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Aurelius *Au*
• Původ: Morava, kříženec
Neuburské x Ryzlink rýnský.
Odrůdu vyšlechtil Ing. Josef
Veverka a Ing. František Zatloukal.
V praxi se dosud ve větším
rozsahu nerozšířila (0,3%) plochy
vinohradů ČR. Průměrné staří vinic
nyní činí 15 let. Nejvíce rozšířena v
mikulovské podoblasti. V zahraničí
se prakticky nepěstuje.
• Rok zápisu do SOK: 1983

• Hodnocení: Odrůda s vysokou až
velmi vysokou cukernatostí, víno
je výborné kvality ryzlinkového
typu, v příznivých letech s
přívlastkem. Vykazuje ovocná
aroma jako ananas, broskev,
jablko, meruňku a exotické plody
i lipový květ. Je ranější než R.
rýnský.
• Výnos: Je nízký až středně
vysoký, cukernatost moštu je
vysoká až velmi vysoká. Ve
vhodných letech se ponechává
značná část hroznů přezrát, aby
se docílilo vína s přívlastkem
výběr z hroznů.
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Auxerrois *Ax*
• Původ: Francie, původní odrůda,
pochází z odrůdy Heunisch(jedna z
nejstarších odrůd) a Pinot. Název
vznikl pravděpodobně podle
hrabství Auxerrois, které se
nacházelo mezi severním
Burgundském a Chablis. V
minulosti byla odrůda často
zaměňována s Pinot blanc. Patří do
skupiny burgundských odrůd. U
nás se pěstuje na ploše 0,8 ha.
Průměrný věk vinic je 11 let.

• Rok zápisu do SOK: 2004

• Hodnocení: Víno je velmi dobré
kvality, neutrální až jemné chuti
s vůní medu, lískových oříšků,
mandlí nebo banánu.
Cukernatost je středně vysoká až
vysoká, obsah kyselin bývá
nižší než u Rulandského bílého.
Výnos odrůdy je nízký až středně
vysoký, pro rané dozrávání se
hodí i do okrajových vinařských
oblastí.
• Výnos: Je nízký až středně
vysoký, ve zkouškách pro
registraci bylo dosaženo v
tříletém průměru 10,5 t/ha o
průměrné cukernatosti
18,3 °NM.
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Děvín *De*
• Původ: Slovensko, kříženec
Tramín červený x Veltlínské
červenobílé. Odrůda byla
vyšlechtěna Ing. Dorotou
Pospíšilovou CSc. A Ing.
Ondřejem Korpasem CSc. Její
dosavadní plocha výsadeb v
ČR je malá, 23 ha s
průměrným věkem 10 let.
• Rok zápisu do SOK: 1998

• Hodnocení: Odrůda dává
středně vysoké výnosy, v
příznivých a chráněných
polohách vysoký až velmi
vysoký obsah cukru v
hroznech. Vína jsou
extraktivní, plné a
aromatické. Aroma Děvínu
je mezi tramínovým a
muškátovým charakterem
s medovými tóny.
• Výnos: Je to plodná
odrůda, která při
průměrném výnosu 10 až
12 t/ha poskytuje hrozny s
cukernatosti nad 20 °NM.
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Erilon *Eri*
• Původ: Vinařská oblast
Morava, kříženec
(Frankovka x Cabernet
Franc) X (Merlot x Seibel
13666). Odrůdu vyšlechtil
Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc.
V lednici na Moravě. Nyní
se pěstuje na 0,2 ha s
průmerným stářím 6 let.

• Hodnocení: Vhodná
odrůda pro ekologické
vinohradnictví. Víno
výborné kvality,
žlutozelené barvy,
ovocné a květinové vůně,
ovocné chuti, svěží,
jemně aromatického
typu.

