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Krátké zprávy z vinařství

VINAŘSTVÍ VINAŘSTVÍ
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Spole�nost JESTECH s.r.o. ve vinicích Šlechtitelské sta-
nice Velké Pavlovice  p�edstavila novou �adu traktor� 
FERRARI a další techniku. Akce se konala pod názvem 
FERRARI DAY. 

Nové modely traktor� FERRARI jsou konstruovány speciáln� 
do vinic a sad�  a díky nízkému t�žišti zvládnou i ty nejnáro�-
n�jší svahové podmínky. Nyní se mohou pochlubit i takovými 
moderními prvky výbavy, jako je tempomat nebo elektronický 

reverzor. Sou�ástí akce byla možnost vyzkoušet si elektronické ná�adí pro 
vina�e PELLENC A VOLPI. Velký zájem byl také o rosi�e CAFFINI, které 
spole�nost JESTECH dováží do �R z Itálie. Velkou zajímavostí  tohoto vý-
robce je projekt Grasskiller, který likviduje trávu v p�íkmenném pásu pomocí 
tlaku vody. Pokud jste nestihli akci ve Velkých Pavlovicích, m�žete se p�ijet 
podívat na techniku p�ímo do sídla � rmy Jestech v Mut�nicích na Brn�nské 
ulici. (red)

Fo
to

: T
it

u
lk

a
 V

in
a

řs
ký

 
ka

le
n

d
á

ř
V

ít
ěz

em
 2

2
. r

o
čn

ík
u

 s
o

u
tě

že
 B

O
H

E
M

IA
 S

E
K

T 
Tr

o
p

h
ée

 s
e 

st
a

l K
a

m
il 

P
ro

ke
š

Součástí akce FERRARI DAY byla možnost vyzkoušet si elektronické nářadí pro vinaře 
PELLENC A VOLPI

Vít�zem 22. ro�níku sout�že BOHEMIA SEKT Trophée se stal Kamil Pro-
keš, majitel vina�ství ve Velkých N�m�icích. Rozhovor s ním najdete v tom-
to vydání �asopisu Vina� – sada�. Druhé místo obsadila Libuše Vrbová 
z Vina�ství U VRB�, Hustope�e, která rovn�ž získala diváckou cenu sym-
patie. Pomyslný bronz si odnesl Matouš Forman z Californian Wines.

Celodenní sout�žní klání vyvrcholilo slavnostním � nále na Nové scén� Národní-
ho divadla. Sout�že se zú�astnilo celkem 17 profesionál�, kte�í museli zvládnout 
znalostní kvíz, slepou degustaci, verbální identi� kaci vzorku a servis sektu �i vína 
v�etn� doporu�ení pokrmu. T�i sout�žící, kte�í postoupili do ve�erního slavnostního 
� nále, museli navíc p�edvést i prezentaci vína p�ed hosty. Modelovým párem, který 
sommelie�i b�hem � nále p�ed publikem obsluhovali, se pro letošní rok stali známá 
here�ka a komi�ka Iva Pazderková a herec Vladimír Polívka.

Národní sout�že sommelier� nejsou p�ínosné jen v tom, že z nich vzejde vít�z, 
který se proslaví v daném státu, bude moci užívat titul Sommelier 2019 a bude také 
reprezentovat zemi na mezinárodním mistrovství. Sout�ž BOHEMIA SEKT – Tro-
phée Sommelier �R po�ádá Asociace sommelier� �R. Jejím cílem je rozvoj profese 
sommeliera a vzd�lávání sommelier�. Hlavním partnerem je spole�nost BOHEMIA 
SEKT. Akce se koná za podpory Vina�ského fondu �R.

Zdroj: Omnimedia s.r.o.

Pro vina�e, vinohradníky a obchodníky zajistil již tradi�n� ÚKZÚZ – Odd�lení 
registru vinic tvorbu Kalendá�e pro vinohradníky a vina�e 2020. 

