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Abstrakt 

V předložené práci byl sledován vliv srážek situace na výskyt nejvýznamnějších chorob révy 

vinné (padlí révové, plíseň révová a šedá plíseň hrozné révy vinné) ve vinohradech Rolnické 

a. s. Hroznová Lhota (okres Hodonín) v letech 2012-2018. Ve výše uvedených letech pro 

stanovení frekvence ošetření proti výše uvedeným chorobám byla využívána metoda Ing. 

Antonína Mušky (1934-2014). Základem této metody je sledování týdenních úhrnů srážek.  

Pomocí této metody byla zabezpečena úspěšná ochrana révy vinné, kdy žádná z výše 

uvedených chorob neměla hospodářsky významný výskyt 

Klíčová slova: Réva vinná, choroby révy vinné, prognóza a signalizace, Hroznová Lhota    

 

Abstract  

In this work the influence of precipitation on the occurrence of the most important diseases of 

grapevine was monitored (Powdery mildew, Downy mildew and Grey mould) in vineyard 

Rolnické Plc. Hroznová Lhota (district Hodonín) threshold period 2012-2018. In the above 

mentioned years the method of Ing. Antonín Muška (1934-2014). The basis of this method is 

the monitoring of weekly total precipitation. Using this method, successful protection of 

grapevine was assured, when none of the above mentioned diseases had an economically 

significant occurrence. 
Keywords:  Grapevine, vine diseases, prognosis and signaling, Hroznová Lhota   

 

Úvod 

Hroznová Lhota (okres Hodonín, Jihomoravský kraj) je tradiční vinařskou obcí. Náleží do 

Vinařské podoblasti Slovácké. Výše uvedenou tradici dokládá, že v roce 1560, že v pečeti 

obce byly dva hrozny (HOSÁK, 2005). V roce 1789 se zde uváděla plocha vinic 251 měřic a 

4 achtly. Jedna měřice je 19,2 aru a jeden achtel 4,2 aru. Celková plocha révy vinné v této 

době zde byla 4 836 arů tj. 48,36 ha. V roce 1900 to bylo 22,0 ha. (ZEMEK, 1973) 

Katastr obec je v nadmořské výšce 190-210 m. Z hlediska agoklimatologického leží obec 

v makrooblasti teplé, kde je teplotní suma průměrných denních teplot rovných a vyšších jako 

10 °C (dále jen TS10) 3100 až 2401 
0
C. Je charakterizována jako vhodná pro plodiny náročné 

na teplo, jako je vinná réva. Tuto obecně nacházíme hlavně v agroklimatické oblasti převážně 

teplé  (TS10 = 2801 - 3000 
o
C) a  dostatečně teplé  (TS10 = 2601 - 2800 

o
C).  Vláhové 

poměry jsou vyjádřeny ukazatelem zavlažení (dále jen K). Tento je dán rozdílem mezi 

potenciální evapotranspirací a srážkami. Jde o podoblast velmi suchou  (K 150 mm) Období 
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zimy je z hlediska agroklimatologické rajonizace vyjádřeno ukazatelem přezimování (dále jen 

Tmin). Tento je vypočten jako průměr absolutních ročních minim teploty vzduchu za druhé 

normálové období, tedy roky 1931 až 1960. Katastr Hroznové Lhoty leží v  agroklimatickém 

okrsků převážně mírné zimy s t Tmin   -18 
0
C.  

 

Materiál a metody 

Pro stanovení zahájení a další frekvence ošetření révy vinné proti nejvýznamnějším chorobám 

révy vinné padlí révovému (Erysiphe necator), plísni révové (Plasmopara viticola)ašedé 

hnilobě hroznů révy syn. plíseň šedá (Botrytis cinerea) byla využita metoda prognózy 

asignalizace Ing. Antonín Mušky (1934-2014). Tato metoda je ve vinařské praxi na území 

bývalého Československa využívána od roku 1970 (HRADIL et al., 2018; MUŠKA et al., 

2019; PAVLOUŠEK, 2011; PAVLOUŠEK et al., 2016)  

