
b.  SOMMELIER



b.wine

• Hanka a Pavel 

• Jsme dodavatelé vína s přesahem do gastronomie 

• Pavel je šéfkuchař se zkušeností ze Zlaté Prahy, který 
se učil u gastronomické ikony Pierre Koffmanna 

• Naši jedinečnost proto spatřujeme v našich službách, 
díky kterým umíme být pro naše klienty smysluplnými 
partnery



ADAM PINDOR

• Manažer Restaurace Mincovna a hlavní sommeliér 
Restaurace Mincovna, Tiskárna a U Tellerů 

• Certifikovaný sommeliér Asociace Sommeliérů ČR 

• Aktivní sommeliér od roku 2011 

• Hlavní záběr na Rakousko - Uhersko, popřípadě střední 
Evropu stejně jako my v b.wine



SOMMELIÉRSKÝ KURZ A JEHO ČÁSTI

PRVNÍ ČÁST 

1. Základy sommelierství, výroba vína a jejich 
rozdělení, oblasti ČR 

2. Servis vína

DRUHÁ ČÁST 

1. Nejdůležitější Evropské vinařské velmoci a 
„Nový svět“ 

2. Snoubení vín s pokrmy „wine pairing“



1. ČÁST

• Sommelier – význam slova 

• Réva vinná 

• Historie vinařství 

• Výroba vína 

• Rozdělení vín 

• Víno originální certifikace 

• Oblasti a podoblasti ČR 

• Servis vína 

• Hodnocení vín

ZÁKLADY SOMMELIÉRSTVÍ, VÝROBA VÍN A 
JEJICH ROZDĚLENÍ, OBLASTI ČR, SERVIS VÍNA



VÝRAZ SOMMELIÉR

• Obvykle označuje osobu, která zákazníkům radí při výběru vína, ostatních nápojů a zajišťuje jejich servis. Somme / sommier nebo také 
saumalier, tedy v překladu “zodpovědný za zvířata a volské potahy, které dopravovaly potraviny a nápoje”. S postupem času se význam 
slova rozšířil na osobu odpovídající za přípravu a obsluhu stolu – tedy také za podávání vína. 

• Povolání sommeliera v takové podobě, jak jej známe dnes, má své kořeny v 19. století. Vznik novodobé sommelierské profese šel totiž 
ruku v ruce se vznikem velkých restaurací a později také velkých hotelů. 

• Jeho úkolem je vytvořit a obnovovat vinný lístek, správně nakupovat víno, spravovat sklep, ale také mít přehled o financích a 
obchodních zájmech společnosti, pro niž sommelier pracuje. 

• Znalosti sommeliera musí být nutně založeny na vědeckých poznatcích.  

• Sommelier tedy působí nejen jako profesionál, který je schopen doporučit nejvhodnější víno ke každému chodu a náležitě jej 
servírovat, ale musí také na první pohled pochopit zákazníkovy potřeby a co nejlépe jim vyhovět. 

(Kolektiv autorů. 2001. Sommelier, povolání budoucnosti. Asociace sommelierů České republiky, Praha)



RÉVA VINNÁ (Vitis vinifera)

Réva vinná  (Vitis vinifera) je  rostlina  z čeledi  révovitých. Někdy se 
označuje též jako evropská réva nebo jako ušlechtilá réva. Její plody 
(bobule) se používají k přímé konzumaci, k sušení a kandování a 
především jako surovina pro výrobu vína a dalších nápojů a oleje. 
Zemědělské odvětví, které se zabývá pěstováním a zkoumáním révy 
vinné, se nazývá vinařství.   



RÉVA VINNÁ -Historie

• Réva vinná je jednou z nejstarších kulturních rostlin pěstovaných 
člověkem. Původ kulturních odrůd V. vinifera subsp. vinifera není 
zcela jednoznačně vysvětlen; spekuluje se sice, že vznikla 
šlechtěním divoké révy vinné lesní (V. vinifera  subsp.  sylvestris), 
avšak někteří autoři toto zpochybňují a její genezi odvozují od 
dnes již vyhynulých třetihorních druhů. 

• Mezi nejnebezpečnější škůdce patří  mšička révokaz  (Viteus 
vitifoliae), která saje na kořenech révy a způsobuje jejich uhnívání, 
v důsledku čehož dochází k úhynu celé rostliny. Tato mšice na 
přelomu 19. a 20. století zdecimovala vinice v celé Evropě. Nejdříve 
se objevila ve  Francii, kam byla kolem roku  1860  zavlečena 
z  Ameriky  pravděpodobně spolu s okrasnou  americkou 
révou  (Vit is labrusca) .  Jako nejúč inně jš í se nakonec 
u k á z a l o  š t ě p o v á n í  o d r ů d e v r o p s k é r é v y n a 
odolné podnože vyšlechtěné z révy americké..



RÉVA VINNÁ - Odrůdy

ODRŮDY MOŠTOVÉ - VÝROBA VÍNA 

• Bílé odrůdy (pro výrobu bílých vín) 

• Modré odrůdy (pro výrobu červených, růžových vín i 
bílých) 

ODRŮDY STOLNÍ - konzumace



VÝROBA VÍNA - historie
• Vinařství  je  zemědělské  odvětví zabývající se pěstováním a zkoumáním  révy vinné. Mezi povinnosti vinaře patří 

zúrodňování vinice, zavlažování, monitorování a odstraňování škůdců, sledování růstu rostlin, rozhodnutí kdy sklízet úrodu a řez 
vinné révy během zimních měsíců. Věda, která se vínem a vinařstvím zabývá, se jmenuje ENOLOGIE. 

• Nejstarší svědectví o výrobě vína se datuje do období mezi 6000 př. n. l. až 5000 př. n. l. v Řecku. Někdy však bývá uvedeno že 
vinařství se zrodilo na území dnešní Gruzie před 8000 lety př. n. l. 

• Technologii výroby značně zdokonalili staří Řekové, ale kultivační techniky, které známe dnes, se v Evropě používají až od konce 
existence  Římské říše. Ve  středověké  Evropě se zásadním podporovatelem vína, nezbytného pro oslavu  katolické mše, 
stala katolická církev.



HISTORIE VINAŘSTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ A V ČECHÁCH

• Pravděpodobně pěstování vinné révy na jižní Moravě  začínají ve  3. 
století  a jsou spojeny s velkým rozmachem pěstování vinné révy 
v Pannonii za císaře Proba. Římská posádka z vindobony vybudovala 
opěrný bod na Římském kopci pod Pálavou a  vysadila na Pálavě 
první vinice. Tato teorie je však dosti sporná. Přímé důkazy o výsadbě 
vinic v této oblasti pocházejí až z přelomu 8. a 9.století. 

