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Abstrakt 

 

Réva vinná je při svém pěstování ovlivňovaná faktory prostředí. Mezi nejvýznamnější patří 

půdní a klimatické faktory. Při pěstování révy vinné může docházet k projevu abiotických 

stresů, které se nejčastěji vyskytují v letním období. Vinohradničtí fyziologové označují tento 

projev jako „letní stres – summer stress“. Termín „summer stress“ popisuje kombinaci 

různých abiotických stresů, jako jsou nedostatek vody, vysoká intenzita slunečního záření a 

vysoké teploty, které se projevují během letního období. Vysoké teploty mohou způsobovat 

poškození u rostlin během vegetačního období, které představuje popálení listů, sluneční úžeh 

a spálu, předčasné stárnutí listů, omezení růstu letorostů, poškození plodů a snížení výnosu.  

Réva vinná (Vitis vinifera L.) se vyznačuje mohutným kořenovým systémem, který dosahuje 

do velkých hloubek. Prostřednictvím volby sponu výsadby a agrotechniky révy vinné je 

možné ovlivňovat architekturu kořenového systému. Kvalitně zapěstované vinice se potom 

vyznačují vysokou přirozenou odolností k suchu a vysokým teplotám. Poškození suchem se 

potom projevuje zejména v nových výsadbách.  

 

Klíčová slova: 

Réva vinná, summer stres, sucho, teplota, kořenový systém, agrotechnika 

 

Abstract 

 

Grapevine is influenced by environmental factors during its cultivation. Soil and climatic 

factors are among the most important. Abiotic stresses that occur most frequently in the 

summer period can occur during grapevine cultivation. Vineyards physiologists call this 

manifestation “summer stress”. The term “summer stress” describes a combination of various 

abiotic stresses, such as drought, high intensity of sunlight and the high temperatures that 

occur during the summer period. High temperatures can cause damage to plants during the 

growing season, such as leaf burns, sunburn and scorch, premature leaf aging, limiting annual 

growth, damage to fruits and reduced yield. The grapevine (Vitis vinifera L.) is characterized 

by a massive root system that reaches to great depths. By choosing a grapevine plantimg and 

agrotechnics, it is possible to influence the architecture of the root system. High-quality 

vineyards are then characterized by high natural resistance to drought and high temperatures. 

Drought damage then manifests itself especially in new plantings. 
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V posledním období se stále častěji mluví o poškození zemědělských plodin suchem. V této 

souvislosti si je však třeba položit otázku, zda je to skutečně sucho, které má největší vliv na 

růst a vývoj révy vinné a kvalitu hroznů. Za typický projev sucha je omezení růstu letorostů a 

postupné vadnutí listů. V moravských vinařských oblastech, v roce 2018, však takový projev 

sucha nebyl příliš často vidět. V mnoha vinicích byly listové stěny ve zcela optimální kondici 

a v některých vinicích se projevovalo přímo usychání listů.  

Je proto zcela zřejmé, že tam, kde dochází ke snížení kvality hroznů nebo výnosu, se jedná o 

kombinaci několika faktorů. Vinohradničtí fyziologové označují tento projev jako „letní stres 

– summer stress“. Termín „summer stress“ popisuje kombinaci různých abiotických stresů, 

jako jsou nedostatek vody, vysoká intenzita slunečního záření a vysoké teploty, které se 

projevují během letního období (CRAMER a kol., 2011).  

Vliv jednotlivých klimatických faktorů na rostliny proto nelze oddělovat a je třeba se na vliv 

počasí dívat komplexně. Nedostatek vody v půdě, tzn. sucho, bývá většinou spojené také 

s vysokými teplotami a intenzivním slunečním zářením. Jedná se proto o vzájemné působení 

několika faktorů prostředí, které ovlivňují révu vinnou.  

 

1. Vliv sucha na révu vinnou a možnosti zlepšení odolnosti k suchu 

 

Réva vinná patří mezi nejodolnější kulturní rostliny k suchu. Kořenový systém révy vinné má 

schopnost pronikat do hlubších vrstev půdy a tím zvyšovat přirozenou  odolnost ke 

stressovým faktorům.  

Hospodaření s vodou u révových keřů nezávisí pouze na klimatických parametrech, ale také 

na schopnosti zadržování vody v půdě, respektive vodní jímavosti. V suchých a teplých 

periodách mohou požadavky na transpiraci často překročit schopnost kořenového systému 

zásobovat révu vinnou vodou a réva vinná se může dostat do stresu.  