• Rok zápisu do SOK: 2011

• Výnos: Výnos hroznů
vysoký až velmi vysoký,
cukernatost moštu
vysoká.
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Florianka *Fl*
• Původ: Vinařská oblast Morava,
kříženec Veltlínské červené rané x
Müller thurgau. Odrůdu vyšlechtil
Ing. Václav Křivánek s kolektivem
na Šlechtitelské stanici v
Polešovicích. V současnosti se
pěstuje na ploše 0,5 ha při
průměrném staří vinic 17 let.
• Rok zápisu do SOK: 2010

• Hodnocení: Odrůda vytváří
vysoký obsah cukru v hroznech.
V příznivých podmínkách
cukernatost moštu dosahuje
hodnoty nad 20°NM již koncem
září. Pro svoji ranost a odolnost
proti zimním mrazům je vhodná
do krajových vinohradnických
oblastí.Při pozdější sběrech
bobule drží na třapině, bobule
sesychají. Víno výborné kvality,
žlutozelené barvy, ovocné chuti,
plné, svěží, jemně aromatického
typu.
• Výnos: Výnos hroznů středně
vysoký, cukernatost moštu
vysoká.
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Hibernal *Hi*
• Původ: Německo, kříženec (Seibel
7053 x Ryzlink rýnský klon 239
Gm). Odrůda byla vyšlechtěna ve
Výzkumném ústavu v
Geisenheimu. V Německu se
pěstuje na necelých 100 ha. V ČR
zatím významněji rozšířena není,
podílí se 0,8% na ploše vinic ČR.
(během 3 let se plocha
zdvojnásobila) Průměrné stáří
porostů jsou 3 roky.
• Rok zápisu do SOK: 2004

• Hodnocení: Víno je výborné
kvality, jemně aromatické vůně
po lipovém květu či broskvích,
kořenité, charakteru a typu R.R.
Výnos je středně vysoký,
cukernatost vyšší než u R.R.,
každoročně lze vyrobit
přívlastkové víno. Pro svoji vyšší
odolnost k houbovým chorobám
je odrůda vhodná pro
integrované vinohradnictví
popřípadě i k produkci biovína.

• Výnos: Je středně vysoký, ve
zkouškách pro registraci bylo
dosaženo v tříletém průměru 9,5
t/ha o průměrné cukernatosti
téměř 22°NM.

www.gastrowine.cz
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Chardonnay *Ch*
•

Původ: Odrůda, která je rozšířena po
celém světě, celkem 175 tis. Ha a tímto
je osmou nejrozšířenější odrůdou na
světě. Patří k nejlepším odrůdám. Na
Moravě a v Čechách se spolu s
Rulandským bílým pěstuje od
nepaměti. Nyní tvoří 4,9% veškeré
plochy vinohradů ČR. Průměrný věk
současných porostů činí 13 let.
Největší plochy jsou v podoblastech
mikulovské a slovácké.

•

Rok zápisu do SOK: 1987

•

Hodnocení: Patří mezi nejoblíbenější
odrůdy. Při produkci vína je možno
různé moderní i původní
technologie. Např. hodí se pro
technologii ,,barrique´´ a je základem
k získávání kvalitních šumivých vín
nejen v oblasti Champagne. Vína
poskytuje plná harmonická s vyšší
intenzitou aromatických látek než
odrůda Rulandské bílé s niž je
srovnávána. Chardonnay patří k
nejčastějším vínům s přívlastkem, od
kabinetů až po výběry a ledové i
slámové víno. Vůně připomíná
jablko, žlutý meloun, ananas až
banán nebo med.

•

Výnos: Středně vysoký, 8 až 12 t/ha
při cukernatosti 16 až 23 °NM. Při
středním výnosu a dobrém ročníku
lze očekávat vysoce jakostní sklizně
vhodné k produkci výběrových vín.

www.gastrowine.cz
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Irsai Oliver *IO*
• Původ: Maďarsko, kříženec
Bratislavské bílé x Čabaňská
perla. Ve 30 letech 20. století
tuto odrůdu vyšlechtil v
maďarském Kecskemétu
vyšlechtil Kocsis Pál. V Čechách
se prakticky nepěstuje , na
Moravě se podílí na skladbě
odrůd necelými 0,5% plochy
vinic. V poslední době se
vysazuje především na produkci
burčáku, průměrné stáří 16 let.
Nejvíce je rozšířená na
Velkopavlovicku.
• Rok zápisu do SOK: 1972

• Hodnocení: Velmi raná
odrůda, vhodná pro přípravu
burčáku. Výnos je nízký až
střední. Víno je muškátové
chuti s nižším obsahem
kyselin. Většinou se používá
do směsí s ostatními víny.
Poskytuje líbivý hrozen,
příjemné muškátové chuti.
• Výnos: Na Mooravě je
průměrný výnos kolem 5 t/ha,
cukernatost kolem 18°NM,
kyseliny jsou nízké, 5 až 7 g/l.
Výnos snižuje atraktivnost
hroznů pro vosy a ptáky.
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Kerner *Ke*
• Původ: Německo, kříženec
Trolínské x Ryzlink rýnský. Byla
vyšlechtěna v německém
Weinsbergu šlechtilelem A.
Heroldem v roce 1929. Pěstuje
se hlavně v Německu. V ČR
zatím významněji rozšířena
není, nyní se pěstuje na 0,2%
plochy vinic. Průměrné staří
vinic je 11 let.
• Rok zápisu do SOK: 2001

