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I. D ějiny českého
vin ařstvi.
c obíraje se s zemí začal
ělati vinice a pije víno, opil
se,“ tak zaznamenal Mojžíš
v Genesis IX, 20. Tato a rnnoř o
jiných zpráv starých patrr.ě
svědčí, že réva vinná již od pra
dávna známa a pěstována byla. Za
původní vlast révy vinné považují ba
datelé Kavkazsko, kde podnes možn o
po skalách a stromích spatřit! divoč e
se vinoucí révu vinnou s malozrnými
hrozny. Odtud rozšiřována réva vinna
na všechny strany, do Řecka, Pa
nonie až i do Moravy.
Krátce před zavedením nábo
ženství křesťanského v Ůecliách ká
zala Ludmila, dcera Slavibora —
pána hradu Pšovského na melném
vrchu, pod nímž se Labe s Vltavou pojí — révu z Moravy přinésti a štípiti. Až
dosud se severně od Nedomic nalézá stráň „vinice svatováclavskáu nazvaná, 11a
níž svaty Václav, vnuk svaté Ludmily, již knížetem jsa své síly tužil, kopaje a
K ronika prána. D ii V .
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všeho, čeho potřeba bylo, bez uzardění konaje, by vína k svátým obřadům v hoj
nosti bylo. Svatý Václav se od těch dob nazývá patronenr vinařství českého a
vinaři bývalého poctivého pořádku král. věnného města Mělníka zasvětili jemu
oltář v chrámě Mělnickém a ozdobili cechovní korouhev obrazem jeho (obr. 80.).
Podobně v 10. a 11. století zakládány vinice okolo Prahy a Litoměřic,
jak v starých listinách mnohonásobně zaznamenáno shledáváme.
Znamenitého rozšíření a zvelebení dosáhlo vinařství české za panování
krále českého a císaře římského Karla IV. Z rozkazu jeho mýtěny lesy a
divoce porostlé břehy vltavské. Uznav pak dosud pěstované druhy za špatné,
dal Karel IV. z Rurpundu a krajin porýnských révy nové přinésti a stal se
takto zakladatelem ušlechtilejšího vinaření v Čechách. Z druhův sem zavc-

Obr-

HO. 3fciroh}lft <rr!»n»ni hurnuhrv vluatikd v

M élriffi,

děných nazvali Čechové nejlepší révu pro červené víno „roučím" pro iranné
zraní, a nejlepší révu pro bílé víno „prynčein."
Pro Čechy zůstane vždy památným řád k dělání vinic v zemi České,
vydaný roku 1358. jímž Karel IV. nařizuje, aby každý, kdož má hory ve vzdálí
3 mil od Prahy, počal dělati vinice 16 prutův v delí*) a 8 prutův v šíří.
Osvobodiv hory viničně od obyčejné berně zemské pro věčné časy, vydal proti
škůdcům jejicii nejpřísnějších trestňv a zařídil úřad hor viničných, jehož prostřed
nictvím náklad nik hor viničných z každé vinice po uplynutí prvních 12 let zavá
zán byl odvádéti koruně půl džberu**) vína. Představený úřadu hor viničných
čili horní, také purkmistr zvaný, ustanoven byl dle toho řádu konšely Sta
*) Prut měl 8 gtaročes. loktuv, 16 prutů? asi 75'7 metrů, a výměra vinice obnášela, tolik
co jeden korec aneb 28-7 akrů.
**) Džber vína bezpochyby tolik co 8 pint anebo 14'3 litrů.
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rého města Pražského. Horní s písařem a osmi konšely*) ze tří měst Praž
ských byli úřadem horským. V úřadě tom veden urbář**) všech vinohradů se
zevrubným udáním výměry a nákladníkův. Všechny prodeje, odkazy, směny,
svobody, trhy vín, rozepře a nálezy zanášeny do knih perkmisterských***). Perkmistr měl dohled nad řádným vykonáváním prací viničných, nad vinařskými
pořádky a nad vinaři. Všeliké nepořádky trestal pokutami, vězením i ztrátou
vinic samých dle usnesení úřadu hor viničných. Perkmisterský liřad ustano
voval ceny vín a bděl nad tím, aby bryndání a opravování vín domácích i cizích
se nedělo, aby lidé na takových bryndaných vínech nezdraví svého za své peníze
sobě nekupovali.
Významná pro péči, aby vinice řádné vzdělávány byly, jest přísaha star
ších vinařův, která se jim při obnově neb volení jich od perkmistrův na ten
čas zřízených ukládala. Zněla na př. pro Mělnicko doslovně takto:
„Slibuji a přísahám pánu bohu všemohoucímu, blahoslavené panně Marii,
matce boží a všem svátým, též J . M. K. panu rychtáři, panu purkmistru a
radě, pánům starším obecním, též p. úředlníkům hor viničných města Mělníka
nad Labem, že v této povinnosti, do kteréž za staršího vinaře vstupuji, předně
cti a chvály boží vyhledávat], pobožně živ hýti, dobrý příklad na sobě dávaje, věrně
a upřímně na vinicích pracovati, mladší vinaře k tomu iníti a napomínat! a
dle nejvyšší možnosti mé vedle artikulův od J . M. K. pana rychtáře, pana
purkmistra, p. starších obecních a p. úřcdlníkův hor viničných vydaných, se
říditi a nimi spravovati, všelijaké oplzlé a nestydaté mluvení i jiné neřády při
týchž mladších vinařích i dělnících přetrhovati, ničehož žádnému budto pro
přízeň nebo nepřízeň ani jaké dary nepřehlížeti, nýbrž všecko, což by k vzdě
lání pořádku vinařského užitečného býti mohlo, vyhledávali a zvelebovat!, i
jednomu každému za spravedlivé činiti chci. Tak mně toho dopomáhej pán
bůh všemohoucí, blahoslavená panna Maria matka boží i všickni svati boží.
Amen/1
Že v Čechách vzdělávání vinohradů na vysukém stupni dokonalosti stálo,
itokazuje nejlépe kniha jazykem českým sepsaná a vytištěná v Starém městě
Pražském skrze Jana Hada, kantora, r. 1558: „Vinice v jakém položení má
hýti a jakým spůsobein člověk má ji dělati, aby toho hojný užitek mohl míti.
Při tom také jak se víno chovati a opatrovali má.“
V knize té všechna až dosud odporučovaná pravidla, zejména o pěsto
vání keře vinného na hlavu, hluboké kopání, částečný rez za zelena a při vino
braní sbírání zralých a ponechávání nezralých hroznů na pozdější dobu nalé
zají svého místa. Pozdější úpadek vinařství českého jest přcdpovídáu v knize
této v odstavci o vinařích následujícími slovy:
„Znainenavši, že nákladníci hor viničných k mnohým škodám přicházejí
skrze nerozumné a neumělé vinaře, a to tím schází, že mnoho jest vinařů
toliko jménem, ale skutkem umějí velmi mdlo, neb mnohý pobude fejlířera při
vinaři přes léto a hned se na to za vinaře zjedná a nebude znáti réví viuného . . . a tudy takoví vinařové k znamenitým škodám nákladníky hor vinič
ných přivozují a pročež aby na samo umění vinařovo nespoléhal, ale aby při
díle viničném každý známost měl a šetřil časův k dílu, kdy co potřebpé dě
lati na vinici neb lépe-li člověk dělá, lepší užitek má.“
Důkaz, že vinařství v Čechách vynášelo, podává nejlépe urbář panství

' ) K rálovská instru kce z r. 1590 odBtavec 2 7. o p rávech p erkm istrovských.

**) Soupis.
***) Dle zprávy prof. Frencla, nalézá Be v listovním úřadě v Karlině 3 9 knih perkmisterských. Do polovice 15. stoleti zapisováno vše latinou, později češtinou — výminečně
němčinou. Po bělohorské bitvě až do císařovny Marie Terezie česky a německy, od té doby
německy. Teprv v novější době tu a tam česky. Roku 1848 úřad perkmisterský vyzdvižen.
NejetarÉí zápis datován 1398.
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Roudnického*) z roku 1592, kde se uvádí, že vinice Sovická výměry 3 5 korců
100 sudův**) ročně dávala t. j. asi 40 hektolitrů vína po hektaru vinice.
Jakou péči věnovali Čechové chování vína ve sklepích, dosvědčují uejnápadněji velkolepé sklepy, pomníky ^vinařství českého. Z těchto monumentál
ních staveb uvádíme starý sklep Zeruosecký, stavěný v 13. století a dosta
věný r. 1684. Sklep ten může pojmouti asi 50.000 věder vína, má podobu
římského kříže a do něho se pouze na počátku stoupá dolů, později nahoru.
K osvětlení 6 oddělení sklepa toho spotřebují se 2 centy svíček. V nejzadnějším a zároveň nejvyšším oddělení proudí ze skály opukové studený ledový
vzduch.
Roudnický zámecký sklep vystavěn v 17. století knížetem Václ. E .
z Lobkovic a může pojmouti přes 20.000 věder. Do něho možno vjeti s vozem
i s koňmi.
Mělnický zámecký sklep, vystavěný o dvou poschodích, vyniká taktéž svojí
starobylostí a rozsáhlostí a chová v sobě vždy nejméně 3000 věder Měl
nického.
Tato péče na vinicích a sklepích byla odměňována tím, že česká vína
stala se ozdobou tabulí vznešených.
Rozkvětu vinařství českého uškodily náboženské války a zejména nejzáhubnější ze všech válka třicetiletá. Ta připravila Čechy nejen o nejpřičinli
vější a nejosvícenější obyvatele, ale také o kvetoucí vinařství. Od těch dob
zahnízdila se do vinic a sklepův českých neznalost, tak že Riegger ve svých
„Materialien“ z roku 1790 p íše: „Úpadek vinařství českého sluší připisovati
neznalosti umění vinařského. Měšťané Mladoboleslavští přenechávají své vinice
neznalým vinařům, kteří staré baby k výpomoci berou. Když pak vinař nedbalé
dílo denní bez pořádku skončil, přijde hospodář a posází vinici chřestem, ze
leninou a stromy a diví se, že mu réva dává málo a nezralých hroznů."
I slavné paměti Karlem IV. udělené privilegium Pražanům bylo po 400 letech
Karlem VI. zrušeno k vůli povstalým důležitým příčinám a válečným záleži
tostem ***). Vína Pražská napotom jako jiná česká vína pod královské berné
pojata, tak že se z nich u bran Pražských i před roztáčením stejně s českými
a cizími víny platilo.
Okolo roku 1830 potkáváme se v Čechách opět s milovníky révy vinné,
kteří k povznešení vinařství Českého pracovali. Byli to zejména baron Wiminer
a jeho sekretář Bamberger u Prahy, lékárník Wolf v Horách Kutných, Wotruba
v Litoměřicích, profesor Balling na Pražské polytechnice a spolek štěpařský
při c. k. vlastenecké společnosti pro království České. Výsledky činnosti jejich
byly slabé a vinařství klesalo čím dále tím více.
Dle úředních dát bylo v Čechách vinic:
roku 1820 . . 4480 jiter,
„ 1857
. . 1853
„
„
1871 . . 1700
„
1872 . . 1200 „
„
1873 . . 1290 „
„
1874 . . 1319 „ čili
„
1875
„
1876
*
1877
„
1878
n 1879 ......................................

758-4 hektary,
771
790
795
„
800
835

*) Laskavostí p. bibliotékám Dvořáka propůjčeno
**) Staročeský sud měřil 7 věder, jedno vědro 3 2 pint, jedna pinta 4 žejdlíky a jeden
žejdlík tolik co 0*447 litru.
***) Vypsání poddanosti Mtlncliener Staatsarch. *■/„ b.
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Ja k z výpočtu vidno, dosáhlo ubývání viuic svých mezí a nastal obrat,
tak že možno dnes říci: vinařství české rozmáhá se.
Zásluhu o toto rozmáhání se vinařství v Čechách má v první řadé neza
pomenutelný kníže Josef z Lobkovic r. 1875 zemřelý (obr. 81.). Jsa milovníkem
vinařství staral se všemožně o zvelebení vinic na panství Dolno-Beřkovském.
Ve své blahodejné činnosti nalezl v c. k. odbomím radovi na odpočinku Dr. Ant.
Schmidtovi důmyslného a smělého tvůrce vinohradů.
Dvojice ta neoblomnou vůlí popoháněna spůsobila rozhodný převrat v názo
rech o vinařství českém. Kníže Josef z Lobkovic dal hojně prostředkňv a
rada Scbmidt vzletných slov a napínavých rozpočtův, a tak dosaženo význam
ných výsledkňv. Není to více mínění, — jest to draho zakoupená pravda, že
vinařství v Čechách má budoucnost, pak-li se opatrně a znalecky podniky
správo váti budou.
Příklad v Beřkovicích daný šířil se po vlastech českých, a tak zakládali
nové vinice zejména: Coines Veith v Liběchově, kníže Arnošt 'Windischgratz
v Tróji, hrabě Rudolf Chotek v Jiňovsi, v. říd. Vine, Prosek na Klaiuovce,

O br. 81- K nize Ju s c f z L cbkovlc
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rytíř Horský z Horskýsfeldu v Kolínsku, Lorcnz v Berouně, Klimeš v Chru
dimi, Cífka u Loděnic, Viktoriu na Mělníce, hospodářská školo v Hracholuskách a j.
Vína nového pěstování nalézala obliby a pití českých vín přicházelo do
módy. První hromadné vystoupení českých vín před veřejnosť stalo se r. 1857
ve Vídni za příležitosti rakouské hospodářské lesnické výstavy. Z Čech obeslalo
tuto výstavu 6 vystavovatelů (hrabě Nostic-Rinek Ervin, hrabě Ervin Schonhom,
kníže Jiř í Lobkovic, J. Wotrúba ajT) 20 druhy vín. Tehdejší referent; o vínech
Dr. flluhek vyslovil, že česká vína dobyta z hroznů portugalské (?) a clavenské (?) révy velmi slabá jsou. Naproti tomu dokázal Dr. Pohl ve své zprávě
(Chemisch-Technische Untersuchungen), že česká vína ta nejsilnéjší jsou.
Druhé hromadné zastoupení českých vín stalo se roku 1876 v Mariboru
ve výstavě rakouských vín. Jak vína česká při druhém svém hromadném vystou-
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pění pochodila, podal jsem ve své zprávě, co zástupce celé kollekce a záro
veň juror (obr. 82.).
Ve zprávě té pravil jsem : „Na vyzvání zemědělské rady pro království
české zaslali následující nákladníci hor viničních vína do výstavy:
1.
2.
3.
4.
o.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hrabě Rudolf Chotek, vína z Jeňovse.
Rytíř Frant. Horský,
„ „ Lžovic u Kolína.
Karel Kostečky,
„ „ Litoměřic.
Marie Laubeová,
„ „
„
Kníže Ferd. z Lobkovic, „ „ Doleních Beřkovic.
„
Moric „
.
„ „
Roudnice.
Hrabě A. Nostic,
„ „ V . Žernoseku.
Čeněk Prosek,
„ „ Klamovky u Mělníka.
Baron Futeani,
„ „ Bulovky uPrahy.
Eduard Schmied,
„ „ Zálesí.
Kn. J . A. Schwarzenberg, „ „ Lovosic.
Hr. Er. Schonborn,
„ „ Košťálu.
Jan Turek,
„ „ Mlazic.
Karel Votruba,
„ „ Litoměřic.
Karel Židličky,
„ „ Troje."

Znaleckou kommissí, skládající se z 30 jurorů z celého Rakouska, udě
leno kolekci nejvyššího vyznamenání, totiž stříbrné státní medalie. Úsudek o
českých vínech byl rozličný, ale v tom se soudcové všichni shodovali, že česká
země plodí výtečná vína, kterým až na výjimky schází řádné sklepní hospo
daření. Labín G8. ze sldepův knížete Ferdinanda z Lobkovic uznán za jedno
z nejpřednějších vín rakouských, zejména co do stavby jeho a harmoničnosti.
0 ryzlinku 72. z téhož sklepa vynešen úsudek, že náleží mezi všemi vysta
venými ryzlinky, které na výstavě zastoupeny byly, k těm, co mají nejvíce ráz
ryzlinkový. Svojí vůní okouzloval ryzlink Kolínský, jinak slabý. TělnalLostí a
vůní vynikalo bílé Burgundské 72., Beřkovské a Košťálské 68., zachovalostí
Žerno secke 48. a !lan ítoq icií ostí a luliOuCu Burgundské 74. Lovosieké.
Na konci své zprávy pravit jsem : „Aby se vady českého vinařství od
stranily a těm, kteří ku zkáze českého vinařství pracují, řemeslo překazilo,
bylo by žádoucno, aby nejpřednější nákladníci hor viničných a majitelově sklepů
dohromady založili spolek na vznik a zdar vinařství českého. Účastníci spolku
toho by se zavázati museli, stejná pravidla při manipulacích sklepních zachovávati, společnými známkami výrobky své označovati a v cizozemsku společné
sklady zakládati. Jen na ten způsob by naše česká vína dosáhla hojného od
bytu a získala si čestného jména.
Dosáhnutím odbytu a jména doděláme se pak toho, že se najdou náklad
níci, kteří pusté naše stráně oživí a přispěji k tomu, by krásná naše vlast
1 tam, kde dosud pusté stráně se spatřují, zeleným rouchem se přioděla. Velká
myšlénka našeho slavného otce Karla IV. poznovu našla přátel a dejž bůh, by
v skutek podruhé uvedena byla.*1
Podobně jako do Mariboru obeslána byla světová výstava v Paříži r. 1878,
ale pouze 5 vystavovateli a vína poctěna i tu medalií a pochvalnými uznáními.
Nejnovější společné vystoupení českých vín stalo se r. 1879 ve Vídni za
příležitostí 2. rakouského vinařského sjezdu*).
Výstavy snčastnflo se 19 nákladníkftv hor viničných s 63 druhy vín
z 15. řečníkův.
Zastoupeny byly skoro veškeré vinařské kraje, zvlášť pak: Mělnicko, Žernosecko, Berounsko a Chrudimsko.
*) Viz Chem ické listy 1879.
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Počet veškerých vín celé vystavy obnášel 575 druhův.
Ochutnaná vína vřadena do 4 tříd a sice: do 1. třídy vína výborná, do
2. třídy vína dobrá, do 3. třídy vína prostřední, do 4. třídy vína špatná. Vína
v dokvašování se nacházející a nemocná označena 0.
Veškerá pak vystavená vína roztříděna následovně:
do
*
„
,
.

1. třídy 18 druhů vín čili 3 10% ,
2. „
121
,
„ , 21*00%,
3. „
269
„
„ i, 46*70% ,
4. „
130
„
„ „ 22*00% ,
0 „
37
„
„ p 7'20% .

Česká vína posouzena dle ročníků a barvy, i vřaděno z českých vín:
do 1. třídy
2.
„
3.
„
» 4.
„
„ 0
„

4 druhy t. j. 6*4% ,
22
„
*„ 34-9°/,
34-9% ,
32
„
„ 50*8°% ,
4
K
„ 6-4% ,
1
„
„ 1*5%.

Ve výstavě v Mariboru roku 1676 bylo 40 druhův českých vřaděno takto
do 1. třídy 7 druhů t. j. 17 5 % ,
„ 2. „
17
„
„ 42*0°/0,
ti 3. „
10
„
„ 25 % ,
n
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Posuzujeme-li sami naše česká vína, tu má takové posuzování zajisté
vždy ráz více méně jednostranný.
Ve sboru soudcův byl pisatel jediným z Čech, ostatní soudcové pochá
zeli z jednotlivých korunních zemí, většina z Vídně. Úsudek takového sboru
tudíž zasluhuje, aby bedlivě byl uvažován.
Z procentových čísel lze seznat5., že nestojíme v poiadí. Máme v 1.
i v 2. třídě skoro dvakrát větší počet vín než celek (Cisleitanie).
Porovnáme-li však výsledek letošní s výsledkem v Mariboru, shledáme,
že vc Vídni posuzovali naše vína přes příliš přísně. Ale i ten výsledek nás
přesvědčí, že se Čechy hodí vclini dobře k pěstování vina.
O
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R
R.
R.
R.
R

českém vinařství jednají následující spisy:
1437. Bohuněk: Zpráva o stepích.
1471. Petr Krestensis: O vinných keřích a vinicích.
1558. Had: O vinici — a jak se víno chovati má.
1596. Mathiola: Herbář.
1599. O vinných zkušenostech.
1631. Petržilka: O vinicích.
1706. Krištof Fišer: O hospodářství.
1736. ? Melniker Wein gegen Podagra und Steinschmerzen.
1814. Dr. David: Mělník.
1833. Bamberger: Poučení k připravování vína.
1835. Dlabač: Disertatio de vino Melnicensi.
1835. Scham s: Wcingárten Oesterreichs, Máhrens und Bóhmens.

R. 1 8 5 4 . Děkan Filip Č e rm á k : O pěstování vína

R
R.
R
R
R

1856.
1861.
1864.
1868.
1869.

y

„ZÍYě.“

Schubert: Mělník.
Professor Balling: Weinbereitung.
Dr. Pohl: Untersuchung osterr. Weine.
B ab o : Obrazy vinařství, přeložil Dr. Kodým.
Dr. Schmidt: Přednáška v klubu o českém vinařství.
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R. 1870. Vrchní řídíte! V. Prosek: Fortschritte des bňlnnischen W dnbaues v Komeťs Jahrbuch.
R. 1870. Dr. Schinidt: Návod k pěstování vína, čes. a něm.
R. 1870. E ckert: Nauka o víně.
R. 1870. R otil: Nauka o pěstováuí révy.
R. 1772. J . Šimáček: Přednáška v Roudniciodůležitosti vinařství česk.
R. 1873. Hohenbruck: Weinproduktion Oesterreichs.
R. 1875. Dumek: O pěstování vína.
R. 1875— 6. J . Sira áček: O druzích rév ku pěstování tab. hroznů, o hno
jen í vinic, o podlorau, o vazbě, o řezu, o kopání.
R. 1876. Dr. Mazanec: O víně Mělnickém — Bcíkovském.
R. 1876. Výbor výstavní o českém vinařství ku Mariborské výstavě.
It. 187G. J . Š im áček : O vínech českých v „Chem ických listech .“

R. 1877.
—
Zápisky bývalého vinařského pořádku na Mělníce
a zpráva o 21 schůzích vinařského spolku. — Památky vinařství českého,
vinařství v posledriím desítiletí.
Vícero článků o vinařství Českém v časopisech od Dr. Karupelíka, K. Lainbla,
Stočka, Schmieda, Weigerta, Růžičky a j.
R. 1878. Ant. Kausek, hospodář, úředník v Kolíně: České vinařství.
R. 1879. Vinařství. Sepsal Fr. Vohralík, učitel nauk zahradnických na
škole hospodářské v Chrudimi.
R. 1879. Věstník vinařského spolku okolí Mělníka, nákladem Josefa
Šimáčka, t. č. předsedy vinařského spolku. (Vychází i v roce 1880.)