Vlhkostní poměry půdy ovlivňují růst kořenového systému. V období normálních vláhových 

poměrů se kořeny lépe vyvíjí v půdách s dobrým vodním režimem, např. půdách s podílem 

jílovitých částic. Ve výrazněji vlhkých obdobích je potom rozvoj kořenového systému 

příznivější v písčitých půdách. Dlouhodobě zamokřená půda totiž ovlivňuje škodlivě aerobní 

respirační procesy, protože omezuje přístup vzduchu do půdy, a tím také omezuje vývoj 

kořenů. Tuto skutečnost je třeba mít na paměti také při využívání závlahy. 

 

1.1. Vzájemný vztah mezi podnoží a projevy sucha 

 

Geotropický úhel podnoží pro révu vinnou je úhel mezi vertikální osou a směrem zakořenění 

hlavních kořenů. V geotropickém úhlu existují rozdíly mezi podnožemi, které jsou geneticky 

odrůdově závislé.  

 

Botanický druh nebo podnožová odrůda Geotropický úhel 

Vitis ruoestris du Lot 20° 

Vitis berlandieri 25-30° 

Vitis riparia 75-80° 

V.rupestris x V.berlandieri 40-50° 

V.vinifera x V.berlandieri 41B 45° 

V.riparia x V.rupestris 40-60° 

V.riparia x V.berlandieri 60-75° 

Tabulka 1: Geotropický úhel podnoží podle PEROLD (1926). 

 

SMART a kol. (2006) ukazují geneticky daný způsob zakořeňování jednotlivých podnoží. 

Zatímco podnož 110 R směřuje svoje kořeny více do hloubky, u podnože Teleki 5C je možné 
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pozorovat mělčí zakořenění a spíše růst do šířky. Tato vlastnost je typická pro většinu podnoží 

z křížení Vitis berlandieri x Vitis riparia, které se využívají v našich vinicích.  

Občas se ve vědecké literatuře objevuje názor, že geotropický úhel je výrazný pouze během 

prvního roku založení v homogenní dobře prokypřené půdě a nemá vliv na eventuální 

rozdělení kořenů. Vliv podnože na rozdělení kořenů je také mnohem menší než vliv půdních 

vlastností.  

Podnože využívané v našich podmínkách mají geneticky daný geotropický úhel přibližně 

mezi 50-60°. Cestou, jak podpořit hlubší zakořenění je proto vytvořit konkurenci mezi 

kořenovými systémy. Při vzájemné konkurenci jde větší hmota kořenů do hloubky. Mělkých 

kořenů je méně (25-45 cm) zatímco hlubší kořeny (65 + cm) se zvyšují právě díky vyšší 

konkurenci v povrchových vrstvách půdy.   

Také růst kořenů může být ovlivněný podnožovou odrůdou. Podnož 101-14 Mgt je podnoží 

citlivou na sucho, zatímco podnož Paulsen 1103 je podnož odolná k suchu. U podnože 101-14 

Mgt je možné pozorovat lepší růst a vývoj kořenového systému ve vlhčí půdě, zatímco u 

podnože Paulsen 1103 dochází k lepšímu růstu a vývoji kořenů během teplé a suché vegetace 

a také v hlubších vrstvách půdy (hlouběji než 60 cm) (SMART a kol., 2011). 

Zakořenění révy ovlivňuje také textura půdy. Textura půdy je vlastně zrnitostní složení půdy. 

Je hlavní fyzikální vlastností půdy a určuje zastoupení jednotlivých zrnitostních frakcí v půdě. 

Půdy s jemnější texturou potom mají lepší vodní jímavost.  

Kořenový systém v půdách s jemnou texturou může být menší a mělký, než v půdách 

s hrubou texturou, kde je hlubší (JACKSON, 2000).  

Na základě textury půdy je možné ohodnotit půdy také z pohledu schopnosti zadržování vody 

a využívat toto rozdělení jako nástroj pro posouzení půdy v konkrétní vinici a následného 

výběru podnože. Je totiž zcela zřejmé, že do písčitých půd je třeba vybírat podnože s vysokou 

odolností k suchu a naopak do půd jílovitých je možné vybírat ze širšího spektra podnoží, 

především na základě intenzity růstu.  

V moravských vinicích se velmi často využívá podnož SO4. Podnož SO4 má však nižší 

odolnost k suchu. V podnožovém pokusu s odrůdou Savilon na podnoži SO4 kombinace 

stresových faktorů způsobila velmi výrazné poškození listové plochy keře. Je proto třeba 

velká obezřetnost a správné vyhodnocení půdních podmínek při výběru této podnože. Hlubší 

zakořenění lze sice dosáhnout zahuštěním výsadby, ale tvorba kořenů je přesto závislá na 

vláhových poměrech v půdě, jak bylo výše popsané. Dobrá odolnost k suchu se uvádí také u 

podnože Börner. Také u této podnože se však projevilo v roce 2018 poškození kombinací 

stresových faktorů a postupně docházelo k usychání listů. Velmi zajímavé výsledky však 

prokázala v podnožových pokusech podnož Craciunel 2, která už je dnes téměř zapomenutá. 