• Hodnocení: Odrůda se
středně vysokým a
pravidelným výnosem,
podobná Ryzlinku rýnskému.
Dozrává pravidelně o 2 týdny
dříve, v příznivých lokalitách
často s vyšší cukernatostí.
Víno je velmi dobré kvality,
harmonické, s lehkým
muškátovým tónem, často s
přívlastkem.

• Výnos: Je středně vysoký, ve
zkouškách pro registraci bylo
dosaženo v tříletém průměru
10,5 t/ha o průměrné
cukernatosti 21°NM.
www.gastrowine.cz
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Lena *Le*
• Původ: Vinařská oblast
Morava, kříženec Lipovina x
Irsai Oliver. Byla vyšlechtěna
na Šlechtitelské stanici
vinařské v Perné Ing.
Zatloukalem a Ing. Ludvikem
Michlovským. Zatím
významněji rozšířena není,
pěstuje se na 1 ha při
průměrném stáří 7 let.

• Hodnocení: Raná odrůda s
nízkým až středně vysokým
výnosem. V příznivých
lokalitách často s vysokou
cukernatostí. Víno je lehké,
mírně aromatické,
příjemné chuti a vůně,
vhodné k používaní do
směsí. Hrozny je možno
využít i pro přímý konzum.

• Rok zápisu do SOK: 2001

• Výnos: Je nízký až středně
vysoký, ve zkouškách pro
registraci bylo dosaženo v
tříletém průměru 6,5 t/ha o
průměru cukernatosti
20°NM.
www.gastrowine.cz
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Malverina *Mal *
• Původ: Vinařská oblast Morava,
kříženec Rakiš x Merlan. Byla
vyšlechtěna ve Vinselektu
Perná skupinou šlechtitelů Ing.
Milošem Michlovským, CSc.,
Ing. Františkem Mádlem, Prof.
Ing. Vilémem Krausem, CSc.,
Lubomírem Glosem a
Vlastimilem Peřinou. Zatím
významněji rozšířena není,
pěstuje se na 9 ha při
průměrném stáří 11 let.
• Rok zápisu do SOK: 2001

• Hodnocení: Pozdní odrůda se
středně vysokým a
pravidelným výnosem,
vzhledem ke své odolnosti k
houbovým chorobám je
doporučována pro ekologické
vinohradnictví a integrovanou
produkci hroznů. Víno je
dobré kvality, harmonické,
lehce aromatické, odrůdové
chuti.

• Výnos: Je středně vysoký, ve
zkouškách pro registraci bylo
dosaženo v tříletém průměru
12 t/ha o průměrné
cukernatosti. 19°NM.
www.gastrowine.cz
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Muškát moravský *MM* (MOPR)
• Původ: Vinařská oblast Morava, • Hodnocení: Raná odrůda se
kříženec Muškát Ottonel x
středně vysokým výnosem.
Prachtraube. Odrůdu vyšlechtil
Vína dává jemná, muškátová,
Ing. Václav Křivánek v
květinová, s nižším obsahem
Polešovicích. Do státní odrůdové
kyselin. Chuť je ovocitá, svěží,
knihy byla zapsána pod názvem
brzo hramonická – proto se z
MOPR v roce 1987, v roce 1993
ní nově připravuje také
přejmenována na Muškát
Svatomartinské víno (od roku
morasvký. Lze používat oba názvy.
2010). Pro zachování
Její podíl na celkové ploše vinic v
přijatelné kvality suroviny je
ČR 2,4% . Průměrný věk
doporučena regulace úrody
vinohradů osázených Muškátem
10 t/ha.
moravským nyní činí 16 let. MM
se tak stal v ČR nejrozšířenějším • Výnos: Pro dosažení kvalitní
původním tuzemským
suroviny, nesmí překročit
novošlechtěncem. Největší
10t/ha. Termín sklizně je dán
rozšíření je ve Slovácké
obsahem kyselin, nejpzději při
podoblasti.
8 g/l je nutné hrozny sklidit.
• Rok zápisu do SOK: 1987

