
Réva vinná a podnebí v moravských poměrech 
ing. Dr. Josef Blaha a Dr. Josef Mrkos  

Zvláštní otisk z časopisu Vinařský obzor č. 7,8,9. Ročník 1940  

Ze sekce vinařsko-ovocnické zemských výzkumných ústavů zemědělských v Brně.  

Pěstování révy vinné je ovlivňováno třemi hlavními činiteli, kteří jsou sou-
časně také rozhodujícími pro složení produktů z révy, pokud se týče jejich 
jakosti. Je to klima, půda a odrůda. Pochopitelně je dosti těžko a často i ne-
možno rozlišiti vliv jednotlivých těchto činitelů, a je proto nutno posuzovati 
spíše jejich vliv souhrnný. Již nejstarší literatura vinařská posuzující révu 
vinnou jako rostlinu teplomilnou uvádí, že může se dařiti a dávati zralé plody 
pouze v takových podmínkách, jež zaručují určitou sumu tepla. Ta byla udá-
vána kolem 30000 oC ročně. Tento údaj nebylo dosud možno prověřiti pro 
nedostatek přesných a soustavných dat. Tato suma může ovšem dosti 
značně kolísati podle způsobu pěstování a podle charakteru odrůdy. Rozdíly 
mezi odrůdami ranými a pozdními jsou v celku dosti komplikované. Jedním 
z nich je, že každá odrůda pozdní má delší celkovou vegetační dobu. Také 
kvalita teploty a slunečního zářeni, stejně jako prokázaný již vliv stupně vlh-
kosti, mění jistě velmi podstatně tepelnou sumu, pro zdar pěstění révy nut-
nou, zvláště uvážíme-li, že životní pochody révy se skoro úplně zastavují, 
klesne-li vlhkost pod 20 %. Hranice pěstování révy je dosti určitá. Tato fik-
tivní linie začíná u Nantes ve Francii (47 o) a prochází Belgií (Liége, Maast-
richt), sestupuje k Rýnu k Dusseldorfu, přechází na Berlín (52 o) a do Slez-
ska. Podle jiného rozdělení je dána hranicí průměrné letní teploty 20-25 oC a 
průměrné teploty zimní +5-0 oC. I tato linie odpovídá zhruba zmíněné již 
hranici kulturního rozšíření révy. Je zajímavo, že místy, ovšem jen výji-
mečně, daří se vinicím i v severnějších krajích, v Norsku na Sognefjordu, v 
Anglii (pouze na špalírech v chráněných polohách), v severních krajích 
Ruska a jinde.  

Byla již častěji vyslovena možnost, že kolísání této hranice pěstování révy je 
podmíněno změnami celkového klimatu Evropy. Tak jako se mění a po sobě 
následují několikaleté periody let příznivých a nepříznivých, tak je možno, 
předpokládati i změny v klimatu, opakující se ve velkých, snad i několik sto-
letí zabírajících intervalech. Réva vinná byla již odedávna považována za ne-
obyčejně citlivého ukazatele zhoršujících se podmínek klimatických. V této 
souvislosti je hodno pozoru, že v dřívějších dobách, před několika stoletími, 
dařila se daleko severněji nežli dnes. Je dosti těžko dnes posuzovati, pod 
zorným úhlem dnešního vinařství, zprávy o pěstování révy v oněch krajích, 
neboť nezachovaly se téměř žádné konkretní zprávy o jakosti produkovaných 
vín. Bývá sice většinou uváděno, a to i v pramenech, týkajících se našich 
poměrů, že pěstování révy upadalo v důsledku válek, ale dosti časté narážky 
poukazují i na jiný ještě důvod - a to, velmi často se opakující špatné sklizně 
vína. Připojíme-li k tomu ještě stále se zvyšující požadavky spotřebitelů, kla-
dené na jakost vína, nemůžeme tomuto důvodu upříti značnou oprávněnost.  