Cílem prognózy je stanovit progresi nebo regresi škodlivého činitele pro určité území. Plocha 

tohoto území je dána například vzdáleností od místa měření srážek. Optimální je, pokud tato 

vzdálenost není delší než tři kilometry. V integrované a ekologické produkci se prognóza a 

signalizace zabývá pouze hospodářsky významným výskytem škodlivého činitele. To 

znamená, že ochrana se provádí pouze v případě, kdy škody způsobené škodlivým činitelem 

jsou vyšší než náklady na ochranu. (HRADIL et al., 2018) 

Metoda Ing. Antonína Mušky vychází z předpokladu, že všechny jevy ve vinici mají svou 

příčinu. K tomu, aby byl výskyt škodlivého činitele hospodářsky významný, musí být 

vytvořeny určité předpoklady a následně podmínky v průběhu meteorologické situace. 

Hospodářsky významný výskyt je pouze v případě, že jsou splněny předpoklady i podmínky.   

U chorob révy vinné je důležité provádět preventivní ošetření, tzn., ještě dříve, než se 

v porostu vyskytnou. Jedná se o princip, který byl známý již v zemědělství starého Izraele, 

který uváděl, že zasahovat proti chorobě až při jejím výskytu je pozdě. (HRADIL et al., 2018) 

Ve výše uvedených letech byla uplatněna metoda Ing. Antonína Mušky prostřednictvím Ing. 

Františka Mušky, Ph. D., který pokračuje v práci svého tatínka. Od roku 2012 využívá těchto 

metod prognózu a signalizaci hospodářsky významného výskytu některých chorob a škůdců 

révy vinné. Výsledky metod jsou neustále konfrontovány se skutečným výskytem škodlivých 

činitelů a tento vývoj je velmi dynamický. Vychází se zde ze staré zjevené pravdy „Kdo se 

snaží poučit, musí především pochybovat, neboť pochybnosti ducha vedou ke zjevení pravdy“ 

Metafyzika – Aristoteles (MUŠKA F., PAVLOUŠEK P., 2019) 

V průběhu sezony jsou každé pondělí hlášeny údaje (úhrn srážek za minulý týden, fenologie, 

zdravotní stav a provedená ošetření) nejen na révě vinné. Následně je vypracována prognóza. 

Tato je každý rok rozdílná dle průběhu dané meteorologické situace a stanoví se frekvence 

ošetření(MUŠKA et al., 2019; MUŠKA F., PAVLOUŠEK P., 2019)  

 

Výsledky a diskuze 

V uvedeném období 2012-2018 byly následující úhrny srážek od poloviny února (s ohledem 

na týdenní systém, nelze uvést jednotné datum) do konce září, viz Tab. č. 1. 

Důležité je zdůraznit, že pro stanovení spolehlivé prognózy je nutné vycházet z úhrnu srážek 

v jednotlivých období vegetace. Výše uvedené celkové úhrny mají pouze informativní 

charakter a nemohou dát informaci no výskytu sledovaných chorob v jednotlivých letech. 

Získané údaje za tyto roky plně potvrzují trend posledních let, že úhrny srážek jsou v průběhu 

roku značně nevyrovnané (MUŠKA a kol., 2018) Z tohoto důvodu je v následující tabulce 

uvedeno zhodnocení průběhu úhrnu srážek v daném období a provedená ochrana révy vinné 

proti sledovaným chorobám 
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Tab. č. 1: Celkové úhrny srážek od poloviny února do konce září za období 2012 - 2018 

  

Rok Úhrn srážek 

(období druhá polovina února – září) 

 

2012 297,2 mm 

2013 545,4 mm 

2014 454,7 mm 

2015 320,5 mm 

2016 351,7 mm  

2017 323,2 mm 

2018 415,0 mm 

 

 

Tab. č. 2: Průběh výskytu srážek v sledovaném období a provedená ochrana révy vinné 

proti sledovaným chorobám révy vinné na lokalitě Hroznová Lhota v letech 2012-18 

Rok Průběh intenzity srážek v sledovaném období/ 

a její vliv na výskyt sledovaných chorob 

2012 Od začátku sledování do konce května bylo výrazné sucho. Za 3,5 měsíce byl 

úhrn pouze 54,8 mm (tj. 18,4 %*). Následně v květnu byl vysoký úhrn srážek 

107,2 mm (36,1 %*). Dále v červenci 69,7 mm (23,5 %*). V srpnu a září byla 

velmi suchá perioda s úhrnem 65,4 mm (22,0%*). Jednalo se o velmi suchou 

periodu vzhledem k tomu, že z úhrnu za toto období 65,4 mm bylo 53,0 mm 

z týdne 10.-16.9. 