II. R év a vinná.
Réva vinná zaujala jedno z nejpřednějších míst v říši rostlinstva pro
výtečné své plody, pro něž stala se předmětem pěstování všech doh a rozší
řila se až přes hranice ponebí j í přiměřeného. Nejmalebnější krajiny a nej
půvabnější letohrádky vídáme jí zdobeny. Společnost lidská vykázala také
nápoji z plodin révy vinDé připravovanému v lékařství velmi dňíežité a mezi
nápoji nejprvnější místo, zasvětivši je j k obětím božským.
Opatrným pěstováním dosahuje keř vinný znamenitého objemu a hojného
ovoce. Tak byla ve světové výstavě ve Filadelfii r. 1877 vystavena réva
vinná, která měla v kmenu průměr půl metru *). Ročně dávala tato réva 7500
krásně vytvořených, tmav očervených, velmi chutných hroznů, kteréž průměrně
vážily půl druhé libry. Tato neobyčejná réva jmenována „raisin de la mission“
a byla r. 1775 vsazena. Podobná menší réva se pěstuje v parku král. zámku Hampton court (čti Hemtn kort) u Londýna a dává ročně 2000 hroznů. Že i v Čechách
obrovské keře pěstovány býti mohou, dokazuje panská zahrada v Břežanech,
kde r.v 1872 se nalézaly vinné keře mající 1300 úplně zralých hroznů**).
Ze i hrozny znamenitých rozmčrův dosahují, zjevno ze zprávy z Dublína,
kde zahradník vystavil hrozen, vážící 9 7 2 kilngr., z keře nazvaného gros puilleaume ***).
Jaké hodnoty může výrobek z hroznů keře vinného dosáhnouti, okazuje
1861. Johannisberské, Sud tohoto vína, obsahující 980 litrů, prodán r. 1873
za 28.000 zl.
Aby však se znamenitých výsledkův dosáhlo, nevyžaduje keř vinny pouze
výtečnou polohu a uspůsobilou půdu, ale i pozorné pěstovaní, něhot nedbalým
pěstováním upadá v té míře, že nabývá platnosti: „vinice — bídnice.u
*) Deutsche Wein-Zeituug 1878 Nro. 10.
**) Keřů těch viee není, h jly vykopány
***) Weinhau 1878 Nro. 8.
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Půda ku pěstování keře vinného počíná, kde pluh přestává ryti, na strá
ních kamenitých, neb známo, „bez kamení vína není1'. Však ne každá stráž
jest příhodná ku pěstování keře vinného. U nás v Čechách hodí se k tomu
účelu pouze polední a západní stráně.
Ústroje révy.
Kořeny révy vinné jsou dvojího spůsobu. Dolení jako praví skalníkové
vnikají do značné hloubky a opatřují hojné vláhy, tak že réva vinná za par
ných dnův letních bujný vzhled ješté poskytuje, kde jiné rostliny již vadnou.
Hoření kořeny z vrchní hnojené půdy přivádějí révě, zejména v jarní době,
kdy hojnost vláhy v ornici obsaženo jest, popelnaté a bílkovité potraviny. Nejhořejsí kořeny, které naši předkové kořemckem a noví pěstitelé dle německého
rosnými kořínky nazývají, vyrů stajíce skoro na povrchu půdy, nemají značného
vlivu na výživu, anobrž zabraňují povstávání hlubších kořenů a z té příčiny
je opatrný vinař odnímá (rámuje).
Okořeňování se jednoletých výrostů keře vinného, takzvaných řízků, děje
se velmi rychle. Ponoří-li se řízek vyzrálého jednoletého réví jedním koncem
do vody tak, aby druhým koncem volně ve vzduchu byl, tlačí v mírné teplotě
kořínky ve vodě a mlází ve vzduchu
(obr. 83.). I u řízků do země vstrčených
děje se tak (obr. 84.). Nejvíce korínků
vyráží z kroužku, kde jednoleté réví
se stařinou srostlé bylo. Kroužek ten,
v němž se nalézá veliké množství zá
rodků na oka — tak zvaná spící oka —
ponechává se řízkům. Na této uspíísobilosti zakládá se rozmnožování keře
vinného řízky a rozvody.
Nadzemné díly keře vinného různí
se od sebe dle stáří, i rozeznáváme:
stařinu, réví a mlází. Stařinou jmenu
jeme všechny díly, které jsou přes 2 roky
staré. Kůra stařiny je st odsedavá a
suchá. Ze stařiny z pravidla vyrážejí
pouze jalové t. j. neplodné letorosty. Stařina dle pěstování má rozličnou tvárnost.
Pěstováním nízkým povstává babka aneb,
jak pravíme, hlava. Zřezává-li se každo
ročně réví u samé hlavy, povstává lysina;
ponechává-li se vícero výrostků na hlavě,
povstává rohatina; zřezáváním réví na
málo ok, postupně vždy výše, vyvine se
O b r. 8 3 . f t iz k y ve v o d t.
stařec * ) ; vedením keře na stěny, blanky
a dráty povstane kmen, ramena a větve.
Při každém spůsobu pěstování zachovává se to pravidlo, aby se stařiny
jenom tolik ponechalo, co nej nutněji zapotřebí jest.
Jednoleté výrůstky na stařině nazývají se réví a soujem všeho réví je st
dříví. Kroužek, tvořící hranici mezi révím a stařinou, nazývá se oční brouček.
D řeň
Na réví rozeznává se : dřeň, rýhovaná kožka, články, kolínka a oka.
tvrusicii

J_ I 4

:__i 1__ i.-' _ L I '
ÍI.1./..L .1
-.1 H.' ■i ' _ -.1. . *1 1 . i i ' T7- M
urujiuv je st jiuslsi a leiibtj uiciuiycn urunuv nusl a OusamejSi. jyozfca

jest barvy hnědé až bělavé, rýhovaná a více méně skvrnitá. Články nazývají
se dle délky krátké (až 4 cm.), prostřední (4— 7 cm.) a dlouhé. Na svých
koncích jsou články stloustlé, čímž povstávají kolínka. Na koncích článků umí
*) Německy Schenkel.
K ro o lU práce Dli V -
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stěno hlavní a vedlejší oko ěili podoko. Oko i podoko nazývám e oči *). Každé
zdravé oko a často i podoko na jaře nabobtnává, stává se holoubátkem , z kte
rého se rozvine sloupek, dále pak letorost čili, jak vinařové praví, ratolest.
Soujem všech sloupků a zelených letorostu nazývá se mlázi. Letorost, na němž se
vytvořilo 2— 5 hroznů, nazývá se plodonosný, a letorost bez hroznů sluje jalový.
Zakrnělé letorosty — pouze několik listfiv hvězdovitě rozložených — slují
můrky. U některých druhův, zejména n slabých v dříví, vydává již první oko
réví plodonosné sloupky; u jiných, zejména bujných druhův, teprve 5.. (5. oko

i
1 % . M . fltahy v i t n l

Pravidlem vsak možno říci, že dobře vyzrálé réví na nejposlednějších okách —
od stařiny nejvíce vzdálených — dá jisté plodonosné sloupky. O takových okách
praví zkušení vinařové, že „víno v nich klokotá".
Každý řádně vyrostlý letorost skládá se z článků (25— 83 a více) kolínky
od sebe oddělených. Na konci článků jsou střídavě umístěny listy a v úžlabinách jejich vyrůstají pazouchy čili postranné výhonky. V úžlabinách listů
vedle pazoucliů nalézá se spící oko se záložnými oky. Spící oko jest nadějný
* ) Tam kde ee mluví o eoujmu
ného číela

oka a podoka, užívám, ja k o to i lid

činí,

dvoi
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zárodek na plodonosný letorost a vyžaduje veškeré pozornosti; nebot vylome
ním pazoušku aneb předčasným osecko váním rozvine se tchož roku a úroda
zmařena jest. Naproti listům vyrůstají hrozny a v dalším pokračování úponky,
jinak ručičky zvané.
Vrchol letorostů, zvláště ale sloupků, mívá rozličné zbarvení, což při
popisování 11a váhu padá.
Úplně vytvořený list vinný nalézá se naproti hroznům, je st zaokrouhlený
aneb 3 až 5tilaločný s choboty více méně vhloubenými. Nesahají-li choboty do
půli, nazývá se list laločný; sahají-li do půli, nazývá se rozeklaný; sahají-li
více než do půli — dělený; sahají-li až k řapíku — polo a zcela stříhaný.
Na obvodu je st list vinný nestejně a hrubě pilovaný. Zuby pilování jsou více
méně špičaté, což zejména se pozoruje při vrcholovém zubu. Barva listu bývá
rozličná na rubu a líci a obzvláště pro určování druhu slouží poznávání jeho
zbarvení na podzim.
v
Povrch listu bývá na rubu hladký, vlnitý, chlupatý až plstnatý. Žíly
čili nervy vystupují více méně, bývají zbarveny a zejména pro určování za
sluhuje úvahu bod, kde se stýkají. Řapík vinného listu jest bud tak dlouhý
jako hlavní nerv nebo kratší nebo delší.
Zárodky květu umístěné naproti listům rozvinují se dle druhův révy a dle
polohy, dříve nebo později; u nás průměrně okolo 24. června. Tu praví vinař
„co 14 dní předa 14 dní po svátém Janu Křtiteli odkvete, to dá výborné víno."
Objeví-li se v tom čase chladno, deštivo a větrno, oprchává květ a úroda mizí.
Květ vinný je st květenství latnntého a skládá se z ncúbledných žlutozelených
kvftkův s pěti tyčinkami a jediným pestíkem. Dle druhův rozličných jest také
rozličný poměr d^lky tyčinky k délce pestíku. Kalich je st nepatrný pětizubý
a koruna pětilupenná. Lupínky koruny jsou mi konci spojeny a odpadávají ve
spůsobě čepičky. Plod je st hrozen, skládající se z tropiny a z hobul, které
nazýváme zrnky. Hrozen bývá dle druhův krátký, dlouhý, jednoduchý, roz
větvený, ušatý, hustozrnný, řídkozrnný, stejno- a nestejnozmný. Stopka hroz
nová bývá krátká, dlouhá, tenká, tlustá, s prstenem plodonosným aneb jalo
vým. Stopicka zrnek byva taktéž ule délky, povrchu a barvy rozličná. Zrnka
se různí dle velikosti, slupek, hlizny, obsahu a peciček. Při určování má roz
hodný vliv chuť šťávy a doha zráni.
Úponky naproti listům ležící jsou provázkovité, závitkovitě se točící
ústroje, sloužící k zachycování se letorostů. Na letorostech vyrůstají v úžlabinách listů pazouchy, jednou v právo, podruhé v levo.
Naši předkové říkávali o vinici, na kteréž se nalézalo hojnost letorostů,
že má dobrý les.
Podobně jako javor a bříza na poraněném místě na jaře slzí, slzí také
réva vinná. S lzen í révy vinné stává se řezem, zejména děje-li se na jaře.
Vyskoumáno, že není slzení každý rok stejné, že může trvati 12 až 60 dnů
a že keř denně 10 až 950 kub. centim. šťávy ztrácí, což úplně závisí na vláze
půdy, poloze, druhu a teplotě. Prof. Neubauer nalezl, že ve vyteklé šťávě je st
l'4°/00 ústrojných a 0'7°/uo nerostných pevných součástek rozpuštěno. Dle jeho
měření obnáší tlak šťávy révy vinné 112 centim. výšky sloupce rtuťového.
Počet druhův révy vinné nelze dnes určitě udati. Dle nejnovější ampelo{írafie, mezinárodní amp. kommissí vydané, popsáno dosud 749 druhův rév
starého světa a 143 druhův nového světa. Roztřídění révy vinné starého světa*)
touto kommissí schválené spočívá na tvaru zrnek, na povrchu rubu listového a
na tvaruchobotu řapíkového. D]e toho rozvrhují se révy starého světa na tři třídy:
I. kulatozrnné,
II. podlouhlozrnné.
LU. neurčitozrnné.
* ) V itis vinifera,
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Každá třída pak se rozvrhuje na tři řady, a sice:
1. se spodkem lisým,
2. „
„
plstnatým,
3. „
„
vlnitým.
Každý řád na tri podřády dle chobotu řapíkového, a sice:
a) schobotem otevřeným,
b)
„
uzavřeným,
c)
„
neurčitým.
Celkem roztříděny veškeré révy na 27 oddělení, kteréž se známkují čí
slicemi římskými, arabskými a písmeny.
Amerikánské druhy*rozvrženy jsou v 5 skupení a sice:
1. Vitis cordifolia,
2.
„ aestivalis,
3.
„ labrusca,
4.
„ rotundifolia,
a 5. Hybridy.
Popisování rév vinných je st dosti nesnadná práce, a aby se dosáhlo ve
všech zemích viničných jednostejnosti, zachovává se postupu, kterýž přijat mezi
národní ampelografickou kommissí. Vzorec ku popisování rév určený, podávám
v následujícím:
Internationální formulář ku popisu druhův révy vinné od H. Goethe,
V. Pulliata a G. de Rovasenda.
1. Jm éno, synonymy, domov, rozšíření druhu.
2. Dějiny, literatura a vyobrazení druhu.
3. Všeobecné vlastnosti keře; vzrůst silný, prostřední neb slabý; úrodnost
velká, prostřední neb malá; choulostivý aneb otužilý proti zimním mrazům a
jiným nepohodám; proti plísním (Oídiu, Anthranose a j.) ; proti hmyzu (fyloxeře, obaleči, molu, roztoči a j.). Ponebí, půda, poloha a spůsob pěstování,
které mu svědčí.
4. Réví tlusté, prostřední neb tenké, více neb méně táhlé s mnoha neb málo
úponky; články dlouhé, krátké neb prostřední. Barva dříví, vlastností očí.
5. Mlází raší ranně neb později; hladké neb chlupaté; barva a jiné
vlastnosti.
6. Listy úplně vyvinuté, velké, prostřední neb malé, okrouhlé, podlouhlé
neb široké, tlusté neb tenké.
Choboty listů, pravidelné neb nepravidelné, více neb méně hluboké, ote
vřené neb uzavřené. Chobot fapikavý otevřený (podřadí a ) ; uzavřený (podřadí b );
proměnlivý (podřadí c).
Líc listu hladký neb drsný, více méně lesklý, chlupatý, barvy světlé neb
temně zelené. Rub listu hladký neb jednotlivě stojícími chloupky kryt (řád 1.) í
plstnatý, když chloupky se nedají lehce prsty setříti (řád 2 .); vlnitý, ani
hladký ani plstnatý, když chloupky se lehce dají setříti (řád 3.).
7. Ě a p ík dlouhý neb krátký, tlustý neb tenký, hladký neb chlupatý,
zelený neb Červený.
8. Opadávání listů ranné (burgundské, ušlechtilé), neb pozdní (kadarka,
cinyfal). Před opadáním se zbarvuje žlutě neb červeně.
9.Hrozen velký, prostřední aneb malý, dlouhý neb krátký, válcovitý
nphlíflíp ln tiřr iodn/vInrViv nali rn ívótvon r
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10. tStopka hroznová a stop íčky zrnek dlouhé neb krátké, tlusté neb
tenké, hladké neb bradavičnaté, zelené neb začervenalé, dřevnaté neb masité.
11. Zrna velká, prostřední neb malá, kulatá (třída I.) dlouhá, vejČitá,
eliptická (třída II.), ani kulatá ani dlouhá, ale nepravidelného tvaru (třída III.).
Slupka tlustá neb tenká, více neb méně trvanlivá, zelená, bílá, žlutá, červená,
šedá, fialová, modrá, více méně ojíněná a tečkovaná. Obsahu masitého neb
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šťavnatého, bílého
jiné zvláštní.
Upotřebení co
12. Z rá n í: 1.
2.
3.
4.
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neb barevného; chutě obyčejné, kořenné, muškátové neb
tabulový hrozen, na víno do sudu neb k obému.
doby velmi ranné na př. Madelaine Angevine,Malingre.
doby ranné na př.chrupka, burgundské.
doby pozdní na př.
ryzlink.
doby velmi pozdnína př. Terre promise,Cornichon, Bermestia, Zabalkanskoi.

Zvláštní karakteristické vlastnosti.

III. D ruhy rév y v Cechách k p řip ravován í vín a se hodící.
Na základě mnoholetého pozorování, zděděných zkušeností a požadavkův
nové doby mohu z velikého množství různých druhův révy vinné pro Cechy
odporučovati následující druhy:
A) pro červená vína:
1. B u rgu n d sk é m odré, kteréž od pradávných dob a i dosud v okolí Měl
níka se nazývá roučí modré, a okolo Prahy kocinka. Vypravuje se, že Karel IV.
když přišel do král. věnného města Mělníka, nalezl, že stráně tamnější hodí
se k pěstování vína; i dal přinésti réví v medu z Francie a rozšířil je. Odtud
prý pochází sláva a oblíbenost mělnických vín. Až dosud se nalézá u Mělníka
vinice s letopočtem 1348 ve zdi vyrytým, výměry 6 měr. Nejušlechtilejší bur
gundské „chambertin" pochází z jedné a téže révy vinné, kterouž Fran
couzové „pinót" nazývají. Ve výtečných ročnících dává réva tato také výtečný
mošt a z něho se připravuje výborné kořenné a lahodné víno. Z prostředních
a špatných ročníků jest však mošt málo cukernatý s převládající kyselinou a
aby i takový mošt přirozeným spůsobem poopraven byl, nutno k hlavní sadbě
burgundského vysaditi pomocné sadby a sice nejméně Jz|0 jakubského a '/io
portugalského, o kterých v následujícím pojednám.
2. Ja k u b sk é v M éínicku , také černá cibeba zvaná, podobá se burgundskému
v celém svém zevnějšku a různí se hlavně tím, že hrozen jeho o 14 dní dříve
zabarvuje. Přezráváním hrozen jakubský se scvrkuje a hrozinkovatí, ne
hnije. Druh ten při každém spůsobu pěstování dává hojné úrody, není chou
lostivý a snese spíše nepohodu povětrnosti než burgundské. Mošt z hroznu
jakubského obsahuje mnoho cukru a málo kyseliny. Víno samo o sobě jest
mdlé a nemělo by velké ceny. Zcelené však s burgundským špatných a pro
středních ročníkův, zejména před vylisováním, má cenu nemalou.
3. P ortugalské jest m ěkčí druh révy vinné, hodící se do chráněných poloh.
Hrozny velké a krásné — ranné zrají a mošt obsahuje málo kyseliny, a víno
hojnost barvy. Víno o sobě jest mdlé a má více cenu jakožto prostředek k na
pravení burgundského vína z nepříznivých ročníků, když se přidá zejména
před lisováním.
4. Svatovavřinecké v novější době mnohonásobně odporučované, dává
hojné úrody a zraje dříve než burgundské a později než jakubské. Nevyniká
však zvláštní keřenností a mívá více kyseliny než burgundské modré.
B) pro bílá vína:
5. R yzlink u nás v novějšídobě ve více okresích s výtečným prospěchem
pěstovaný osvědčil se pro úrodnost a hodností vína. Ryzlink nepodléhá mno
hým nepohodám povětrnosti a jde o něm vRýnsku povést: „ryzlink dává ka
bátek každý rok, elvín jednou za deset let.“ Za krátkou dobu, co se ryzlink
u nás pěstuje, poznán dostatečně. Dáno rnu obrazně jméno slavíka, poněvadž
jeho hrozen vyhlíží neúhledně, v sudě ale zpívá líbezně, jako žádné jiné, víno,
co se kořennosti a vůně dotýče.
6. P ry n č ode dávna u nás tak jmenovaný je st druh tramínu u nás zdo

158

Vinařstvi.

mácnělý. Naši staří předkové druh ten tak nazvali, aby vyznačili, že dává
nejprvnější víno ze všech vín „vinum princeps". Co se dotyce hroznu, podobá
se v neúldednosti ryzlinku, ale i také v jakosti vína neostává za ryzlinkem.
V Žernosecku zaujímá prynč skoro 2'3 sadby veškerých vinic.
7. B u rgu n d sk é bité, sestra burgundského modrého, roste bujně a dává
jemné a kořenné víno. V prostředních ročnících vystupuje v něm nápadně
nezralá kyselina (kys. jablečná). Ve Francii pěstuje se zvláště okolo města
Chablis, od něhož i víno chablis se nazývá.
8. B u rgu n d sk é červené, sestra předešlého, dává taktéž líbezné silné víno,
hodící se obzvláště za přísadu k ryzlinku. Matolin možno použiti k přípravě
červených vín.
9. Cinyfal zelený od pradávna v našich vinicích pěstovaný, je st úrodný
a hodí se velmi dobře co prostředek k opravě bílých vín z řečníkův nepo
dařených.