Ze zmíněných tří hlavních činitelů, rozhodujících o výsledku pěstění révy, je 
poměrně nejdokonaleji znám a prostudován vliv odrůdy. Málo četné jsou 
práce, obírající se vlivem podmínek půdních pro zdar a hospodářský úspěch 
kultury ušlechtilé révy vinné. Novodobé vinařství ostatně používá již dosti 
četných method, jimiž ovlivňuje složení i strukturu půdy ve vinicích. Tohoto 
činitele je možno tedy do jisté míry pozměňovati, což ovšem nelze provésti u 
zbývajícího faktoru - podmínek klimatických, jimiž se budeme v dalším sou-
stavněji zabývati. Ve vztahu k révě vinné, jsou z jednotlivých složek klimatic-
kých důležity především výška nadmořská, poloha a sklon vinice, oslunění a 
teplota, podmínky vlhkostní, vodní toky a lesy, teploty půdní a proudy 
vzdušné. V celku je existence a bonita každé viniční trati neobyčejně ovlivňo-
vána souhrnem těchto klimatických činitelů, kteří pro jejich každoroční vari-
abilitu mají za následek také variabilitu výsledného vlivu na révu a tudíž i na 
jakost produktů - hroznů a vína. Význam jednotlivých služek tohoto celko-
vého souhrnu klimatických vlivů je v novější době podrobněji a zvláště se 
stanoviska pěstění révy studován, neboť réva vinná je velmi citlivým ukaza-
telem všech impulsů jak příznivých, tak i nepříznivých, na něž reaguje nej-
různějším způsobem, zdržením vyrašení, prodloužením a odsunutím doby 
květu, různě bujným vzrůstem, různou zralostí hroznů, změnami morfolo-
gickými a fysiologickými, nebo konečně změnami v jakosti a složení plodů. 0 
jednotlivých těchto vlivech bude pojednáno podrobněji v dalších studiích. V 
tomto oddílu bude probrán především vliv proudů vzdušných a vysvětlen je-
jich účinek na kulturu révy vinné v poměrech země Moravskoslezské.  

Pracovní postup.  

Část bývalých našich vinic zanikla v důsledku změněných nebo nevhodných 
podmínek klimatických a vlivem různých změn podmínek stanoviště. Tyto 
důvody a pak ovšem také snahy, omeziti vysazování vinic jen na lokality a 
terény pro kulturu révy nejvhodnější, aby jakost produktů byla co nejvyšší, 
jsou příčinou, že při provádění rekonstrukce vinic musí býti na tyto činitele 
brán především zřetel, neboť v převážné většině jsou rozhodujícími pro zdar 
a rentabilitu pěstování révy. Projevuji se snahy, aby se obnova vinic konala 
jen v územích zřejmě vinařských, prvotřídních; k tomu se při pracích dosud 
provedených již přihlíželo, pokud ovšem to dovolovaly platné předpisy. Nelze 
se proto ani diviti, že se připravovalo zákonné nařízení o regulaci vinařské 
produkce, opírající se o zmíněný předpoklad. Za východisko ke zjišťování 
vhodných viničních trati bylo použito s plným úspěchem vinařské fenologie. 
V oblasti země Moravskoslezské konají pravidelná a soustavná fenologická 
pozorování u révy již od roku 1924 vinařské výzkumné ústavy, a to tak, že ve 
všech důležitých vinařských obcích a ovšem ve všech, i méně významných 
oblastech vinařských, jsou vybráni zkušení vinaři-pozorovatelé, kteří do zá-
znamních archů zvláště upravených, zaznamenávají přesně nástup jednotli-
vých vegetačních údobí révy. Tato pozorování se vztahují pravidelně na ně-
kolik odrůd hlavních, pro dotyčnou lokalitu typických, a na několik odrůd 
sortimentu vedlejšího. Zaznamenávají se data: vyrašení, obecné olistění, za-
barvováni listů na podzim, počátek květu, konec květu, změna polohy 
hroznů, měknutí bobulí, plná zralost, event. zasýchání hroznů, datum 
sklizně, odrůda a podložka, věk keře. Zaznamenává se také výskyt rozličných 



