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Výroba červených vín 

 ČR historicky považována za producenta bílých 
vín 

 poptávka po červeném víně je momentálně nižší 
než jeho produkce 

 relativně vysoký podíl modrých odrůd ve vinici 

 následkem široké nabídky vín z celého světa se 
zvýšily požadavky konzumentů 

 produkce vysoce jakostních červených vín je 
náročná na klima a půdu a na vinifikaci 

 jednoduchá červená vína se získávají v jižních 
členských zemích EU s menší pracností a tím i 
levněji 



 jaký typ červeného vína by se měl 

získávat?  

 na co daná surovina má? 

 základní předpoklady pro výrobu 

– skladba, zatížení keřů, expozice, půda 

 uzpůsobit výrobu 

 čistě provedená MLF  

 stabilizace barvy a tříslovin 

 vhodná doba a způsob zrání vína 

Podmínky a volby pro výrobu 



Základní principy kvality modrých hroznů 



 mladé s ovocným aroma, odrůdově typické, s 

nižším obsahem tříslovin a alkoholu, nemusí být 

odbourané 

 víno vhodné ke konzumaci po středně dlouhé 

době zrání, se znatelným odrůdovým buketem, 

plné, s dostatkem tříslovin 

 víno vhodné ke konzumaci po delší době zrání, s 

komplexním buketem často v kombinaci s 

páleným sudem, vyšší množství tříslovin, 

výhodná směs vícero odrůd (cuvée) 

Typy červeného vína 



 vyzrálost, zdravotní stav, zatížení – špičková vína výnos 
max. 1,5 kg/keř – hustota vinice, spon 

 hlavně u červeného vína je mimořádně důležité zdravé, 
dokonale vyzrálé hrozny 

 nezdravý materiál nezpůsobuje jen problémy, při 
zpracovaní, ale projeví se i ve víně (barva, těkavky) 

 Výběr odrůdy: 
- jednotlivé odrůdy se liší barevným odstínem a obsahem 

barviva 

- odrůdy s malými bobulemi mají větší podíl slupky a tím i 
kvality 

- úprava barvy barvířkami, povolená příměs do 15 % 

- přídavek barviva není povolený 

 

Základní předpoklady pro výrobu 



Zpracování modrých hroznů 



Zpracování modrých hroznů 



 Ošetření rmutu: 

 závisí na stavu hroznů 

 síření: potlačení octových bakterií, oxidačních enzymů, 
dávka 30 mg/l SO2 – ne víc, aby se nezabránilo MLF  

- jen v jistých případech (zdravé hrozny, kryomacerace, 
okamžitá inokulace) je možné síření úplně vyloučit 

 úprava teploty: alkoholová fermentace by měla začít co 
nejdříve – potlačení mikrobiologické konkurence 

- optimální teplota 18-20 °C 

 úprava cukernatosti: při nízké vyzrálosti materiálu, měl by 
se uskutečnit jednorázově před zahájením fermentace 

 

Princip výroby červeného vína 



Strategie výroby 

Sklizeň, zpracování 

Před-fermentační úprava rmutu 
Ohřev 

ASVK 

 < 5°C 

Ochrana 

Bez odkalení 

0 hod 168 hod 



 přídavek čistých kultur kvasinek (ASVK) 

 rychlé zakvašení - vyloučení nečistého průběhu 
fermentace, rmut neoxiduje 

 přídavek enzymů: přidáním pektolitických enzymů 
můžeme urychlit uvolňování barviva a taninů 

- zajímavé hlavně v případech očekávaného brzkého 
lisování 

- při delším kontaktu odvedou práci enzymy obsažené v 
hroznech  

 zpracovaní  hroznů je zaměřeno na extrakci fenolických 
látek ze slupek a semen a na vlastní vinifikaci  

 ve rmutu se nachází řada reaktivních látek, které se už od 
podrcení mění a vytváří  nové sloučeniny 

Princip výroby červeného vína 



Strategie výroby 

Sklizeň, zpracování 

Před-fermentační úprava rmutu 
Ohřev 

ASVK 

 < 5°C 

Ochrana 

Bez odkalení 

0 hod 168 hod 

Ovocná, 

lehká vína, 

rychlost 

Extrakce semen, 

dlouhé zrání, 

potenciál 

Kontakt s rmutem 

Týden 4 týdny 

3 dny 3 měsíce 



 Alkoholová fermentace: 