IV . D ruhy ré v y v Čechách k pěstováni tabulových hroznů se hodící.
K pěstování hroznů tabulových při stavení na stěnách, hodí se především
následující druhy:
1. Boučí slabé (Maliugre precoce*) dává hrozny prostřední velikosti se
zrnečky podlouhlými, žluté barvy, tenké kožky a medové chuti. Keř jest sla
bého vzrůstu a vyžaduje krátkého řezu.
2. R oučí ja k u b sk é (Madelaine noir**) dává hrozny prostřední velikosti
s kulatými zrnky modré barvy a kožky tuhé Zraje brzo po svaté Majdaleně
aneb po svátém Jakube, což původ dalo k jeho pojmenování. Keř jest slabšího
vzrůstu, vzdoruje dosti mrazům a jiným nepohodám, vyžaduje krátkého řezu
a je st velmi úrodný.
3. Roučí hedbávné (Frílhleipziger, Seidentraubc***). Druh tento v M61nicku po různu pěstovaný jmenuje se „cibeba bildu pro trvanlivost hroznů na
keři. Dává hrozny dosti veliké, krásného vzhledu, podlouhlých, velkých zrn,
žluté barvy s rezavými skvrnami, tenkou kožkou a líbezné chuti. Keř jest
silný, vyžaduje dlouhý řez a Časté hnojení.
4. Roučí f.ahnské (Frůher von der Lahnf), dává velké hrozny, velikých
podlouhlých, bíle ojíněných zrn, s kožkou pevnou chruplavou, obsahu masitého,
chuti líbezné. Svým bujným vzrůstem, krásným, velkým, na spodku plstnatým
listem, vyniká nápadně. Keř je st velmi silný, hodí se ke krytí vysokých stěn
a vyžaduje delšího řezu, silného huojení a dobré půdy. Zraje o něco později
než roučí hedbávné.
5. D iam ant , nejrannější druh z oddělení ušlechtilých, ve Francii Chas
selas f f ) zvaných. Jest to nejbližší příbuzný v Mělnicku pěstovaného „arab
ského" a „ušlechtilého “ Dává hrozny, které jsou pravou okrasou stolní. Velké
hrozny, zrn kulatých, zažloutlé barvy s hnědými skvrnami, zrají v září. Keř
je st dosti silný a vyžaduje dle vzrůstu řez na čípky a na oblouky.
6. Ušlechtilé červené(Chasselas rougeýfý) zraje později než diamant a Uší
se obzvláště Červenou barvou zrn od předešlého.
7. Ušlechtilé m uškátové {Chasselas inusqué*fj dává nejlíbeznější a nej

*) Cti malengr prekós, francouzská slova znam enající slabé ranné. „R ou čí" v Mělnicku
užívané znam ená ranné.
* * ) Cti madlén ro a r, trancouzské slovo znam enající M ajdaleuské černé.
* * * ) Pojm enoval jsem je j roučí, že ranně zraje a hedbávué dle něm eckého Scidentraube.
t ; Zve se tak od řeky L ab n , která vtéká do Rýnu.
t t ) Vyslov šasla, francouzské slovo znam enající junák,
t + t ) Vyslov šagta rúž, francouzská slova znam enající ju n ák červený.
*+) Vyslov šasla rayské. francouzská slova znam enající ju nák kořenily.
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chutnější hrozny. Zrna kulatá nepříliš velkých hroznu chroupají a vedle lahody
mají jemnou kořennost a dobrotu nevýslovnou. Hodí se obzvláště k pěstování
v polohách chráněných.
8. Svatovavřinskě (St. L-iurent *) zraje o několik dní dříve, než roučí modré,
má větší hrozny s modrými zrny a tenkou kozknu. Keř je st vzrůstu ne
příliš silného.
9. C inyfal zelený a cin y fa l modrý (Sylvaner jírůu, Sylvaner blau) roste
všude a dává hrozny značné velikosti, zrna kulatého, tečkovaného, které v září
zraje. Keř ne příliš silný, jest velmi úrodný a miluje řez na čípky a oblouky.
10. Muškátové bílé *Muscat blanc) vyžaduje nejlepší polohu a pak
krátký řez, dává velké hrozny s velikým kulatým zrnem, tlustou kožkou
s obsahem masitým. Chuť ovoce je st na nejvýš kořenná. Zraje později.
11. Tram ín, kotenný (Muscattraminer) dává hrozny prostřední velikosti,
zrn červenohnědých, stěsnaných, kožky tuhé a chuti kořenné, líbezné a sladké.
Zasluhuje obzvláště proto pěstován býti, že se dá dlouho — na příhodných
místech rozvěšený — uchovati. Keř je st drobný a miluje řez delší.
12. M odré trolinské (Blauer Trollinjíerj dává veliké hrozny s velkými
úplně kulatými zrny, které jsou masité a šťavnaté. Vyžaduje velmi chráněné
polohy, poněvadž pozdě zraje. Keř jest. siluý a snese delší řez.

O jed notlivých pracích při pěstování k e ře vinného.
Dříve než-li přikročím k popisování jednotlivých spůsobův pěstování révy
vinné v Čechách, vysvětlím nejhlavnější práce, kteréž řádné pěstování révy
vyžaduje. Jsou tozejmena řez, týčení, vazba, rámování, kopání, podlom, skracování, osečkování, krytí, překládání a hnojení.
1.
O řezu. Itéva vinná, ponechaná sama sobě, dává hrozny malé, zrna
drobňounká, málo šťavnatá s velikými jadérky. Aby réva poskytovala šťavna
tého ovoce, z něhož by možno bylo cukrnatý mošt lisovati, nutno učiniti, aby
výkon vyživovací jenom na inalý počet ok omezen byl. Toho lze dosáhnouti
odstraněním všech přebytečných dílů keře vinného. Dle pravidla možno očekávati
hrozny pouze z ok piodonosného réví a proto při řezu nutno obraceti celou
pozornost na díl tento.
Za základní pravidla každého řezu slušno považovati následující:
1. Veškerá stařina, vyjímajíc nevyhnutelně potřebnou, odstraňuje se.
2. Veškeré reví zřízne se tak, aby
počet ok plodonosných síle keře při
měřen byl, aby keř žádoucího užitku
a zároveň potřebného dříví dal, jak toho
způsob pěstování vyžaduje. Jindy se re
zalo žabkou, nyní se stříhá nůž kam a
k tomu účelu zvlášť sestrojenýma. Jedny
z nejlepších nůžek, k stříhání nejspůsobilejěí jsou tak nazvané Dittmarské
iobr. 85.).
Stříhá-li se réví u samé stařiny,
,,,,r *
nBíky k ■tniucai
nby se oční kroužek neporušil, povstane
r:řez na oční kroužek. Stříhá-li se réví, aby 2— 5 a více očí ostalo, povstane
zřez o 2— 5 a více okách. Zřez o 2— 5 okách sluje Čípek a o více okách tažé?)
neb oblouk. Dle rozličných druhův révy vinné, dle půdy a klimatických poměrů
vyvinuly se rozličné druhy řezů a liší se od sebe dobou vykonávání, pone

*) Vyslov Sén Lorán, znamená Bvatovavrineké.
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cháváním vyšší neb nižší stařiny, očních kroužků, čípků a tažňů, nebo pouze
čípků a očních kroužků
2. O týčení. Aby se keř vinný dle přirozenosti své mohl pnouti, opatřuje
se tyčkami, které se ke keři zarážejí a sice tak, aby umístěny byly na straně,
co možná severní. Tak jako se keře v řadách vysazují, tak se i tyčky z príma
a v řadách zatloukají. P ii obstarávání tyček nutno k tomu přihlížeti, aby
měly délku 2 metrů a aby byly z vyzrálého trvanlivého dříví (akátové, smrkové).
Před upotřebením se mají veškeré kůry zbavili a po úplném vyschnutí
na dolením díle dehtem napustiti. V novější době se nahražují tyčky želez
ným pocinkovaným drátem,
3. O vazbě. Ker vinný je s t rostlina pnoucí se, což z úponek na letorostech
patrně zjevno. V divokém stavu v teplých krajinách vine se réva okolo stromů
a dosahuje vrcholů jejich.
Pěstováním přivádí se keř vinný v nepřirozený stav, jeho vlastní činnost
se obmezuje a tu pak nastává otázka co, jak a kdy se má vázati.
Již příroda sama v tom ohledu okazuje, co nejdříve vázáno býti m á;
jsou to ony části keře, které jednou svých přirozených úponek zbaveny byly,
zejména starci a tažně. O čase, kdy vazba provedena býti má, rozscházejí se
mínění. Jedni myslí, že jest nejlépe, váže-li se hned po řezu, poukazujíce
k tomu, že se práce stejnoměrně a pravidelně vykonává. Druzí radí, ahy se
teprvé po odkvětu vázalo, an keř, volně se pohybující a při zemi ležící, lépe
odkvěte. Pro oba náhledy jsou důvody. Dle pozorování v Mělnickn jsem však
pro to, aby se vázáním počalo co nejdříve, než oka zholoubatí.
Vázání tažňů a starců má se díti pevným vázadlem, zejména vrbovými
proutky, aby dlouho a pevně drželo. Při tom budiž co pravidlo zachováno,
aby tažně v ohýbané poloze vázány byly. U druhův bílých, které netrpí plísní
listovou, je st dobře blíže země vázati, u červených trochu dále od země, aby
hniloba hroznům neuškodila.
Sloupky a letorosty se v pozdějších dobách opatrné slámou váží, dle po
pe třeby a vždy tak, aby žádné chumáče nepovstávaly a vzduchu i světlu vol
ného se přístupu poskytovalo. Při podzimním řezu se váže teprvé na jaře.
4. O rámování. Nejvrcbnéjší kořeny révy vinné, rosní kořínky odejfmají se časně z jara. Práce tato vyžaduje opatrnosti, neboť rámování by
se stalo velmi škodlivým, kdyby se hranice překročila a odnímaly se i spod
nější kořeny, které zejména ustanoveny jsou, aby z vybnojené půdy potravu
braly. Při rámování se užívá malých motyček tak nazvaných ramovaČek k od
krývání keře a žabek k odřezávání kořeníčka.
5. O kopání. Kopání na vinicích je s t práce, která se nejčastěji během
roku opětuje a na jejím ž správném provádění zdar hospodářství viničného
závislý jest. Kopáním chceme dosáhnouti, aby se kořenům keře vinného bez
poškození dostalo kypré výživné půdy a půdě potřebného vzduchu, tepla a
vlhkosti. Za tou příčinou nutno především dobře znáti stav a vývoj kořenů,
co do hloubky i co do rozložení; dále složení a hloubku půdy a svah stráně.
Teprvé na základě bedlivého proskoumání možno určiti, jak hluboko se má
kopati a čím. Keř s kořeny mělkými, v půdě kamenité, řídké, se svahem
příkrým, vyžaduje rozhodné mělké a velmi opatrné okopávání a naopak, keř
s hlubokými kořeny v půdě hlinité, svahu nepatrného, snese s prospěchem
okopání 25 a více centimetrů hluboké. Kopání se má díti za sucha a tak, by
svršek přišel dolů a spodek nahoru a aby se keři a jeho kořenům neublížilo.
Hlubokým kořenům kopáč dělníkův neublíží, ale tím více vrchním kořenům,
které majíce vzduch a vyhnojenou půdu, tím více rostlině potravy poskytují.
Příliš častým a neopatrným kopáním možno keři více ublížili než prospčti.
Nejméně třikrát má se keř kopati. První a hluboké kopání má následovali
hned na jaře, po řezu, kde keř zbaven je s t nepotřebného révoví; druhé ko
pání následuje, když ovoce nasadilo a třetí kopání je st vlastně více hubení
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plevele v době, kdy se začínají hrozny zbarvovati. Ke kopání se užívá vinařské
motyky, kopáče a nosatce. V půdách hlinitých a kyprých stačí motyka, v ka
menitých se užívá kopáče a ve zvláštních případech, kde půda je st velmi
tvrdá a kamenitá, nosatce (obr. 86., 87. a 88.).
6. O podlomu. Podlom je st
jedna z nej důležitějších prací na
vinicích a vyžaduje zkušených a
opatrných dělníkův. V době, kdy
se keře zazelenají a mlází tak da
leko ve vzrůstu pokročilo, že zá
rodky na hrozničky patnjě znalé
Obr. 86. Motyka
jsou, má se podlamovati.
Na keři vté době se rozeznává:
a) Sloupky na dříví, kteréž
vyrážejí z nejspodnějších ok a způ
sobilé jsou k vypěstování dříví,
pro budoucí rok bez ohledu na to,
mají-li nasazeno na užitek čili nic.
b) Sloupky na užitek, kteréž
obyčejně vyrážejí z ok réví a opa
třeny jsou zárodky na hrozny.
c) Sloupky na jalovo, kteréž
sice vyrážejí z ok réví, ale bez užitku
a nehodí se na vypěstování dříví.
O b r. n . N o u t c e
d) M lází listové, vyrážející
na staříně a neženoucí do sloupků,
ale pouze do listů, tak nazvané
můrky.
e) Sloupky vyrážející ze
stařiny.
Dělník viniční před podla
mováním opatrně kel prohlíží a
dbá toho, aby pojistil keři pro
budoucí rok hojnost dříví, tvar přiměřený a slušnou úrodu v běžném roce.
Toho docílí, když především šetří sloupkův na dříví a na užitek. Sloupkův na
dříví nechá raději více, než je st nutná potřeba, aby keř pojištěn byl proti mož
nému poškození. Sloupkův na užitek nechá tolik, co keři přiměřeno a ostatní
mlází vyláme, aby neubíralo keři marně síly. Velmi škodlivé jest vylamování
spodních listů v. Jsou-li výhonky pevně srostlé na keři, nesmí se vylamovati,
nýbrž stříhati, aby nepovstala rána — počátek zhoubného raka.
7. O skracování. V době květu keře vinného nepodnikají se ve vino
hradech žádné práce, aby odkvětání bez překážek se dělo. Hned po odkvětu
počíná vinař skracovatL Letorosty plodonosné, nehodící se na vypěstování dříví
pro budoucí rok, skracují se tak, aby 3 neb 4 listy nad posledním zárodkem
hroznovým ostaly. Tím se spůsobí, že se síla keře vede do listů a hroznů se
nalézajících a vyvinování hroznův se podporuje. V té době se také pazouchy
na letorostech zkracují, aby pouze jeden list na nich ostal. Vylamování pazouchů jest nebezpečné, an spící oka v úžlabinách listů se nalézající tím se
probouzejí a k vyvinování pohánějí.
Skracování letorostů má hlavně ten účel, aby se zabránilo velikému
zhoustnutí keře vinného. U slabých keřův se skracování musí obmeziti na nejmenší míru. Pravou míru lze pro každý druh révy a pro každé pěstování
pouze zkoušením nalézti.
8. O oseckovdní. Ke konci leta, v Čase kdy se hrozny počínají zapalovati
a letorosty daleko přes tyče přesahují, zkoumá opatrný vinař, zdali vzrůst keře
K ro n ik a p r á c í
C il V .
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vinného zaražen jest čili nic. Nerostou-li letorosty více a objevnje-li se na
koncích letorostů houstnutí listův a na spodku letorostů zasychání pokožky —
zraje-li d řív í — , přikročí vinař k osečkování — k osekávání vrchů — t. j.
stříhá konce letorostů tyčky přesahující. Tím se urychluje zrání dříví a slunci
se umožňuje přístup k listům. Předčasným osecko váním se způsobuje veliká
škoda; veškerá oka se popohánějí k činnosti, obzvláště ale nejvyšší, která zhusta
vyrážejí a na zmar uvedena bývají. Keř před časem osečkovaný vzdoruje méně
nepohodám zimní doby a jest více vydán mrazům. Opatrný vinař dlouhých
letorostů šetří, kde má prázdná místa ve vinici, aby jich později upotřebiti
mohl k překládání.
9.
O krytí. V zemích, kde se v zimní době snižuje teplota na 15 a více stupňů
pod nullou, tam se musí keře vinné krýti, aby nevzala oka porušení zimou. Krytí
se může díti tyčkami, které se ze země vy táhnou a kladou na keře k zemi Ohnuté.
aneb přikopáváním. Druhý způsob
má mimo to ještě výhodu tu, že
se země obrátí a vystavuje přes
celou zimu zvětrání a pojímání
vláhy.
10.
O
přfklátiéní. Z rozlič
ných příčin ví yhvne každoročně ve vi
nici více méně keřů a nastává úloha,
tyto vyhynulé keře nahradili. To
stává se překládáním. Za tím úče
lem sc vyhlídne již při osečko
vání dlouhé vyzrálé Téví na sou
sedních keřích a neosečkuje se.
Po vinobraní aneb z jara se od
réví, k překládání určeného, vy
kope k místu, kde keř vyhynul,
hrůbek asi 45 centm. hluboký, na
čež se do lože réví položí tak, aby
špička vyčnívala na místě, kde
keř vyhynul, (obr. 89.j. Na překlá
dajíce se dá vrchní hlína, na ni něco
proleáeného hnoje a konečně opět
O t r . 6 S . P rc k lá d iin i k e ř e T in n é M , ni ilečný k t í n p řck ln iln o ec.
^ v
hlína, skoro zároveň s ostatní půdou
S překládáním se zachází, jak toho způsob pěstování vyžaduje, zejména zřezá
se na 1 až 2 oka. Po 3 letech, kde se zakořeněni v hojné míře stalo,
odřízne se od matečného keře, aby nabyl samostatnosti.
11.
O hnojení Bozumué hospodaření toho vyžaduje, aby se půdě ty
součástky nahrazovaly, které sklizenými plodinami ztrácí a aby se v kyprém
stavu udržovala, by zvětrávání nepřetržitě postupovalo. Účelu toho lze dosá
hnout! řádným hnojením. Dle zkoušek Neubauerových odejímá se 1 hektaru
vlnice ročně řezem, podlomen, osečkovánim a vinobraním (48 hektolitrů vína)
mimo jiné sloučeniny: 93*6 kilogramů drasla a 27‘2 kilogramů kyseliny kostečné.
Zároveň nalezlNaubauer, že v 156 metr.
centech čerstvého kravského hnoje
obsaženo 93‘6kilogramů drasla a ve 108metr. centech téhož hnoje 27*2 kilg.
kyseliny kostečné. Z čísel těchto vidno, že k vyhnojení vinice, která ročně
dává po hektaru 48 hektolitrů vína, zapotřebí 108— 156 metr. ceutů hnoje.
Hnojí-li se ve 3 letech jednou, tedy okolo 400 metr. centů hnoje na 1 hektar
půdy. Počítá-li se cena jednoho metr. centu hnoje na 45 krejcarů, obnáší vý
lohy na hnojení jednoho hektaru ročně 60 zl. V Čechách se klidí průměrně
po 1 hektaru vinic pouze 15 hektolitrů vína a stačí tudíž třetí díl uvedené
výlohy na hnojivo. V novější době se čím dále, tím více potvrzuje, že hnojení
minerálními hnojivý a chlévským hovězím hnojem jest révě vinné nejprospěš-
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nější. U nás v Čechách hodí se k tomu účelu výborně výpalky z vinopalen
ua melasu, ve vypáleném i v tekutém stavu, co mrvivo draselnaté; a spodium
v cukrovarech již nepotřebné, rozrušené kyselinou solnou, co mrvivo kostečné.
Hnojení má se díti z pravidla na podzim a v zimě, a jen výminečně na jaře.
Ukládáni hnoje do půdy může se vykonávali dle doby hnojení a jiných okol
ností, bud do řádků aneb se vykopají nad keři jamky, do nichž se hnůj sype.
Hnojení má vztah na víno a známo jest, že nehnojené vinice sice sladké a
silné, ale řídké a hubené víno dávají, kterému tělo schází a, že silně hnojené
vinice příliš tělnatá vína dávají.
12.
O odkrývání. Ke konci zimy aneb na počátku jara zbavují se keře
vinn é své zimní pokrývky odkopáváním hlíny aneb rovnáním týček do kozlíků.