www.gastrowine.cz
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Muškát Ottonel *MO*
• Původ: Francie, kříženec
Chrupka x Muscat d´Eisenstadt.
Odrůdu vypěstoval v minulém
století J.-P Vibert ze semene
výše uvedeného křížení a R.
Moreau, rovněž z Angers/Loire,
ji dále množil. Je rizšířena ve
všech evropských
vinohradnických oblastech,
celkem se pěstuje asi tisíc ha. U
nás se pěstuje již dlouho, ale
prakticky nemá význam (v ČR
0,4 % plochy vinohradů).
Průměrné stáří 24 let.
Rumunsko – dezertní sladká
vína.

• Hodnocení: Středně raná
odrůda s nízkým často
nepravidelným výnosem. Vína
dává jemně muškátová,
kořenita, s citrusovými tóny, v
dobrých ročnících se zbytkem
cukru. Nejčastěji se používá
do směsí. Využívá se i pro
přímou konzumaci.
• Výnos: Je kolísavý a nižší,
pohybuje se v rozmezí 5 až
12 t/ha. Obsah cukru
průměrně 20 °NM, kyseliny 7
až 8 g/l.

• Rok zápisu do SOK: 1952
www.gastrowine.cz
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Müller Thurgau *MT*
• Původ: Německo, kříženec Ryzlink
• Hodnocení: Odrůda MT se
rýnský x Madlenka královská. Odrůda
během 130 let rozšířila v
byla vyšlechtěna v roce 1882 prof.
severních oblastech tak, že dnes
Müllerem, který pocházel ze
patří mezi základní odrůdy. Dává
švýčarského kantonu Thurgau a
vysoký výnos i v horších
šlechtění prováděl v Geisenheimu v
polohách a půdách. Víno je pro
Německu. Müller Thurgau je
nižší kyseliny harmonické až
významně rozšířený po všech
měkčí, středně plné s příjemnými
vinohradnických severních oblastech.
aromatickými látkami. Vůně je
V Německu je po R.R., druhou
muškátová až květinová. Pro tyto
nejrozšířenější odrůdou, podobně
aromatické látky a nižší obsah
jako u nás. Pěstuje se na 45 tisících
kyselin bývá často používána do
ha. Pěstuje se na 8,9 % plochy vinic
směsí.
ČR, přičemž trend směřuje k redukci.
Před 25 lety tvořila tato odrůda 18 % • Výnos: Pohybuje se mezi 10 – 15
plochy. Průměrný věk osázených vinic
t/ha. Ranost zrání, plastičnost a
MT činí 26 let.
pravidelnými výnosy byly
důvodem rozšíření pěstování
• Rok zápisu do SOK: 1941
této odrůdy.
www.gastrowine.cz
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Neuburské *Ng*
• Původ: Rakousko, náhodný
• Hodnocení: Význam odrůdy
semenáč Veltlínské červené x
klesl. Negativně se v minulosti
Sylvánské zelené. Dříve se
projevilo nevhodné štěpování
uvádělo, že je náhodným křížením
na podnož Kober 5 BB a
Rulandské bílé x Sylvánské zelené.
zvýšené dávky dusíkatých
(Veltlínské červené patří k
hnojiv. Nyní ji sužuje ne úplně
nejstarším odrůdám v oblasti
objasněné poruchy růstu.
střední Evropy) Celková plocha
Víno má dostatečný extrakt a
vinic osázených Neuburským na
plnost. Voní po ořechách,
světě mírně přesahuje 1 tis. ha, z
malinách až grepu.
toho v ČR je přes 300 ha.
Průměrný věk vinohradů
V průměru přes
osazených Ng. v současnosti činí • Výnos:
10t/ha, je snížen mrazem a
29 let, což rovněž svědčí o
sprcháváním.
klesajícím trendu oblíbenosti.
Důvodem jsou deformace růstu a
zkracování internodií.
• Rok zápisu do SOK: 1941
www.gastrowine.cz
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Pálava *Pa*
• Původ: Vinařská oblast Morava • Hodnocení: Pozdní odrůda pro
Tramín červený x Müller
doplnění sortimentu k produkci
Thurgau. Odrůda byla
aromatických vín. Výnos je
vyšlechtěna v padetátých letech
střední, pravidelný, v příznivých
minulého století. Autorem je
letech s vysokou cukernatostí.
Ing. Josef Veverka, která se
Víno je harmonické, kořenité,
odrůdou zabýval na
je extraktivní s jemným
Šlechtitelské stanice vinařské
tramínovým aroma po čajové
Velké Pavlovice a v ŠS Perná. V
růži a vanilce.
současné době činí podíl
celkové ploše vinic v ČR 2,1% a • Výnos: Poskytuje větší a
neustále narůstá, během 4 let
pravidelnější výnosy než
se její plocha zdvojnásobila.
Tramín. Průměrný výnos 9
Průměrný věk vinohradů činí 8
t/ha. Cukernatost se pohybuje
let. Nejvíce se pěstuje v
mezi 19 až 23°NM. Hodnota
mikulovské znojemské vinařské
kyselin ve víně činí 7 až 10 g/l.
podoblasti.
• Rok zápisu do SOK: 1977
www.gastrowine.cz
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Rinot *Ri*
• Původ: Vinařská oblast
Morava, kříženec Merzling
x (Seyve Villard x
Rulandské šedé) Odrůdou
vyšlechtil Doc. Ing. Miloš
Michlovský,DrSc. s
kolektivem ve VVS
Resistant, později
Vinselekt Michlovský a.s. V
současnosti se pěstuje na
1,3 ha při průměrném staří
vinic 2 roky.