chorob a škůdců a jiné jevy pathologické. Velké množství údajů takto získa-
ných s mnoha míst bylo zpracováno odlišně od dosavadních method ve fe-
nologii používaných, a to přímo na kartogramech. Jednotlivé údaje byly na-
neseny na. terenní plány a obdobně jako u isolinií spojeny na př. údaje stej-
ného rašení, květu, měknutí bobulí a pod. (Viz grafikon.) Tímto postupem, 
který byl ovšem opakován při mnoha odrůdách, ročnících a vegetačních fá-
zích a jejž není zde možno podrobně popisovati, byl získán přímo v mapách 
reální podklad ke zjišťování charakteristiky nejen vlastností makroklimatu a 
jednotlivých větších vinařských celků, ale i mezoklimatu a velmi často i mik-
roklimatu v jednotlivých viničních tratích. Tyto poznatky byly překontrolo-
vány a doplněny prozkumem na místě samém a po případě i posouzením 
podmínek půdních, jež mají spolurozhodující vliv na celou strukturu vinař-
ství v dotyčné oblasti, případně i na změnu pěstebních method. V každém 
případě ovlivňuji otázku odrůdovou, jejíž přizpůsobení terénu je základní 
nutností. Fenologie, ač věda abstraktní, stává se tak činitelem, který pomáhá 
a často i přímo určuje vhodnost jednotlivých tratí pro určitý způsob kultury 
révy vinné.  

Výsledky těchto prací prokázaly jasně, že réva vinná reaguje neobyčejně cit-
livě nejen na nízké teploty, ale i na ochlazovací momenty rázu mechanického 
a na náhlé změny teploty, jak je určuje a prohlubuje střídavý vliv chladných 
a teplých proudů vzdušných. Fenologický prozkum vinařských oblastí na 
Moravě zdůraznil celou řadu optimálních viničních trati a jasně ohraničil te-
rény, jež jsou. vystaveny vlivu lokálních inversí mrazových a jsou proto pro 
pěstování révy naprosto nevhodné. Na tyto zkušenosti reaguje novodobá vi-
nařská praxe tím, že vinice zakládá až v polohách vyšších, kde zvraty již ne-
působí, že používá odrůd vzdorných proti mrazu a že po případě používá 
speciálních zákroků při pěstění. Terény, kde je zpožďován nástup rašení, 
nebo kde naopak hrozí časná podzimní nepohoda, osazují se odrůdami révy 
s krátkou dobou vegetační a rychlým vyzráním. Praktická aplikace těchto 
poznatků z fenologických záznamů byla ještě doplněna podrobným prozku-
mem terénu, jehož výsledky byly vhodným způsobem zaneseny do podrob-
ných plánů terénních, jež jsou dnes pro nás nejlepším a skutečně přesným 
podkladem pro rozhodování o bonitě jednotlivých viničních tratí a o jejich 
vhodnosti pro rekonstrukci vinic. Velmi často jsou také směrodatné i pro ře-
šení detailních a lokálních otázek vinařských. Zmíněným způsobem získané 
základní mapy vinařské jsou současně naprosto bezpečným a pevným pod-
kladem pro plánovitou organisaci vinařství na Moravě a pro každou jinou 
vinařskou akci širšího dosahu. Veškeré akce zvelebovací ve vinařství morav-
ském jsou již po řadu roků prováděny na podkladě zmíněných zkušeností.  

Proudy vzdušné.  

Jejich účinek projevuje se různě podle jejich teploty, vlhkosti a intensity. 
Jsou velmi nebezpečné zvláště na počátku vegetace, kdy mladé letorosty jsou 
ještě velmi křehké a pod nárazy větru se lámou.  

Vlivu proudů vzdušných na révu nejen v jiných vinařských oblastech Ev-
ropy, ale i u nás byla doposud věnována poměrně malá pozornost, ač v na-



šich poměrech, ve spojení s teplotou, mohou býti považovány za činitele, 
rozhodujícího o zdaru pěstěné révy. Podle jejich převládajícího charakteru 
vzhledem k révě můžeme je rozděliti na a) retardační, působící zdržování vý-
voje révy a účinkující nepříznivě na vzrůst a zrání, b) akcelerační, působící 
na vegetaci révy a její zrání příznivě a stimulačně. Oba tyto typy jsou na Mo-
ravě nejen velmi časté, ale i velmi důležité, neboť do značné míry určují 
vhodnost lokality pro kulturu révy.  

a) Retardační proudy vzdušné.  