892 PRVNÍ VÍNO V ČECHÁCH 

• Podle pověsti zaslal moravský kníže Svatopluk českému knížeti 
Bořivojovi a  jeho ženě Ludmile sud moravského vína k  oslavě 
narození jejich syna Spytihněva. Ludmila obětovala trochu vína 
bohyni Krosyně s prosbou o  vydatný déšť. Její prosba se vyplnila a 
úroda byla zachráněna. Bořivoj a  Ludmila přijali křesťanství 
a zasloužili se o první výsadby vinic v Čechách v okolí Mělníka. První 
vinice prý byla mezi obcemi Nedomice a Dřísy. Na ní se učil sv. Václav 
pěstovat révu a  v tamním lisu se zasvěcoval do tajů výroby vína. 
Svatováclavskou vinici obnovili místní drobní pěstitelé révy. Sv. Václav 
by l če s kým i v i n a ř i u c t í vá n j a ko „ S u p re m u s m a g i s te r 
vinearum" (nejvyšší perkmistr vinic) a na jeho počest se každoročně 
koná v Mělníku vinařská pouť. 

•

• Od 11. století se pak o  vinařství začínají objevovat 
první písemné dokumenty a  zejména díky 
klášterům zaznamenalo v  následujících staletích 
vinařství u nás velký rozmach. Významnou roli zde 
sehrál i také Karel IV., který byl velkým fanouškem 
vína a zasadil se o jeho rozvoj. 



SKLIZEŇ HROZNŮ

• Když chce někdo vyrobit skvělé víno, všechna práce začíná na 
vinici. Bez perfektní vstupní suroviny nikdy neuděláte 
výjimečné víno, i kdybyste se snažili sebevíc. Záleží na mnoha 
faktorech, jako je typ půdy, odrůda révy a podobně, ale vždycky 
je důležité, aby byly hrozny pořádně vyzrálé a zdravé.



VÝROBA BÍLÝCH VÍN

• Bílá vína se vyrábí z bílých nebo modrých 
moštových odrůd.  

• Bílé víno vyrobené z modrých odrůd se označuje 
klaret.  

• Pro šumivá vína se používá označení Blanc de 
noir, ovšem s tímto názvem se někdy můžeme 
setkat i u tichých vín.



VÝROBA ČERVENÝCH VÍN

• Červená vína se vyrábí z modrých moštových 
odrůd.  

• Je možné použít jednu nebo i více odrůd (to platí i 
u jiných vín, ovšem u červených je to asi 
nejtypičtější).  

• Mícháním odrůd se dá docílit zajímavých 
kombinací chuťových vjemů, kdy výsledné víno 
může při správném zacházení při výrobě 
dosahovat vyšších kvalit, než víno s použitím jedné 
odrůdy. Například velmi známá vína z oblasti 
Châteauneuf-du-Pape mohou kombinovat až 18 
odrůd.



VÝROBA RŮŽOVÝCH VÍN

• Růžová vína se většinou vyrábí z modrých 
moštových odrůd, které se nechají krátce 
macerovat. Toto je metoda částečné macerace.  

• Dále se může použít metoda scelování červených 
a bílých vín. (Šumivá vína např. Champagne)



VÝROBA ORANŽOVÝCH VÍN

• Podstatou výroby oranžových vín je dlouhodobý kontakt moštu 
se slupkami, pecičkami, třapinami a kvasničnými kaly.  

• Podle tradiční kachetinské metody, víno po dobu 3–6 měsíců 
kvasí a zraje v hliněných amforách kvevri zapuštěných do země, 
přičemž se do něj vyluhuje maximum látek, které určují jeho 
barvu a charakter. 

• Přestože byla výroba oranžových vín dlouho známá především 
v Gruzii, během posledních několika let si tato vína vydobývají 
své místo pod sluncem i mimo svoji domovinu.



VÝROBA VÍNA
BÍLÉ VÍNO

Sklizeň Odstopkování a drcení Lisování Fermentace Stáčení, čeření a filtrace Zrání vína Lahvování

ČERVENÉ VÍNO

Sklizeň Odstopkování, drcení a 
macerace Lisování Fermentace a následná  

malolaktická fermentace Stáčení, čeření a filtrace Zrání vína Lahvování



VÝROBA VÍNA - POSTUP

ODSTOPKOVÁNÍ A DRCENÍ HROZNŮ 

• Oddělují se části, které nechceme, aby se louhovaly ve víně, což 
je stopka hroznu, a bobule se mechanicky naruší, aby lépe 
nakvášely a lisovaly se. 

• Drcení je potřeba dělat opatrně, aby se nenarušily pecičky. Do 
vína by se tak dostaly hořké látky. 

MACERACE ANEB JAKÉ VÍNO VYRÁBÍME 

• Macerace je nakvášení bobulí, přičemž se do moštu uvolňují v 
nich obsažené látky (barviva, třísloviny a další. 

• U bílých vín trvá několik hodin až dní, u červených vín jsou to 
týdny a při výrobě růžových vín trvá pár hodin. 

• Délka macerace ovlivňuje barvu vína, aromatický projev a také 
jeho schopnost archivace. 

• Mezi moderní technologie se řadí tzv. kryomacerace, kdy je celý 
proces prováděn při velmi nízkých teplotách (okolo 4 °C). Díky 
tomu může macerace probíhat déle, aniž by začalo kvašení.



VÝROBA VÍNA - POSTUP

ZVĚTŠOVÁNÍ POTENCIÁLU VÍNA 

• Rozhodnutí vinaře o charakteru vína, na který má vliv 
každý ročník spousty faktorů . V závislosti na 
proběhlém ročníku, konkrétní trati a odrůdě a 
zdravotním stavu hroznů se vinař již v průběhu zrání 
rozhoduje o správném termínu sklizně a typu vína, 
kterého chce dosáhnout a kterým směrem se bude 
ubírat technologický postup jeho zpracování. (rychlá 
konzumace x archivace – dlouhověkost) 

• Před-fermentační macerace 
je technologickým úkonem, který uvolňuje maximum 
přirozených látek vázaných ve slupkách       hroznů. 
Zesiluje tak primární aroma odrůdy a koncentraci 
polyfenolů suroviny, které dávají vínu strukturu a tělo. 