• Hodnocení: Odrůda
vhodná pro ekologické
vinohradnictví. Víno je
výborné kvality,
žlutozelené barvy,
ovocné a bylinné chuti i
vůně, jemně
aromatického typu.
• Výnos: Je středně vysoký,
cukernatost vysoká až
velmi vysoká.

• Rok zápisu do SOK: 2008
www.gastrowine.cz
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Rulandské bílé *RB*
•
• Původ: Francie, pupenová mutace
Pinot gris. Odrůda se pěstuje v
Alsasku již od 14. století. Celá skupina
burgundských odrůd zřejmě pochází z
Burgundska a je rozšířena po celém
světě. Ve statní odrůdové knize byla
zapsána pod názvem ,,Burgundské bílé
od roku 1941 do roku 1993. Od roku
1993 s názvem Rulandské bílé. Název
Burgundské se musel změnit na
základě rozhodnutí soudu v Haagu
•
vycházejícího ze mezinárodní
Lisabonské dohody na ochranu
označení původu a tehdejšího
nesouhlasu vinařské veřejnosti s
daleko vhodnějším názvem ,,Pinot
blanc,, tak jak je odrůda známá v
celém světě. Stáří vinic nyní činí 23 let.
• Rok zápisu do SOK: 1941

www.gastrowine.cz

Hodnocení: Poskytuje plné,
extraktivní víno s vyššími
kyselinami. Voní po
Vlašském ořechu, lipovém
květu, hruškách nebo medu.
Zráním nabývá na kvalitě.
Na slunných polohách dává
kvalitní surovinu pro
přípravu vín s přívlastkem.
Výnos: Střední, 8 až 12 t/ha.
Cukernatost 16 až 23°NM, v
dobrých ročnících tato
odrůda poskytuje surovinu k
produkci vína v jakosti
výběru z hroznů, kyseliny 9
až 14 g/l.
20

Rulandské šedé *RŠ*
• Původ: Francie, pupenová
mutace Pinot noir. Odrůda
vznikla pravděpodobně v
Burgundsku, odkud se
rozšířila po celé Francii a
zvláště do Champagne. Dnes
se pěstuje po celé Evropě a v
Alsasku nejvíce 7% plochy
vinic. Pěstuje se na 15 tisících
ha ve světě a u nás na 5%
výsadby. Průměrné stáří je
12 let a patří k nejmladším u
nás.
• Rok zápisu do SOK: 1941

• Hodnocení: Ve velmi
teplých ročnících může mít
málo kyselin. Aroma je po
chlebové kůrce, sladkých
hruškách, karamelu až
medu. Při zpracování se
nesmějí hrozny nechat
dlouho nakvášet, jinak se
vyluhuje příliš barviva.
• Výnos: Střední, 9 až 10
t/ha, přičemž
naselektované keře mají
výnos podstatně nižší.
Výnos snižuje i sprchávání.
Cukernatost bývá přes
20°NM. Kyseliny 8 až 9 g/l.