Dostupný je v elek-
tronické podob� 
na webových stránkách 
ÚKZÚZ v oddílu - Tr-
valé kultury » Regist-
race » Registrace vinic. 
Tišt�ná verze v ome-
zeném množství bude 
k dispozici na Odd�lení 
registru vinic ve Znoj-
m� a v prodejn� Rolni�-
ka p�i  St�ední vina�ské 
škole Valtice. 

(red)

Odborná porota vybrala dev�t � nalist�, kte�í bu-
dou bojovat o titul v 10. ro�níku prestižní vina�ské 
sout�že Vina�ství roku.

O titul pro absolutního vít�ze se utkají t�i malá, t�i st�ed-
ní a t�i velká vina�ství. Vít�zové Vina�ství roku 2019 bu-
dou slavnostn� vyhlášeni 30. ledna na brn�nském výsta-
višti. Sout�ž po�ádá Svaz vina�� �R za � nan�ní podpory 
Vina�ského fondu a Jihomoravského kraje.

Finalisty vybírala porota složená ze 24 profesionál� 
z �ad vinohradník� a vina��, Státní zem�d�lské a potra-
viná�ské inspekce, odborného tisku, enologie, somme-
lierství, marketingu, prodeje vína a architektury a de-
signu. Podle objemu produkce pak byla nominovaná 
vina�ství za�azena do kategorií malé, st�ední a velké 
vina�ství.

V kategorii Malá vina�ství (produkce do 50.000 l/rok) 
se o titul utkají: Gala Vina�ství, a.s., Krásná hora s.r.o. 
a Vina�ství Piálek & Jäger. V kategorii St�ední vina�ství 
(produkce 50.001 – 250.000 l/rok) to budou: Vina�ství 
Bíza �ejkovice, Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. a VI-
CAN rodinné vina�ství. A nakonec v katerii Velká vina�-
ství (produkce nad 250.000 l/rok) budou o titul sout�žit: 
NOVÉ VINA�STVÍ, a.s., Vladimír Tetur a Šlechtitelská 
stanice vina�ská Velké Pavlovice, a.s.

Slavnostní vyhlášení se uskute�ní 30. ledna na brn�n-
ském výstavišti v Pavilonu A3 a bude je moderovat op�t 
Marek Eben. Krom� vít�z� ve t�ech sout�žních katego-
riích a absolutního vít�ze Vina�ství roku 2019 budou 
ud�leny ceny „Enolog roku 2019 – partner Korunní“, 
„Po�in roku 2019“ a „Cena prof. Viléma Krause, CSc“.
Sout�ž vyhlašuje a titul „Vina�ství roku“ ud�luje Svaz 
vina�� �eské republiky ve spolupráci s Národním vi-
na�ským centrem, za významné podpory Vina�ského 
fondu �R. 

Zdroj: wineofczechrepublic.cz

Evropský fotbalový šampionát vina�� VINO EURO 2020 se uskute�-
ní ve dnech 19. až 23. kv�tna 2020 poprvé v �R. Prezidenti jednotli-
vých vina�ských reprezentací dorazili symbolicky na svátek svatého 
Martina, aby vylosovali složení základních skupin šampionátu. �es-
kou republiku bude reprezentovat tým FC Vina�i �eské republiky. 
VINO EURO 2020 probíhá za podpory Jihomoravského kraje. 

Úst�ední myšlenkou mistrovství je spojovat lidi, odbornou i širokou ve�ej-
nost, prost�ednictvím fenomén�, jakými jsou fotbal a víno, a proto i samotný 
los prob�hl v bezprost�ední blízkosti milovník� dobrého vína – na nám�stí 
Svobody, kde probíhá tradi�ní Svatomartinský košt. Mistrovství se zú�astní 
8 tým�. Vedle reprezentace �eské republiky nastoupí vina�i z Itálie, Ma�ar-
ska, N�mecka, Portugalska, Rakouska, Slovinska a Švýcarska.