VÝROBA VÍNA - POSTUP

VLIV MACERACE NA BÍLÉ ODRŮDY  

• Předfermentační macerace hroznů je pro velká, tělnatá bílá 
vína nezbytná. Macerace rmutu je technologický úkon, kde 
díky dlouhému kontaktu podrcených hroznů dochází díky 
aktivaci enzymů za optimálních podmínek k získání 
maximálního množství hodnotných látek, které jsou uloženy 
ve slupce (RIBÉREAU-GAYON a kol., 2006).  

• Macerací hroznů bílých vín můžeme posílit odrůdové aroma, 
zlepšit strukturu a posílit tělo vína.  

• Macerací se také do rmutu dostávají polyfenoly ze semen a 
případně třapin, které mohou extrahovat nežádoucí hořké 
látky a projev vína je pak bylinný, trpký.(PEINANDO et al, 
2004)  

• Při maceraci bílých odrůd je tedy důležitá jejich vyzrálost, 
zdravotní stav a individuálně teplota a délka macerace. 



VÝROBA VÍNA - POSTUP

DRUHY PŘEDFERMENTAČNÍ MACERACE: 

• Řízená macerace 

• Macerace za studena – kryomacerace  

• Macerace teplou flash cestou  

• Karbonická macerace  

NALEŽENÍ HROZNŮ  

• Macerace hroznů bez řízení teploty, označujeme jako naležení hroznů. 
Zpravidla se naležení hroznů provádí přímo v nádobě lisu, nejlépe 
pneumatickém, kde se pomocí plynu CO2 vytvoří inertní prostředí.  

• Naležení rmutu probíhá u bílých rmutů v řádu hodin nebo dnů, u 
červených jsou to dny až týdny. U červených vín se v prvních dnech 
extrahují barviva, během celé doby pak taniny a aromatické látky. 
Během naležení červeného vína začíná rmut obvykle i kvasit a 
produkovat CO2, a tím vynáší slupky na povrch, kde částečně oxidují a 
je nutné je pravidelně rozrušovat, aby nedošlo k nárůstu těkavých 
látek.  

    (http://blog.dva-duby.cz) 



VÝROBA VÍNA - POSTUP

LISOVÁNÍ 

• Lisováním se oddělí mošt a vylisované slupky (matoliny). 
Výlisnost se pohybuje okolo 70 %. Zde v tom není žádná 
velká věda. Rmut se vylisuje, a tak se oddělí tekutina od 
pevných částí. 

• Při použití modrých odrůd na výrobu bílého vína (claret, 
blan de noir) se rmut okamžitě lisuje, a tak se do vína 
nedostanou červená barviva obsažená ve slupce. 

KVAŠENÍ - FERMENTACE 

• Při kvašení proměňují kvasinky cukry na alkohol a oxid 
uhličitý.  

• Při fermentaci je zásadní teplota. Ta má vliv na aktivitu 
kvasinek. Při větší teplotě aktivnější. To může být ale 
nežádoucí. Při různých teplotách se totiž ve víně objevují 
odlišné aromatické látky. 

• Důležitý je taky výběr kvasinek. Vinař může použít přírodní, 
které jsou přirozeně na hroznech, nebo umělé, které mohou 
změnit charakter vína.

CO       2
Elegantní bubliny

Alkohol

Cukr
Kvasinka
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CENZUROVÁNO
CENZUROVÁNO

Ooops



TEPLOTA KVAŠENÍ 

• Protože aktivita mikroorganizmů vždy závisí na teplotě okolního 
prostředí je fermentační aktivita vinné kvasinky (Saccharomyces 
cerevisiae) ovlivněna teplotou moštu. Viděno z metabolického 
pohledu je teplota v rozmezí 20-25°C velmi příznivá pro průběh 
alkoholového kvašení. Při této teplotě však může vznikat riziko příliš 
silné fermentační aktivity a také může dojít ke snížení některých 
aromatických látek. 

• Alkoholové kvašení by mělo probíhat v teplotním rozmezí 15-18°C, 
aby bylo dosažené bez problémů úplného vykvašení. Jestliže 
dochází při kvašení ke zchlazení k 10°C nebo i méně, měly by být 
použité selektované kmeny chladnomilných kvasinek, které jsou 
schopné realizovat alkoholové kvašení při nízké teplotě. 

• Spontánní kvašení s původními kvasinkami trvá obvykle delší dobu, 
zejména při nižších teplotách. Nízké teploty brzdí růst původních 
kvasinek a proto oddalují začátek kvašení.

VÝROBA VÍNA - POSTUP



VÝROBA VÍNA - POSTUP

MALOLAKTICKÁ FERMENTACE 

Především při výrobě červených vín se využívá ještě jeden 
důležitý krok. Tím je malolaktická, neboli jablečno-mléčná, 
fermentace. Při té se přeměňuje kyselina jablečná na jemnější 
kyselinu mléčnou.



VÝROBA VÍNA - POSTUP
ŠKOLENÍ VÍNA (konvenční vs. tradiční cesta) 

STÁČENÍ 

• Stáčením se odděluje víno od mrtvých kvasinek, které leží na dně 

kvasné nádoby (sudu nebo tanku).  

ČIŘENÍ – stabilizace vína (konvenční) 

• Číření vína je proces filtrace vína, kdy se odstraňují termolabilní 

bílkoviny a další látky, které mohou způsobit zákal ve víně.  

STABILIZACE CHLADEM 

• Existují dva druhy vyloučených sloučenin při ochlazení vína po 
omezenou dobu k bodu mrazu: (tradiční) 

1. První je „vypadávání“ krystalů vinanů.  

2. Druhou je potom „vypadávání“ koloidních látek podobným 
nestabilním barvivům a bílkovinám. 

(V průběhu stabilizace chladem nedochází k odstranění 
mikrobiální aktivity.  Mikroorganizmy mohou být odstraněné při 
sterilní filtraci.) 

FILTRACE 

• Filtrace slouží k zachycení pevných částic ve víně. Víno se 
nechá protéct přes filtr (jsou jich tucty druhů a velikostí) a 
částečky se zachytí. (konvenční) 

• Za tradiční metodu filtrace můžeme považovat sedimentaci. 
Stažení vína z hrubých nečistot. Obvykle, společně s vínem 
jsou částečně staženy i kvasniční kaly (mrtvé kvasinky) se 
kterými se potom dále pracuje při procesu zrání. (Sur Lie)



VÝROBA VÍNA - POSTUP

ZRÁNÍ VÍNA 

• Podle zamýšleného charakteru vína se víno nechává zrát 
kratší či delší dobu, v sudu nebo v tanku. Obecně lze říci, že 
červená vína se nechávají zrát delší dobu.  