www.gastrowine.cz
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Ryzlink rýnský *RR*
• Původ: Německo, kříženec
Heunisch x Tramín x autochtonní
odrůda z Porýní, okolo horního
toku Rýna. Rozšířil se do všech
světových oblastí. V Německu
zabírá 22% plochy vinic. RR byl
rozšířen na území naší republiky
řádem sv. Benedikta v 17. století.
Jiné prameny uvádí, že k nám byl
dovezen již za vládky Karla IV., tedy
ve 14.století. Průměrný věk u nás
je 18 let a výsadba zabírá 7,2%
plochy vinic.
• Rok zápisu do SOK: 1941

• Hodnocení: Odrůda je
povážovaná za nejkvalitnější
odrůdu severních
vinohradnických oblastí. Víno
dosahuje vynikající jakosti,
pokud jsou hrozny sklizeny
koncem října až listopadu,
protože se aromatické látky vyvíjí
především při střídání nízkých
nočních teplot se slunečnými
dny. Ve víně můžeme nalézt
aroma broskve, meruňky,
ananasu, jablka, lipového květu
a exotické plody.
• Výnos: Pravidelný, kolem 10
t/ha. Cukernatost 15 až 19°NM.
Obsah kyselin 10 až 14 g/l.

www.gastrowine.cz
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Ryzlink vlašský *RV*
• Původ: Není jednoznačný,
snad Francie. Odrůda nemá s
Ryzlinkem rýnským kromě
části názvu nic společného.
Pěstuje v jihovýchodní
Evropě. Průměrný věk této
odrůdy činí 28 let a tvoří
přibližně 6,9% plochy vinic s
tendenci snižování výsadby
této odrůdy. Patří k
nejstarším odrůdám u nás v
ČR. Pěstována byly kvůli své
vyšší plodnosti a při
rozumném řezu dává
přívlastková vína.
• Rok zápisu do SOK: 1941

• Hodnocení: Odrůda se
středně vysokým a
pravidelným výnosem.
Víno bývá velmi dobré
jakosti. Mladá vůně je po
jablku, angreštu, po vyzrání
jako louka, med. Má vyšší
obsah kyselin, používá se
do směsi a do šumivých
vín. Při regulovaném
výnosu poskytuje vhodnou
surovinu k získávání
ledového a slámového
vína.
• Výnos: Běžně 10 až 15 t/ha.

www.gastrowine.cz
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Sauvignon *Sg*
• Původ: Francie, pravděpodobně
• Hodnocení: Odrůda je velmi
kříženec Chenin blanc x Tramín.
vhodná pro nejkvalitnější polohy
Odrůda se pěstuje ve většině
za účelem produkce hroznů k
vinařských zemí. Na Novém Zélandu
získávání velmi oblíbeného vína,
je 13 tisíc ha. V ČR se vysazuje od
které patří mezi nejjakostnější
počátku 50 let. V současné době se
vína v severních oblastech. V
podílí na celkové ploše vinic 5,3%. To
dobrých ročnících je plné s
svědčí o 2,6 x zvýšení plochy během
typickými broskvově
20 let a proto jsou vinohrady osázené
muškátovými aromatickými
touto odrůdou v průměrném věku 14
látkami, až do černého rybízu či
let. Nejvíce se Sg pěstuje ve
angreštu. V horších ročnících
Znojemské a Mikulovské podoblasti.
jsou vína méně plná s převahou
kyselin a jejich aroma je trávově
– kopřivové.
• Rok zápisu do SOK: 1952
• Výnos: Plodnost je střední a
méně pravidelná, pohybuje se
mezi 8 až 10t/ha. Obsah cukru je
kolem 19°NM, kyselin asi 11g/l.
www.gastrowine.cz
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Savilon *Svl*
• Původ: Vinařská oblast
Morava, křiženec (Seyve
Villard 12375 x Veltlínské
červené rané) x (Merlot x
Seibel 13666). Odrůdu
vyšlechtil Doc. Ing. Miloš
Michlovský, DrSc. S
kolektivem ve VVS
Resistant, později
Vinselekt Michlovský a.s.
Celkem je této odrůdy
vysazeno 5,3 ha s
průměrným věkem 3 roky.

• Hodnocení: Vhodná
odrůda pro ekologické
vinohradnictví. Víno je
výborné kvality,
žlutozelené barvy,
ovocné a květinové vůně,
ovocné chuti, plné a
svěží.
• Výnos: Výnos hroznů je
středně vysoký,
cukernatost moštu
vysoká.