  

Od začátku vegetace byl silný tlak padlí révového. Vzhledem k těmto 

okolnostem bylo ošetřováno před květem a po odkvětu proti padlí révovému. 

V červenci byla ošetřováno proti plísni révové.  V srpnu zejména u pozdních 

odrůd do zaměkání hroznů se ošetřovalo proti padlí. V září byly prováděny 

aplikace proti tlak šedé hnilobě hroznů révy.    

2013 Od začátku sledování so konce dubna byl velmi nízký úhrn srážek 45,5 mm (8,3 

%*). Následoval období v měsících květnu a červnu kdy byly nadprůměrné 

srážky 283 mm (51,9 %*). Následně v červenci bylo pouze 11,5 mm (2,1 %*). 

V srpnu a září byla opět perioda s velmi vysokým úhrnem srážek 205,4 mm 

(37,7 %*)   

Vzhledem k velmi silnému tlaku plísně révové a šedé hniloby hroznu révy před 

květem a po odkvětu révy vinné bylo nutné provádět ošetření proti těmto 

chorobám. V červenci byl tak padlí révového, kdy byla ošetřované proti této 

chorobě. V srpnu a září bylo nutné provádět ošetření do fáze zaměkání proti 

plísní révové.  Následujícím období bylo nutné provádět ošetření proti šedé 

hniloby hroznu révy.     

2014 Průběh úhrnu srážek v tomto roce lze rozdělit na dvě části. Od začátku 

sledování do poloviny července bylo výrazné sucho. Tomuto odpovídal úhrnu 

za toto období 164 mm (36,1 %*). Následovaly velmi dlouhé období od druhé 

poloviny července do konce sledování, kdy byl úhrn   290,7 mm (63,9 %*) 

Před květem a po odkvětu se ošetřovalo vzhledem k tlaku padlí révového. Tento 

byl následně do poloviny července. Tomu také odpovídalo provedené ošetření. 

Od druhé poloviny července do konce sledování byl výrazný tlak plísně révové, 

kdy bylo prováděno ošetření až do zaměkání.  V září se ošetřovalo proti  šedé 

hnilobě hroznu révy. 
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2015 V tomto roce lze intenzitu úhrnu srážek jako v předchozím rozdělit  do dvou 

částí. od začátku vegetace do konce července, kdy byl velmi nízký úhrn 142,4 

mm (44,4 %*). Následovala perioda dvou měsíců (srpen-září) s vysokým 

úhrnem 178,1 mm (55,6 %*)  

Od začátku vegetace do konce července byl tlak padlí révového. Tomuto také 

odpovídalo ošetření, kdy bylo nutné dodržet frekvenci ošetření. Následně 

v srpnu a září byl tlak plísně révové u pozdních odrůd.  Bylo prováděno ošetření 

měďnatým přípravkem proti plísni révové na dobré vyzrání réví. V září se 

provádělo ošetření proti šedé hnilobě hroznu révy. 