• Při zrání vína se dotváří jeho charakter, nicméně již na 
začátku výroby by měl mít vinař veškeré kroky, včetně délky 
a způsobu zrání, pečlivě promyšlené. 

• Ležení na kalech 
Sur lie je název prastaré metody pro zrání vína v přítomnosti 
kalů, které vznikají během kvašení. Její doslovný překlad z 
francouzštiny znamená “na kalu” a při výrobě vína se 
používá v přeneseném významu „na kvasnicích“.



VÝROBA VÍNA - POSTUP

NÁDOBY PRO ZRÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VÍN 

• Skleněné 

• Betonové (vejce 500l i tanky) 

• Nerezové (tanky, až 1mil. litrů) 

• Kameninové – (kvevri, 1000 litrů) 

• Dřevěné 

- 1 Fuder Bádensko 1 500 l 

- 1 Fuder Mosela 1 000 l 

- 1 Stück Porýní, Hesensko 1 200 l 

- 1 Barrique Francie 225 l 

- 1 Gönczský sud Tokaj 136 l 

- 1 Fuhrfass Rakousko 700 – 800 l 

- Botte – sud vyrobený ze slavonského dubu 

 



VÝROBA VÍNA - POSTUP

LAHVOVÁNÍ 

• Další stabilizace vína se dosáhne dávkováním oxidu siřičitého před lahvováním 
jako prevence před ztrátou aroma a barevnými změnami v průběhu zrání vína 
v láhvi. (Při výrobě naturálních vín někteří vinaři nesíří vůbec nebo jen 
minimálně.) 

• Poslední krok je jeho lahvování. Zde záleží na zvolení vhodného uzávěru. Podle 
toho, zda je víno určeno k rychlé spotřebě, nebo na dlouhodobější archivaci, 
by měl vinař zvolit vhodnou alternativu. Každý uzávěr má totiž své pro a proti. 

• Neustále nízké teploty zpomalují proces zrání vína v láhvi.



VÝROBA ŠUMIVÝCH VÍN CHAMPAGNE VS. PROSECCO

CHAMPAGNE (MÉTHODE TRADITIONNELLE) 

• VÝROBA ZÁKLADNÍHO VÍNA Z POVOLENÝCH ODRŮD (NAPŘ. PN, PM, CHA …) 

• ASAMBLÁŽ  

-  scelování (Scelují se nejen různé odrůdy, ale také vína z různých poloh a někdy také různých ročníků. 

• TIRÁŽ, SEKUNDÁRNÍ FERMENTACE A ZRÁNÍ  

- Tirážní likér (liquer de tirage). To je směs kvasinek a cukru, díky které se uskuteční druhotná fermentace vína v lahvi.  

- Během fermentace se kvasinky rozkládají a tvoří spoustu aromatických a chuťových látek, které víno obohacují. Dlouhé 
zrání víno na kvasničních kalech dává vzniknout plnému, krémovému šumivému vínu s jemnou a trvanlivou perlivostí. 

• REMUÁŽ  

- setřásání kalů do hrdla láhve 



VÝROBA ŠUMIVÝCH VÍN CHAMPAGNE VS. PROSECCO

CHAMPAGNE (MÉTHODE TRADITIONNELLE) 

• DEGORSÁŽ – ZCHLAZENÍ A ODSTŘELENÍ KALŮ 

- Kaly v hrdle láhve se zmrazí ponoření do 
solného roztoku a láhev se otevře.   Přetlak v 
lahvi způsobí, že kaly vyletí z láhve ven. 

• DOZÁŽ 

- Dozážní likér  – liquer dosage či liquer d
´expedition. Aby byl    vyrovnán úbytek vína 
v lahvi, dojde k přidání expedičního likéru. 

- Skládá se ze základního vína a cukru a 
ovlivňuje tak výslednou sladkost vína. 
Pokud nepřidáme tuto směs vína a cukru, 
pak se jedná o typ  Zero dosage  či  Brut 
nature. 

Francie Španělsko Německo, 
Rakousko

České 
pojmenování  Zbytkový cukr

Brut nature Brut nature Naturherb Přírodně tvrdé

< 3 g/l, po 
druhém 
kvašení nebyl 
přidán žádný 
cukr

Extra brut Extra brut Extra herb Zvláště tvrdé 0 - 6 g/l

Brut Brut Herb Tvrdé 0 - 12 g/l

Extra dry 
(Extra sec) Extra-seco Extra trocken Zvláště suché 12 - 17 g/l

Sec (Dry) Seco Trocken Suché 17 - 32 g/l

Demi sec Semi-seco Halbtrocken Polosuché 32 – 50 g/l

Doux Dulce Mild / Lieblich Sladké > 50 g/l



VÝROBA ŠUMIVÝCH VÍN CHAMPAGNE VS. PROSECCO

CHAMPAGNE (MÉTHODE TRADITIONNELLE) 

• UZAVŘENÍ LAHVE 

- Víno je uzavřeno hřbitovy korkovým uzávěrem, opatřeno 
kovovou čepičkou a agrafou (drátěným košíkem). 

 

VÍNA VYROBENÁ TRADIČNÍ METODOU: 

• Cava (Španělsko) 

• Crémant (Francie) 

• Franciacorata (Itália) 



VÝROBA ŠUMIVÝCH VÍN CHAMPAGNE VS.  
PROSECCO

PROSECCO (MÉTHODE CHARMAT) 

• Metoda kvašení v tanku – Charmat je  jednodušší a 
rychlejší  metoda, jak vyrobit šumivé víno. To však 
neznamená, že by byla špatná.  

• Rozdíl oproti tradiční metodě tkví v tom, že k sekundární 
fermentaci nedochází v jednotlivých lahvích, ale v tanku. 
Tam je také provedena filtrace a přidán dosážní likér.  

• Tato metoda je vhodná pro šumivky z aromatických odrůd, 
u kterých chceme zachovat jejich ovocnost a aromatičnost 
místo tónů vzniklých ležením na kvasinkách. 

• Nespornou výhodou této metody je menší f inanční 
náročnost a rychlost.  

• Typickým zástupcem této metody je italské Prosecco 
(Glera). 

VÝBĚR HROZNŮ 
Pro víno vyráběné touto 

metodou se používají ručně 
sbírané, zralé, šťavnaté hrozny.

