
Nápad „chytrých hlav“ v Praze, zakotvený do vyhlášky č. 254/2010 Sb. V ČR jsou

2 vinařské oblasti 1. Čechy (652,5 ha osázených vinic) kde je soustředěno asi 4%

vinic! (jako městys Velké Bílovice) a 2. Morava (17 015,9 ha osázených vinic).

Vinařská oblast Čechy se dělí na další 2 podoblasti litoměřickou (301,2 ha) a

mělnickou (341 ha). 10,3 ha je evidováno jako Čechy - ostatní. Litoměřická

podoblast, tvoří ji Litoměřicko, Mostecko, Roudnicko a Žernosecko. Je zde 30

vinařských obcí, 70 viničních tratí a 54 pěstitelů. Mělnickou podoblast, tvoří

Mělnicko, Čáslavsko, Kutnohorsko a okolí Prahy. Je zde 42 vinařských obcí, 82

viničních tratí a 92 pěstitelů. Podle registru vinic (ÚKZUZ, zák. č. 321/2004 Sb.)

bylo k 31.7.2014 evidováno v ČR 17 531 ha ploch vinic osázených moštovými

odrůdami. Celková plocha vinic všech odrůd moštových, stolních a podnožových,

včetně pokusných vinic byla ke stejnému datu 17 668 ha. Registraci musí provést

každý vlastník vinic nebo vinohradů, jejichž plocha činí více jak 999 m2.

Zdroj: „1000 a 111 pojmů o víně, révě vinné a vinařství aneb brevíř enofila.“

*



První písemná zmínka o pěstování vína na Kutnohorsku je z r. 1101 v

Kosmově kronice. Zašlou slávu vinařství obnovuje toto rodinné vinařství

hospodařící na 54 ha. Na tratích Sukov 5 ha, U Všech svatých 21 ha, Pod

Barborou 0,45 ha, Nad Kapličkou 16 ha, Na Borku 6,7 ha, aj.) a blízkém

okolí (např. v obci Kuks, trať Nad zámkem 0,35 ha nebo v obci Vinaře trať

Na Příčce 10,75 ha ). Po stránce geologické jsou zde půdy velmi pestré,

což se odráží i ve vínech. Jako jediné ve VO Čechy hospodaří systémem

ekologického zemědělství podle směrnic Demeter. Sídlí v klášteře sv.

Voršily, jehož sklepy využívá pro zrání vín v sudech a také jako muzeum

vinařské technologie.
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V roce 1990 založil na Mělníce Doc. Ing. Vilém

Kraus, CSc. nový vinařský podnik „Vinařský

dům Bacchus“. Dnes ve vinařství pokračuje

jeho vnuk Vilém Kraus společně s manželkou

Alenou a jeho matkou Ing. Danuší Krausovou.

Vinařství je zaměřeno na produkci štěpo-

vaných sazenic révy vinné a výrobu vín z

burgundských odrůd.
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Vinařství hospodaří na 65 ha včetně nejznámější historická vinice

Sovice, odkud pochází nejlepší roudnická vína. Vyrábí vína suchá s

min. obsahem zbytkového cukru do 4 g/l, osobitého charakteru a to jak

bílá, tak i červená, která na domácích i mezinárodních přehlídkách

získala řadu významných ocenění a zlatých medailí.
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Vinařství hospodaří na 50

ha vinic s převažujícím

čedičovým a opukovým

podložím. Roční produk-

ce je asi 130 000 lahví.

Zajímavostí je výroba

známkového vína Rado-

býl, pojmenovaného po

nedalekém vrchu.

*

Vladimír Šuhájek – technolog výroby









Vinařství bylo založeno v r. 1995 a navázalo na bohatou historii (od

r.1237). Dnes obhospodařuje 31 ha viničních tratí převážně nad řekou

Labe s různorodými půdními podmínkami (opuky, břidlice, pískovce

aj.), kde se pěstují bílé odrůdy MT, MM, RB, RŠ, RR a modré MP a

Sv. Vinařství má také vinice v okolí Lovosic (Pod Lovošem), kde se

mj. pěstují i odrůdy TČ, Do a RM. Na nejmenší viniční trati Nad

školou, která dříve sloužila jako pokusná vinice Šlechtitelské stanici

vinařské (předchůdce dnešního vinařství) se pěstují také interspeci-

fické odrůdy Solaris, Johanniter a Savilon. Vinařství produkuje asi

150 000 lahví/rok.
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Rodinné vinařství Zdeňka Vybírala v Malých Žernosekách

obnovilo pěstování révy vinné na 8 ha v roce 1984 na

východních svazích Dobraje a Opárenského údolí. Půdy jsou

zde lehké až středně těžké, vápenité, místy čedičové s příměsí

jílu. Pěstuje hlavně burgundské odrůdy RB, RŠ a také MT,

z červených pak RM a Sv. Hrozny zpracovává v malých šaržích

klasickými technologiemi.
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