální certifikace). To, že ročník 2019 byl minimálně dobrý, dokazuje i to, že
moravští vinaři přivezli v roce 2020 ze světa přes 1000 medailí.
Nyní ale k hodnocení ročníku 2020 z hlediska vinohradnického. Jestliže jsem dva roky psal
o suchu, které ohrožovalo naše vinice, a to až do té míry, že u nových výsadeb byla nutná
závlaha, jinak hrozil až fatální úhyn keřů. Očekávání, že bude nastoupený trend sucha
pokračovat, se nepotvrdil, opak byl pravdou. Přestože četné deště působily dojmem, že celý rok
byl pocitově chladnější, pravdou je, že ve skutečnosti byl v průměru cca o 1°C teplejší než rok
předchozí. Bylo to způsobeno především vyššími teplotami v mimovegetačním období, kdy
například v únoru se dostávaly teploty na hodnoty přes 10°C, rekordně až na 16°C. Poměrně
vysoké teploty panovaly i v březnu, což vedlo k předčasnému vývoji teplomilných dřevin.
Bohužel následné mrazíky 30. a 31. března měly za následek v naší lokalitě, až na výjimky,
výrazné poškození květů a plůdků především u meruněk, ale i višní a třešní. Naštěstí vinohrady,
které raší později, ohroženy nebyly. Riziko mrazíků se objevilo ještě v polovině dubna, kdy
někteří naši vinaři se snažili různými způsoby toto riziko eliminovat. I tentokrát to ale vinice
přežily bez újmy. Pokud se týká srážek v době začínající vegetace vinice, tak ty byly od

poloviny dubna do poloviny května téměř nulové. Výrazné srážky se objevily v červnu, zvláště
v období kolem 20. 6., kdy se jednalo o několikadenní vytrvalé deště. Tady bylo nutné počítat
s rizikem zvýšeného výskytu houbových chorob a připravit se na eventuelní opatření k ochraně
rostlin. V červenci, srpnu a až do poloviny září bylo srážek poměrně málo a situace se zklidnila.
Ke konci září začalo srážek opět přibývat, byly vydatnější a následně v říjnu se opět vyskytly
několikadenní deště. Sklizeň probíhala v pozdějších termínech, byla přerušovaná, utrpěla i
kvalita hroznů, které měly nižší cukernatost, některé odrůdy začaly významně nahnívat a začaly
se u nich projevovat octové tóny. Bohužel bez ohledu na počasí se začaly čím dál víc objevovat
nové druhy onemocnění révy, Stolbur a ESCA. Existují již první vlaštovky, jak těmto
problémům čelit nebo jim předcházet. Tady nezbývá než doporučit všem vinařům sledovat
poslední trendy boje s těmito problémy a aplikovat je podle potřeby do svých vinic. Pokud se
týká vlastní sklizně, lze ji hodnotit ze dvou aspektů. Na množství byla úroda podstatně vyšší
než v roce 2019. Pokud se týká kvality hroznů a jejich fenologické zralosti, zde musíme
posuzovat zvlášť hrozny na výrobu bílých vín a zvlášť na výrobu vín červených. Hrozny na bílá
vína byly zdravé, hodnoty pH i kyseliny byly v pořádku. Vína z nich vyrobená mají nádhernou
aromatiku a současně vyšší kyselinku, což byl důsledek nižší cukernatosti moštů, které byly
v kategoriích spíše nižších, něco málo v přívlastcích a výjimečně i ve výběru z hroznů. Není se
ale třeba obávat, že by byla vína tvrdá, už nyní lze pozorovat, jak se kyselinky postupně ztrácí.
V případech, že přesto u některých odrůd zůstávají kyselinky vyšší, pomůže míchání vín na
jemných kvasnicových kalech. Pozitivně se jeví hlavně aromatické odrůdy, jako je Irsai Oliver,
Pálava, Tramín a Muškát. U pozdnějších odrůd si budeme muset na hodnocení ještě počkat, ale
už nyní se objevují např. u Ryzlinků botrytické tóny. U hroznů na výrobu červených byly
problémy větší jak s nahníváním, tak s nízkými cukry v moštech, ale hlavně s nedostatečnou
fenologickou zralostí. Bylo nutné provést dokonalé odbourání jablečných kyselin pomocí JMF
(jablečnomléčná fermentace). Následně pomůže zrání v sudech, práce s taniny a další.
Každopádně to nebude jednoduché, bude to boj, vínům musíme dopřát čas, tentokrát ale spíše
v řádu roků než měsíců.
Nyní pár slov z vlastní klubové činnosti. Pár slov proto, že rok 2020 byl poznamenán již
zmiňovaným covidem-19. Proběhly tradiční „sirkové komise“, v únoru jsme se sešli na výroční
schůzi, která byla současně schůzí volební, kdy byl zvolen nový výbor, který pak mezi sebou
zvolil nového předsedu našeho klubu, kterým se stal Ing. Milan Vašek. Nezbývá než poděkovat
bývalému výboru za práci, kterou pro klub od jeho založení vykonal, a popřát novému výboru
hodně zdaru v práci, inovativních nápadů a úspěšných akcí v budoucím období. Pozvání na
schůzi přijal i starosta obce Ing. Miroslav Veselý, jinak čestný člen našeho spolku, poděkoval
za příkladnou spolupráci s obecním úřadem, popřál všem především pevné zdraví a rovněž
hodně zdaru v další činnosti klubu. 11. 3. 2020 jsme navštívili Zámecké vinařství Bzenec.
Následně byla činnost klubu na základě vládních nařízení až do června přerušena. Úplně ale ne,
výbor se pravidelně scházel a spolkový život se přenesl do lokálních vzájemných návštěv a
ochutnávek. Zrušena byla i tradiční výstava vín, která se měla konat 2. 5. 2020 a která je
zúročením práce našich členů a její představení široké veřejnosti. Po rozvolnění v červnu jsme
4. 6. 2020 navštívili Salon vín ČR. V srpnu se členové klubu podíleli na akci „Kukelský duch“
spojené s žehnáním nové úrodě, která si získává čím dál větší renomé. My jsme jako členi
Klubu vinařství stihli v tomto rozvolnění udělat ještě akci „Den otevřených dveří vinařství
Dufek“ 22. 8. 2020 k 20. výročí položení základního kamene vinařství. Stala se v tomto roce
největší vinařskou akcí s velmi kladnými ohlasy. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli udělat z této
akce tradici, a pokud to situace dovolí, termínem druhého ročníku bude 21. srpen 2021.
Následně za pár týdnů byla opět zpřísněna vládní opatření, která trvají dodnes. Takže bylo
zrušeno vinobraní, tradiční žehnání mladých vín a následně i „sirkové komise“. Rovněž je ve
hvězdách konání letošní výstavy vín, ale jaká bude realita, ukáže až čas.

Co napsat závěrem? Nezbývá než doufat, že nynější opatření, očkování a další skutečnosti
navrátí situaci co nejdříve do normálu. Pokud se tak stane, rádi se s Vámi setkáme na plánované,
tradiční výstavě vín, která by se měla konat tentokrát již poosmé v pořadí, a to 1. 5. 2021 opět
v areálu vinařství Dufek se začátkem ve 13.00 hod. Zatím si užívejme to, na co covid-19 nemá
vliv. Ve vinicích je to stříhání, vázání a jiné, ve sklepích pak školení vín spojené
s ochutnáváním výsledků celoroční práce.

S přáním pevného zdraví všem

Za Klub vinařů J. Dufek st.