• Rok zápisu do SOK: 2010
www.gastrowine.cz
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Sylvánské zelené *SZ*
• Původ: Rakousko, pravděpodobně •
kříženec Rakouské bílé x Tramín z
okolí Kremže. Dříve se uvádělo jako
místo původu Transylvánie a
Sedmihradsko, ale tam se začala
pěstovat až kolem roku 1870. Ještě
koncem 19. století patřila k
nejrozšířenějším odrůdám ve střední
Evropě, silně se jejich plocha
zvyšovala, zvláště v Německu a
Rakousko-Uhersku. První zmínky
pochází z Německa z roku 1665, kde
byla označována jako Österreicher.
Až do 70. let minulého století tvořila •
30% vinic Německa. V ČR zabírá 0,8%
plochy vinic, staří porostu je 14 let.

Hodnocení: V minulosti velmi
rozšířená odrůda, v
současnosti má zastoupení ve
vinicích nižší pro náročnost na
ruční práce. Víno je velmi
dobré kvality, jemně kořenité,
často s vyšším obsahem
kyselin u mladých vín. Po
vyzrání jsou vína jemná,
harmonická a z dobrých
ročníků i plná. Ležením
získává příjemnou zralost.
Výnos: U klonového
materiálu až 10 t/ha.

• Rok zápisu do SOK: 1941
www.gastrowine.cz
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Tramín červený *TČ*
• Původ: Není znám, pravděpodobně
Rakousko nebo jižní Tyrolsko, ale
může to být i Egypt. V jižních
Tyrolích je TČ dokumentován v
městečku Tramín, které mu dalo
jméno, již v 11. století. Může také
pocházet z Řecka nebo Itálie. Podle
posledních výzkumů vznikla tato
odrůda volným křížením s revou
lesní a pak se podílela na vzniku
dalších klasických evropských
odrůd. Pěstuje se v Alsasku (přes
18% ploch veškerých vinic).
Celková výsadba okolo 8 tisíc ha. U
nás 3,6% plochy vinic a staří činí 17
let.

• Hodnocení: Může se pěstovat
pouze v nejteplejších polohách.
Avšak prakticky každoročně dává
hrozny pro víno s přívlastkem,
které je plné a kořenité. Pro
kvalitní víno jsou nezbytně dobře
vyzrálé hrozny, které ale pak
mohou mít nižší obsah kyselin.
Víno připomíná vůní růží, fialek
až medu.
• Výnos: Poměrně nízký, 7 až 7
tun/ha. Obsah cukrů činí 20 až
25°NM. Obsah kyselin je nízky.

• Rok zápisu do SOK: 1941

www.gastrowine.cz
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Tristar *Tri*
• Původ: Vinařská oblast
Čechy, kříženec Ryzlink
rýnský x Sylvánské zelené
x (Rulandské bílé). Odrůda
pochází z původního
křížení z Velkých Žernosek,
kde úspěšné šlechtění v
devadesátých letech
dokončili Ing. František
Kupsa a Ing. Ludmila
Svobodová.

• Hodnocení: Víno výborné
kvality, žlutozelené
barvy, ovocné chuti,
květinové a ovocné vůně,
harmonické, svěží, jemně
aromatické typu.
• Výnos: Výnos hroznů
nízký, cukernatost moštu
vysoká až velmi vysoká.

• Rok zápisu do SOK: 2013
www.gastrowine.cz
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Veltlínské červené rané *VČR*
• Původ: Dolní Rakousko,
náhodný kříženec Veltlínské
čerevné x Sylvánské zelené.
VČR se dříve pěstovalo ve
střední Evropě k produkci
stolních hroznů, dnes se
pěstuje především v Dolním
Rakousku 400 ha. VČR patří
mezi nejstarší odrůdou ve
výsadbách v ČR s podílem
1,2% a průměrný věk je 34
let.
• Rok zápisu do SOK: 1952

• Hodnocení: Odrůda je do
méně příznivých lokalit
nebo okrajových
vinohradnických oblastí.
Víno má vyšší extrakt, vůně
připomíná bez, banán,
případně mandle. Obvykle
má nižší obsah kyselin,
používá se do směsi.
• Výnos: V úrodných půdách
kolísá, v méně úrodných
jsou výnosy pravidelné a
středně vysoké, 6 až 10
t/ha. Cukernatost 18 až 20
°NM, kyseliny 8 g/l.

