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Vinohradnictví

Sevar v perspektivní vinařské 
oblasti
Překvapivě největší plocha vinic, na kterých se pěstuje Sevar, v současné době 
není na Moravě, ale v Čechách. A nejsou to ty nejtypičtější české lokality, ale 
Chomutovsko. 

K onkrétně Vičické vinařství Mi-
kulášek ve Vičicích u Chomuto-
va pěstuje 3.800 keřů Sevaru na 

ploše jednoho hektaru. Uvážíme-li, že v ČR 
se Sevar celkem pěstuje na ploše 4,797 ha 
(18.593 révových keřů), je jasné, že Alois, 
Robert a Jakub Mikuláškovi – otec a dva 
synové – odrůdě věří a mají s ní jen ty 
nejlepší zkušenosti. Ten, kterému se snad 
pěstování révy vinné v této lokalitě ne-
zdá, si dost možná bude muset brzy názor 
opravit. Co dokáže světlo odražené a roz-
ptýlené od vodní hladiny do vinice víme 
nejen ze světa, ale i z České republiky. Vi-
nice se nachází v těsné blízkosti řeky Ohře 
a také nedaleko vodní nádrže Nechranice. 
Co vedlo Jakuba a Roberta Mikuláškovy 
k tomu, aby pěstovali odrůdu Sevar, to 
nám oba objasnili při návštěvě Vičického 
vinařství Mikulášek ve Vičících u Chomu-
tova.

Kdy a jak jste se o Sevaru 
dověděli?

Doporučení na pěstování Sevaru jako nej-
vhodnější odrůdy pro naše podmínky jsme 
dostali od spíše poradce neboli člověka, 
který sice nikdy vinice nevlastnil, ale celý 
život se pohyboval kolem vinohradnictví 
a vinařství, Milana Sedláčka z Valtic, s tím, 
abychom se jeli podívat na ŠSV Polešovice 
k RNDr. Zdeňkovi Habrovanskému. To se 
stalo v roce 2012, kdy jsme ve sklepě ko-
štovali Sevar z roku 2011. Pokud si vzpo-
mínáme, tenkrát byl ročník 2011 jedním 
z nejhorších v tomto století. Navzdory této 
skutečnosti byly degustované vzorky vy-
nikající, Sevar se ve vůni krásně rozvinul. 
Tenkrát jsme si ještě mysleli, že následují-
cí roky budou klimaticky velmi nepříznivé 
pro modré odrůdy. Mýlili jsme se, je tomu 
naopak. Hlavně kvůli sazenicím pro dosa-

zování jsme se Zdeňkem Habrovanským 
i nadále v kontaktu. K našim vzorkům se 
s ochutnávkou dostal až za několik let od 
obdarování. Z chutí našeho Sevaru byl na-
dšený. Také nám vysvětlil principy šlechti-
telské práce a objasnil její obtížnost. Podle 
názoru Zdeňka Habrovanského šlechtitel 
má a musí mít cíl. V prvé řadě musí být 
vizionář s nesmírnou trpělivostí. Pracuje 
s živým materiálem v proměnlivých kli-
matických podmínkách. I proto cesta od 
myšlenky ke komerční realizaci trvá velice 
dlouho, zvláště u trvalých kultur. Velmi 
často plody práce jednoho šlechtitele či 
šlechtitelského týmu sklízí až další gene-
race výzkumníků. Odrůda Sevar je toho 
dokladem. V tomto případě bylo cílem 
šlechtitelské práce vyšlechtit odrůdu révy 
vinné se zvýšenou odolností vůči houbo-
vým chorobám. Chronologicky to potom 
vypadalo takto:

Robert (vlevo) a Jakub Mikuláškovi ve sklepě Hrozen Sevaru
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1964 – počátek hybridního křížení. Ing. 
Václav Křivánek na vykastrovanou mateř-
skou odrůdu Seyve Villard 12358 nakřížil 
ušlechtilou odrůdu Svatovavřinecké 116/55
1989–1991 – poloprovozní pokus na 100 
keřích na ŠSV Polešovice
1992 – první přihláška do Státních odrů-
dových zkoušek a žádost o povolení odrů-
dy u Odrůdové zkušebny ÚKZÚP Bratisla-
va (šlechtitelé Ing. Václav Křivánek a Ing. 
Alois Tománek)
1993 – rozdělení Československa na Čes-
kou a Slovenskou republiku
2001 – druhá přihláška do Státních od-
růdových zkoušek u Odrůdové zkušebny 
Oblekovice
2005–2007 – zkoušky užitné hodnoty
2008 – rozhodnutí o registraci a zapsá-
ní do Státní odrůdové knihy (šlechtitelé 
Ing. Václav Křivánek, Ing. Alois Tománek, 
RNDr. Zdeněk Habrovanský)
2016–18 – Azienda Agricola Pojer e Sandri 
z Itálie nakupuje 13.000 sazenic odrůdy 
Sevar
2020 – pěstební plocha odrůdy Sevar 
v ČR: 4,797 ha

Hrozny Sevaru zrají ve 
stejném termínu jako na 
Moravě?
V průměru zahajují na Moravě sběr Se-
varu o týden až dva týdny dříve než ve 
Vičicích. To bude jistě platit i pro skli-
zeň roku 2021. Uzavřená poloha vičic-
kých vinic se nachází v nadmořské výšce 
250–270 m n. m., velice podobné poloze 
polešovické.

