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Zkušenosti se švýcarským 
přeborníkem: Bez medaile se nevrací
Vinohradnická společnost Vinofrukt, a.s., z Dolních Dunajovic je průkopníkem 
v pěstování Cabernetu Blanc v České republice. Svoje zkušenosti s touto odrůdou 
Vinařskému obzoru popsal ředitel Vinofruktu, a.s., Pavel Herko. 

Proč jste se rozhodli pro Cabernet 
Blanc?
Zdál se nám jako perspektivní odrůda 
proto, že je třetí generací PIWI odrůd, 
chutí se nejvíc blíží standardní evropské 
révě vinné, podobá se Sauvignonu blanc. 
Má trochu více kyselin, přes zimu se jeví 
víno jako neutrální v aromatice, ale pak se 
rozvoní. Líbil se nám i název.

Kde jste se o něm dozvěděli?
Na zahraniční stáži v Německu u školkaře 
Volkera Freytaga. Několikrát jsem u něj 
odrůdu okusil, a chutnala mně. Rozhodli 
jsme se ho v roce 2009 vysadit. Máme ho 
2,9 hektaru. 

Jak to bylo finančně náročné?
Hodně, protože v té době ještě nebyl Ca-
bernet Blanc povolený v EU, a nevztaho-

valy se na něj tedy dotace. Jedna sazenice 
stojí padesát korun. Teď už si o podporu 
zažádat lze.

Jaké máte zatím zkušenosti? 
Pěstitelsky velmi dobré, vystačíme si roč-
ně s dvěma až třemi postřiky protiplísni 
révy. Proti padlí a plísni šedé je to velmi 
odolná rostlina. Hrozen je hodně řídký, 
takže botrytidou opravdu netrpí. Jediným 
neduhem je náchylnost ke sprchávání, 
hrozen není kompaktní. To řešíme mini-
málním řezem. 

Jaké jsou výnosy? 
Na stupnici 1–10, kdy deset je nejvíc, je vý-
nos čtyři až pět, to znamená od padesáti 
do osmdesáti metráků na hektar. V cuker-
natosti minimálně pozdní sběr, měli jsme 
dvakrát i výběry z hroznů.

Vyžaduje odrůda ještě něco speciálního?
Zajímavé je, že je až do konce září tmavě 
zelená. Pak velice rychle dozraje. 

Jak reagují zákazníci? 
Nemáme Cabernetu Blanc moc, takže ne-
můžu mluvit obecněji. Ale díky pěknému 
názvu lidé víno kupují. Na výstavách má 
také úspěchy, zpracovávají ho v Château 
Valtice. V roce 2011 s ním v pozdním sběru 
získali zlatou medaili na Sauvignon Foru, 
stejně tak na Valtických vinných trzích, 
v Poysdorfu byl stříbrný na Weinparade. 
Cabernet Blanc 2012 výběr z hroznů získal 
Grand Prix na Vinexu, stříbrnou medaili 
v San Francisku a na Sauvignon Foru se 
stal vítězem kategorie. Ročník 2013 zís-
kal zlato na Prague Wine Trophy, stříbro 
AWC Vienna, bronz z Kanady, velkou zla-
tou medaili z Grand Prix Vinex a zlatou 
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z Valtických vinných trhů. Ročník 2014 se 
samostatně nedělal, ale o rok později opět 
uspěl na Weinparade v Poysdorfu. 

Z ekonomického hlediska se Cabernet 
Blanc také vyplatí?
Stejně jako většina jiných PIWI odrůd je 
zajímavý pro pěstitele, kteří mají koncov-
ku ve víně. Nebo pro ty, kdo dělají vína do 
akce, s minimálním řezem a maximálním 
výnosem. Kromě postřiků šetříte čas na 
řezu, vyvazování a zastrkování. Při mini-
málním řezu potřebujete ročně jen kolem 

padesáti hodin práce na hektar. Ušetříte 
také dvě třetiny na chemické ochraně, 
vyjde jen na pět tisíc na hektar místo ob-
vyklých dvanácti až patnácti. Mimořádně 
výnosný je z těchto odrůd Donau Riesling. 
Dává až čtyři kila na keř. 

Budete vinohrady s Cabernetem Blanc 
rozšiřovat?
Ne, ale chystáme se od stejného množite-
le Valentina Blattnera pořídit další odrů-
dy. Jaké, to ale neprozradím. Chceme být 
u nás první. Ve Vinofruktu, a.s., se navíc 

staneme jedinými množiteli jeho odrůd 
v České republice. 

Máte ještě nějaké jiné interspecifické 
odrůdy? 
Hibernal. Pěstitelsky se mi líbí, stejně 
tak víno. Měl jsem možnost ochutnat 
teď Hibernal od Leoše Horáka, který vy-
hrál v Paříži. Je jiný, než jsou konzumenti 
zvyklí, udělaný na vysoký potenciál, což je 
dobře. Všichni se totiž zatím u této odrů-
dy zaměřují na primární aromatiku.

Vidíte v PIWI odrůdách budoucnost?
Ano. Vidíme, co dělá strana zelených 
v Evropské unii, jak pořád něco zakazu-
jí, a toto je cesta, jak omezení zvládnout. 
Blattner a Michlovský jsou v tom nejdá-
le – jeho odrůdy se nejvíce blíží klasické 
aromatické evropské révě. U Hibernalu, 
Solarisu, Muskarisu a podobně mi pořád 
ještě něco chybí. 