JEMNÉ LISOVÁNÍ 
Speciální lis jemně 
lisuje hrozny, aby 
oddělil slupky a 

semínka od šťávy.

PRVNÍ KVAŠENÍ 
První fermentace probíhá 

ve velké nádrži nebo 
několika nádržích. 

Základní vína jsou ovocná 
a aromatická.

DRUHÉ KVAŠENÍ 
Do základního vína se přidá 

směs cukru a kvasinek a 
následně se přendá do 

autoklávu (sudu s odolností 
vůči tlaku), kde víno dokončí 

druhou fermentaci a stane se 
šumivým.

FILTRACE & LAHVOVÁNÍ 
Šumivé víno prochází přes 
tlakově odolný filtr, který 

odstraní kaly. Do šumivého 
vína se přidá dosážní líkér a 
následně se už plní do lahví. 

KORKOVÁNÍ & ETIKETOVÁNÍ 
Lahve na víno jsou pod 
tlakem uzavřeny, aby si 

zachovaly bubliny.  Lahve 
jsou opatřeny etiketou a pak 
už jsou připravené k zábavě!
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PŘÍRODNÍ VÍNA

NATURÁLNÍ NEBOLI PŘÍRODNÍ VÍNO (AUTENTICKÉ) 

• Nejlepší definicí naturálního vína je to, že se jedná o víno, které se 
vyrábí s  co nejmenším množstvím chemikálií (nejlépe zcela 
bez chemie) a s co nejmenší pomocí technologií, a to jak na vinici, 
tak při výrobě. 

• Vína se mají prezentovat svým terroir   a druhem, nikoli 
chemickými látkami nebo unifikovaným postupem výroby. 

• Přirozeným vínem by měla být v  zásadě výhradně kvašená 
hroznová šťáva s co nejmenším zásahem vinaře.



CERTIFIKACE

BIO 

• Certifikační znak tzv. „BIO  zebra“ představuje celostátní 
ochrannou známku pro bio potraviny. Toto národní logo se 
používá k  označení produktů  ekologického zemědělství  a 
certifikát je vydáván nezávislými kontrolními organizacemi. 
Certifikace je udělena, jen pokud produkt splňuje veškerá 
ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. 



CERTIFIKACE

DEMETER 

• Ochranná známka Demeter  se už ívá pro označení 
produktů  biodynamického zemědělství  v přibližně padesáti 
zemích světa.  Certifikát Demeter  je udělován po splnění 
dalších kritérií nad rámec ekologického zemědělství (každá 
země má vlastní národní standard) a užití této značky je 
podmíněno velmi přísnými kontrolami a smluvními 
podmínkami. 

 



BIODYNAMIKA

• BIODYNAMIKA je koncept i praxe v jednom, kombinuje studium i 
aplikování těch sil a energií, které podporují růst a život.  

• BIODYNAMIKA (BIODYNAMICS)– BIOS – život, DYNAMIS – energie, síla. 

• BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 

- Jednoduše se dá popsat jako bezchemické – ekologické zemědělství, 
které uznává i jiné nežli materialistické hodnoty, se kterými dále 
pracuje.  

- Biodynamické přípravky 

- Vesmírné vlivy 

- Uvědomění 

- Statek nebo farma jako soběstačný organismus 

- Sociální cítění



NEDOSTATKY, VADY A NEMOCI VÍN

NEDOSTATKY  

• Jsou změny v kvalitě vína, které se dají poznat senzoricky a projevují se 
např.  změnami vzhledu, barvy, vůně nebo chuti většinou související 
s  neharmoničností. Příčiny bývají nedostatečná péče ve vinici (méně 
vhodná odrůda, nevhodná poloha, velká zátěž keřů -> nedostatečná 
zralost hroznů). Vína pak mají nízký obsah alkoholu, neharmonické 
kyseliny (nízké nebo vysoké), nedostatečné vyhranění barvy, buketu a těla 
vína. Většinou se dá těmto nedostatkům předcházet doslazením, 
odkyselením a dalšími opatřeními.



NEDOSTATKY, VADY A NEMOCI VÍN

VADY 

• Jsou způsobené nesprávnými postupy při  produkci hroznů (stres ze 
sucha, nedostatek prvků N,K), při  sklizni (převoz hroznů, prostoje, 
octovatění, příchuť po  iodiu), při zpracování (mechanická zátěž čerpadly, 
zanesením kovu nebo nečistot do vína) nebo při  kvašení (uvařením, 
příchuť po esterech atp.).  

• Vady jsou chemicko-fyzikální procesy způsobené většinou špatnou 
hygienou a sanitací, nedoléváním nádob, špatným sířením vína, kdy se do 
vína během těchto procesů dostanou cizí látky (zvětralá pachuť, 
vláčkovatění, plíseň, korek, styren). Vadná vína vykazují nepříznivé 
senzorické vjemy.  

• Mezi vady a nedostatky vína patří hlavně: oxidáza, myšina, pachutě, 
zákaly, stařina, 



NEDOSTATKY, VADY A NEMOCI VÍN

NEMOCI  

• Jsou způsobené mikroorganismy, které tvoří produkty látkové 
přeměny (kyselina octová, etylfenoly, diacetyl), ale i zničení 
původních látek ve víně (glycerol, kyselina vinná, kys. 
citronová). Nemocná vína pak mají neatraktivní optické i 
fyzikální vlastnosti (zákaly, nahnědlý odstín, vláčkovatění). U 
nemocí nejsou změny ukončeny, dále pokračují a jejich 
následkem bývá, že se víno stává zcela nepoživatelným, pokud 
se mikroorganismy nezlikvidují. 

• Hlavně bakterie, tyto ve velmi krátkém čase dokáží víno zcela 
znehodnotit. 

• Mezi nemoci vína patří zejména: křísovatění, octovatění, 
mléčné kvašení, máselné kvašení, hořknutí, vláčkovatění, sirka.



DĚLENÍ VÍN PODLE LEGISLATIVY ČR - TICHÁ VÍNA

DĚLENÍ VÍN PODLE CUKERNATOSTI HROZNŮ 

(V ČR se používá Československý normalizovaný moštoměr (°NM), který udává kg 
cukru na 100 litrů moštu.) 