VI. Pěstování k eře vinného v Čechách.
Pěstováním keře vinného chceme docíliti trvalé úrody a dobré hodnoty
hroznů. Dle místních poměrů, dle druhů révy vinné a dle žádoucí hodnoty
vína samého vyvinuly se rozličné spůsoby pěstování a ty se různí od sebe:
1. vysazováním vinic a kopáním, 2. překládáním, 3. řezem, podlomeni, odstra
ňováním pazouchů, skracováním a osečkováním letorostů, 4. vázáním, 5. hno
jením a ft. krytím. Při každém pěstování hledí se, aby stařina tvořila pravidel
nou kostru pro mladinu, a aby bylo stařiny co nejméně a mlazí co nejvíce.
V Čechách v tomto okamžiku rozeznáváme na vinicích dva spůsoby pě
stování révy vinné a sice dle starého spůsobu — staročeské pěstování, a dle
nového spůsobu — novočeské pěstování. — V následujícím promluvím o obou
spňsobech a konečně o pěstování na stěnách.
j

A ) Staročeský spůsob pěstování révy vinné na vinicích.
Na starých vinicích v Čechách s malými výminkami zachovává se ze
jména v okolí Mělníka „pěstování na starci,“ (což po němečku by slulo Schenkel-Erziehung). Na kmenovém starci zřezává se réví na zřezy o 2 až 5 okách.
Když postupem času keř dosáhl značné výšky jednoho metru, překládá se,
čímž se ceiá viniee zm iazuje;— vinice staré přetvořují se na mladé,— stávají
se nehynoucím i. Překládání toto se opakuje dle půdy a jiných poměrů každých
16 až 20 rokův jednou. Na vinici, která k zmlazení určena jest, vykopou se
krechty, dlouhé hrobovité strouhy 50 cm. hluboké a 50 cm. široké, a do
těch se celé keře potápějí. Aby se keře mohly řádně potopiti, vybortuje se
jeden keř po druhém t. j. učiní se hrůbky od jednotlivých keřů do krechtu a
odhrabe se hlínn až na lože, t. j. na místo kde kořeny se nalézají. Na to
se podhodí krecht hořejší zúrodněnou hlinou, keř se sehne do krechtu a po
loží se na protější bord (stranu) a sice tak, aby nejlepší réví, tak nazvaná
špička, do polovičně výšky krechtu dosáhlo. Na to se lože i keř potopený po
hodí něco hlinou, hnojem a konečně opét hlinou. Krecht tak upravený jest
pouze do polovice ukryt.
První rok se špice zřizne na 2 oka. Druhý rok se réví v minulém roce
vyrostlé skrátí. Hořejší réví se skrátí na 3 oka a nazývá se zřez hlavní. Do
lejší réví se skrátí na jedno oko a nazývá se podpusta. *)
1. Obraz 90. představuje přckládance v prvním roce, špice je st zříznuta
na 2 oka;
2. představuje překládance v druhém roce v krechtě více ukrytého;
3. představuje keř v třetím roce úplně krytý.
T řetí rok řeže se k eř takto: hlavní zřez na nejvySstm rév í n a tři oka a
potUdav n i zřez na dvě oka a u země podpustu na dvě oka. ftez v třetím roce

se staví v napolovic ukrytém rozvode. Proto se musí také pozor dáti na do
*) Resorwezapfen.
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sobem se ve vzdálenosti '/3 metru pokračuje kladením sazeček. Ostatní práce
ke vzrůstu jsou naznačeny v předcházejícím.
Dle staročeského spůsobu se křoví vinné na podzim kryje. Asi na týden
před svátým Martinem vytahují dělníci tyčky, odkopávají keře a schýbají je
k sobě. Na sehnuté keře se položí na proti sobě dvě tyčky a přes ně na přič
ostatních 5 nebo 6, a příhrabou se hlínou. Taková oddělenička šlovou postelí.
Na jaře okolo svátého Josefa se tyčky sbírají, urovnávají do kozlíků, na
čež se křoví od země vyzdvihuje a prohlíží, aby se to, které jest nutné překládati, cejnovalo — označovalo — na znamení, že se nemá řezati. Řezba se
provádí, jak již naznačeno, po řezbě se rámuje, na to se kope, co možno nejranéji, a před objevením se holoubátek. Na to následuje dělání rozvodu, tý
čení, podlom, považ, druhá kopačka (před květem), druhý považ a oscčkování
po svátém Vavřinci. Dle staročeského spůsobu se pazouchy vylamují a letorosty
se neskraeují dříve, až při osečkování. Když víno počne barvití, vypleje se na
2 metry kol kolem vinice tráva a prostranina ta se drobně skope a hrabič
kami uhrabe. Skopanina — okolek nazvaná — jest pak co poloviční hlídač,
na kterém se znamená stopa nepovolaného škůdce hroznů Při vinobraní se
hledí k tomu, aby se brzo po prvním dešti po svátém Václavě sbíralo. Nahnilé
a poškozené hrozny se bedlivě vybírají.
Ji) Novo české pČstování révy vinné na vinicích.
Novočeské pěstování se vyvíjí ze zkušeností, nabytých novějšími pěstiteli
révy vinné v Čechách a je st tudíž výsledek Činnosti všech probudilých pěsti
telův českých. Z náhledův dosud se různících uvádíme ty, jež provádějí se na
vinicích Dolno-Beřkovických.
Dle nového způsobu se
stráň k založení vinice spůsobilá dle půdy a svahu překopává na půl, až na jeden metr
hloubky. Urovnaná půda se
vykolikuje tak, aby řádky byly
co možná vodorovné a slunečné
ulice co možná směrem k jihu.
Vzdálenost řádkův od sebe ob
náší asi 1 metr a vzdále
nost sazeček asi 1 metr dle
povahy půdy, druhu révy a
sklonu stráně. Sazečky mohou
býti kořenáče, také ale řízky
a sázejí se kolmo a tak, aby
hlavičky kerův při zemi ležely.
První tri léta se mladé keře
řeží na oční kroužek, aby se
vytvořila pěkná babka zároveň
se zemí. Na babce se pone
chává ve 4. roce 6 réví (obr.
92.), které se v 5. roce na
konci zimy rezi. Dvě proti
ohr. si. Novoíeiké p^ntov^i rí»y.
sobě ležící réví se zřiznou na
oční kroužek, 2 proti sobě stojící réví na krátké čípky a 2 réví ostanou nezříznuty k řezu za zelena, co réví záložní na vypěstování tažňů. Řezem na
oční kroužek a krátké čípky pojišťuje se hojnost dříví z babky a záložní réví
pojišťuje užitek. Rámování se vykonává pouze u mladých keřův a u překládancův
při řezbě. Objeví-li se zhoubné jarní mrazy, zachová se z hojnějšího počtu ok
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několik ok neporušených, zejména nejspodnejšť oka tažňův a úroda je st poji
štěna. Při podlomil se záložné réví zřízne dle potřeby, aby keř nebyl přetížen.
Kopání se děje soustavně ve 3 dobách a sice nejprve na podzim po vino
braní za tím účelem, aby se babky keřů a spodní oka réví kryly a pfida k při
jímání vláhy zimní nzpfisobila. V té době kope se hluboko, hlína se ohraď a
klade tak, že v řadě keřů povstanou hřbety a mezi řadami kerův brázdy.
Půda nabývá většího povrchu a je st zvětrání více vydána. Podruhé se kope
po řezu na počátku jara za tím účelem, aby se babky odkryly a pfiLda přes
zimu zvětralá obrácením ke kořenům dostala a zkypřila. Kopání se vykonává
tak, že v řadě keřů povstane příkop a mezi řádky hřbet. Třetí kopání se koná
před květem a po květu za tím účelem, aby se plevel vždy znova vyrůstající
vyhubil, čehož se docílí mělkým kopáním, také oráním.
Pazouchy se zkracují na 1 až 2 listy nad révím a plodonosné letorosty,
které nejsou ustanoveny na dříví příštího roku, skracují ze na 2— 3 listy nad
nejvyšším hrozníčkem. Osečkování so děje nejpozději co možno. Proti zimním
mrazům chrání se babka, 2 záložní réví a nejspodnější oči réví ostatních —
včasným přikopáním a krytím hiinou na podzim.
Tyčky zcela suché a na špicích dehtem natřené a chráněné se ze země
nevytahují. Překládání keřů sc děje tak, že překládnnec se po 2— 3 letech od
matečního keře zcela odřezává, aby co samostatný jednotník dále se vyvíjel.
První tři leta řeže se překládanec na oční kroužek aneb na jedno oko. Vázání
děje se dle potřeby v každou dobu, vyjímajíc dobu květu. Vinice se hnojí každý
třetí až pátý rok a sice po hektaru 400 metr. centů chlévského hnoje aneb
poměrnou náhradou minerálního mrviva, zejména draselnatého (výpalky z me
lasy) a kostečného (kosti).
C ) testování révy vinné při. zdi.

Toto pěstování má své jméno dle francouzského slova „treillage“ po
česku mřížování, poněvadž se stěny zdí, na nichž se keře pěstovati zamýšlejí,
pokrývají laťkami ve spůsohě mříží. V českém jazyce se trellažové pěstování
nazývá pěstování na odrách aneb na zábradlích a v novější době na drátech,
poněvadž se drátu používá místo laték. Ku pěstování trcllažovému se hodí po
lohy chráněné, zejména západní, jihozápadní a polední, méně východní.
Z rozličných druhův pěstování trellazového popíšu kombinované pěstování
0 dvou kmenech s postrannými rameny a pahejly. Za tím účelem se při zdi
určené k vysazení révou vinnou ke konci zimy vykopou ve vzdálenosti asi
1 i více metrů jámy na metr hluboké a metr široké. Hlina původní pak-li je st
hubená, se odstraní a nahradí dobrou kompostovou. Sazečky čerstvě ze země
vyňaté, aneb pak-li odjinud dodány byly, dříve ve vodě močené, se po dvou
do jam sází. Kořenuý díl sazeček se co možná nejvíce od sebe oddálí a hla
vičky k sobě sblíží a obě sazečky se tak hluboko ponoří, aby hlavičky koře?
náčů byly zároveň se zemí. Sazečky se opatří prozatímně tyčkami a napotoin
malou ohradou, aby chráněny byly před škfldci. První rok se letorosty ponechávají
volnému vzrůstu bez všelikého obmezování. Pouze k tomu se přihlíží, aby leto
rosty se vázaly k tyči, nebot známo, čím výše letorosty dorůstají, tím hlubší
kořeny se vytvořují. Na podzim se všechny letorosty až k očním kroužkům
zříznou a keř se zakryje slámou aneb hlinou.
Druhý rok se keře ke konci zimy odkryjí a ponechávají vzrůstání bez
obmezování. Letorosty se vážou. Na podzim se zříznou na každém jedlnotníku
2 réví na jedno oko a ostatní na oční kroužek. Keře se ukryjí.
V třetím roce se před odkrytím zřídí na stěnách trellažování. Za tím
účelem vyměří se vodorovné linky po celé stěně ve vzdálenostech 30 až 50
centimetrů počínajíce od půdy. Když vše vyměřeno, zatloukají se na počátcích
a koncích a ve vzdálenostech 3 až 5 metrů želízka na konci očky opatřená
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k provlékání drátu. Želízka nechť mají dle okolnosti asi 25 centiin. délky.
Očky želízek provléká se pocínovaný železný drát a dobře se napne.
Na místech mezi okny se může místo drátu vypomoci laťkami, (obr. 93.).
V tom roce se z každé dvojice, (tak totiž nazveme dva keře vedle scbe
vsazené), vypěstují 4 letorosty k dalšímu pěstování nevyhnutelné a 2 letorosty
jako záloha, kdyby některý z jmenovaných ětyr utrpěl. Letorosty ani pazouchy
se neskracují ale vážou, aby co možno nejvétšího vývoje dosáhly. Na počátku
aneb na konci zimy se záložní réví odstraní a 4 ostatní réví se zříznou tak,
aby jedním okem přesahovaly první drát nej spodnější.
Na zimu kryje se réví slámou. Ve čtvrtém roce se z nejvysších oka dvou
postranných réví vypěstuje levé a pravé rameno k pokrytí nejspodnějšího drátu,
a z nejvysších ok dyou vnitřních réví se vypěstuje pravý a levý kmen vzhůru
se pnoucí.
Z ok níže ležících se vypěstují záložné letorosty a ostatní oka se vylá
mou. V tom roce poskytuje již dvojíce keřů okolo Klti hroznů. Jsou-li keře
slabé, mohou se zárodky hroznů odstraniti, aby se neunesly aneb na polovic
umenšili.
Na podzim aneb na konci zimy se zříznou ramena na 2 oka a kmenové
réví tak, aby jedno oko přesahovalo druhý drát. Záložní réví se odstraní úplně.
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Keře se ohnou a přikryjí slámou. V pátém roce se ke konci zimy odkryje,
kmenové réví se uvážou vzhůru a ramenové na strany. Z nejvysších ok kme
nových réví se vypěstuje pokračováni kmenových réví, z ok pod jmenovanými
ležících se vypěstují ramena pro druhý drát a ze zbývajících ok plodonosné
letorosty. Z ramenových réví se vypěstuje pokračování ramen a plodonosné
letorosty. V tom roce se urodí přes 16 hroznů, které mohou ostati. Letorosty
sloužící na vytvoření pokračování kmenových reví a ramen se neskracují, ostatní
se skracují dle potřeby.
Tím spůsobcm se pokračuje dále, tak že se réví, které neslouží ku po
kračování, zřízne na užitek, čímž povstávají v těch místech pahejle, na kterých
se každoročně nejméně jedno oko ponechává.
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VII. Škůdcové rév y vinné.
Jako každá rostlina tak i réva vinná má své nepřátele. Poznání těclit.o
nepřátel je st veledůležitou úlohou každého, kdo révu vinnou pěstovali zamýšlí
a to tím více, an v nynější době jeden z nejzhoubnějších škůdcův více než mih
lion hektarů vinic úplně zhubil.

lU

O b r.

U ca rá v o k u z n á (P h lllo jcen i v n s la lr li) [P la n c h c n ]. a , c la r v y e a m líe k z e h řb etn í a M íšn i s t r u n y ;
dten á ja m l i k i i ; d i i n i f k a i n é i e ji e i r a j l ř k a ; e neokřidlenili í a u i i k a .

b okťi

Obr. M . a Z d r a v ; koří r e k vin n é ré v y ; i vřeténkovité nabubřeniny m šicemi na kořínfcdch révy ip p in b en é; c vajidka
m šice uložené v kňře kořenil v ip n ý ch ; d lis t révy vinné, p o k ry tý n a ■pcdní »vé Mrapé m n o íiiv im hrade vek utvo
řených m íleenil rév o k a ín ý m l; « kolm ý prftrez je d n é b ra d a v k y , aby v td é tl bylo vtuíéke v léchto bradavkách nloiana

Z živočišných nepřátel zasluhují veliké pozornosti následující:
1.
Mšice révokazná nazývá se vědeckým jménem Pliylloxera vastatri
(Planchon), což znamená doslovně listozmar zhoubný. (Obr. 94., 95.).
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Objevuje se ve dvou odrůdách a sice předně 11a listech keře vinného,
zejména na amerických druzích v Americe a za drnhé na kořenech zejména
evropských ale i také amerických rév.
Pozorujeme-li v letní době kořeny révy, na nichž révokaz se uhnízdil,
shledáme, že jsou nejmladší kořínky nápadně vřetenovitě nabubřeny a starší
kořínky éásteěně nahnilé. Všechny kořeny vyhlížejí, jakoby sirným žlutavým
práškem posety byly. Pod lupou rozeznáváme na kořenech celé skupení temnožlutohnědých mšic pevně sedících a vedle nich menší světležluté sem tam
živé se pohybující. Jsou to mšice bezpohlavé.
Sejmeme-li pozorně jednu ze starších mšic na sklíčko a vložíme pod
drobnohled, objeví se nám zvětšený obraz hrozného tohoto cizopasníka, 0 8 mm.
dlouhého.
Podoba jeho jest hruškovitá; z předu má 2 tykadla, 2 červené oči a dále
3 páry nožiček s drápky. Jmenované končetiny i ostatní tělo jest roztroušeně
kryto štětinkami.
Svrchní část článkovitého těla jest kryta štítkovitě. Co ústroj vyživovací
slouží dlouhá pochva a v ní uložené 3 štětinovité na konci žihadlovité ssací
ústroje. Štětinovité tyčinky vkkídá cizopasník ten v lejko kořenů, aby révě
šfávu odtahoval a sebe vyživoval. Při tomto pozorování pod drobnohledem se
nám zhusta objeví, jak révokaz ve smrtelných úzkostech jedno nebo více va
jíček oválových, hladkých klade. Professor Planchon z Mcntpclliéru pozoroval
nejednou, že révokaz ve volnosti až 20 vajíček kolem sebe nakladl, a vypo
čítal, že z jediného takového vajíčka se může až 25.600 millionů révekazů
během jednoho roku zroditi. Mladý révokaz z vajíčka svléká se několikráte
po sobě, načež se stane spůsobilým, bez páření se, vajíčka klásti; což se G
až Skráte opakuje. Jenom při révokazích pozdějších penerac, jimž nymfy ří
káme, objevují se zárodky na křídla. Když se révokazi na kořenech tak hojné
rozšířili, že se jim potravy nedostává, což mnohdy léta trvá — tu za nejlepší
letní doby objevují se okřídlené — opatřené 4 křídly — a rozletují se, aby
zkázu daleko na všechny strany roznášeli.
Jenom tak se dá vysvětliti, že révokaz, kterýž se od jednoho středu —
jako mastná skvrna na papíře — kruhovitě rozšiřuje na všechny strany, ve
větší vzdálenosti nové středy tvoří, jak se to v nápadné míře na Klostcrneuburské vinici zjistilo. V Klostemcuburku totiž ohradili část vinice, na které
révokaz se. objevil, lepenkou dehtem napuštěnou a 4 stopy hluboko do země
zahrabanou v tom domnění, že tím dalšímu rozšíření zabrání. Avšak rok na
to shledali na celé zkušebně vinici nové středy.
U okřídleného révokazu rozeznáváme patrně samce od samic. Samečkové
mají 3krát a samičky jen 2krát tak dloubá křídla, co obnáší délka těla. Tyto
okřídlené mšice kladou vajíčka dvojího spůsobu, samčí a samičí. Mšice z nich
vylíhlé nemají žádných vyživovacích ústrojův a po spáření klade samička jenom
jediné tak zvané zimní vajíčko, z něhož se vylíhlá mšice rozmnožuje jak
dříve udáno.
V Americe se objevuje révokaz Žijící na listech révy zejména na někte
rých druzích amerických rév. Na listech následkem dráždění révokaza povstá
vají bradavky. V těchto bradavkách sídlí révokaz a do nich také klade vajíčka.
Rozmnožováuí se děje během leta měrou takovou, že listy jako struhadlo
bradavkami posety jsou. Když pak listy před časem opadávají, vlezou révobovi n«i UAfnriv oVív Tin
ynnrn 7 lin7.11 Tin listprh Tn7«Tř<Yvíili
Révokaz všem druhům rév evropských jest nanejvýš záhubný, méně
škodí americkým révám, které bujně rostou, i když révokazi na jejich koře
nech se nalézají, pro vnitřní tužší koustituci v buňkách.
Dlouho se nevědělo, proč evropské druhy rév do Ameriky přesazené za
své braly. Rozluštění se nám dostalo, když americké révy v Evropě sázeny
byly a sice nejprve ve Francii r. 18G6 blíže Roquemaure v departementu
K ron ika práce. I»U V.
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Gard. Americkými révami těmi přinešeny révokaz citlivější naše révy (vitis
vinifera) zhubil a dále hubí.
Nyní víme, proč v Americe se našim révám nedařilo — byl to révokaz
který je hubil.
Vinice, do které se révokaz zahnízdil, vezme jistě za své. V prvních
letech, kdy ve Francii ještě pravou příčinu zanikání rév neznali, nazývali tuto
nemoc mizení (etisie), poněvadž se pozorovalo, že réva stále více a více mizí.
Známky nemoci révokazem spůsobené jsou následující:
Z počátku, kdy málo révokazů ua keři působí, zdá se, jakoby vzrůst
révy byl bujnější, avšak v druhém roce nastane viditelné zaražení vzrůstu,
pozoruje se, že listí neobyčejně žloutne a červená a následkem toho brzy
opadává. Hrozníčky přestávají se vyvinovat! a zméčka nedozrávají. Dřevo se
nevyvinuje, nezraje a keř zachází třetím rokem. Nejmladší kořeny jsou na
bubřeny.
Úplné vydatných prostředků k vyhubení tohoto cizopasníka dosud ne
máme, ač jich velmi mnoho navrženo a zkoušeno bylo.
Nejvýtečnější prostředek by byl ten, kterým se vpřírodě samé vše spra
vuje. Míním hubení révokazů jinými živočichy; takových jest však dosud málo
známo. Z umělých prostředků nestačí dosud žádný úplně.
NejlepŠim prostředkem prokázalo se povodňování vinic., které Faucon
z Gravesonu u Tarasconu ve Francii vynašel a jehož dosud užívá. Na svou
vinici 35 jiter výměry vpouští každoročně vodu z blízké říčky Durance,
a to sice celý měsíc. Vinice tato, ležící mezi vinicemi nyní révokazem zhube
nými a vymořenými, je st jako oasa v poušti. Dle jeho zkušenosti jest nejlépe,
vinice trpící révokazem na podzim aneb v zimě zavodňovati.
Tím spůsobein možno i sazečky nejisté pojistiti, když je na delší dobu
do vody ponoříme a pak teprv vysazujeme.
Ze to ostatně s vyhubením révokazů tak snadné nenír o tom svědčí ta
okolnost, že francouzská vláda vypsala cenu 300.000 franků pro toho, kdo bez
pečný prostředek k vyhubení tohoto ďábelského hmyzu vynajde.
Následkem vypsané ceny uvedené navrženo přes 200Ó prostředků, z nichž
se jen 3 částečně osvědčily totiž: zasypávání rév pískem, zavodňování a na
pouštění sírouhlíkem.
V novější době počíná si raziti dráhu myšlénka, zavěsti do Evropy ze
jména ty druhy amerických rév, které révokazů vzdorují. Druhy ty však dá
vají jen obyčejná víno a proto se dále odporučuje, aby se našimi vzácnými
druhy roubováním zušlechtily.
Nyní déjí se rozsáhlé zkoušky pěstování rév zc semene, ježto se mikro
skopem zjistilo, že americké révy ze semene vypěstované daleko pevnější slo
žení mají než evropské řízky, po celá tisíceletí rozmnožované.
Rakousko-Uhersko je st nyní révokazem ohroženo hlavně na dvou místech
a sice v Klosterneubursku, kde fylloxera navzdor zákonu proti ní vydanému
dále vinice hubí a v Pančovsku v Uhrách. Mimo to v Ermellekské, Kašovské,
Nagykorolyské, Szatmar-Neinetiské krajině v Uhrách.
Vyjímajíc Rumunsko, Řecko a snad Rusko vyskytuje se mšice révokazná
již ve všech zemích vinařských. Nejvíce ve Francii.
2.
O baleč révový, vědecky Tortryx ambipuella. Nazývá se také mol hro
znový, poněvadž housenka jeho jako mol v květu a v hrozníčku zhoubně pů
sobí. Vinařové považují ho za červa a také je j tak jmenují. Housenka jeho
je s t barvy masové s tmavohnědou hlavičkou a zelenými očima. Motýl má
přední křídla barvy žemlové s nádechem stříbrným, uprostřed s příční tma
vohnědou páskou, která se od těla klínovitě ke krajům rozšiřuje. Zadní
křídla, pod předními ležící, jsou popelavá. Délka motýla obnáší asi sedm
millimetrů.
Housenky dávají svoji přítomnost na jevo tím, že na zárodcích hrozno-
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vých vytvořují předivo, jímž zárodky kvítků dohromady spojují, načež uvnitř
žerou. Čím studenější a vlhčí počasí v době květu, tím větších nadělají škod,
neboť odkvětání se zdržuje a zárodky ostanou déle křehké. Čím teplejší po
časí, tím rychleji odrůstají zárodky hroznů, stávají se houževnatějšími a hou
senkám méně záživnými.
Vinice na výšinách, kde teplo a světlo účinkovali může, neutrpí nikdy
tak velikých škod jako vinice v dolinách a na vlhkých půdách. Jediná hou
senka zhubí 9 až 24 zárodků hroznových, než dospěje délky 12 millimetrů,
načež se zapřádá velmi často do zárodků hroznových. Za 2— 3 neděle po od
květání vylétají z pup motýlové a samičky kladou 30 až 36 vajíček leskle
bílých na zrnka hroznův již značně vyrostlých. Z vajíček těch se líhnou hou
senky v srpnu a vlézají do zrnek, vyžírajíce je.
Ja k z popisu viditelno, objevuje se zhoubce tento dvakrát do roka. Němec
je j proto dvakrát pojmenoval. V první periodě sluje německy Heuwumi a v druhé
periodě Sauerwurm.
Hlavní prostředek k vyhubení obaleče révového jest vybírání housenek ze
zárodků hroznových šidly aneb špičky brkovými v čase kdy se objevuje. Druhý
prostředek je st chytání a usmrcování jeho za šera nočního. Za tím účelem se
okolo 1. srpna rozestaví po vinicích lampičky, kteréž se umístí na talíře vodou
a olejem naplněných. Motýlové lítají k světlu a nalézají jistou smrt ve vodě
na níž olej plave.
Poněvadž se v novější době obaleč révový v úžasném množství obje
voval, navrhovány rozmanité prostředky.
Tekutina navržená prof. Nesslerem se neosvědčila, za to tím více od
straňování veškeré révoviny z vinice, v které pupy přezimují.
3. Obaleč Piller&v, vědecky Tortrix pilleriana, objevuje se v polovici května
a června a poznává se tím, že listy vinné révy dohromady slepuje a halí.
Housenka jest barvy zelené, hlavu má černou a délka obnáší 12 millimetrů.
Roku 1873 jsem muoho housenek schytal a spozoroval, že se počátkem čer
vence zapupily. Z pup 12 millim. dlouhých barvy hnědé vylétali motýlové
barvy žemlozlaté se zlatohnědými příčkami. Motýly kladli brzo na to vajíček
100 a více, z nichž po 14 dnech nové housenky se vyvinuly. U nás nedělá
velkých škod, za to však máme z Francie zkušenost, že škody ohromné spůsobil. V roce 1876 nadělal velikých škod ve vinohradech Veršeckých v Uhrách,
tak že na 100 jiter vinic úplně listův zbaveno bylo.
4. Zobonosec révový , vědecky Rliynchites hotulcti,objevuje se na vrbo
vém, vinném a j . křoví a škodí muoho, zejména na zárodcích květových.
5. Červec révový, vědecky Coccus vitis, usazuje se na dříví, čímž nabývá
keř strupovitého pohledu. Svými sosáěky ssaje šťávu a škodí.
6. Roztoč révový , vědecky Phytoptus vitis, nepatrný roztoč, který spůsobuje na listech škodu, že na rubu listu kouše, načež listy dostávají brada
vičnaté naduřiny s plstnatým pletivem na spodu.
7. Ze škůdcův méně se objevujících uvádím pouze liěaj vinný (Sphinx
elpenor), jehož housenka veliká mnoho listů sežírá a lalokonosec libečkový a
cvrkavý (Otiorhynchus ligustici a raucus), které zejména na okách škodí.
Z rostlinných nepřátel způsobují zn a čn é šk o d y :