Jaké jsou vaše pěstitelské 
i zpracovatelské zkušenosti 
se Sevarem?
První sazenice Sevaru jsme nakoupili na 
podnoži SO-4, která se nám nezdála být 
správně zvolenou. Sevar měl v důsledku 
toho prvních pět let problémy s transpor-
tem živin z nově vytvořeného kořenového 
systému do horní části rostliny. Tam se 
to projevovalo malými hnědými tečkami 
na listech, což ale nebyla virová choroba. 
Po pěti letech se keř s tímto nedostatkem 
sám vypořádal. My jsme tomu pomáhali 
listovou výživou. Zdejší půdotvorný sub-
strát tvoří směs jílu a písku. Podle pana 
Habrovanského byl tento nedostatek již 
odstraněn použitím jiné podnože. Zpraco-
vání hroznů Sevaru ve sklepě probíhá bez 

problémů. Sevar stejně jako jiné modré od-
růdy necháváme na slupkách po dobu 5–6 
týdnů. Zpracování probíhá bez sedimen-
tace i filtrace. Neexistují žádné problémy 
s kvašením. Při sklizni s cukernatostí 21,5 
stupně NM dosahuje Sevar krásných les-
ních tónů. Velmi úspěšný je i Sevar Rosé.

Kolik odrůd révy vinné 
a na jaké výměře pěstujete? 

V našem vinařství pěstujeme kromě Seva-
ru (1 ha) odrůdy Hibernal (1,5 ha), Solaris 
(2 ha) a Rinot (1,5 ha). Ve vinici vysazené 
v roce 1987 a nazvané jejím zakladatelem 
profesorem Vilémem Krausem „Pokus“ je 
na výměře 1,3 ha vysazeno 9 odrůd. Kro-
mě výše uvedených také: Müller Thurgau, 
Kerner, Ryzlink rýnský, Zweigeltrebe a Ru-
landské šedé. 

Kdo jsou vaši zákazníci?

Třetina našich zákazníků nakupuje víno 
přímo ve vinařství. Druhou třetinu tvoří 
odběratelé z hotelů, restaurací a kavá-
ren, převážně zdejšího regionu. Poslední 
třetinou jsou zákazníci, kteří navštěvují 
různé prodejní akce tematicky zaměře-
né na víno a jeho degustaci. Postupně se 
účastníme a spolupořádáme tyto akce: 
„Otevřené sklepy“ (březen), „Probouze-
ní vinic“ (květen), Vinné trhy (červenec) 
a „Vinobraní“ (říjen). Konají se buď ve Vi-
čicích, nebo v Březně. Účastníky jsou lidé 
z okolních obcí, ale i Chomutova nebo 

Karlových Varů. Snad i díky tomu nemá-
me problém sehnat na podzim brigádníky 
na sklizeň hroznů.

Co dodat? 

Letopočty 1964 až 2008 v životě šlech-
titele svědčí o jeho nesmírné trpělivosti 
a schopnosti překonávat protivenství, by-
rokracii i povětrnostní podmínky. V pří-
padě Sevaru to celé trvalo 44 let! O tom, 
že to byla práce úspěšná, svědčí i to, že 
odrůda Sevar se pěstuje v Itálii. Chtělo by 
se zvolat a parafrázovat: Kdo to má, komu 
se něco podobného podařilo? Je nyní na 
nastupující mladé generaci vinařů, aby 
si i těchto historických faktů i úspěchů 
všimla a českou odrůdu Sevar v českých 
podmínkách jejím pěstováním podpo-
řila. Bohaté praktické zkušenosti všem 
zájemcům mohou předat vinaři Robert 
a Jakub Mikuláškovi z Vičického vinař-
ství Mikulášek (www.vinarstvimikulasek.
cz). Kdo chomutovskou krajinu ještě ne-
navštívil, neuvěří. Žádný kouř z uhelných 
elektráren, ale také žádný spad síry. Tu 
je nyní třeba dodávat postřikem na list. 
Mikuláškovi zde čeká ještě mnoho práce 
a také investic. Na terasách, ve vinicích 
i ve sklepě. Momentálně je na řadě sklep 
a jeho technologické vybavení. V plánu 
jsou i rekonstrukce starých vinic. Držme 
jim palce! Tato krajina si vinice zaslouží, 
stejně jako čistý vzduch, řeku a budoucí 
jezera. Její proměně zcela jistě napomáhá 
i Sevar. Postupné oteplování mu svědčí. 

Vinice jsou v blízkosti řeky Ohře