- barviva se úplně vyluhují po 3 až 5 dnech 

- třísloviny (taniny) se vyluhují ze slupek průběžně během 
delší doby 

- třísloviny ze semen a třapin často znamenají nežádoucí 
změny barvy a chuti 

- červená barviva (antokyany) jsou uložené ve slupce 
bobule jako monomery, což znamená jako jednotlivé 
molekuly, které jsou připravené reagovat 

- během vyzrávání vína přibývá komplexnějších taninů  
každoročně o polovinu, barva se však uchovává 

- vznik tanin – antokyanových komplexů 

Princip výroby červeného vína 



Strategie výroby 

Sklizeň, zpracování 

Teplota fermentace 18°C 35°C 

Před-fermentační úprava rmutu 

Estery 

Ovocnost 

Plnost 

Extraktivita 

Ohřev 

ASVK 

 < 5°C 

Ochrana 

Bez odkalení 

0 hod 168 hod 

Ovocná, 

lehká vína, 

rychlost 

Extrakce semen, 

dlouhé zrání, 

potenciál 

Kontakt s rmutem 

Týden 4 týdny 

3 dny 3 měsíce 



 během fermentace nadnáší vznikající CO2 matolinový 
klobouk, který musí být v kontaktu s moštem, aby došlo 
k vyluhování barviva a tříslovin, zabránění oxidace – typy 
vinifikátorů 

 Otevřené vinifikátory s ručním nebo automatizovaným 
ponořováním klobouku 

- nejjednodušší, ale zároveň nejztrátovější (velký povrch) 

- ztráty vypařováním alkoholu a aroma 

 Uzavřené kvašení rmutu: 

- menší ztráty 

- kontaktu drtě s moštem možno dosáhnout 
mechanickým  pohybem rmutu (pneumatické zařízení na 
ponořování, míchací tank, nebo rototank) 

 dnešní trend směřuje  k postupům, které příliš 
mechanicky nezatěžují rmut a tím nepodporují vznik kalů 

Princip výroby červeného vína 





 hustá tříslovitá vína vyžadují dobu kvašení až tři 
týdny 

 remontáž – přečerpávání během fermentace, 
větší objemy, reduktivnější vinifikace 

 odkalení po stáhnutí vína z rmutu snižuje 
nebezpečí výskytu sirky 

 oddálení síření mladého vína podporuje 
stabilizaci barvy a strukturuje třísloviny 

 

 malolaktická fermentace - MLF 

 

Princip výroby červeného vína 



Strategie výroby 

Sklizeň, zpracování 

Před-fermentační úprava rmutu 
Ohřev 

ASVK 

 < 5°C 

Ochrana 

Bez odkalení 

„Do teplých“ Koinokulace Po AF 

0 hod 168 hod 

Ovocná, 

lehká vína, 

rychlost 

Extrakce semen, 

dlouhé zrání, 

potenciál 

Kontakt s rmutem 

MLF 

Týden 4 týdny 

3 dny 3 měsíce 



Smysl MLF 

 odbourání v chuti agresivní kyseliny 
jablečné a citrónové 

 vznik zaoblenější kyseliny mléčné a oxidu 
uhličitého 

 zvýšení chuťové plnosti vína 

 ovlivnění aroma vína – může být pozitivní i 
negativní 

 mikrobiální stabilita, hlavně u červených 
vín 

 nižší spotřeba SO2 



Malolaktická fermentace 

 MLF uskutečňují bakterie, 

nikoli kvasinky!!! 
 