U kombinace Hibernal/Craciunel 2 se neprojevily žádné příznaky poškození abiotickými 

stresovými faktory. Také v minulých letech byla u této podnože nejdéle do podzimu zelená 

listová plocha. Podnož je odolná k suchu a zároveň také k aktivnímu vápnu, což je ideální 

kombinace pro využívání v našich vinicích.  

 

1.2. Vzájemný vztah mezi hustotou výsadby a projevy sucha 

 

ARCHER a STRAUSS (1985) a ARCHER a kol. (1988) zjistili, že zahuštění výsadby révy 

vinné ovlivňuje úhel pronikání kořenů do půdy a umožňuje hlubší zakořenění. Zahuštění 

výsadby také snižuje velikost kořenového systému, ale zvyšuje hustotu kořenů.  

CHAMPAGNOL (1984) uvádí, že nižší hustota výsadby na chudších půdách vede 

k nepravidelnému a nedostatečnému využití půdy pro rozvoj kořenového systému, zatímco 

vyšší hustota výsadby na takové půdě vede k vyššímu využití. Maximální možnosti rozvoje 

kořenového systému jsou omezené půdními vlastnostmi.  
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Při vyšší hustotě výsadby je kořenový systém menší, ale s větší hustotou kořenů. Kořeny u 

keřů v hustší výsadbě mají strmější úhel pronikání do půdy (ARCHER a STRAUSS, 1985). 

Jestliže kořeny směřují do hlubších vrstev půdy, mají tam lepší vlhkostní poměry pro svůj 

růst.  

V úvahu proto přichází vytvořit konkurenci mezi révovými keři díky zvýšení hustoty 

výsadby. Existují diskuse, zda zahušťovat výsadbu v meziřadí a také v řadě. Podle mnoha 

pokusů se ukazuje jako významnější zahuštění keřů v řadě. Vychází to také ze skutečnosti, že 

největší hmota kořenového systému se nachází přibližně na ploše příkmenného pásu, tzn. 40- 

60 cm na každou stranu od kmínků. V úrovni příkmenného pásu má také réva vinná nejlepší 

podmínky pro zakořenění, protože v této úrovni dochází k minimálnímu utužení půdy. 

Kořeny proto mohou mít k dispozici příznivou strukturu půdy pro svůj růst. 

V meziřadí je třeba počítat s utužením půdy v pojezdových kolejích mechanizace. I při 

využívání různých způsobů ozelenění nebo mulčování může po určité době docházet 

k utužení půdy. Utužení půdy potom omezí růst kořenového systému do meziřadí. Kořeny 

proto budou v tomto směru „přinucené“ k hlubšímu zakořenění nebo vytvoří větší hmotu 

kořenů v horní vrstvě půdy. 

Výsadby révy vinné je možné zahušťovat několika způsoby. Rozhodující je však vzdálenost 

keřů v řadě, která může začínat již na úrovni 0,5 m. Při zahušťování keřů si je však třeba 

uvědomit, že bude muset dojít k uzpůsobení způsobu řezu, aby bylo zajištěné dobré 

rozmístění plodného dřeva a tím také letorostů v listové stěně. Systém řezu proto může být 

pouze na čípky, což využívá v zahuštěné výsadbě pan Lubomír Glos v Moravské Nové Vsi. 

Dalšími způsoby mohou být kordóny nebo krátké tažně. Každopádně, kdo chce využívat 

zahuštěné výsadby, měl by mít již před výsadbou jasno o způsobu řezu. Dalším způsobem 

zahuštění jsou tzv. superhusté výsadby, ve kterých je spon výsadby 1,0 x 1,0 m a počet keřů 

na hektar může být 10 000.  

V zahuštěných výsadbách si je také třeba uvědomit, že čím lépe a hlouběji réva vinná 

zakoření, tím může mít vinice bujnější růst. Díky skutečnosti, že réva vinná hlouběji zakoření, 

může být v závislosti na půdním druhu velmi dobře zásobovaná vodou. Dobré zásobování 

vodou potom podporuje růst révy. Růst révy tak může být velmi bujný. V plodné vinici potom 

může vznikat riziko velké hmoty letorostů a listů, což může zhoršovat mikroklima révového 

keře a vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj houbových chorob. Může potom nastat situace, 

kdy bude třeba vytvářet pro révu vinnou konkurenci, aby došlo k oslabení růstu. Pro zvýšení 

výnosu hroznů je menší prostor, právě díky tomu, že při velkém zahuštění je obtížné tvarovat 

dlouhé plodné dřevo. Může proto vznikat prostor v rámci ošetřování půdy, kdy v případě 

velmi bujného růstu může být alternativou i ozelenění příkmenných pásů. Prostřednictvím 

agrotechnických zásahů je třeba směřovat k harmonickému růstu. 