• VÍNO S CHRÁNĚNÝM ZEMĚPISNÝM OZNAČENÍM (CHZO) 

- Zemské víno (nejméně 14 °NM) 

• VÍNO S CHRÁNĚNÝM OZNAČENÍM PŮVODU (CHOP) 

- Jakostní víno (známkové nebo odrůdové) (nejméně 15 °NM) 

- Jakostní víno s přívlastkem 

- Kabinetní víno (nejméně 19 °NM) 

- Pozdní sběr (nejméně 21 °NM) 

- Výběr z hroznů (nejméně 24 °NM) 

- Výběr z bobulí (nejméně 27 °NM) 

- Ledové víno (nejméně 27 °NM při –7 °C) 

- Slámové víno (nejméně 27 °NM, před lisováním nejméně (nejméně 32 °NM) 

- Výběr z cibéb (nejméně 32 °NM) (Botrytis cinerea) 

- Víno originální certifikace (VOC, V.O.C.)



DĚLENÍ VÍN PODLE LEGISLATIVY ČR- TICHÁ VÍNA
ROZDĚLENÍ VÍN PODLE OBSAHU ZBYTKOVÉHO CUKRU 

• SUCHÁ 

- Víno, které prokvasilo na nízký obsah zbytkového cukru, jenž smí dosahovat: 

- max. 4 g zbytkového cukru na litr nebo 

- max. 9  g cukru v  litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a  celkového obsahu kyselin 
přepočtený na kyselinu vinnou je 2 gramy nebo méně. 

• POLOSUCHÁ 

- Jako polosuché víno lze označit víno, které obsahuje: 

- max. 12 g zbytkového cukru na litr nebo 

- max. 18 g  cukru v  litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a  celkového obsahu kyselin 
přepočtený na kyselinu vinnou je 10 gramů nebo méně. 

• POLOSLADKÁ 

- Obsah zbytkového cukru ve víně je větší než nejvyšší hodnota stanovená pro vína 
polosuchá, ale dosahuje nejvýše 45 g na 1 litr. 

• SLADKÁ 

- Dle legislativních předpisů se jedná o víno se zbytkovým cukrem ve výši nejméně 45 g na 
litr. 

- Zpravidla se jedná o  vína speciální, určená pro dlouhé zrání. Obsah alkoholu u  našich 
tichých sladkých vín bývá mnohdy nižší (7-11 %, toto je časté u vín slámových, ledových či 
bobulových výběrů). 



DĚLENÍ VÍN PODLE LEGISLATIVY ČR- ŠUMIVÁ A 
PERLIVÁ VÍNA

ŠUMIVÉ VÍNO 

Šumivé vino se získává prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením hroznového 
moštu nebo vína. Při otevření nádoby se šumivé víno vyznačuje unikáním oxidu 
uhličitého vzniklého výhradně z kvašení. Přetlak způsobený oxidem uhličitým vykazuje 
v uzavřené nádobě při 20 °C nejméně 3 bary. 

- Jakostní šumivé víno – sekt 

- Jakostní šumivé víno stanovené oblasti - sekt s.o. 

- Pěstitelský sekt 

- Aromatické jakostní šumivé víno 

- Aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti - aromatický sekt s.o.



DĚLENÍ VÍN PODLE LEGISLATIVY ČR-  
ŠUMIVÁ A PERLIVÁ VÍNA

PERLIVÉ VINO 

Produkt, který je vyroben z  vína, jakostního vína s.o. nebo z  produktů 
vhodných k získávání stolního či jakostního vína s.o., pokud tato vína nebo 
produkty vykazují celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj. V uzavřené 
nádobě při 20 °C vykazuje přetlak způsobený endogenním oxidem 
uhličitým nejméně 1 bar a nejvýše 2,5 baru. 

• Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým 

• Jakostní perlivé víno 



DĚLENÍ VÍN PODLE LEGISLATIVY ČR-  
ŠUMIVÁ A PERLIVÁ VÍNA

ROZDĚLENÍ ŠUMIVÝCH A PERLIVÝCH VÍN DLE ZBYTKOVÉ CUKRU 

• “BRUT NATURE" - "přírodně tvrdé": méně než 3 g cukru/litr (cukr 
nebyl po druhotném kvašení dodán) 

• "EXTRA BRUT" - "zvláště tvrdé": obsah cukru mezi 0 až 6 g/litr 

• "BRUT" - "TVRDÉ": obsah cukru nižší než 12 g/litr 

• "EXTRA DRY" - "EXTRA SEC" - "zvláště suché" - "extra suché": obsah 
cukru mezi 12 až 17 g/litr 

• "SEC" - "DRY" - "suché": obsah cukru mezi 17 až 32 g cukru/litr 

• "DEMI-SEC" - "medium-sec" - "polosuché": obsah cukru mezi 32 až 
50 g/litr 

• “DOUX" - "SWEET" - "sladké": obsah cukru je vyšší než 50 g cukru/litr



DĚLENÍ VÍN PODLE LEGISLATIVY ČR- LIKÉROVÁ VÍNA

LIKÉROVÁ VÍNA 

• Je definováno v  příloze I  nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 
jako výrobek, který vykazuje skutečný obsah alkoholu 15 až 
22 % obj. a  celkový obsah alkoholu nejméně 17,5 % obj. 
Musí být získán z částečně zkvašeného hroznového moštu 
a/nebo z vína za přídavku destilátu z vína nebo z produktů 
révy vinné a zahuštěného hroznového moštu 

-   Jakostní likérové víno



ZEMSKÉ VÍNO: OD OBYČEJNÝCH VÍN AŽ KE ŠPIČKÁM V 
REPUBLICE

• Stejně jako přívlastková vína lze  zemská vína vyrábět pouze z hroznů 
vypěstovaných v České republice. Podle příslušnosti k oblasti se pak dělí 
na moravská zemská vína a česká zemská vína, což je uvedeno na etiketě. 

• Na rozdíl od přívlastkových vín  mohou být doslazována  (stejně jako u vína 
jakostní bez přívlastku) 

• Opravdu velká část vín splňuje kritéria pro vína přívlastková, ale vinaři se 
rozhodnou je nezatřiďovat. Zařizování přívlastkových vín je byrokratická zátěž. 

• Subjektivní hodnocení kvality vína je rozhodně důležitější než cukernatost 
hroznů při sběru. 

• Nejvíce zemských vín určitě potkáte v  segmentu vín  naturálních a 
autentických  a to nejen kvůli filozofii vinařů. Ačkoliv jde o velmi významný 
trend, jsou tato vína vlastně stále v jakémsi  legislativním vakuu. Protože se 
často pohybují mimo doslovný výklad současných norem, jejich zatřídění do 
přívlastku je z velké části prakticky nemožné. 