Jejich vliv je v prvé řadě ochlazující, a to stupňovaným atmosférickým ochla-
zováním, jež způsobuje již také mechanicky jednostranné namáhání velmi 
citlivého organismu révy, jejíž reakce jeví se ve zpožďováni jednotlivých ve-
getačních fází. Nanesením těchto retardací do fenologických map získáváme 
přehled hlavních proudnic těchto chladných proudů vzdušných. (Pro jejich 
dokonalou obdobu s vlivy a charakterem francouzského "mistralu" budou 
stručně v dalším nazývány tímto názvem.) Podle toho, jak vynikají vinařské 
polohy nade dnem těchto mistrálových proudnic, řídí se i jejich bonita, jež 
současně prokazuje, do jaké výše zasahuje jejich vliv. V poměrech morav-
ského vinařství vyniká především proudnice úvalu dyjsko-svrateckého, v 
němž vane stálý o hojný vítr od severu. Jeho stálý vliv má za následek, že 
réva i ovocné stromy zde téměř úplně vymizely a daří se jen v malých, výji-
mečně dobře chráněných tratích. I za atmosférického klidu objevuji se v této 
proudnici horské vánky, hlavně za večera a jasných nocí, vytvořené stékají-
cím chladným horským vzduchem, jakožto jednou složkou mistralu. (Známé 
nápadné noční ochlazení v prostoru od Hustopeč k Břeclavi.) Studený 
vzduch posunuje se zde do širšího úvalu dolnomoravského. V měsících jar-
ních je ovšem situace zcela jiná. Převládající větry severních směrů pronikají 
nerušeně touto širokou kotlinou a vykonávají často až kritický vliv na biolo-
gické funkce révy. Tyto proudu vzdušné zesilují se zejména ke konci léta a v 
podzimu. Nejsou sice tak chladného rázu, jako spíše vlhké, takže v konci 
konců jejich efekt ochlazovací je vždy velmi výrazný.  

Tato základní proudnice má dva směry; jeden je čistě severní, s lehkým 
úklonem k severovýchodu ve směru Židlochovice-Drnholec a dotýkající se 
západní, a projevuje se nejcitlivěji v úseku od Šakvic k Břeclavi; není však 
tak výrazný, jako prvně uvedený. Jiná proudnice mistralová jde souběžně s 
údolím Stupavy od Kyjova přes okraje výspy mutěnické, podle Dolních Boja-
novic k Břeclavi. Tato proudnice je často velmi výrazná, zvláště v úseku Ky-
jov-Mutěnice, kde svahové terény mutěnických vinic, vysunuté do jejího 
směru, tvoří dosti značnou překážku. Síla proudění bývá zde často dosti ze-
slabována, vyjma ovšem jižní části, kde je naopak zesilována, jednak proud-
nicí řeky Moravy, jednak vlhkým vlivem inversním, který pravidelně násle-
duje po končícím se mistralu. Ve vlhkém soutoku tří moravských řek je tento 
vliv nejcitelnější. Třetí větrná proudnice, pro vinohradnictví velmi důležitá a 
dosti silná, je ona, sledující tok řeky Moravy. Je dobře pozorovatelná v teré-
nech od Polešovic severně k Blatnici pod Sv. Antonínkem, Strážnici a odtud 
k Břeclavi. Její linie je současně hranicí rozšíření pěstování révy v těchto 
krajích. Jednotlivé tyto proudnice vystupují každoročně v proměnlivé inten-