2016 Jako v předchozích letech zde opět byly dvě nevyrovnané periody v množství 

srážek. Od začátku sledování do poloviny byly úhrny srážek nízké a to 132,9 

mm (37,8 %*). Od druhé poloviny června do konce sledování byl úhrn srážek 

vyšší a to 218,8 mm (62,2 %*)  

Od začátku vegetace do poloviny června byl tlak padlí révového. Tomuto také 

odpovídalo ošetření před květem a po odkvětu. Následně od druhé poloviny 

června do konce vegetace byl výrazný plísně révové. Bylo nutné provádět 

ošetření v pravidelných intervalech. V září se provádělo ošetření proti šedé 

hnilobě hroznu révy   

2017 V tomto roce byl průběh intenzity srážek velmi podobný předchozímu roku. Od 

začátku vegetace do konce srpna byl nízký úhrn 231,8 mm (71,7 %*). V září 

naopak vysoký 91,4 mm (28,3 %) 

Od začátku vegetace do konce srpna byl tlak padlí révového. Bylo nutné od 

období před květem až do zaměkání ošetřovat v pravidelných intervalech. 

V září se provádělo ošetření proti šedé hnilobě hroznu révy jako v předešlých 

letech.  

2018 Od začátku sledování do konce dubna byly velmi nízké srážky 27,4 mm (6,6 

%*). Následovala perioda od začátku května do konce zří s velmi vysokým 

úhrnem srážek 387,6 mm (93,4 %*) 

 Od začátku května až do konce sledování byl výrazný tlak plísně révové a šedé 

hniloby hroznu révy. Tomuto také odpovídalo pravidelné ošetřování proti plísni 

révové. Bylo nutné také v polední třetině vegetace provádět ošetření proti šedé 

hnilobě hroznu révy 
* v % za dané období. 

  

Získané údaje z let 2012-18 plně potvrzují, že při hodnocení průběhu meteorologické situace 

na dané lokalitě a jejího vlivu na průběh ochrany nelze usuzovat pouze podle celkových 

úhrnů. V současnosti dochází k výraznému střídání period s nízkým a vyšším úhrnem srážek. 

(MUŠKA a kol., 2018) Toto plně potvrzuje zejména průběh v letech 2014-2018.  

Výše uvedené údaje potvrdily význam kvalitní prognózy a signalizace pro úspěšnou nejen 

ochranu révy vinné. Toto již uvádí například DRACHOVSKÁ (1959), HRADIL et al., 

(2018), PAVLOUŠEK, 2011; PAVLOUŠEK et al., 2016, ZACHA et al. (1966,1970). 

Ošetření bylo prováděno na základě průběhu meteorologické situaci a z toho vyplývajícího 

jednotlivých chorob. V průběhu výše uvedeného období nebyl sledován hospodářsky 

významný žádné sledované choroby révy vinné.  

Za sledované období se plně potvrdil přínos využití metody prognózy a signalizace vybraných 

chorob révy vinné Ing. Antonína Mušky. Po celé výše uvedené období nebyl hospodářsky 

významný výskyt žádné z výše uvedených chorob.  Její využívání plně odpovídá principům 

integrované ochrany révy vinné, kdy jejím cílem je minimalizace použití přípravků na 

ochranu rostlin za získání výnosu odpovídající kvalitativním i kvantitativním požadavkům.  
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Jak uvedeno výše, tuto metodu lze používat pouze ve spolupráci s jejím současným nositelem, 

Ing. Františkem Muškou.    

Důležité zdůraznit, že toto uvádí také nezávislé prameny. Jako příklad uvádíme Metodiky 

prognózy, signalizace a evidence (SRS Brno, 1999).  V kapitole réva vinná-plíseň révová (str. 

196-98) se ke metodě Ing. Antonína Mušky uvádí „Aplikace metody je možná jen ve 

spolupráci s autorem“.  Metoda je plně použitelná v rámci všech způsobu pěstování révy 

vinné v České republice, jak dokládá mimo jiné její uvedení na oficiálním rostlinolékařském 

portálu ÚKZÚZ Brno (www.ukzuz.cz) 

 

Závěr 

V letech 2012-2018 byla prováděna ochrana révy vinné proti nejvýznamnějším chorobám 

révy vinné ve vinohradech Rolnické a. s. Hroznová Lhota (okres Hodonín). Plně se potvrdil 

přínos této metody, která zabezpečila velmi dobrý stav révy vinné. 

Tato metoda byla úspěšná v období současné změny klimatu, která se vyznačuje 

nevyrovnanými úhrny srážek (střídáním period sucha a vyšších srážek) během vegetace.  
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