• Vznikne-li například limitovaná edice vína, vinař nemá potřebu menší šarži 
zatřídit, přesto cena lahve může být velmi vysoká. 

• Zemská vína nejen že mohou být vysoce kvalitní, ale často se jedná o nejlepší 
vína vzhledem k poměru ceny a kvality.



VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE (VOC)
PŮVOD VÍNA NA PRVNÍM MÍSTĚ 

• označení původu" z francouzského appellation d'origine. 

• Na rozdíl od  systému přívlastků, rozdělujícího vína pouze podle 
cukernatosti hroznů při sběru, klade důraz na původ hroznů, ze kterých 
jsou vyrobena, případně místo vzniku celého vína. 

• Vymezení lokality VOC a podmínky pro zařazení vín si určují sami vinaři. 
Ti si zakládají oblastní sdružení VOC, která schvaluje Ministerstvo 
zemědělství.  

• Na rozdíl od přívlastkových vín neprocházejí vína VOC zatřiďovací komisí 
potravinářské inspekce (SZPI). Použití značky VOC dané oblasti pro 
každé víno schvaluje samo sdružení. 

Nejvíce pravidel

Nejméně pravidel

VOCG-V  Jedna trať

VOCG  
Užší celek, nikoliv na  
základě katastru, ale  

vlastností

VOC  Širší celek

ZEMSKÁ VÍNA

• Kritéria pro zařazení vína do VOC jsou různá a týkají se prakticky celého 
výrobního procesu od cukernatosti hroznů při sběru přes způsob sběru, 
kvašení, ležení či uzávěrů lahví. Nejdůležitějším je pak oblastní vymezení 
a výběr odrůd. Na rozdíl od vín přívlastkových je totiž do každého VOC 
řazena jen velmi malá výseč odrůd, které by měly být charakteristické 
pro danou oblast. 

• V České republice bylo k roku 2019 schváleno 13 spolků VOC. Bohužel 
zde neexistuje žádná centrální koncepce, která by stanovila základní 
podmínky fungování jednotlivých VOC. A tak zde existují VOC s 
rozsahem po celé podoblasti (VOC Znojmo) a vedle toho VOC zahrnující 
pouze jedinou trať (VOC Kraví Hora). 



VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE (VOC)

VOC ZNOJMO 

VOC MIKULOVSKO 

VOC MODRÉ HORY 

VOC PÁLAVA 

VOC BLATNICE 

VOC VALTICE 

VOC MĚLNÍK 

VOC SLOVÁCKO 

VOC HUSTOPEČSKO 

VOC KRAVÍ HORA 

VOC BZENEC 

VOC MUTĚNICE 

VOC VINICE VELKÉ PAVLOVICE



VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE (VOC)

VOC Pálava – rok založení spolku 2012 

• Podmínky zatřídění vína do VOC Pálava: 
• pouze vína vyrobená členy sdružení z hroznů odrůdy Ryzlink vlašský 
• vína musí být vyráběna pouze z hroznů vypěstovaných na 

registrovaných vinicích na území vymezeném částmi pozemních 
komunikací mezi obcemi Perná, Horní Věstonice, Dolní Věstonice, 
Pavlov, Klentnice, Mikulov a Bavory 
• vinice musí být obhospodařované minimálně podle současného pojetí 

integrované produkce, není povolena závlaha, hektarový výnos nesmí 
překročit 5000 l/ha 
• hrozny musí být zdravé, bobule s ušlechtilou plísní jsou vítány 
• povolena je pouze ruční sklizeň 
• hrozny musí být zpracovány bez exogenních enzymů a jiných 

maceračních přídavných látek



VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE (VOC)

• mošt musí mít 21–27 °NM, důležitá je minimalizace síření 
před kvašením, je povoleno přidávat max. 50 mg SO2 na 1 l 
moštu 
• není povolen přídavek kyseliny askorbové, doporučuje se 

minimálně 4hodinová macerace (včetně lisování) 
• vína musí zrát na kvasnicích min. 60 dní od konce 

fermentace nebo 90 dní od sklizně 
• využití sudů pro školení vína je povoleno – doporučuje se 

využití nových sudů maximálně do 10 % objemu vína, u 
jednou použitých sudů maximálně do 20 % objemu vína 
(druhé víno), větší procentuální podíl vína v sudu je povolen u 
tzv. třetího vína 
• vína mohou mít maximálně 12 g/l cukrů, měla by být plná, 

extraktivní s min. bezcukerným extraktem 19 g/l 
• vína budou plněna pouze do skleněných lahví o obsahu 0,5 a 

0,75 litru, lahve mohou být uzavřeny pouze celokorkovými 
zátkami.



OBLASTI A PODOBLASTI ČR

• V roce 2019 tvořila obhospodařovaná plocha vinic v ČR přibližně 18,2 tis. ha; přičemž současný produkční potenciál v ČR byl na 
úrovni 18,716 tis. ha.Nejpoužívanější systémy hodnocení vín: 



• Vinařská oblast Čechy patří k nejsevernějším výspám 
evropského vinohradnictví.  

• V současnosti je nejvíce vinic v  okolí Mělníka, 
Litoměřic a Mostu. 

• Kolem toků českých řek Vltavy, Labe, Berounky 
a Ohře. 

• Vinařská oblast Čechy se dělí na: 

- mělnickou – 360 ha a litoměřickou – 293 ha 

- 72 vinařských obcí  

- 152 viničních tratí  

- 164 pěstitelů. 

• Dominantní odrůdy (Ryzlink rýnský, Muller Thurgau, 
Rulandské šedé…, Svatovavřinecké, Rulandské modré) 

 

OBLASTI A PODOBLASTI ČR



• Vinařská oblast Morava  zahrnuje území od jižního cípu 
Moravy až po polohy rozkládající se na západ od Brna. 
Nachází se zde téměř 96 % ploch všech vinic 
registrovaných v České republice.  

• Vinařská oblast Morava se dělí na čtyři podoblasti:  

- mikulovskou – 4 432 ha (1),  

- slováckou – 4 188 ha (2), 

- velkopavlovickou – 4 741 ha (3) 

-  znojemskou – 3 153 ha (4).  