8. Kaziplod Tuckeriho (Oídiuni Tuckeri), který okolo roku1852 ohrom
ných škod spůsobil, dokud nebyl sirný květ, co výtečně účinkující prostředek
znám. Plíseň ta tvoří povlaky pavučinovité na listech a hlavně na hroznech
a zamezuje úplně dozrání plodů.
9. Rozudec RT/slerův (Cladosporium Rósleri Cattan), plíseň, kterou jsem
v Čechách roku 1875 poprvé spozoroval. Na rubu listu pozorují se na konci
jara špinavě zelenavé skvrny, které úžasně se rozmnožují, spůsobujíce před
časné sesýchání a opadávání, listů zejména burgund, druhův, tramínu a chrupkv.
2 2*
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10.

Co plevel objevují se na našich vinicích nej častěji:
H tuchavka oljím avá , Lamiuin amplexicaule L.
Starček obecný , Seneci o vulgaris L.
K řezalka zedni, Diplotaxis inuralis D. C.
R outička po lní, Fumaria officiualis L.
Pam pava bčlofilavovitd, Erodium cicutariura L’HeT.
M erlík sm rdutý, Chenopodium oliduro Curtis.
Penízek polní, Thlaspi arvense L.
Kokoška pospolitá^ Capsella bursa pastoris Monch.
Svlačec rolní , Convolvulus arvensis a j.
Plevel v čas skopaná působí v zemi jakožto hnojivo.

V III. A ) Vinobraní.

Po svátku svátého Václava, patrona českého vinařství, prochází vinař
vinice, aby se přesvědčil o zralosti hroznů, a dle toho přípravy k další práci
učinil. Za pěkného slunečného dne přechází čtvrt po čtvrti, pozoruje bedlivě,
mnoho-li hroznů je na keřích a jaké hodnoty jsou. Na základě svého pozoro
vání v době květu přesvědčuje se o vetší neb menší zralosti a vybírá pro
zkoušku asi 6 hroznů nejzralejších a G hroznů nejméně zralých od každého
druhu. Při tom si poznamenává, mnoho-li má asi nejzralejších, prostředně
zralých a uejméně zralých hroznů a ochutnáváním se přesvědčuje o jich hod
notě. Takto sebrané zkoušky rozloží doma na desky, aby je druhého dne be
dlivě prohlédl.
Ke zjištění velikosti hroznů zváží vinař nejprve G hroznů nejzralejších
a 6 hroznů nejméně zralých, aby nabyl měřítka k srovnání váhy hroznův
z rozličných rokův.
Na to otrhává zrnka z třapin, a aby nabyl pravého světla o zralosti,
počítá, kolik hrozny mají zelených, červených, modrých, scvrklých, shnilých a
jinak se označujících zrnek. Takto opatřenou zrninu dá po částkách do tře
cího šálku a rozniačkává paličkou. Břečku mačkáním zrniny povstalou procedí
pláténkem a mošt vleje do skleněného válce.
Mošt tak dobytý jest rniut, který se na chladném místě brzo sází a
zčistí. Čistý mošt měří vinař sace barometrem úředně cejchovaným Stupeň saccharometru okazuje skoro určitě, mnoho-li pevných součástí se ve 100 dílech
(dle váhy) moštu nalézá. Uváží-li se, že z udání stupňů saccharometnických se
dá na hodnost vína skoro s úplnou jistotou souditi, tedy pochopitelno, že
pro obyčejného vinaře udání to postačí. Z té příčiny možno saccliarometr
za moštoměr považovat!. V rozličných zemích se užívá takc rozličných raoštoiněrů, které stojí k sobě v tomto poměru: Stupně saeeharometrů 21, Klosterneuburská váha 17‘8, Trojská váha 18*), moštoměr dle Oechsle 88, moštoměr
dle Wagnera l l ’G4.
Vedle určení hustoty jest nevyhnutelně nutno znáti, mnoho-li volné ky
seliny v moštu obsaženo jest.
K určení kyseliny užívá se zvláštních přístrojův a tekutin, jsou to ze
jména následující:
1. Byreta rozdělená na 25 kub. centimetrů. Každý kubický centimetr
je st rozdělen na deset dílců. Byreta je st upevněna v kleštích stojanu. Dole
je st kohoutkem smačkovacím a nahoře nálevkou opatřena.
2. Pipeta čárčickou do skla vrytou poznamenaná na odměření 10 kub. centm.
S. Lakmusový roztok.
4.
Zkuinuý natrou tak zřízený, že jeden kubický centim. toho roztoku
zobojetní v 10 kub. centimetrech moštu jednu tisícinu kyseliny v moštu obsažené.
* ) Trojská váha, c. k. odhoroím railou Dr. Schmidtem tak pojmenovaná, udává stupně jako
moBtomér KlostcrneuburBký a hylo jí užíváno krátký čas, načež ustoupila u uás saeeharometrů
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5 . Porculáncvý šálek a tyčinka skleněná.
Zkoušení samo se děje následovně:
Do byrety naleji až po nullu zkumný natron a do šálku odměřím pipetou
10 kub. ccntiui. čirého moštu, ku kterémuž dle potřebí přidám jeden i více
kub. centimetrů lakmusového roztoku, tak aby mošt Červeně zbarven byL Pod
hyretu postavím šálek, levou rukou smáčknu kohoutek, aby kapal natron do
moštu a pravou rukou míchám tyčinkou, a to dělám tak dlouho, až se počíná
červená barva iněniti a stává se modravou cibulovou. V tom okamžiku pře
stanu. Počet, udávající spotřebu natronu, vykazuje, kolik tisícin (°/o0) kyseliny
v moštu obsaženo jest. Na ten spůsob okazuje předsevzatá zkouška hroznů takto
spraeovaných tolik a tolik stupňů saccharometru a tolik a tolik tisícin kyseliny.
Otázka, kdy má vinobraní započíti, jest jedna z nejdůležitéjších a nej
choulostivějších, neboť od řádné volby času závisí hodnota vína. Promluvíme
nejdříve o sbírce modrých hroznů. Panuje obyčej, že se namnoze ranně sbírá,
čímž se cena vína značně umenšuje. Tím se dá vysvčtliti, že vína předčasného
vinobraní sice dosti barvy, třísloviny a kyseliny, ale málo líhu a ještě méně kořennosti mají. Abych okázal, nač při zraní hroznů máme nejvíce hleděti, povím, co se
při dozrávání sainém děje. Zkoušíine-li mošt málo zralých hroznů, shledáme, že
má mnoho kyseliny, málo cukru, málo télnatýcli a zcela žádné vonné částky.
Postupem času, účinkováním tepla, světla a přiměřené vlhkosti ubývá kyseliny,
přibývá cukru a těla a v slupce se vytvořuje modré barvivo, tříslovina a vonné
látky. Když vrchol dokonalosti toho roku dosažen, — tu je st čas ke sbírce.
Cas pravý k vinobraní možno poznali dle usýchajících šťopiček, dle slabého
scvrkání se zrnéček a konečně zkoušením lučebným. V říjnu se každý týden
má zkoušeti mošt na kyselinu, saccharo metrem, a znik a hroznů se bedlivě
prohlížejí. Ukazuje-li sacchar. 22— 25 stupňů a 7— 5 tisícin kyseliny, tu je st
čas, aby se sbíralo. Shledá-li se, že jeden díl hroznů zralý jest a druhý méně,—
zařídí se první sbírka zralých hroznů a ty druhé se nechnjí na keřích k dal
šímu doznívání. Nccháme-li zralé hrozny dlouho na keři viseti, až se značně
scvrknou, tratí nápadně pak na barvě, tříslovině akyselině.Obzvláštně
jest
hniloba červeným hroznům k velké škodě a protose musíhned sbírati,když
hniloba se zalmízďovati počíná.
U bílých rév, zvláště u ryzlinku, tramínu a jiných druliů, kde ve slupkách
vůně obsažena jest, delším ponecháním na keři jakosti přibývá. Proto Porýňané
nechávají své bílé hrozny do listopadu a i prosince na keřích, a docilují tím vína
hodnoty lepší
Ja k Porýiiané k náhledu o prospěšnosti puzduí sbírky hroznů přišli,
vypravuje Bronner ve své knize *) následovně: Před francouzskou revolucí
náležel Johannisberk, nej slavnější vinice světa, biskupství Fuldaskému. R.
1775 podal písař viniční obyčejnou zprávu o stavu hroznů, aby vymohl
povolení ke sbírce. Biskup obdržel zprávu v době, kdy měl vzácnou společ
nost a strčil list neotevřený do nového šatu, ve kterém nepozorovaně delší
čas ležeti ostal. Na vinici čekali stále, kdy povolení uděleno bude, ale marně.
Po dlouhém, nčkolikancdělníin čekání poslán k biskupovi posel, aby příčina
tak neočekávaného zdržení sbírky objasněna byla. lvdyž posel do Faldy přišel,
vzpoměl si biskup, že zprávu v novém šatu ležeti nechal a udělil žádané po
volení. Tím se sbírka o celý měsíc opozdila a hrozny tím zcela shnily. Víno
z nich bylo provisorně ve sklepě co špatné víno uloženo. Po roce však shle
dáno, že Johannisberk dosud tak výtečného vína neměl, a od těch dob se na
Johannisberku sbírá co možná nejpozdějiu — Z toho, co jsem zde sdělil,
vidno, že určení času k vinobraní je s t věc na nejvýš důležitá a že při tom
v letech, kde kvet nejstejny byl, zejména se crtporučovati může sbírání dle
zralosti v časech po sobě následujících. Však to nechť každý dobře uváží, nby
*) ber Weinbau in Suddeutschland. 183C.
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nesbíral dříve, než hrozny uzrají. V létech, kdy h r o z n y neuzrají, nechí sbírka
zpozdí se co nejvíce.
Velezajímavě otázku tu zodpovídal starý spisovatel knihy: „Winiczc
w yakém položenij má býti, a yakým spúsobem člověk má gij dělati, aby toho
hogný auzitek mohl mýtí. Při tom také yak se wijno chowati a opatrovat!
má. Wytisstieno v Starém Miestie Pražském skrze Jana Hada leta 1558,“
takto doslovně: „Mnozí sobě sami škodu činí při sbírání vína a zvláště, když
pán bůh připustí léto nečasné, ježto víno přes hrozen zrá. Tu mnozí čekajíce,
aby jim všecko sezrálo, co by mnohý měl tři sudy míti, tu dost má činiti,
aby dva měl, neb čekaje nezralého, zralé mouchy vypijí a také ptáci něco
ozobají a tak vždy ho spíše ubude, než-li přibude, neb Čekaje zlého, aby ho
měl, přijde o dobré. Ale když by pán bůh ráčil takové léto připustí ti, tehdy
porozuměje, co by zralého bylo, i sklidil by je do sudův, a co nezralého, toho
tam ponechati, a jest-li že dozrá chvála bohu, pak li mrazové přijdou a nedozrá již, dobré doma míti budeš a s tímto učiníš, jakt se zdáti bude. Neb
které hned po sv. Václave nestrojí se k zamekání, toť již s těžkostí zralé bude.
Když pak víno dozrá, někdo čeká pro některé zrno nezralé, aby mu dozrálo, a než
to dozrá, už zralé vyteče, aneb je mouchy vypijí, anebo na kři shnije a tak pro
málo ztratí mnoho, nebo bude čekati na mráz, aby na něm kožka ztenčila, a
než dočká mrazu, až mu bo ptáci, straky, havrani drahně ozobají a roznesou,
protož se sluší každému rozumem spraviti, zvláště, aby v dýšť nesbíral, neb
tehdáž nejspíš víno zvodnatí a potom ku porušení přijde. Kdož pak sebereš
víno, ehceš-li Jeořenné víno míti, když se podáví, necli ho tak poležeti s šešulinami při nejmenším půl dne a noc, by ho pak nechal déle, nic ho tím
nezkazíš. A chce-li, aby červené víno dobrou barvu mělo, to bo musíš dlouho
ponechati a karbovati je často, aby ho pak dvě neděle nechal, bude míti
barvu tím lepší. “

V) K v a šim a .
Kvasírna je st uzavřena místnost, do které se hrozny na vinicích sebraué
přivážejí. Dobře umístěná kvasírna jest v bezprostředním spojení se sklepem,
jest vlastně předsklepí. Dle potřeby má kvasírna více oddělení, zejména li
sovnu, kde se hrozny v první době spracovávají a dále vlastní kvasímu, kde
se topí, aby spracovaný mošt kvasil.
V dohře zařízené kvasírně nalézají se kádě, lisy, mlýnky, odzmovací
síta, vály přebírací, kbelíčky, kadečky, čerpy, džbery, karbovačky, kopáče na
hrozny, líhy, nálevky, násosky, plnicí láhve, kvasící trubice, sekáče, střezy,
kantnýře a j.
Obraz 96. představuje i. lisovnu, II. kvasímu a III. sklep. L lis, 1,2, 3 . . . 6
kvasící kádě.
I X . O p řip ra v o v á n í v ín .
Hrozny na vinici sebrané se přivážejí v otevřených kadcčkáeh do kvasímy. Na každé kadečce jest napsán druh hroznů a počet puten.
Ačkoliv se na vinici přední, druhou a pak-li toho potřebí i třetí sbírkou
nejlepší od dobrých, prostředních a špatných hroznů oddělují, přece tolio opa
trnost vyžaduje, aby se nejlepší druh hroznův lisovně na válech*) ještě jednou
* ) V ál p t é b lr a c í slouží ke konečnému přehráni hroznu v kvasím e, zejm éna a le oněch
hroznů, které pří v in obran í již na vinici za n ejlep ší uznány ltyly. Poznalo se ze zkrušenosti,
že Často několik nedokonale zralých hroznů vínu velice na škodu je s t. Vál je s t zhotoven
z prken truhlářských, kteréž jsou mezi sohou spojeny po délce pérky a na spodn dvěma
příčnými svlaky. V ál má tvar obdélníku s uťatými rohy na jed n é straně a s připojeným
lichoběžníkem na druhé straně. Vyjím aje kratší strany lichoběžníka je s t vál opatřen obrubou
6 centim etrů vysokou. Vým ěra Yálu je s t tato- šířka 100, délka 140 a neohražená strana
lichoběžníku 4 0 centim etrů. V ál se postaví k oknu a dvě děvčata okolo něho na stranách
odstraňují nezralé hrozny a zralé pnšinnjí na síto.
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přebral. Dívky k tomu ustanovené každý méne uspůsobilý hrozen do nižší
kategorie vyloučí.
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Tak přebrané hrozny postrkují se z válu na odzruovacf síta.*) Na
sítech těch pracují obyčejně dvě dělnice drhnouce hrozny, aby zrnka se oddělila
od třavin. Zrnka padají do kadečky a třapiny ostávají na sítu
(obr. 97.).
Vymačkané třapiny se oddělují a dají se s velikým prospěchem v octámě
upotřebiti.
Zrnina v kadečce nashromážděná se pomocí čerpů nanddvá do košů
mačkacích mlýnků (obr. 98.) a procházejíc válci rýhovanými proti sobě se
točícími rozmačkává se na břečku.

O b r . Sfc. M l ý n k y m í c h a c í .

Až potud se pracuje stejně o bílých
jako o modrých hroznech. V následujících
prácích se zachází bílými hrozny jinak, než
modrými.
A) O připravován* bílých vin.
Při obyčejných druzích bílých hroznů
se břečka mlýnkem prošlá dává \\Wiů
na lis.
Z velikého množství užívaných lisů
předvádím obraz lisu šroubového.
Lis šroubový (die Schraubenpresse),
Obr. í>7 A VAI přeSlm ci. fí o ilz r ín r a d rflo
zíiusta
v Porýní užívaný (obr. 99.) vytla
*
čuje čím dále tím více nemotorné a nehybné
staré lisy. Jeho hlavní díly jsou :
a) Stok, nádoba kruhovitého obvodu s dnem dubovým a dužinami krát
kými. Na spodku stoku je st upevněn kříž a zapuštěn do kládové ližiny, na
které celý lis leží (1);
b) hřídel šroubový železný se zóvitky co možno nízkými. Spodní díl
hřídele a deska železná, spojující ho s dnem stoku, jsou v ohni pocínované,
aby mošt a víno neutrpěly železnými sloučeninami (3»;
*) Síto odzríiovaci slouží k odlučování zrnek hroznových o d tfa p in . Sk lád á B eze síta a
rámu. Síto ze železného drátu dobře pocínovaného 2 mm. silného má otvory čtvercové podoby.
D ráiy Jbou mezi sebou silným tlakem tak spojeny, že ee nedají pošinovati. VeiikoBť čtv er
cových otvorů je s t zřízena dle druhu hroznu, které se odzrnovati m ají. P ro burgundské
druhy, pro ryzlink a tramín stačí délka strany čtverce 16 a pro chrupku a velkozrné hrozny
20 a více millímetrů. Rám obdélníkového tvaru pro síto m ápoBtranná ram énka, aby se Bito
odzrňovací dalo snadno přenáseti a na otevřené kadečky k lásti. Vým ěra síta odzrcovacího
je s t ta to : délka 115, říska 80 a délka ram ének 35 centim etrů. Ujpotřebeuí: Síto Be položí
vodorovně naotevřenon k ad ečk u ad v ě dívky oběma rukama m ačkají hrozny n a š ito vložené,
pohybujíce jim i od k raje ke středu. Zbylé třapiny vym ačkávají mezí rukama a odramují.
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c) věncová matka, příslušná k hřídeli šroubovému s otvory na obvodu
vence (5 a);
d) knih s ramenem a oky no aochor okolo ífiatky pohyblivý a zatykačem
opatřený, který zasahá při lisováni do otvorfi věncové matky (4);
e) ko$, skládající se ze dvou pfilí, jejichž pojící kruhy se háčky spínají (2 );
f) podložka, pod věncovou matkou háky k věncové matce zavěsitelná (5 6);
g) podkladicy k vytvoření hranice (G );
h) závěrka, přilehající na uiatoiiny a skládající se z dvou středků a dvou
krajíců (7),
Rozměry : Lis sloužící k lisování 4 hektolitrů matolin; stok má prů
měru 46 a výšky 26, hřídel výšky 150 a síly 7, koš výšky 80 a průměru 80
centimetrů.
Z nejnovějších lisů představuje obrázek 100. lis dle soustavy Rausclienbacilovy.

i fto k , 2 k c í , 3 ir o u h , 4 krnli i

O h r . 0 9 . U « Ir o u b o v ý d le r ý n s k é h o spA aobu.
r a m e n e m , oky b ifú y k a č e m , 6 a v é n c o v á m fttka S b pod ložk a, £ lira n lé k a i j i c d -

k lad ek, 7 z á v ě rk a .