Základní skupiny odehrají týmy na �ty�ech fotbalových stadionech 
ve Znojm�. Na vy�azovací boje se p�esunou do Uherského Hradišt�, kde 
na m�stském stadionu Miroslava Valenty prob�hne 23. kv�tna � nálový zá-
pas.

„Protože VINO EURO 2020 stojí krom� vina�ství a fotbalu také na vzájem-
ném vzd�lávání vina�� a oborové vým�n� zkušeností, prob�hne v p�ed�lové 
�ásti šampionátu v Mikulov� mezinárodní vina�ská konference, kde vystoupí 
p�ednášející z n�které z vina�ských univerzit �i fakult v Pise, Lisabonu, Gei-
senheimu, Mariboru a také v Brn�, respektive Lednici,“ vysv�tlil nefotbalový 
rozm�r tohoto setkávání vina�� z celé Evropy PhDr. Martin Chlad, prezident 
reprezenta�ního výb�ru FC vina�i �eské republiky a organizátor mistrovství.

Zdroj: Omnimedia s.r.o.

Projekt s názvem Výzkumná infrastruktura 
pro mladé v�dce, jehož �ešení je plánováno 
na období 2017-2021, rozvíjí vzájemnou spo-
lupráci mezi Zahradnickou fakultou a Pro-
vozn� ekonomickou fakultou Mendelovy uni-
verzity v Brn�. 

Projekt je � nancován z Opera�ního programu Vý-
zkum, vývoj a vzd�lávání. 	ešení tohoto investi�-
ního projektu je zam��eno na rozvoj kvalitního p�í-
strojového vybavení laborato�í sloužících pro výuku 
výzkumn� zam��ených studijních program� obou 
spolupracujících fakult. Nov� po�ízené p�ístrojo-
vé vybavení p�ispívá k zatraktivn�ní v�decko-vý-
zkumného zázemí zejména pro studenty v doktor-
ské form� studia a mladých v�deckých pracovník� 
na post-doktorských pozicích, zvyšuje jejich zájem 
o studium a napomáhá p�i tvorb� kvalitních publi-
ka�ních výstup�. Dalším p�ínosem je prohlubování 
aktivit v oblasti špi�kového výzkumu a podpora 
konkurenceschopnosti výzkumných tým� v Evrop-
ském výzkumném prostoru. Po�izované p�ístrojo-
vé vybavení je rozd�leno do 16 funk�ních celk�, 
které korespondují s pro� lovým zam��ením dok-
torských studijních program�.  Od po�átku �ešení 
projektu již bylo po�ízeno nové p�ístrojové vyba-
vení nap�. do Laborato�e rostlinných biotechnolo-
gií, Laborato�e krajinného modelování, Laborato�e 
virtuální reality, Laborato�e pro hodnocení vnit�ní 
kvality rostlin i díl�í p�ístrojové vybavení jako ka-
lorimetrická aparatura, 
 uorescen�ní mikroskop, 
mikrotom, elektroencefalograf a �ada dalších. Pro 
Provozn� ekonomickou fakultu byly zakoupeny e-
-p�ístupy k vybraným ekonomickým médiím, pro 
Zahradnickou fakultu hardwarové a softwarové vy-
bavení pro tv�r�í ateliérové pracovišt�. 

Lze o�ekávat, že p�ístrojové vybavení posílí 
v nadcházejícím období mezioborovou komuni-
kaci, multidisciplinární výzkum, zapojení v mezi-
národních výzkumných projektech. Sou�asn� lze 
o�ekávat zvýšení praktických dovedností studen-
t� p�i práci s moderní laboratorní infrastrukturou 
i zvýšení uplatnitelnosti absolvent� obou fakult 
v aplikované výzkumné sfé�e.

Vaidová, Burg

Společnost JESTECH představila novou řadu traktorů FERRARI