- Na Moravě se nachází také nejvíce vinařských obcí 
(312), viničních tratí (1 126) a pěstitelů (18 874). 
Dominantní odrůdy (Ryzlink rýnský, Muller Thurgau, 
Rulandské šedé…, Svatovavřinecké, Rulandské 
modré) 

OBLASTI A PODOBLASTI ČR



KVALITA SERVISU VÍNA

• Zabrání splést objednávku 

• Pozvedá úroveň podniku 

• Utváří v hostovi vztah s vínem

PREZENTACE VÍN



VYBAVENÍ

• číšnický nůž 

• příručník 

• talířek na kapsli a 
korek 

• chladící nádoba pro 
bílé víno a sekt 

• podložka na 
vysráženou vodu 

• odpovídající sklenky

MINIMÁLNĚ OPTIMÁLNĚ

• karafu, svíčku zápalky 
a dekantační košík 
(pokud je vhodné 
víno dekantovat) 

• keridon, neboli 
servírovací stolek 

• degustační sklenku 
pro vás



TYPY SKLENIC

Plná 
červená a 
bílá vína

Lehká 
červená 

vína

Růžová a 
kořeněná 

vína

Šumivá 
vína

Lehká bílá 
vína

Portská a 
dezertní 

vína

SYRAH/ 
SHIRAZ

BORDEAUX/ 
CABERNET

TEMPRANILLO/ 
RIOJA

BURGUNDY/ 
PINOT NOIR

ZINFANDEL/ 
CHIANTI

SAUVIGNON 
BLANC

RIESLING 
(SVEET)

CHABLIS/ 
CHARDONNAY MONTRACHET RIESLING (DRY) 

PINOT GRIGIO

CHAMPAGNE VINTAGE 
CHAMPAGNE SAUTERNES ROSE/ 

BLUSH
VINTAGE 

PORT



PREZENTACE A SAMOTNÝ SERVIS

• Optimální teplota požadovaného vína! 

• Lahev otevírejte u zákazníka, ne předem.  

• Skleničky pokládáme vpravo před špičku nože. 

• Prezentace vína provádějte z vhodné strany, ideálně 
zleva. Samotný servis pak zprava, kdy lahev držíte v 
pravé ruce. 

• Zátku vytahujte tiše 

• Gentlemanství stále žije. Nalévejte ostatním hostům 
podle směru hodinových ručiček a to v pořadí dámy, 
významní hosté, pánové a nakonec dolejte hostiteli.

ZÁSADY



PŘEDSTAVENÍ VÍNA

• Odrůdu nebo název vína 

• Výrobce 

• Ročník 

• Přívlastek 

• Zařazení dle zbytkového cukru 

• Oblast 

• Případné další zajímavosti 

U toho celou dobu držte lahev tak, aby hostitel viděl 
přední etiketu a mohl zkontrolovat, zda údaje sedí. 

ZÁSADY



PŘEDSTAVENÍ VÍNA

Název vinařství, které 
víno vyrobilo

Ročník 
sklizně

Apelace

Obsah 
alkoholu

Objem lahve

Jméno 
majitele

Víno bylo 
lakováno v 

místě výroby

Oficiální 
oblastní 

klasifikace 
udávající 

jakost vína

Oficiální oblastní 
klasifikace udávající 

jakost vína



PŘÍPRAVA SKLENIC A KARAFY - ZAVÍNĚNÍ

• Pořadí při zavíňování  

• Degustační sklenice – kontrola pouze zrakem a čichem. 

• Sklenice hostitele popř. ostatních hostů. 

• Karafa 

• Zpět do degustační sklenice – kontrola 
chuti(sommelier) 

• Sklenice hostitele – potvrzení, že je víno v pořádku a 
odsouhlasení 

• Rozlévaní ostatním hostům popř. dekantace.

ZÁSADY

• Správný typ sklenice 

• Správný typ karafy 
(velká červena popř. 
velká bílá vína)



NALIJTE OSTATNÍM HOSTŮM..

• Po odsouhlasení nalijte ostatním hostům podle 
směru hodinových ručiček a v pořadí dámy, 
významní hosté, pánové a nakonec hostiteli. 

• U toho by měla etiketa směřovat k hostu. 

• Korek či jiná zátka by měla zůstat na stole na 
talířku (je součástí vína – etikety) 

• Během večera hostům dolévejte dle úsudku 
tak, abyste je nerušili.



HODNOCENÍ VÍNA

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ HODNOCENÍ 

• Fyzikálně chemické hodnocení zahrnuje analytické zjištění 
důležitých fyzikálních parametrů a chemických složek.  

SENZORICKÁ ANALÝZA (DEGUSTÁTOR) 

• Senzorická analýza je nedílnou a nenahraditelnou částí celkového 
hodnocení vín. Je založena na hodnocení vína smyslovými orgány 
především:  

- zrakem – vzhled, čistota, hustota, barva  

- vůní – intenzita a kvalita aroma  

- chutí – sladěnost chuťového vjemu kyselosti, sladkosti, trpkosti 
(hmatem – tepelné, osvěžující a tlakové vjemy v dutině ústní) 

Číslo vzorků Odrůda Ročník Barva 0-2 Vzhled 0-2 Vůně 0-4
Chuťový a 

celkový 
dojem 0-12

Celkem 
0-20 Poznámka

1.



HODNOCENÍ VÍNA

• QUINTUS HORATIUS FLACCUS (8. prosince 65 př. n. l. Venusia – 27. 
listopadu 8 př. n. l. Řím) římský básník - uváděl pravidla posuzování vína 
dle COS – color, odor, sapor, čili barva, vůně, chuť.  

• NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ SYSTÉMY HODNOCENÍ VÍN: 

- 5 bodový systém 

- 20 bodový Buxbaumův systém 

- Vedelův penalizační systém 

- 100 bodový systém 



HODNOCENÍ VÍN

• Hodnotící systém 100 bodový 

• 100 bodový systém  je v současné době nejvíce 
p o u ž í v a n ým s y s t é m e m p ř i a m a t é r s k ý c h i 
profesionálních soutěžích vín. Od svého vzniku doznal 
s y s té m m n o h o m o d i f i k a c í a z měn , v ČR j e 
nejpoužívanější 100 bodová modifikovaná tabulka doc. 
Ing.   Josefem Balíkem Ph.D. a Ing.   Jaroslavem Veverkou 
ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. 

• Možné udělení medailí dle získaných bodů: 

- 100 – 95 bodů – VELKÁ ZLATÁ 

- 95 – 85 bodů – ZLATÁ 

- 85 – 80 bodů – STŘÍBRNÁ 

- 80 – 75 bodů – BRONZOVÁ 

- 75 – 0 bodů – BEZ MEDAILE, DISKVALIFIKOVÁNO 

 



HODNOCENÍ VÍN



Děkujeme za vaši pozornost ;-)

a  ADAM PINDOR