Před lisováním se obě půle koše lisového sponami a háčky spojí, na
čež se břečka do koše nandavá. Mošt mlýnky vymačkaný vytéká z lisu pipou
a dává se do sudů k tomu upravených. Aby se ze zbytků břečky, co možná,
všechen mošt vylisoval, plní se kos ne zcela zplna. Na slupky zrniny se
pak klade závěrka, na ni do hranicky podkladky, až k podložce, která se
odhákuje, aby se věncovou matkou lisování započalo. Když nemožno ramenem
více točití přibere se sochor a lisuje se pozvolna, dokud mošt vytéká. Jakožto
zbytek v lisu ostanou matoliny, z kterých překopáním možno ještě část moštu
vylisovati.
Lisováním dobytý mošt dává se do kvasírny, na 12— 14° C. vytopené. Nádobí
se plní do 4S obsahu, aby zbyla V5 prázdného prostoru pro stoupání moštu
při kvašení nastalé.
Nádoba na kantnýř dohře položená se uzavře zátkou provrtanou, opaK tonika (Táce.

Dii V .
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třenou kolénkovitě lomenou skleněnou kvasnou rourou, která vede do jimadla
vodou naplněného.
Břečka z ryzlinku, tramínu, bílého burgundu, muškátu a j. druhův,
o kterých se ví, že v slupkách vůně obsažena jest, ponechává se nějaký čas
v studenu a lisuje se teprv, když se bylo slabé kvašení dostavilo. Delším mo
čením na slupkách nabývá mošt a napotom víno více vůně a kořennosti.

Obr. 100. L is SrtraboTý dle soustavy Rioschenbachovy.
Věncoví matka na obvodn opatřena, mavfeným ozubím, kruh * ramenem a okem pro sochor o potřen <lvoj zubem
a pčreni, stok z litiny.

V ročnících výtečných, kde hutnost moštu přes 24° saccharimetru obnáší,
Za tím účelem zavedl Dr. Schmidt v Doleních
Beřkovicích ceďák 1— 2 metry nad kadečkou upevněný, do kterého se mošt
pumpuje, aby z něho ve spůsobě drobného deště vycházel. Takto několikrát
prohnaný mošt se rychle čistí na chladném místě.
Zcela pak čistý mošt, oddělený od kalu, dává
rychleji zrající víro (obr. 101.).
nasycuje se mošt vzduchem .

H) ti připravování červených vin.
Mošt z modrých hroznů jest, vyjímaje druh
pontinak (teinturier) *) zvaný, bezbarvý. Modré
barvivo je st obsaženo ve slupkách a rozpouští
se účinkováním líhu kvašením povstalého za pří
tomnosti kyselin v moštu obsažených, dávajíc
vínu červenou, granátovou barvu. Z té příčiny
se k připravování červeného vína břečka z mo
drých hroznův povstalá nandavá do postave
ných sudiův a nechá v kvasírně při teplotě 14° C.
za stálého míchání kvasiti. Mícháním čili k a rhováním přichází mladé víno neustále ve styk se
slupkami a vytáhne z nich důstatek barviva.. Kde
Obr. 101. CetMk a držákem na kideíce.
není možno čas od času karbovati, dává se do
nádoby kvasné ve výšce 4/5 jalové dno, aby slupky nemohly pro sebe vyzdviženy
býti, ale neustále s moštem se stýkaly. Do nádob ke kvašení červených vín urče*) Ye spisech o vinařství Českém tak jmenovaný.
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ných se na stranu připevňuje protečka, upletená ze svléknutého a vyvařeného
vrbového proutí, aby se mohlo v čas potřebí pipou čisté víno — matolin pro
sté — stáčeti. Aby postup kvašení v zavřených kvasících nádobách dobře po
zorován býti mohl,
dáváse do hořejšího
uzavřeného dna kvasná roura,po
dobně jako u bílých
vín.Dle bublinkování, povstalého vystupováním kyseliny
uhličité, se kvašení posuzuje. Když kvašením dosáhlo červené víno dostatečné
barvy, stáčí se z matolin aneb jak se obyčejně říká z komínů. Stočené víno
se nazývá samotok, a víno z matolin vylisované nazývá se lisované víno.
C) O kvašení moštu.

-

Mošt zdobrých řečníkův obsahuje v sobě ve 100 dílech, dle váhy, ná
sledující podstatné součástky průměrné:
20 dílů hroznového cukru, který se skládá z dextrosy a levulosy. V ne
zralých hroznech převládá dextrosa a v přezralých levulosa, která tížeji úplně
zkvasí,
0'5 dílů volných kyselin, dle rozličného stupně zralosti zejména: kyselinu
jablečnou, kyselinu vinnou a j.,
0 '2 dílů bílkovitých sloučenin,

0’3
„ popelnatých
„
3
„ extraktu a vázaných kyselin ústrojných.
,
Z povrchu zrn hroznových a ze vzduchu přechází do moštu veliké množ
ství zárodků kvasnic. Mošt po vylisování čistý, za krátko,zejména při teplotě
10— 14° K., počíná se rmoutili, drobňounké bubliny kyselinyuhličité vylučovati a usazováti kvasnice.
Teploměr okazuje v zakaleném moštu stoupání teploty, saccharometr
ubývání hustoty; vážení pak ubývání na váze a měření objemu přibývání na
objemu. Změny tyto vyznačují kvašeni a původcem změn těch jsou drobounké
rostliny, nejnižšího spůsobu, kteréž nazýváme sncckar07nyr.es (kvasnice).
Z vícero druhův dosud známých saccharomyces jest při kvašení moštu
nejvíce zastoupen saccharomyces ellipsoideus. Delší osa buňky jmenovaného
druhu měří asi 6 mikromillimetrů. Saccharomyces nalézá v moštu všechny
podmínky k žití.
Rozmnožováním a zrůstáním spůsobuje saccharomyces kalení a rozkládání
se součástek moštu.*) U červených vín v uzavřených nádobách dosáhne kva
sící mošt často až teplotu 28— 36° C. Tu pravíme, že kvašem vrcholu Kvašením
povstalá změna v moštu jest příčinou, že kvašení uhývá a nastává dokvašováni.
Mošt není více moštem, nýbrž mladým čili novým vínem. Dle bedlivého zkou
mání Pasteura povstává kvašením 100 dílů cukru hroznového:
46’7
48'5
3'2
0'6
1'0

kys. uhličité,
líhu ,
glycerinu ,
kys. jantarové,
kvasnic.

Zároveň spotřebují kvasnice, vytvořivší se kvašením, část popelnatých a
bílkovitých sloučenin, čímž se ubývání těchto sloučenin vysvětluje.
Vonné sloučeniny vína se kvašením Částečně vytvořují a Částečně se ty,
které v moštu jsou již obsaženy, přetvořují. Soli, zejména vinný kámen, v liliu
nerozpustný, se srážejí dle toho, mnoho-li líhu vytvořeno. Čím více líhu po
vstane, tím více vinného kamene se sráží.
*) Podrobné vypsání pamětihodného zjevu při hmotách ústrojných, jejž kvašením
jmenujeme, podáno bude na pozdějším místě.
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M ladě víno obsahuje pak následující součástky průměrné dle váhy ve

100 dílech;
L í h u .................................................................................... 9'5,
Těla (levulosy, extraktivních sloučenin, glycerinu) 2-5,
Kyseliny (vinné, jantarové, jablečné, octové atd.) 0 m
4 a více.
Kvašením moštu na slupkách
modrých hToznův, rozpouští se ještě
barvivo, tříslovina a kořenné sou
částky, čímž nabývá červené víno do
cela zvláštního rázu.
Když hlavní kvašení přešlo v do
kvašování, nastává nutnost, všechny
nádoby úplně vínem doliti, aby víno
nevzalo porušení. Nádoby se opatřují
plnicími láhvemi, aby změny vína snad
něji pozorovány býti mohly. Dokud se
vyvinuje kyselina uhličitá značněji,
uzavírají se plnicí láhve tak zvanými
Mahrovými trubkami, v kterých se
nalézá bavlna co filtrační prostředek,
aby k vínu neměly přístup zárodky
rozličných kvasů.
Když dokvašování velmi slabé
je st a víno již se čistit! počíná, stáčejí
se bílá vína pří otevřených oknech
za přístupu čerstvého vzduchu. Aby
víno stáčením více kyseliny uhličité
ztratilo a více vzduchu pohltilo, dává
se do kohoutu pípy cedníček, čímž
víno jako déšť do kbelíčkfi vytéká.
Účinek takového stáčení jest brzo
patrný. Víno se z novu zarmoutí a
dokvašování sesílí. Častým stáčením
urychluje se zrání vína.
U červených YÍn, které hlavním
kvašením při vyšší teplotě úplného
zkvašení dosáhly, nesmí se stáčení ča
sto opakovati, jinak by značně ztratily
z barvy a plnosti. Pak-li častější pře
táčení nutno, jest záhodno, aby se
užívalo pumpy rotační tak zřízené,
že víno do jiných nádob se přivede,
aniž se vzduchem vejde v styk.
Pumpa rotační (obr. 102.) skládá
se z bubnu, v němž u prostřed hří
del válcový s pohyblivými deskami.
Na jedné straně bubnu je st šroubový
otvor pro ssací průtok a na druhé
straně šroubový otvor pro průtok pře
váděcí. Točení hřídele děje se honem
opatřeným klikou. Jedná-li se o přetáČMÍ víím,kteréž sevzduchem nemá
ve styk se dostati, zarazí se průtoková
pípa šroubová(obr. 104.) do sudu apřivede se šroubovým věncem se ssacím
průtokem v spojení.
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Má-)i víno přetáčením se vzduchem ve styk vejiti, zarazí se obyčejná
pípa do sudu a víno do strezu vytékající se ssacím průtokem do něho pono
řeným pumpuje.

O b r 10S. P rA tckcrcá sp o jk a b ro u k o v i

O b r . 104. P íp a t o b o l í .

Na konec průtoku převáděcího se přišroubuje pípa zátková tak zvaná
„psí hlava" (obr. 105.), pomocí které se může přitékání úplně uzavřením
kohoutu přerušiti.
Průtoky mají obinezénou délku a možno je nastavovati. Jeden konec průtoku zakončuje spojením
šroubovým a druhý konec spojením matečným. Šrou
bové a matečné spojení dohromady dá celek (obr. 103.).

X . O nemocech vín.
Vína, jako každá jiná potravina, podrobeno jest
proměnám. Takové proměny, kterými víno porušení
béře, nazýváme nemocí vína. Původ nemocí vinných
slušno hledati v nesprávném hospodářství sklepním,
zejména v neúplném kvašení, v nedostatečném stá
čení z kvasnic a kalů, v nevčasném dolévání sudů, v nesprávných nádobách,
v nedostatečném sklepě a v zanedbáváni i nejnepatrnéjších pravidel sklcpnictví.
Vína dostatečně silná, s přiměřenou kyselinou a tělem, t. j. vína harmonická,
neonemocní tak snadno, uchováváme-li je v Čisté nádobě a chladném sklepě.
Nemoce vín byly dlouhý čas otázkou záhadnou a teprve novější věda po'
skytla světla.^ Zejména to byl znamenitý lučebník Louis Pasteur, člen akademie
věd ve Francii, který roku 1866 vydal spis „bádání o víně a jeho nemocech,"
v němž na základě pozorování nemocných vín pod drobnohledem dokázal, že
původcem velkého počtu nemocí jsou kvasy, rostliny houbovité nejnižšího
druhu. V uvedeném spise píše Pasteur zejméua o kysnutí, zvrhnutí, vláčkovatění
a hořknutí vína. K vyléčení nemocných vín a k předejití onemocnění vín
schválil zahřívání vína na 60— 65° C. Při té teplotě béře veškerý ten ústrojný
život za své. Jemu ke cti nazván tento vynález pastcurování.
V tom směru bádal též dr. Bersch, professor chemie v Badeuu, a vydal
roku 1873 důkladné dílo „nemocí vín." Dr. Bersch v díle tomto rozvrhl nemoce
vín dle původu, na nemoci povstalé účinkováním kvasu a na nemoci povstalé
lučební změnou součástek, nesprávnou manipulací a j. Co nemocí prvního
druhu uvádí: křísovitost, octění, žluknutí, vláčkovatění, zvrhnutí, hořknutí a
čmoud nutí. Co nemoci druhého způsobu uvádí: hnědnutí, odbarvení a Čer
nání vína, dále rozličné příchuti vína.
Po tomto kratičkém úvodu přistoupím k podrobnému jednání o jedné
každé nemoci.
i.
Kňsoviiost povstane, ponechá-li se víno, zejména mladé, v nedolité a
ne úplně uzavřené nádobě ležeti. Tu se na povrchu vytvořuje kvas, podobající
se v první době mastné skvrně, pozdéji pak bílému kvetu. Buňčitý kvas tento
nazýváme kříst vinný (Pasteur: micoderma vini). K žití svému potřebuje kříst
vinný vzduchu. Víno, na jehož povrchu křísf vinný se nalézá, rozkládá se tak,
že po delším neb kratším čase se promění v nepříjemně chutnající vodu. Líh

182

V ina řntvi.

zejména se proměňuje ve vodu a kyselinu uhličitou. Prostředek proti této ne
moci jest pouze jediný, totiž aby se řádně dolévalo a víno vždy v uzavřených
nádobách uchovávalo.
2. Octění povstává, pakli se starší vína řádně nedolívají a neprodušně
neuzavírají. Kvas na povrchu vína se vytvořující rozeznává se od předešlého,
že povlaky jsou více průsvitavé, méně bílé, a že vydává octový zápach. Na
rozdíl od předešlého vinného křístu nazýváme tento křísf octový (Pasteur: micoderma aceti). Křísť octový za přístupu vzduchu proměňuje zvláště v slabých
vínech velmi rychle líh v kyselinu octovou a tím víno ve vinný ocet.
Každé víno má v sobě malou část kyseliny octové O 3 — 0 ‘5°/oo> dosáhne-li
však množství kyseliny octové 0*7— l 16 D/00, tu pravíme, že víno kyselé jest.
Poněvadž toto kysnutí křístem octovým spůsohené, na povrchu vína se děje,
možno pozorným stáčením ostatní víno před úplnou zkázou uchovali.
Aby se nemoci té předešlo, nutno sudy často dolévati a zcela neprůdušně zátkovati a zátky, kyselinou zapáchající, vyměňovali.
3. Žluknutí poznává se dle mléku podobného kalení se vína (obyčejně
mladého z dobrých ročníků, v němž cukr nezkvašený se nalézá) a dle zápachu
po žluklém másle (kys. máslová) a starém sýru. Nemoc ta objevuje se v Doleních Rakousích, při víně z veltlínského keře. Původ nemoci jest kvas, sklá
dající se z teninkých, bezbarvých vlákének podoby škrkavkovité. Kvas nevyžaduje
k svému žití vzduchu a vytvořuje ve víně kyselinu mléčnou (až 2*3%o) octovou,
máslovou, valerovou a j. Pokročí-li nemoc tato více, jest víno úplně zmařeno.
4. Vlděkovatost objevuje se dosti zhusta při mladých bílých vínech, po
cházejících z dobrých ročníkův, v nichž je st cukru nezkvašeného v přebytku.
Víno nejprvé opalisuje a houstne, nabývá skupenství olejovitého, dá se jako
gumma táhnouti a dostává slizovitou, mdlou chut. Drobnohledem možno ve
víně pozorovati zcela kulaté lesklé buňky. Vláčkovité víno častým přetáčením
co možná cedníkem, vláčkovitosť ztrácí.
5. Z vrhnutí povstává nejvíce při červených vínech na kvasnicích ležících
a vyznačuje se úbytkem kyseliny, proměnou vinného kamene a barvy, kalením
se vína, skysnutím a tvořením se smrdutých plynů. Původ zvrhnutí nalezl
Bersch v jemných rostlinných vláknech rozvětvených. Aby se víno při počátku
nemoci vyléčilo, přidává se kyselina vinná.
6. Horknutí objevuje se hlavně u červených vín a poznává se úbytkem kyse
liny, vylučováním kyseliny uhličité a hořknutím, a to v té míře, že víno chutná
jako žluč. Vinný kámen, extraktivní součástky a tříslovina herou porušení,
následkem toho se i barva sráží. Původcem zhořknutí jsou houbičky podoby
vláken, skládající se z buněk kulatých, obyčejně pokrytých barvivém a extrak
tivními součástkami vína. Vína obsahující mnoho třísloviny a méně barvy pod
léhají té nemoci více, než vína s málem třísloviny a silnou barvou. Stáčením
a přiváděním vín tak nemocných do styku se vzduchem se hořknutí zvětšuje.
7. Čm oudnuti vín bílých (na př. rulánských) záleží v tom, že víno, aniž
by se mnoho měnilo, nabývá chuti a zápachu po kouří a často v takové
míře, že se podobá, jako by dřevěného dehtu do vína přidáno bylo. Dr. Bersch
uvádí co původ této nemoci buňky rostlinné bramborovité podoby a podélné
řetězovité soubuůky.
Další nemoci vlastně pojmenování nemoci nezasluhují.
Hnědnutí vína, povstává účinkováním vzduchu zvláště na vína, která
z nahnilých hroznů pocházejí a která mnoho extraktivních látek obsahují.
Okysličováním jmenovaných součástek povstávají hnědé rozpustné sloučeniny,
které se později částečně srážejí. Kyselina siřičitá a vůbec odkysličující pro
středky ruší hnědnutí.
Odbarvení vína objevuje se u každého červeného vína více méně. Víno z na
hnilých hrozničků připravované, a víno obsahující veliké množství třísloviny,
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ztrácí barvu velmi snadno, poněvadž se z něho vylučují pevné sloučeniny barvu
srážející. Taktéž častým stáčením a kalením působí se na odnímání barvy.
Černání vína pochodí od černé sraženiny, povstávající sloučením se ielezitých sloučenin, neopatrnou manipulací vínu přimíšených, s tříslovinou.
Chuť mysinou povstává vylučováním se sirovodíku, nalézá-li se mladé
víno v sudě, do něhož při síření síra nakapala.
Chut po hnoji neb půdě objevuje se, když půda obsahuje rozpustné sírany,
příliš čerstvý a zapáchající hnůj a j. součástky, které vliv mají na chut ovoce.
Chut po matolinách povstane, ponechá-li se víno dlouho na matolinách,
zejména na takových, z nichž odzrňováním třapiny odstraněny nebyly.
Chvi po plím i, po sudu, k o r k u atd. povstává nečistotou a nesprávnou
manipulací.