sitě, ale i při vlivu minimálním jsou velmi dobře patrny, a to zvláště tehdy, 
jestliže převládají mistralové proudy severních a severovýchodních směrů, 
anebo proudy velmi vlhké. Intensita mistralu v době květu révy je skoro pra-
videlně nejslabší. Naproti tomu objevuje se silněji v době měknutí bobulí, 
kdy dosahuje svého maxima, jež se často přesunuje i do doby zrání. V dob-
rých vinařských tratích na Moravě proto doba květu révy probíhá dosti příz-
nivě, zatím co silné mistralové vlivy na podzim mají v některých letech za ná-
sledek špatné vyzrání hroznů, pokud není ovšem napraveno, jak se častěji 
stává, slunným a pěkným počasím říjnovým. Kolísání mistralového vlivu je 
velmi zajímavé ve svých důsledcích, zvláště na západním okraji Ždánského 
lesa, v severním předhoří Bílých Karpat a na severozápadní části Pavlov-
ských vrchů, kde tyto vlivy bojují s vlivy rázu opačného. Je zajímavo pozoro-
vati, že mírné pahorky v úseku Šakvice-Přítluky-Podivín, ač leží právě upro-
střed silné mistralové proudnice, jsou na svých jižních a jihovýchodních sva-
zích dosti imunní proti těmto vlivům. Je z toho zřejmo, že již i malé zvýšení 
nadmořské výšky v těchto kritických terénech je dobrou ochranou. U Mutě-
nic a Dolních Bojanovic je přechod optimálních viničních poloh do proudnice 
stupavské dosti náhlý.  

Popsané mistralové vlivy jsou patrny také v západoslovenské viniční oblasti, 
především v pezinské průrvě mezi Pezinkem a Modrou, kde přerušuje pás 
souvislých vinic Tato malá proudnice bývá svým účinkem velmi citelná v ně-
kterých letech.  

Vlivy inversní.  

Nejpůsobivější inverse, čili zvraty tepelné, jsou ony, komplikované současně 
s elementem vlhkosti. Jsou to především přesuny chladných vrstev vzduš-
ných z hor do úvalů a úbočí. Velmi výrazně se vyvíjí na Znojemsku, podél 
křivolatého toku řeky Dyje, zaškrceného řadou zábran, často oboustranných. 
Zde nepůsobí již vlivy mistralové, jež v těchto podmínkách se nemohou vyvi-
nouti. Tím více objevují se zde inverse, jež vykonávají svůj nepříznivý vliv i 
dodatečně po účincích mistralových. Na Znojemsku působí jen slabě v době 
rašeni a květu révy, což souvisí s momentem boreálním, který má na jaře ráz 
suchý; suché inverse nevykonávají retardačního vlivu na révu. Jakmile se v 
důsledku větších dešťů v létě dostaví snížení vlivu boreálního, jsou inverse 
častější a působivější. Tyto retardační situace jsou pravidelně velmi výrazné 
v době měknutí bobulí, načež ustupují v době zrání s postupem suchého 
podzimu. Většina elitních vinařských poloh na Znojemsku je těchto zvratů 
prosta, což umožňuje delší ponechání hroznů ve vinicích a pozdní sbírku. V 
okolí Lednice tvoří se silné inverse v době rašení a květu révy převážně pod 
vlivem velkého množství stojatých i tekutých vod, stejně jako v důsledku vy-
sokého obsahu spodních vod, a v malé výši v půdě. Inverse jsou zde proto 
velmi silné. V létě s postupujícím snižováním se vlhkosti, vlivy inversní ztrá-
cejí na působivosti a jsou zatlačovány opačnými vlivy akceleračními. Réva 
reagovala v těchto terénech na situaci tak, že koncentrovala se pouze na po-
lohy chráněné, tedy nejlepší. V horní části stupavského úseku a zejména v 
oblasti Kyjov-Svatobořice až k Mutěnicím je inversní vliv patrný často dosti 
pronikavě. Objevuje se hlavně v době rašení a někdy i v době květu révy. 



Kryje se velmi často s výskytem přízemních mlh, jež bývají zde nejsilnější na 
jaře a v podzimu.  

b) Akcelerujíci proudy vzdušné.  