Při volbě vzdálenosti keřů mezi 0,5-1,0 m je však nutné najít harmonii mezi hloubkou 

zakořenění, zatížením keřů a růstem révových keřů. Výběr podnože je proto také vhodné 

podřídit hustotě výsadby.  

 

Velmi bujně rostoucí výsadba může sice omezit stres, ale na druhé straně může vést 

k výraznému zahuštění keřů, zhoršení mikroklima a zvýšení náchylnosti na houbové choroby.   
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Podnož Intenzita růstu Vhodnost pro 

vzdálenost keřů 

v řadě 0,9-1,2 m 

Vhodnost pro 

vzdálenost keřů 

v řadě 0,5-0,9 m 

Craciunel 2 Velmi vysoká X - 

Kober 5 BB Velmi vysoká X - 

Kober 125AA Vysoká X - 

Fercal vysoká X - 

Teleki 5C střední X X 

Binova střední X X 

SO4 střední X X 

Börner střední X X 

Tabulka 2: Vhodnost podnoží pro různou vzdálenost keřů v řadě. 

 

 

 

2. Vliv vysokých teplot na révu vinnou a možnosti zlepšení odolnosti vysokým 

teplotám 

 

Je velmi dobře známé, že vysoké teploty mohou způsobovat poškození u rostlin během 

vegetačního období, které představuje popálení listů, sluneční úžeh a spálu, předčasné stárnutí 

listů, omezení růstu letorostů, poškození plodů a snížení výnosu (WAHID a kol., 2007). 

Také v našich klimatických podmínkách se již projevují tzv. „horké vlny“ z anglického „heat 

wawe“. Označení „heat wawe“ se využívá pro průběh počasí, kdy se vyskytne 5 po sobě 

jdoucích dnů s maximálními denními teplotami vyššími než 35°C nebo 3 po sobě jdoucí dny 

s maximálními denními teplotami vyššími než 40°C. Poškození na révě vinné, které způsobují 

vysoké teploty je srovnatelné se škodami způsobenými suchem. Oba stresové faktory vedou 

k poškození fotosyntetického aparátu, oxidativnímu stresu a negativnímu ovlivnění kvality 

hroznů (PETGEN, 2019). 

Klíčovým fyziologickým procesem u rostlin je fotosyntéza. Fotosyntéza je ovlivněná přímým 

slunečním zářením, které dopadá na listy a také zářením, které se odráží od půdy. Ošetřování 

půdy ve vinici ve vztahu k odraženému záření má vliv na složení celkového světelného 

spektra přijímaného listy a bobulemi. Tato skutečnost může ovlivňovat enzymatickou 

aktivitu, která se podílí na primárním a sekundárním metabolismu v listech a bobulích. 

Klimatické profily listových stěn, tzn. Mikroklima, jsou velmi důležité v očekávání a 

objasnění fyziologickým a morfologických procesů u révy vinné.  

Ve vinici je proto potřebné vytvořit dobře uspořádanou a mikroklimaticky účinnou listovou 

stěnu k udržování schopnosti dodávat primární metabolity (cukry, aminokyseliny, minerální 

látky) do hroznů a zásobních částí keře (kořeny, kmínek, kordóny, letorosty). Úkolem listové 

stěny je také chránit hrozny před extrémními jevy prostředí a počasí, které mohou způsobovat 

fyzikální a fyziologické poškození.  

Vliv na mikroklima vinice má také proudění vzduchu a převažující směs větrů. Vyšší 

proudění větrů má rychlejší ochlazovací a vysušující vliv na hrozny. Tato skutečnost se může 

podílet také na zhoršení podmínek pro rozvoj houbových chorob.  

Teplé proudění větrů může na druhé straně vést ke zvýšení evaporace z půdy, poklesu 

fotosyntetické aktivity, dehydrataci bobulí a poklesu výnosu. 