www.gastrowine.cz
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Veltlínské zelené *VZ*
• Původ: Pravděpodobně Rakousko.
Geneticky se odrůda velmi podobá
odrůdám Tramín a St. Georgen.
Odrůda St. G. Byly poměrně
nedávno nalezena ve
stejnojmenné vesnici v pohoří
Litavy (Leithagebirge). VZ je nejvíce
rozšířen v Rakousku, kde tvoří 30%
plochy vinic (13500 ha vinic,
kultovní odrůda). Na Moravě tvoří
tato odrůda největší část vinic s
osazením 9,7% plochy. Průměrné
stáří vinohradů činí 29 let a je
spolu s Neuburským je druhou
nejstarší odrůdou ve výsadbách v
ČR. Nejvíce je zastoupena ve
Velkopavlovické a Znojemské
podoblasti.

• Hodnocení: Odrůda poskytuje
středně vysoké a pravidelné
sklizně a příjemné víno. Jeho
nedostatkem je pomalý postup
zrání a vyšší úroda způsobuje
potíže při zakládání květenství
pro příští rok. Harmonické víno
má jemnou vůni podobnou
lipovém květu, bílému pepři
nebo broskvi, chuť slabě
hořkomandlová, svěží kyseliny.
• Výnos: Při správné agrotechnice
10 až 15 t/ha.

• Rok zápisu do SOK: 1941
www.gastrowine.cz
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Veritas *Ve*
• Původ: Vinařská oblast Morava,
kříženec Ryzlink červený x
Bouvierův hrozen. Odrůda byla
vyšlechtěna na Šlechtitelské
stanici vinařské ve Znojmě
šlechtiteli Cyrilem Míšou a Ing.
Milošem Zbořilem. Zatím se
pěstuje ve vinařských
podoblastech Znojemské a
Slovácké na 5,5 ha s
průměrným stářím 14 let.

• Rok zápisu do SOK: 2001

• Hodnocení: Odrůda poskytuje
středně vysoký výnos, který je
pravidelný. Pro svoji ranost je
vhodná do okrajových
vinohradnických oblastí, kde
dává úrodu hroznů pro
získávání vín s přívlastkem.
Víno je harmonické, velmi
příjemné chuti, s jemným
ovocným aroma.
• Výnos: Středně vysoký, ve
zkouškách pro registraci bylo
dosaženo v tříletém průměru
12,5 t/ha o průměrné
cukernatosti 19°NM.

www.gastrowine.cz
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Vesna *Ves*
• Původ: Vinařská oblast
Morava, kříženec (SV 12375 x Veltlínské červené
rané) x (Merlot x Seibel
13666). Odrůda byla
vyšlechtěna Doc. Ing.
Milošem Michlovským,
DrSc. S kolektivem ve VVS
Resistant, později
Vinselekt Michlovský a.s. V
ČR se pěstuje zatím jen 5
arech ve staří 1 roku.
• Rok zápisu do SOK: 2012

• Hodnocení: Odrůda je
vhodná pro ekologické
vinohradnictví. Víno
výborné kvality,
žlutozelené barvy,
ovocné chuti a květinové
vůně, plné, svěží, dlouhé,
jemně aromatického
typu.
• Výnos: Výnos hroznů
středně vysoký,
cukernatost moštu
vysoká.

www.gastrowine.cz
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Vrboska *Vr*
• Původ: Vinařská oblast Morava,
kříženec Tramín červený x
Čabaňská perla. Odrůda byla
vyšlechtěna na Šlechtitelské
stanici vinařské ve Znojmě
šlechtiteli Ing. Milošem
Zbořilem, Ing. Tomáškem, Ing.
Ševčíkem, Ing. Ludvíkovou a
Jiřím Hladíkem. Pěstuje se na
necelém 1 ha s průměrným
stářím 9 let.

• Hodnocení: Velmi raná
odrůda s růžovým líbivým
hroznem. Je doporučována
zejména pro přípravu
burčáku, který má výbornou
kvalitu. Víno je jemně
aromatické, lehké. Pro získání
kvalitní suroviny se
nedoporučuje hrozny nechat
dlouho na keři. Při přezrání
ztrácí kyseliny.

• Rok zápisu do SOK: 2012

• Výnos: Nízký, ve zkouškách
pro registraci bylo dosaženo v
tříletém průměru 5 t/ha o
průměrné cukernatosti
19°NM.
www.gastrowine.cz
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