1. Boreální. Jsou to hlavně horské padající větry, vanoucí od severozápadu, 
převážně chladné a nárazovité, jež ve vinařských jihozápadních oblastech 
působí příznivě na révu. Proudy vzdušné, přicházející do těchto oblastí mo-
ravských přechodem přes okrajová pohoří Čech a přes hlavní hřbety Česko-
moravské vysočiny, jsou dvakráte procezeny a dvakráte dynamicky otepleny. 
Jsou-li suché a mírné, vyznačují se, zvláště v závětrných, k jihu orientova-
ných viničních tratích, zvýšeným svitem slunečním a délkou a hlavní inten-
sitou slunečního záření. Tyto solární poměry jsou oním akcelerujícím agens 
pro vegetaci révy vinné.  

Na jihozápadní Moravě jsou tyto boreální momenty velmi časté a velmi vyvi-
nuté na jaře, za převládajících větrů severních a proto také je jejich vliv pa-
trný především v začátečních vývojových fázích révy, tedy při rašení a květu 
révy. Je zajímavo, že celý tento jarní boreální ráz kryje se dosti těsně se sou-
vislou hranicí vegetace sarmatsko-pannonské a s jejími relikty (Mohelno). 
Tam, kde k těmto boreálním momentům přistupují vhodné poměry mikro-
klimatické a půdní (na př. teplý hadcový nebo vápencový podklad), zlepšují 
se podmínky tepelné a snižují ochlazovací. Tento fakt je důležitý také pro vi-
nařství. Je nápadno, že boreální klimatické situace shodují se s hranicemi 
pěstění révy v předchozím století, jež dnes ovšem již v důsledku spolupůso-
beni jiných vlivů, zahrnují jen zbytky dřívějšího rozšířeni vinic. Vývoj boreál-
ního vlivu je nejsilnější na Znojemsku na jaře při rašení, pokud nenastala 
ještě perioda letních dešťů a kdy ovzduší je ještě dosti suché, takže potlačuje 
i vliv inversí, k nimž četné zaškrcené kotliny v údolí Dyje mají velký sklon. 
Tento příznivý akcelerační vliv pociťuje se nejvýrazněji ve viničních terénech 
od Podmolí přes Znojmo, Suchohrdly k Tasovicím. Poněkud nižší jejich pů-
sobnost vykazuje druhý viniční stupeň, od znojemské Kraví hory ke Hrani-
cím. Všeobecně vzato, jsou nejvýraznější tam, kde kromě celkově příznivých 
momentů boreálních jsou příznivé též lokální mikroklimatické situace, tedy 
na př. na jižních úbočích kolem Dyje a méně na severních. Místy ovšem pů-
sobí rušivě paralelní vliv mistralový (Konicko, Jaroslavicko). Ke konci květu 
révy na Znojemsku tento příznivý boreální vliv mizí a v měsíci srpnu je jen 
zcela slabý. V době plného zrání hroznů je minimální a projevuje se hlavně 
na východ od Znojma u Tasovic a Milifroně.  

2. Fóhnické. Momenty fohnické jsou do jisté míry analogon boreálních, s tím 
rozdílem pouze, že nejedná se o chladné, nýbrž teplé proudy vzdušné, jež do-
provázejí teplé povětrnostní vlny. Vlivem lokální konfigurace terénu je jejich 
ráz ještě více vystupňován nejen v tepelném, ale i teplotném ohledu, ve sní-
žení atmosférického ochlazování, ve zvýšené insolaci (oslunění), v suchosti a 
výparu. Tyto teplé proudy vzdušné mají neobyčejnou důležitost ve vinoro-
dých oblastech na Slovácku. Jejich působnost je ještě zvyšována tím, že pře-
cházejí relativně značně vysoké hřebeny Malých a Bílých Karpat, jejich směr 
bývá různý, v některém roce východní, jindy jihovýchodní nebo jižní. Pravi-