 Oenococcus oeni – žádána 

 

 další Lactobacillus a Pediococcus 

způsobují řadu problémů 



Fyzikálně-chemické faktory  

ovlivňující MLF 

1. pH 

2. Teplota 

3. Obsah alkoholu 

4. Koncentrace SO2 

 musí být splněny všechny faktory 

 navíc vlivy působí synergicky 

 spousta dalších drobnějších vlivů 

 



Vliv pH na MLF 

 Oenococcus oeni je acidofilní 

 pH vína kolem 3,5 

 při 2,9-3,0 obtížná MLF, při 3,7-3,8 nečistá 

 Oenococcus oeni je nejpřizpůsobivější, tzn. 

vína s vysokým pH jsou přístupnější pro jiné 

bakterie 

 nad pH 3,5 riziko fermentace cukrů 

(těkavost) 

 chemické odkyselení napomáhá výrazně MLF 



Vliv teploty na MLF 

 Oenococcus oeni má optimum mezi 27 – 
30°C 

 ve víně však optimum 18 – 22°C 

 při 14°C a méně je MLF téměř nemožná 

 po rozběhnutí již bakterie fermentují i při  

 10 – 14°C dle náročnosti podmínek 

 ochlazením se zastaví, ale nezmizí 

 průběh MLF při optimálních podmínkách je   
4-7 dnů 

 v reálu někdy i několik týdnů či měsíců 



Vliv obsahu alkoholu na MLF 

 Oenococcus oeni jako všechny mikroorganismy 

citlivý na etanol 

 závisí na individuálních případech 

 Oenococcus oeni je aktivní od 5-6% alk. 

 při 13-14% už je silně inhibován 

 problém adaptace v laboratorních podmínkách 

 ve víně je adaptace v rámci všech faktorů snadnější 

 Lactobbacillus je odolnější, snese 16-20% alk. – 

problematika fortifikovaných vín 



Vliv koncentrace SO2 na MLF 

 značně záleží na schopnosti vína vázat SO2 

 současně souvisí s pH, prostředím a 
kmenem bakterií 

 obecně platí 100 mg/l veškeré a 10 mg/l 
volné SO2 – prakticky nemožná MLF 

 v případě žádané MLF sířit velmi opatrně a s 
citem, spíše vůbec 

 pokud MLF naskočila není dobré použít SO2 

na její zastavení 



Načasování inokulace 

 současně se zákvasem (do 24 hodin po) 

 do rmutu ve fázi nejvyšší rychlosti AF 

- využití tepla z alkoholové fermentace 

- pouze pro červená vína 

 po alkoholové fermentaci 

- možná latentní doba 

- nejlépe do kalného vína, provzdušnění 

 

 znalost snášenlivosti daného kmene 
kvasinek a bakterií 





Strategie výroby 

Sklizeň, zpracování 

Teplota fermentace 18°C 35°C 

Před-fermentační úprava rmutu 

Battonage 

 Mikrooxidace 
0 měsíců 36 měsíců 

Nerez 

Bez struktury 

Estery 

Ovocnost 

Plnost 

Extraktivita 

Ohřev 

ASVK 

 < 5°C 

Ochrana 

Bez odkalení 

„Do teplých“ Koinokulace Po AF 

0 hod 168 hod 

Ovocná, 

lehká vína, 

rychlost 

Extrakce semen, 

dlouhé zrání, 

potenciál 

Kontakt s rmutem 

MLF 

Dřevo 

Taniny 

Měkkost 

Týden 4 týdny 

3 dny 3 měsíce 



Správná technologie červeného vína 

vyžaduje minimum oxidu siřičitého! 

 







Strategie výroby 

Sklizeň, zpracování 

Teplota fermentace 18°C 35°C 

Před-fermentační úprava rmutu 

Battonage 

 Mikrooxidace 
0 měsíců 36 měsíců 

Hutnost, potenciál zrání, extraktivita, marmeládovost  Často MLF tóny, nestrukturované tříslo, studená vína 

Nerez 

Bez struktury 

Estery 

Ovocnost 

Plnost 

Extraktivita 

Ohřev 

ASVK 

 < 5°C 

Ochrana 

Bez odkalení 

„Do teplých“ Koinokulace Po AF 

0 hod 168 hod 

Ovocná, 

lehká vína, 

rychlost 

Extrakce semen, 

dlouhé zrání, 

potenciál 

Kontakt s rmutem 

MLF 

Dřevo 

Taniny 

Měkkost 

Týden 4 týdny 

3 dny 3 měsíce 



Děkuji za pozornost. 

Na zdraví! 