X I. Z rán í vína.
A ) Sklepy.
Víno hlavním kvašením a pozvolným dokvašováním povstalé se z kvasírny
stáčí do sklepa.
Nejlepší sklepy jsou tesány do skály, neboť ve skalních sklepích udržuje
se stejná teplota a přiměřená vlhkosť. Při vysokých stráních možno sklep
nejlépe zaříditi, neboť kopáním ve vodorovném směru přichází se do studenějších
místností a tak se sklep přirozeně dle toho, jak dlouhý jest, stává spůsobilým
pro vína mladá a pro vína stará.
Nejdále do stráně sahající prostory slouží výborně starým vínům, neboť
v těch místech panuje největší ticho, chlad a vlhkost-. Přednější prostory jsou
teplejší a tím spůsobilé zvláště pro mladá, zejména bílá vína.
Kde není strání ani skal, staví se sklepy tak hluboké, abynebyly po
drobeny změně teploty a vlhkosti a zároveň otřásání prosty byly.
Ve všech sklepích se zařizuje řádná ventilace, aby vzduchstále čistý
byl. Nádobí ve sklepě se klade na kantnýře a tak osazuje, aby zátkovnice
nejvyššího místa zaujímala. K rádnému osazení nádoby se užívá 4 základek,
kterými se docílí, že nádoba neleží pouze na dvou bodech, nýbrž na 4 plochách.
B) Úprava vín.
Vína, která mají dlouho vydrŽeti, uchovávají se ve velikých nádobách.
Vína prostředních řečníkův se dle potřeby zcelují, aby se dosáhlo vyrovnání
jejich součástek. Víno slabé barvy doceluje se vínem silné barvy. Víno ob
sahující málo líhu doceluje se vínem silným a t. d. Pro obchod ustanovená
vína se častěji přetáčejí, aby uzrála. Není-li možno dlouhým ležením dojiti
toho, aby měla vína žádoucího lesku, čistí aneb filtrují se.
První spůsob se nazývá správně dávání čistidla a záleží v tom, že se
vínu přidá čisticí prostředek, kterým se všechny pevné dosud neusazené čá
stečky ke dnu srážejí. O dávání čistidla platí následující pořekadlo:
Čistidlo oblekne vínu jeden kabát a z desíti ho svlékne. Čistidla mohou
vydatně působiti, když teplota vína obnáší nejméně 10° C.
Z prostředků čistících, nejčastěji užívaných, uvádím následující:
1. Bílky z vajec, které se měchaěkou důkladně rozmíchají, nejprvé samy
o sobě a později vínem s přísadou prášku vinného kamene. Násada ta se
vínem řádně spojí. Účinkováním třísloviny, zejména v červených vínech ob
sažené, povstane sraženina, která sázíc se, všechny kalící součástky vína pojme
a víno tak během 14 dnů zčistí.
2. Karuk (měchýř z vyzy) drobně rozkrájený, dobře vypraný ve vodě,
napotom rozdělaný ve vlažném víně a procezený, béře se více pro bílá vína.
Účinek jeho je st podoben účinku bílku.
N ejpřirozenější spůsob odstraňování kalících částek z vína je st filtrování.
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Spůsob tento jest od nepamětných dob znám a dosud všeobecně v laboratoriích chemických užíván. Co prostředek filtrovací slouží chemikům pijavý
papír, ve vinných sklepích plstěné klobouky a v novější době filtrovací stroje
a sice starší tak zvané hollandské filtry a novější Vollmarské.
Užívaje sám filtrů holku dských mohu upotřebení jich odporuěiti. Filtry
tyto byly k nám zavedeny r. 1H71 Stoonnerem z Amsterdamu.
Zkoušky první nevedly k uspokojujícím výsledkům, poněvadž na prostředek
filtrovací upotřebeno bylo uhlí. Později však zavedl pisatel tohoto co pro
středek filtrační jemné kaly vína (nález ten pojištěn je st patentem) a od těch
dob filtruje s úplným uspokojením.
Filtr hollandský skládá se z jímadla, na jehož dně se nalézá 3— 6 a
více otvorů se šroubovými troubeli. Na troubele se přivážou (provázky) dvojité
pytlíky. Tak ověšené jimadlo se nastrčí na podstav dole kohoutkem opatřený.
Zařídí-li se do jímadla stálý přítok vína (nejprve kalů) tím spůsobein, že se
sud (na nósudku vínem naplněný) uzavře kaučukovou zátkou, v níž roura skle
něná s nastrčenou kaučukovou ční, a pak otočí, aby roura kaučuková do
jímadla sáhala, možno za der a noc při užívání 4 pytlíků profiltrovati 4 vědra,
vína, kteréž po dvouměsíčním ležení ke stáčení do
lahví jest spůsobilé. Obr. 106. okazuje přístroj filtrační
dle uvedeného zařízení v Dol. Beřkovicích.
Všechny práce s vínem jsou marný, když sklep
jest nedostatečný, zejména nemá-li stálou teplotu 8°
a patřičnou tichost. Proto praví hospodáři sklepní
„skhp dělá víno*1.
Všechna vína, ať již jakákoliv, stáčejí se před
prodejem k požitku do malých nádob, na povrchu dohře
fimúovaných, kde ostanou tak dlouho ležeti, až na
budou plného lesku. Z takových nádob se pak stáčejí
do láhví.
ú , irtusti láhví.
Láhve k stáčení vína ustanovené musí býti
z takového skla, aby vínu na škodu nebylo. V ob
chodě rozeznávají se především hnědé láhve rýnské
na bílá vína a zelené láhve bordeauxské na červená
vína. Staročeských bílých nízkých láhví užívá se nyní
Ofar. KML S o l l i U T i pdittrrjA
velmi zřídka, jsouť dražší a praskají spíše.
ke Altro«4iM *iuA jim ad lo, B podala*, C DHaudck,
Důkladné mytí láhví je st nej hlavnější požadavek
O lavlcr, n d nahii/a a agd d ol*.
každého sklepního hospodářství.
Za tím účelem zavedl pisatel soustavu přístrojů a nádob k mytí láhví
potřebných (obr. 107.), totiž:
a) Střež (dřez) C k mytí povrchu láhve pískem. Umytá láhev se vstrčí do
b) náběrky (K ) sloužící k tomu, aby se láhev do polovice naplnila vodou.
Náběrka se skládá z hřídele, na němž jsou nastrčeny dva kotouče mezi sebou
spojené a opatřené osmi většími a osmi menšími děrami. Kolo to, kteréž jsem
náběrkou nazval, je st umístěno v jímadle vodou naplněném. Láhev do otvoru
náběrky vstrčená ponoří se do vody a plní se vodou, což se stále děje na
jedné straně. Na druhé straně vybírá myčka láhve vodou naplněné a myje je
c) štětkovým čisticím strojem (D ). Stroj ten skládá se z bonu, nohou do po
hybu přiváděného a z menšího kolečka, na němž se otáčí velikou rychlostí
štětka, jíž se láhev uvnitř vymyje. Řádně vymytou láhev myčka vstrčí do
d ) cizti(M ). aby špinavá voda z láhve vytekla. Ciz je st ovalovitá nádoba,
kteráž má vedle doleního dna ještě jalové dno. Otvory jalového dna stačí na
hrdla lahví. Vstrčí-li myčka láhev hrdlem do otvoru jalového dna, vytéká voda
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z láhve do cizu a odtud do jnimdla. Vyčištěnou láhev z cizu vezme oplachovacka
a vypláchne ji v
e) střezu (H ) naplněném čistou vodou a vystříkne ji pak
f ) vy&třikovačem (B ), jenz jest spojen s nádržkou na vodo výše umístěnou (A ).
Umytou a vystříknutou láhev umístí myčka do
g) cedenkij (F ), sloužící k ukládání umytých láhví. Jest to nádoba obdélní
kové podoby, délky 100, šířky do a hloubky 40 centimetrů. Ve výši jedné třetiny
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nalézá se jalové dno s 80 otvory na hrdla láhví. Láhve právě umyté vstrkávojí se do těch otvorů a v takové poloze úplné odkapávají. Aby voda
z láhví odkapávající půdu nemokřila, stojí cedénka v
h)
podcedénce (<G) právě takové podoby, jenom nižší a s duem plným.
Voda v pod cedě uce se nashroinaždiijící se vylévá čas od času. Ceděnky na
plněné umytými láhvemi se vynášejí, majíce na postranných stěnách otvory pro
ruce a staví se na čistém místě na sebe.
Do čistých láhví se víno průtokem kaučukovým aneb stáčedm strojem
násoskovým stáčí- (Obr. 108).

Obr. 106. Sláčeci stroj cAsoakovy

Obr- 109. LCdereA* záikovaci stroj

Naplněné láhve se zátkují korky, dříve v horké n pak studené vodc řádně
několikrát propranými, aby vší nečistoty prosty byly. Je s t prospěšno ku zátko
vání nejjemnějších korků užívati.
Nejdůkladnější zdtkovací dosud známý stroj jest Luders-ův z Lilbecku
(obr. 109.). Láhev dohře zátkovaná se uloží do železných stojanu v ležaté
K ronik* práre Díl V .
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poloze. Po několika nedělích se láhve opatřují vignetami a kloboučky a 1*0 zesýlají se.
Veškeré sklepní práce vyžadují veliké opatrnosti a Čistoty.
X I I . K o zti-íd ěn i vín.
Dle hlavních součástek rozeznávají sc rozličná vína a sice:
1. Dle barvy: červená, růžová a bHá. Červená vína povstávají kvašením
moštu na modrých slupkách zrn hroznových. Růžová vína povstanou kvašením
moštu z bílých i modrých druhův hroznův bez slupek. Bílá vína kvašením
moštu opatrně lisovaného obyčejně z bílých, ale také i z červených a modrých
druhův hroznů bez slupek.
2. Dle kyseliny uhličité na pěnici (mousseuxj a nepěníci (non mousseux)
vína. Pěnící vína obsahují vedle značného množství neskvašeného cukru hojnost
stlačené kyseliny uhličité, která vlastním tlakem zátku z láhve po odstranění
obvazku vyráží. Nepěnící vína mají kyselinu uhličitou jen při obyčejném tlaku
vzduchu poutanou. Nepěnící víno s hojnou kyselinou uhličitou slově řízné.
3. Dle kořennosti a vůně, coz dohromady kvétem (bouquet) slově, 71a
kořenná , vonná a obyčejná vína. Z bílých vín vyniká kořennosti a vůní: ryzlink,
muškát, tramin a j., z červených: burgundské, muškátové a j.
4. Dle těla čili extraktu, na vína stolová, postolová a sladká, obsahují-li
2, 3, 10 a více °/0 extraktivních látek. Vína s malým tělem šlovou lehká Čili
hubená, s velkým tělem těžká, mastná, také měkká, když kyseliny málo.
5. Dle kyseliny na mdlá, lahodná, ostrá, drsná, tvrdá a to/selá vína,
obsahují-li 3, 4, 5, fi°/P0 a více kyseliny. V nejzralejších vínech nalézá se
ve vázaném stavu kyselina vinná, a ve vínech z méně pohodlných ročuíkův
kyselina jablečná a v porušených vínech kyselina octová.
6. Dle líhu na stolová, postolová a likérová vína, obsahují-li 8, 10, 15 a
více setin líhu. Vína málo líhu obsahující šlovou slabá, naopak silná, ohnivá.
Víno, jehož součástky jsou k sobě y náležitém poměru, slově harmonické,
okrouhlé. Má-li harmonické víno líbeznost a měkkost, slově jem né a jemné vino
s vůní a kořennosti slově víno bouquetní (květné).
Víno harmonické, povstalé z více nesouměmých, nazývá se víno zcelené.
Vína k pití ustanovená šlovou vína zralá a vyleželá. Staré víno, k němuž
přidáno mladého, slově vino zmlazené.
Největší umění sklepního hospodářství spočívá v tom, aby co možná nej
mladší vína řádným zcelením a úpravou do takového stavu se přivedla, aby
uspňsobila se k požívání.

XIII. Piti a ochutnáváni vin a poučeni, jak s vínem v domácností
zacházeti.
Bílá vína — studená — , a červená vina — vlažná — chutnají nejlépe.
Po slabších vínech možno piti silnější, po obyčejných — kořenná, po bílých —
červená, a naposledy sladká a likérová. K uhašení žízně se piji vína s vodou.
Samotná vína se pijí na plný žaludek a postolová vína se piji v malých dávkách.
Plná vůně a kořennost vína vystoupí, když víno dosáhlo teploty jídelny.
1
*\/\

M.

111 j

i ™ * u m
4 V j '<■ i *»»

« n « il
lin u

f , A f* ti* íř ífiA n
11UŮ I1I 1 U I II U J

r í /?1 m i ó V
itib c u i i i t . n .

ctn Í i

f/ ^ k í
iijiu t iin u

11 k. j 1 a

n i n *1 A n f l
* . .. 1 l
1 ».

\ f í« ň n
if iiin r .

pité víno jest nejlepším lékem k posilnění těla a občerstvení ducha; urychlujíc
činnost srdce a tím i oběh krve.
Posuzování vína vyžaduje zdravé a nepodjaté ústroje a děje se následují
cím pořádkem: nejprve okem, pak nosem a konečné ústy. Při nalévání do sklenky
patrně viditedlno, zda-li víno teče, jako voda, jako olej, aneb jako gumma.
Z toku vína možno scuditi na jeho tělo. Okazuj í-li se perličky, svědčí
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o množství kyseliny uhličité. Hladina vína okazuje, zdali víno mastné t. j. tělnaté a zralé jest. Polded proti světlu přivádí k poznání barvy a lesku jeho.
Nosem poznává se vůně, zvláště čicháním do vyprázdněné sklenky.
Ústy, zejména jazykem proli hořejšímu patru působícím, posuzuje se chuť
vína zvláště při polykání. Zkušený jazyk nejlépe pozná, v jaké míře víno
kořenné, tělnaté, kyselé, líhovaté a staré jest.
Kyselina tríslová u červených, cukr u sladkých, kyselina octová a hni
loba u zkažených vín působí na jazyk v té míře, že se jazyk stává nespůsobilýni
k dalšímu ochutnávání.
Při ochutnávání vícero vín mají se ú sti po každém z nich vodou vyplakovati a před novým ochutnáváním požitím bílého chleba uspůsobiti k dal
šímu posuzování. Každé víno ochutnávané má býti přijnmto ústy stejné při
pravenými, aby bylo stejného východiště a stejného měřítka
Kdo chce víno pro domácnost objednali, necht se obrátí na známý spo
lehlivý závod a objednává raději v láhvích než v nádobách. Co se týče druhu,
nechť nehledí na láci, ale spíše na jakost. Raději méně, ale dobrého. U vína
platí ve zvýšené míře „co laciné, to drahé-1. Při objednávání nechť uváží, že
víno v láhvi nedopité bere ve 2— 3 dnech proměnu, a že tedy lépe objednati
2 půlláhve, než 1 celou láhev, když se celá láhev nevypije najednou. Vino
nemá se objednávati za velikých paren a za mrazů, poněvadž může tím pro
měnu vzíti.
Na tomto místě zasluhuje uvedena býti poučení, které správa sklepfiv
Herkovských svým odběratelům zasýláí zní doslovně:

Obr. 110

L íw -flv patentní v jle h o v U e t

1. Víno i vinný ocet v otevřených aneb neplných nádobách uchovány,
porušení béře křistí (micoderma vinK Aby se tomu zabránilo, uzavírají se
nádoby zátkou plátynkein ovinutou a dolévají jednou neb dvakrát téhodně.
2. Láhve naplněné vínem aneb vinným octem uchovávají se v mime
teplých místnostech v poloze ležaté, aby korky stále vlhké byly.
3. Každé víno a vinný ocet tvoří delším ležením dle své přirozenosti
sedlinu (depét), čímž se znamenitě zušlechťuje. Několik dní před potřebou se
láhve s takým vínem postaví, ctevrou, opět slabě zakorkují a po jedno
denním stání pozorně od sedliny oddělí. Kaly se pak slejí do jedné láhve,
v které se opět usadí za delší čas.
4. Víno bílé chutná lépe čerstvě ze sklepa přinesené, a víno Červené
teprv po odražení.
5. Víno z cesty přišlé nemá se před 14 dny stáČeti.
6. Víno v nádobách objednané a na místo dopravené se před stáčením
položí ve sklepě na kantnýř a dobře základkami podloží. Zátka příčná se
oddělá, sud doleje se vínem téže jakosti a uzavře zátkou obyčejnou. Při stáčení
do láhví se používá kaučukové roury, která dobře propláknuta se do vína vstrčí,
ne zcela až ke dnu sudu. Stáčení se pak děje nepřetržitě.
7. K vytahování zátek slouží nejlépe B. I^ew-ův patentní vytahováček
(obr. 110.).
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Sestaven na zcela nové zásadě, liší se ode všech dosud známých vytahováčků.
Při použití tohoto vytahováčku potřeba jen nepatrné síly; láhve nepraskají, aniž se tekutina zkalí a zátky zůstávají neporušeny.
Myšlénka, ze zátkované láhve, bez provrtání zátky tuto vytáhnouti, aby
vícekráte použita býti mohla, zavdala příčinu k vynalezení níže popsaného
vytahováčku, zcela původního a zprvu každému nesrozumitelného.
Sestává z duté, dvěma podélnými otvory opatřené rourky poníklené,
v níž složené se nalézají 2 ocelové jazýčky.
Jeden z těchto pohybuje se v šarnýru, druhý je st volně zastrčen v rource
a k pohodlnému vytažení na knoflíku připevněn.
Při upotřebení vytahováčku se nejprve vytáhne zastrčený jazýček, druhý
se otevře (na způsob kapesního nože) a zabodne se mezi zátku a hrdlo, načež
podélným otvorem, v rource i druhý jazýček tímtéž způsobem na protější
straně se zabodne.
Otáčením vytahováčku srněrem na horu, se zátka lehce vytáhne.
Hlavní předností tohoto vytahováčku jest ta, že se obsah láhve nezkalí
a láhve nepraskajt
8.
Nejlepší čas k prodávání a kupování vína je st jaro a podziim.
velkých mrazův nelze víno vydávati.

XIV. Česká vína
z dobrých ročníkův vynikají lahodností, jemností a kořenností. Bílá vína
podobají se rýnským a šampaňským, červená burgundským.
Nejznáinější jsou :
^
1. B u rgun d sk é , pěstované na stráních opukových od Prahy až Žernosekům
se prostírajících, nazývá se od starodávna . M ělnickéu.
Vyniká krásnou granátovou barvou, kořenností a vůní*) pravého bur
gundského, lahodnou kyselinou a mírně stahující tříslovinou, slabou chutí po
mandlích a svým měkkým tělem, tak že se oněm praví „pije se jako mléko. “
2. Žernosecké, pěstované okolo Litoměřic, částečné na stráních hlinitých,
opukových a čedičových. Jest to víno z vícero druhův bílých rév vypěstované,
zejména ale z prynče. Vyriká barvou do hnědá, pěknou kořenností, silou a
lahodou. **)
3. Labín v Beřkovicích, tak dle Labe kolem vinic ***) tekoucího po
jmenovaný. Je s t to bílé víno, z modrých hroznů burgundské révy připravované.
Vyznačuje se jemnou vůní, kořenností a chutí šampaňského, lahodou a měkkým
tělem. Je st královna našich bílých vín a získalo sklepům Beřkovským slavnou
pověst.
4. R yzlink český, teprvé v posledním desítiletí více pěstovaný, nemohl se
dosud v pravém světle objeviti, poněvadž žádný výtečný ročník v té době
nebyl. Nejlepší dosud je st z roků 1872 a 1874. Tyto, ač nepocházejí z vý
tečných ročníkův, získaly ryzlinku českému slavné pověsti.
Vůně českého ryzlinku jest význačná, taktéž kořeunost a líbeznost.
Znalcové staví náš ryzlink s rýnským do stejné řady.
5. B ílé buryundské (jinak také chablis zvané) taktéž teprvé v posledním
desítiletí v Čechách pěstované. Nejlepší dosud v beřkovickém sklepě jest
z roku 1872 a vyniká silon, zvláštní vůní a kořenností a pije se jako olej.
*) Z daleka upomfnající na skořici a hřebíček.
**) Pil jaetn bílé víno „Košťál ské 68téa z půdy čedičové, které vůni nápadně upomínalo
na ryzlink Johannisbergský z téhož roku. Vidno z toho, že Btaří Čechové ne darmo révu,
z které pochází toto vluo, princem nazvali.
***) Trojalava a Krechtecká vinice u D. Beřkovic..
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XV. Xejznamenitčjší vína světová.
1. Bordm uxslíé*) je st víno červené, kteréž obdrželo své jméno od města
Bordeaux v jižní Francii.
Úplně vyzrálé a nejlepší jakostí, vyznačuje se krásnou barvou, jemností,
lahodou, vůní a kořennosti. Bordeaux má sílu a neopojí, má tělo a není drsné;
žaludek sílí a hlavu šetří. Dech po něm je st čistý a ústa čerstvá. Labužníci,
zvyklí na něžná vína burgundská, nalézají v bordeauxském víně něco drsnosti,
pocházející od třísloviny.
Bordeaux první třídy jsou následující:
Chateau Margaux,
„
Lafitte,
„
Latour,
„
Haut Brion.
2. Burgundské je st víno červené, kteréž má jméno své od Burgundu,
krajiny ve Francii ležící.
Něžnost, lahodnost, vůně, kořennost. síla a měkká tělnatost v nejlepší
harmonii jest znakem burgundských vín první třídy, ke kterým náleží:
Romanée Conti,
Chambertin,
Cl os Vougeot,
Romanée de Saint Vivaut,
Richehourg.
3. Capské, vypěstované na ncjjižnčjším konci Afriky, zejména z vinic
u Constanzie, je st výtečné likérové víno, sladké, jemné, silné a kořenné.
4. Cyperské, pěstované na ostrově Cyperském je st trojího druhu: červené
„comthureý" a obyčejné, a bité muškátové. Vína ta, vynikající sladkostí a
vůní, byla dříve více rozšířena a obzvláště u dám oblíbena.
5. Champagne-skéy je st víno bílé anebo růžové barvy a bud pěnící (champagne mousseux), bud nepěnící (champagne non mousseux). Původní země,
kde před sto lety víno pěnící poprvé připravována byla, je st Champagne ve
Francii. Vína pěnící zde připravována z bílého moštu modrých a později
i z bílých hroznův, nalezla obliby a získala si takové světové pověsti, že
všechna i v jiných zemích připravená pěnící vína šampaňskými slují.
Z nejlepších poloh se obzvláště silná a těžká vína z hroznů burgundské
révy připravují v nejlepších ročnících. Vína ta, dle obyčejného spůsobu vykvašená šlovou champagne non mousseux a maji ráz našeho českého labínu .
Z ostatních vinic, které tvoří největší část, se připravuje pěnící víno.
Pro zajímavost povím v krátkosti, jak se pěnící šampaňské připravuje. Na
vinicích v Champagni, jichž spodek náleží křídovému útvaru (jako v Čechách)
pěstují se modré druhy burgundského s bílými druhy v smíšené sadbě, podobně
jak na našich starých vinicích až dosud shledáváme. V čas vinobraní se s ve
likou opatrností modré hrozny sbírají pro sebe a vše, co nahnilé aneb zelené
se odstraňuje. Hrozny řádné přebrané se kladou do lisu, aby opatrným lisováním
se bílý mošt vylisoval. Mošt ten se sceleníra s moštem bílých druhův (coupage)
stává k připravování šampaňského spůsobilejším.
Mošt k přípravě šampaňského určený ponechává se v studených míst
nostech, až se z něho usadí všechen kal; stáhne se pak z kalů a nechá
kvasiti ve sklepích. Vínu zkvašenému dává se čistidlo a víno po učištění se
stahuje do láhví. Poněvadž každý ročník jiný jest, dociluje se přídavkem
(titrage) likéru (čirý roztok kandisu ve víně a koňaku) stejnosti raassy.
*) Užito díla Jullieu, Topographie.
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Plnění láhví děje se v březnn a láhve s obvázanými zátkami se vyrov
návají do stohu 5— 15 metrň délky a 1— 2 metry šířky do výhřeven. Víno
se oteplí na 20— 25° a kvasí. Tím dosáhne pěnivosti (mousseux), což se
prasknutím některé láhve dostatečně prozrazuje. Podél celé láhve povstane
u vnitř sedlina (dépot) paprskovitě se rozkládající. V době té se láhve s největší opatrností přenesou do studených místností, kde víno 3 až 4 měsíce
dokvašuje, při čemž mnoho láhví praskne (cassej, 5— 10 i více °,0.
Když víno úplně dospělo, staví se láhve hrdlem dolů obrácené do sto
janů k tomu cíly otvory opatřených, aby sedlina podél láhve ležící k zátce
se stáhnouti mohla. V té poloze se ponechají láhve 3 týdny a každodenně se
jimi vrtí, aby usazení sedliny tím jistěji se stalo. Když všechna sedlina na
zátce leží, odstraní se pozorně obvazek korku a nechá se kal z láhve vytlačiti (degorgement). Rychlým obrácením se zabrání dalšímu vytékání, načež se
láhev doleje dávkou likéru z vína, kandisu a koňaku připravenou. Úplně
uzavřené lálive se opět urovnají do stohu, načež se ještě jednou sedlina od
děluje a láhev tentokráte pěnícím vínem dolita se úplně pro obchod zátkuje
nejjenmějšíini zátkami.
Přednost šampaňských vín neleží v množství obsazeného líhu, těla a
vůně, ale v pravém souladu všech součástí, aby se dosáhlo jemného, těkavého
a něžného vína, kteréž neopojuje ani netíží.
Dobré šampaňské víno má okolo 8 % líhu. Před pitím se chladí (frappé)
t. j. dá se na několik minut do ledové vody; nesmí býti však příliš studené,
aby na chuti netratilo.
6. Ckatteau ď Yquern (Čti šató ykeui, francouzské bílé víno, vynikající
plností, jemností a bouquetem.
7. Lunel, bílé sladké vlno francouzské z muškátových hroznů vyrobené*
Vyznačuje se jemností, sladkostí a vůní.
8. Lacrimae Christi z modrých hroznů révy r Lacrimaeu v okolí Vesuvu
vypěstované. Vyznačuje se krásnou jasněčervenou barvou, ohnivostí a nej
jemnější vůní.
9. Malaga, sladké víno, vypěstované ve Španělích v okolí města Malagy
v provincii Granada. V stáří nabývá jemnosti a zvláštní aromatické vůně.
10. Madeira, sladké víno, vypěstované na ostrově Madeira západně od
Afriky ležícího. Nejlepší Madeira pochází z Malvazské révy a vyznačuje se
jemností a balsamovou vůní.
Roku 1852 řádil plodokaz (Oidium Tuckeri) na vinicích madeirských a
zničil všechny vinice. V posledních letech založeny vinice poznovu, ale bohužel
i tentokráte vzaly pohromu íylloxerou.
V obchodě se nalézající Madeira pochází na mnoze z ostrovů kanárských.
11. Portské víno z okolí Oporta v Portugalsku, jest Červené, připravované
z hroznů „tinto", „morisko" a j. druhův s přísadou líhu a bezinkové štávy.
Vyniká silným tělem, velikou tříslovinou, ale bez zvláštní vůně.
12. Rakouská vína zvětší části bílá, z nichž vynikají Klosterneuburgská,
Gumpoldskirchenská, Retzská a j., z červených vynikají VOslavské a Matzenské.
13. Rýnská vína z Porýní (Rheingau', jsou ponejvíce bílá z ryzlinkové,
tramínové, orleanové, cinyfalové, elvínové a rulanské révy.
Původce slávy rýnských vín jest ryzlink, král mezi bílými druliy révy vinné.
Víno ryzlinkové z nejlepších poloh a ročníkův vyniká nepřekonatelnou
vůní, kořenností, kteráž omamqje všechny čivy úst, svojí plností a tělnatostí.
Nejznamenitější ryzlinky pocházejí z Johannisberku, Šternberku, Rauenthalu,
Růdesheimu a j.
Z červených rýnských vín vyniká Assmannshauské připravované z mo
drého burgundského.
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Vedlé rýnských vín zasluhují býti uvedeny vína z Německa:
Moselská, vynikající jemnou vůní; Liebframnmilch, líbezné víno s jemnou
kořenností; Forstské a Devhsheimxhé, vynikající mimo vfini a kořennost svým
tělem; Hochheimské, ohnivé víno; Leistenské, zlatožluté barvy, vynikající měk
kostí a lahodou. Stemské (Boxbeutd), vyniká vůní, sílou a ohněm.
14. Slavonská vína, vynikající silou, zejména Karlovicské, červené.
15. Sherry vlastně Xeres, nejznamenitější víno Španělské, pěstované
v okolí Xeres, jantarové barvy velmi silné a jemné vůně.
16. Štýrská, vína vynikají liliovitostí, jmenovitě Lutteuberské, Pettavské
a Johannisbergské.
17. Tokajské víno náleží k světoznámým vínům. Jméno své obdrželo od
města Tokaje a rodí se na stráních pohoří Hegyallya, v půdě původu sopečného.
Sadba viniční záleží hlavně z íurmintu, bělovačby a bílého beranního ocasu.
Tokajského vína se rozeznává více druhův:
1. Obyčejné tokajské, připravované z hroznů cibeb*) zbavených; je s t to
molové víno.
2. Samorodné, připravované z hroznů, z nichž cibeby vybírány nebyly.
Víno samorodné má své pojmenování od nejhlavnějších svých odběra
telův — Poláků Vyznamenává se svojí sílou.
3. Sladké (pol. slodké víno, Ausbruch), připravované z cibeh a moštu.
Dle toho, zda-li se na lOOlitrový soudek sladkého přibralo1, 2 —5
puten
cibeb, nazývá se víno 1—5 putnové.
4. Essence, víno připravené z moštu, který vlastním tlakem cibeb z nich
vytekl. Essencc je s t víno veliké hustoty, teče jako cukrový roztok a vyzna
menává se tělnatostí a sladkostí.
Láhev nejjemnější essence prodává se za 1 dukát ale i za 7 dukátů.
5. Maslas (madarské slovo znamená pa-víno), povstalý tím, že se na kaly
a kvasnice v sudě po stáčení samorodného a sladkého zbylé naleje víno obyčejné.
Mimo tokajské jsou v Uhrách znamenitá vína:
Menešské, Rustské, Oedenburské (Šop roň ské), Villanyské, Sexardské,
Jagerské, Budíuské (Adlersberg).
Množstvím úrody vína vynikají jmenovitě vinice v Banátě.