Nízká vlhkost vzduchu a vysoké teploty, nezvyšují pouze riziko stresu, ale také snižují 

efektivitu využívání vody, to znamená, že je větší množství vody potřebné pro tvorbu 

jednotky sušiny (DRY, 2016). 
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Vzdušná vlhkost je velmi důležitá pro regulaci potřeby evaporace ve vinici a ovlivňuje také 

výskyt houbových chorob. Relativní vlhkost vzduchu je obvykle nejvyšší v ranních hodinách, 

když je teplota vzduchu nejnižší a nejnižší je během nejteplejší části dne.  

Pletiva rostlin mají unikátní tepelnou kapacitu. Teplota pletiv se potom mění díky výměně 

energie s prostředím, zejména s přímou expozicí ke slunečnímu záření. Průměrné rozdíly 

mezi teplotou bobulí, exponovaných ke slunečnímu záření a teplotou vzduchu mohou být i 

8°C a průměrné rozdíly mezi teplotou bobulí, exponovaných ke slunečnímu záření a 

zastíněných bobulí, mohou být kolem 12°C. Během rána povrch listové stěny přijímá více 

krátkovlnného záření, než povrch půdy, takže se teplota ve vinici zvyšuje, protože 

dlouhovlnné záření je vyzařované rostlinami. Tento děj, který je spojený s tepelnou vodivostí 

pletiv, ve spojení s vodivostí vzduchu, vytváří vyšší teplotu rostlinných pletiv, s výsledkem, 

že teplota rostlinného pletiva dosáhne své denní minimum o 15-30 minut dříve než teplota 

vzduchu (PENA QUINONES a kol. (2019). 

Teplota listů představuje ukazatel reakce rostliny na různé stresové situace (CHAERLE a 

VAN DER STRAETEN, 2000). Měření teploty listové stěny může být proto využívané např. 

jako ukazatel stresu způsobeného nedostatkem vody (STOLL a JONES, 2007). Teplota listů 

je výsledek vzájemného působení několika faktorů a fyziologických procesů, jako jsou teplota 

prostředí, absorbované a odražené záření a procesy proudění vzduchu a transpirace.  

Sluneční záření a teplo z tohoto záření může ovlivňovat metabolické reakce révového keře a 

bobulí a způsobovat stres prostřednictvím dehydratace nebo extrémním zvýšením teploty. 

Přímé sluneční záření výrazně ovlivňuje teplotu bobulí.  

Průběh teplot během zrání hroznů má proto výrazný vliv na aromatický charakter hroznů. 

Parametrem, který umožňuje charakterizovat podmínky pro aromatické zrání hroznů, je 

„index chladné noci“. Vypočítá se jako průměrná minimální teplota během měsíce září. Tento 

index potom umožňuje zhodnocení vlivu minimálních nočních teplot na tvorbu sekundárních 

metabolitů v hroznech.  

Teplé noci během zrání hroznů vytváří předpoklad pro ztrátu aromatických látek. Optimální 

pro aromatické zrání je proto výraznější změna denních a nočních teplot. 

Optimální teplotní podmínky pro tvorbu a uchování aromatických látek mohou být pro 

odrůdu Sauvignon blanc, v podmínkách Jižní Afriky následující: teplota 20-25°C mezi 6-18 

hodinou a teplota 10-15°C mezi 18 a 6 hodinou (HUNTER a BONNARDOT, 2002). 

TOMASI a kol. (2005) v této souvislosti uvádí, že chladné noci během měsíce září vedou 

k vyšší tvorbě květinových aromatických tónů v bobulích. Zatímco při vyšších nočních 

teplotách dochází k tvorbě aromatických látek, které připomínají kořenitost a tóny pryskyřice. 

Tvorba monoterpenů je proto daleko lepší v chladnějších ročnících. Také u tvorby C13 

norisoprenoidů se potvrzuje pozitivní vliv střídání teplot mezi dnem a nocí. Svůj vliv má také 

mikroklima vinice, určované morfologií terénů, expozicí vinice a nadmořskou výškou. Při 

porovnání minimálních teplot v srpnu a září mezi horní a spodní částí svahu může být rozdíl 

až 2°C, kdy spodní část svahu je chladnější než horní.  

 

 

3. Závěr 

 

Na faktory, které vyvolávají abiotické stresy, je třeba pohlížet komplexně a ve vzájemných 

souvislostech. Jakýkoliv dopad abiotického stresu na révu vinnou není způsobený pouze 

jedním faktorem. V případě révy vinné proto nelze mluvit pouze o vlivu sucha, ale o vlivu 

faktorů, které způsobují „summer stress“. Agrotechnika révy vinné potom přináší možnosti, 

jak předcházet nebo omezovat dopad abiotických stresů na révu vinnou. Závlaha není jediným 

řešením, ale pouze jedním z mnoha. Optimální je proto využívat kombinaci všech možností.  
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