XV I. Statistika vinařství.
Dle nejnovejší mapy vinařské, kterou sestavil Dr. Haním, dosáhla roční
výroba vína: v jednotlivých evropských státech následující průměrné výše:
Ve F r a n c ii..................................................
v Německu
..................................
.
v R a k o u sk o -U h ersk u ............................
v Itálii
.............................................
v Š p a n ě l ť c h .............................................
v Š v ý c a r s k u .............................................
v P o r t u g a l s k u ........................................
v Řecku a o s tr o v e c h .............................
v Turecku se Srbskem a Rumunskem
v R u s k u ...................................................
na A tlant o s tr o v e c h ............................

50 mill. hektolitrů,
9
35
n
32
*
P
16
n
25
ii
Í5
1
9t
P
9
n
n
4
p
M
6
n
P
0.65 n
1)
0-3
p
n

Statistika českého vinařství předvedena budiž tabelkou sestavenou Dr.
llematem pro rok 1K79.
*) Cibeby neboli hrozinky (scvrklá zrnka).
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Vinařské krajiny království Českého
dle okresův
v roce 1879tém

Litoměřice s okresy:
L ito m ě řic e ..............................................................
Lovosice....................................................................
Oustí n. L .................................................................

150
95
58

303

R o u d n i c e .....................................................................

365
35
25

425

Praha s okresem k a r lín s k ý m .......................

27

M ě ln ík s okresy:
M ě l n í k ..........................................................................

S t ě t í ..........................................................................

Nové a porůznu ležící sadby s okresy:
Libochovice, Kolín, Čáslav, Chrudim, Beroun atd

Úhrn . .

80

.

107
8313

Počítá-li se průměrný výtěžek z 1 hektaru na 15 hektolitrů, obnáší
výnos průměrně 12525 hektolitrů vína.

X V II. O upotřebeni hroznu nezralých.
I v nejlepších polohách viničních a v zemích ku pěstování révy nejpřízuivéjších poskytuje réva vinná v létech vlhkých a málo slunečných hrozny
nezralé.
Z nezralých hroznů nelze pouhým kvašením dosáhnouti nápoje příjem
ného a lidskému zdraví užitečného.
Takovým vínům dostalo se rozličných přezdívek, jako: kyselák, čabrňák
(něm. Dreimáunerwein) a j.
Dle poměrů místních a tržních vyvinuly se během času rozličné spftsoby
upotřebení moštu z nezralých hroznů, a pojednáme zejména o výrobě:
A) opravovaných vín,
B) vinného líhu,
C) vinného octa.
A I /~i

a j

I “

» _1

\j v y r v u v u p r a v e n ý c n

•

v a t-

Mošt nezralých hroznů obsahuje mnoho kyseliny a málo cukru. Aby se
z takového moštu připravilo víno pitné možno dvojím spůsobem si počínati:
buď zlepšením moštu samého, buď zlepšením vína povstalého kvašením pou
hého moštu.
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Na počátku tohoto století hlásal chemik a ministr francouzský J . A.
Chaptal opravování moštu přísadou cukru třtinového. Dle něho se přidalo
k moštu z nepříznivých řečníkův tolik cukru, aby se dosáhlo cukernatosti
dobrých ročníků.
Má-li na př. mošt dobrých ročníků hustotu 22° saccharimetru a špat
ných ročníků 16° sacchar., přidá se na 1 hektolitr moštu asi 6 kilogramů cukru,
aby se dosáhlo hustoty 22° sacch. Z moštů, takovým spůsobem připravených
(chaptalovanýck), se dosáhne vína dosti silného, trvalého, ale více méně
kyselého.
Z té příčiny později zavedeno Částečné zobojetnění převládajících kyselin.
Nejobyčejněji přidáváno prášku mramorového. Obsahoval-li mošt nezralých
hroznů na p ř.:
13°,oo kyseliny a vyzrálých hroznů
6 0/„n
„
sraženo 7°/00. Vypočítáno, že na sražení l°/00 kyseliny
z 1 hektolitru moštu potřebno 66'7 grammů uhličitanu vápenatého.
V první třetině tohoto století učil dr. L. Gall zejména v Německu opra
vování moštu přísadou cukrové vody, aby se dosáhlo zředění kyseliny a zmno
žení cukru, dle vzoru moštu z dobrého ročníku.
K jasnějšímu pochopení opravy moštu dle Galia (gallování) sloužiž ná
sledující příklad:
Dobrý ročník má mošt 22° sacch.
špatný
„
„
„ 16°
„

6°Iao kyseliny,
12°/00
-

Aby se dosáhlo v jednom hektolitru moštu ze špatného ročníku kyseliny
6° „0, musí se jeho objem zmnožiti na ia/6 — 2násobné množství.
Aby se dosáhlo u zmnoženého moštu hustoty 2 2 1 sacch., musí se pridati
cukru 28 kilogrammů *).
Opravy se dosáhne tím, že se upraví 1 hektolitr cukrové vody, v níž
je 28 kilogrammů cukru rozpuštěno.
Tento roztok se vleje do 1 hektolitru původního moštu. Kvašením se
dosáhne vína sice lahodného a dosti silného, ale málo tělnatého.
Od pradávných dob se připravovalo z vylisovaných matolin tak zvané
pavíno — patoky — tím spůsobem, že se na matoliny nalilo vody. Po ně
jakém čase rozpustila voda veškeré v matolinách rozpustné částky vinné a
dosáhnuto novým stáčením a lisováním, slabého sice ale zdravého nápoje pro
dělníky viničně. Na základě tom Francouz Pétiot založil nový spůsob opravo
vání vín. Na matoliny dobrých ročníkův nalil cukrovou vodu hustoty okolo
18° sacch. (dle potřeby) a nechal kvasili jako mošt. Nápoj takto připravený
vynikal lahodností a uzpůsobil ostí k opravě původních špatných ročníkův,
nehoř obsahoval dle potřeby více méně liliu a obyčejně málo kyseliny. Víno
tímto spůsobem povstalé zove se pétfotované.
Vína původní ze špatných ročníkův možno však zlepšiti také přidáním
čistého, absolutního alkoholu aneb přirozeněji přísadou vinného líhu, což se
hlavně ve Francii vyskytuje. Zvýšením stavu líhu sráží se z kyselých vín, zvláště
v studených místnostech přebytečná kyselina ve spůsobě vinného kamene a
tím se stanou pitnými. Spůsob ten se nazývá alkoholování. Určení množství
líhu možno provésti srovnáváním líhu vín dobrých a špatných ročníkův a pří
sada líhu se určí dle rozdílu vypočítaného.
Veškeré tyto opravy by mohly vinařství ku prospěchu sloužili, kdyby
*) Původní stav mostu v stupních sacch arom etrick ých : poetem rozm noženého moštu
dá hustotu rozmnoženého moštu. Hustota vodou rozmnoženého moštu odečtena od hustoty
žádoucí dá sch ázející stupně pro 1 h ektolitr. Pro dva tedy dvojnásobné množství, tedy
v našem překlade: Od 2 2 ° sacch . odečte se polovička 16° sacch., což dá 14 a to násobeno
2 m a dá 28, t. kilogr. cukru.
K ronik* piíco.

D ii V .
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nebylo ziskuchtivých nákladníkův a obchodníkův, kteří opravování předstírají
jakožto pláštík k nepoctivému rozmnožování vín a k šálení obecenstva. Z tc
příčiny se opravování toto zákony státními obmezuje, zejména v novější době.
B ) O výrobě vinného lihu.
Z vín špatných ročníkův aneb z vín nepoměrně levných, dobývá se na
odpařovacích strojích, zvlášf k tomu zřízených, líhu vinného a oleje vinného.
Od města Cognac-u ve Francii, kde se mnoho líhu vinného připravuje, nazývá
se také jemný líh vinný cognac (čti koňak).
Aby se dosáhlo vinného oleje, užívá se kvasnic nepotřebných, také i matolin vylisovaných. Nejprve přehání se při tom líh a později při vyšší teplotě
vinný olej, který se vyznamenává zvláštní vůní.
Cognacu jemného užívá se za nápoj a pak za přirozenou přísadu k sla
bým vínům a jmenovitě k šampaňským.
C) O výrobě octa vinného.
Z vín špatných ročníkův a z vín zkažených tvořením se kyseliny octové,
vyrábí se ocet vinný. Ale i v dobrých ročnících připravuje se z odpadků
hroznů ocet vinný, jakožto vedlejší výrobek. Protože výroba ta pro nás dosti
důležitá jest, pojednám obšírněji o ní z vlastní zkušenosti*).
Jako při každém hospodářství, tak i při vinném je st nutno přihlížet!
k tomu, aby se veškerých odpadkův co možná nejlépe vy užitkovalo. Vinice
dodává sklepnímu hospodářství hrozny a z těch těží sklep pouze víno; vše
ostatní jsou odpadky.
Jeden metrický cent hroznů dá po úplném spracování asi:
4 kilogr. třapin
20
„
matolin
0-65
„
hustých kvasnic
* odpadky
7'00
„
kyseliny uhličité
035
„
vypařeného líhu
a ztrát
68-00
„
v ín a ............................... výrobek.
Prvním odpadkem, odzmovóním hroznů n ašitu zbývajícím, jsou třapiny
Celý povrch třapin je st pokryt moštem. Aby mošt na trapinách se využitkoval, dají se do vody a praním ve vodě vymáčí se z nich veškerý mošt.
Vyprané třapiny, pokud jsou v čerstvém stavu, slouží volům za krmivo.
Výše uvedeným spňsobem nabývá se tekutiny nasládlé, barvy hnědé;
poněvadž sloužiti má k dělání octa, lze ji nazvati octovinou a sice octovinou
prvního stupně Jedna část nejlepších třapin uloží se do sudů octových a po
lévá se octem, o čemž později.
Druhým odpadkem, lisováním bílé, rozemleté zrniny povstalým, jsou bílé
matoliny. Sebe lepším lisováním není možno z matolin veškerého moštu dobýti.
Aby všechny v matolinách obsažené rozpustné látky se vytěžily, sypou se
inatoliny do kvasících kádí a polévají se octovinou prvního stupně. V kva
sících kádích musí matoliny hýti pod jalovým dnem a nad jalové dno se dá
voda, když octovina prvního stupně nestačí. V kvasících kádích započne teku
tina kvasiti, o Čemž vystupování bublinek kyseliny uhličité nás přesvědčuje,
čímž se promění v octovinu druhého stupně. Když již kvašení je st u konce,
dolijí se kvasící kádě vodou a ponechají na tak dlouho, až se přikročí ku
stáčení červených vín. Tu pak se objevuje nejvýdatnější odpadek, totiž červené
matoliny, které v Beřkovicích asi 2/3 celého vinobraní obnášejí. Na vylisované
červené matoliny se nalévá octovina druhého stupně a ponechá se v teple
*) Výňatek z „L istů chem ických" č. V . ročník 1879.
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v kvasících kádích. Tím se po kvašení dosáhne octoviny třetího stupně, obsa
hující 4 —6 % líhu. Aby se tato octovina sesílila, přivádějí se do ní při stáčení
a lisování červených matolin kvasnice, co čtvrtý odpadek vinného hospodářství.
Aby se řádné využitkovalo tohoto odpadku, musí se kvasnice metlami s octov íd o u třetího stupně řádně promíchávati. Tak sesílená a kvasnicemi řádně pro
míchaná octovina čtvrtého stupně odváží se do octámy, která se vytápí v prvních
14 dnech na teplotu 20° R. Při té teplotě se dokvašování úplně provede. Ponechá-li se pak octárna sama sobě při obyčejné teplotě 6— b°, usadí se kvas
nice na dně sudův a možno čistou octovinu stáčeti a kvasnice v pytlích pak
na lisu pákovém se závažím úplné vylisovati. Kvasnic vylisovaných upotřebiti
možno k výrobě kyseliny vinné a konečně také jakožto velmi vydatného hnoje.
Octovina, jak z vypravovaného jasno, jest víno vodou zředěné a z od
padků vyrobené. Všechny součástky ve víně obsažené jsou také v octovině
obsaženy, ale v míře menší. Aby octovina se přetvořila na ocet, nutno líh
octoviny okysličením převésti na kyselinu octovou. K tomu cíli užívá se
zvláštních sudů, tak zvaných ocetnic. Ocetnici si dám zhotoviti z vinných
sudův, k uchování vína již nepotřebných, zejména ze staročeských sudův —■
sedmivédcrek. Z takových sudův se čelní dno vyjme a nad dolením dnem ve
výši 10 centim. se vyvrtá špulířem 5 otvorů kolkolem ve směru šikmém (od
hůry dolů). Nad otvory ve výši 5 cm. vloží se jalové dno s křížovým pod
stavcem. Obsah nádoby až k otvoru se vyplní třapinami kyselými, o kterých
jsem již na počátku byl učinil zmínku. Na sud tak upravený se nasadí ná
držka — nádoba nálevkovitá (konická) 5 0 cm. vysoká a tak zřízená, aby
dolejšek je jí pohodlně vstrčen býti mohl do hořejšího otvoru ocetnice. Na
obvodu nádržky ve výšce 10 cm. se navrtá 5 otvorů podobně jako u dolejší
nádoby. Ve výši 15 cm. se upraví jalové dno, do jehož direk se nastrkají
stébla slámy. Nádržka jest pokryta poklopem. Skládá se tedy celá ocetnice
dle toho: ze spodní nádoby na nejnižším místě v čele opatřené pípou a z ná
držky. Ocetnice se postaví na podstavec z klád asi 0*75 metrů vysoký.
Nalévá-li se do nádržky octovina, kape pozvolna co drobounký déšť na
kyselé třapiny. Po dobu, po kterou octovina se stýká s kyselými třapinami, na
jejichž povrchu se nalézá octová matka (bakterie octové), za přítomnosti vzduchu,
povstává z líhu kyselina octová. Proměnou tou se uvolňuje teplo a teplota vvstupuje poznenáhla výše a výše, až dosáhne 30 a více stupňů R. Následkem rozdílu
v teplotě, uvnitř v ocetnici a venku, povstane proud vzduchu a sice tak, že doleními otvory vzduch do ocetnice vstupuje a stráviv se či pozbyv části kyslíka
hořeními otvory vystupuje ven. Plamen svíčky u doleních otvorů obrací se
dovnitř a u hořeních ven a shasíná.
Děje-li se nalévání octoviny do nádržky nepřetržitě, nastává trvalé tvo
ření se octa. Octovina, projde-li třikrát ocetnici, proměňuje se na ocet. Dle
okolnosti možno denně asi půl hektolitru octa nabýti.
Ocet takto vyrobený jest barvy cihlové a kalný. Procedíme-li je j plstě
ným kloboukem, dostatečně se zčistí. Přidáme-li však k němu před cezením
prášek spodia, dobře kyselinou solnou a vodou vypraného, můžeme se dodělati octa dokonale čirého. (Filtrování octa provádím v dřevěných filtrech).

XV III. O vínech ovocných a o medovině.
A.
V létech, kdy se štavnatého, sladkého ovoce urodí hojné množství, možnO
ze štávy jeho připraviti nápoj vínu podobný a občerstvující. Za tím účelem
nutno určiti hustotu šťávy sacchariinetrem a ustanoviti množství kyseliny.
Šťáva proskoumaná uvede se dle ínethody Galia, přidáním cukrové vody, na
25*
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hustotu 20° sacch. a na 6 — 70;on kyseliny. Opravená takto šfáva aneb opravená
rozmačkanina celého ovoce se nechá vykvasiti a po rádném lisovaní a stáčení
dává nápoj vínu podobný, zdravý a osvěžující. Dle ovoce rozeznáváme víno
angreštové, ryvízové, malinové a j. Jakého složení štávy ovocné mají, vidno
z přiložených rozborů:
hrozny z nejlepších ročníkův
třešně
............................................
višně
............................................
m a r u š e ............................................
hrozny ze špatných roků . .
j a b l k a ............................................
............................................
hrušky
b o r ů v k y .......................................................................
angrešt ............................................
r y v í z ..................................................
jahody
...........................................
m a l i n y ............................................
š v e s t k y .........................; . .

.
.
.

2 0 — 2 5 ° 0 cukru
15-3
71
10-44
1)

.

10914
914
8-43
812

.

8-00

.
.
.
.

7-30
6-89
4-84
7-5G

.
.
.
.

t>

4 ° oo kyseliny
8-8
7)
12-8
7)
20-2
»i

10-0

71

8-2

*<

71
n
H
n
n
n
n
n

0-9
18-8
16-3
24-3
15‘7
18-—

1?
H

■

10-8

m

r

n
7?
r>

B.
V zemích, kde včelařství má hojně přátel, upotřebuje se přebytečného
medu na výrobu medwiny.
Med se rozpustí ve vodě v takovém poměru, aby roztok okazoval 20— 80°
sacch., dle toho, má-li býti medovina podobná tabulovému, nebo sladkému vínu.
Do vroucího roztoku přidává se chmele a j. kořenné přísady a po
ochladnutí kvasnice. Vykvašením povstává nápoj vždy více méně původ svůj
prozrazující.
S medovinou zachází se jako s vínem.