dlo, uvedené u proudů boreálních, platí ještě výrazněji u sestupných větrů 
fóhnových, jež ještě více snižují oblačnost, a to i když se jedná o vlhké jižní 
větry, na př. v lokálních depresích středoevropských. Výstupem těchto fóh-
nových větrů od jihu do hřebenů Karpat, snižuje se jejich teplota. Toto sní-
žení na každých 100 m výšky neodpovídá však fysikálnim předpokladům, 
ježto koncentrací par uvolňované teplo způsobuje, že snížení je asi poloviční 
(místo 1 oC na 100 m, asi 0.5 oC). Tím se stává, že teplé proudy vzdušné, vy-
stoupivší na hřeben Bílých a Malých Karpat, jsou zbaveny vlhkosti a při se-
stupu dolů na závětrné straně hřebenů se dynamicky oteplují skoro o 1 oC 
na 100 m. Po sestupu jsou tedy teplejší a sušší ve stejné výši na úpatí již-
ním. Jiným důsledkem této situace je rapidní rozplývání se oblačnosti za 
vlhkých situací ihned za hřebeny. Vinaři moravští povšimli si již dávno zjevu, 
že za hřebenem Karpat oblačnost velmi rychle mizí a i když se jedná o úplně 
suchý vítr (na moravské straně), na jižních úbočích slovenských kupí se ob-
laka, kdežto na straně moravské obláčky se rychle rozplývají. Tyto typické 
zjevy, pozorované každoročně velmi zřetelně, mají také za následek časné a 
rychlé tání sněhu v určitých oblastech, jež sice je pro révu velmi výhodné 
tím, že zásobí půdy do značné míry zimní vláhou, ale je často také příčinou 
záplav. V období letním je toho důsledkem velmi vysoká teplota, jež postihuje 
svým vysušujícím vlivem snad většinu kulturních rostlin, vyjma ovšem révy 
vinné, jež svými hlubokými kořeny ve většině případů dovede suchu vzdoro-
vati Nejsilnější působení fóhnu objevuje se právě tehdy, když je nejvítanější, 
totiž v závěrečné fázi vegetační, při zrání. Toto působení je často tak silné, že 
v některých letech, kdy pro nepříznivé počasí je zralost hroznů tak zdržena, 
že jsou obavy o výsledek sklizně, nástupem silných fóhnových situací i bě-
hem 10 dnů zralost dosahuje stavu normálního. V takových letech skutečně 
jen zásahem těchto teplých proudů vzdušných je sklizeň hroznů zachráněna, 
jak se již častěji stalo.  

Fronta fóhnického vlivu je dosti široká a sahá od západního úpatí pavlov-
ských vrchů (Novosedly, Kolenfurt) až po Polešovice, na okraji viniční oblasti 
moravské v pohoří Chřibů.  

Působnost fóhnu na révu vinnou je v jednotlivých fázích vegetačních různá. 
Na jaře vystupuje dosti intensivně, ač jeho celková působnost není tak zá-
važná, jako jednotlivé nárazové extrémy. Tento vliv je patrný na př. v jižních 
vinařských tratích Ždánských vrchů, často až k Nosislavi, pak v jižních 
předhořích Chřibů a zvláště v elitních polohách kolem Bzence. Tyto nárazové 
situace fóhnové přicházejí po předchozím působení chladné zimní periody a 
nemají proto tak výrazný vliv v této době, jako trvalé boreálni vlivy na Zno-
jemsku. Intensita fóhnových proudů na Slovácku ochabuje v době květu 
révy, což je jen ve prospěch vegetace révy. Extrémní sucho nebylo by v tuto 
dobu vítáno, neboř by rušilo pravidelný postup opylování révy, čími není 
ovšem řečeno, že výhodnější byla by vyšší vlhkost. V této době nemá réva 
býti vysazena extrémům ani teploty, ani vlhkosti. Oslabení tohoto vlivu fó-
hnu v době květu révy je pro moravské vinařské oblasti okolností velmi příz-
nivou.  



V okruhu Pavlovských vrchů proniká dosti daleko a bývá patrný až u Valtic 
a Sedlece, hlavně v létě; naproti tomu na jaře a na podzim je vlivem vlhkých 
inversi zeslabován. V západní části mají Pavlovské vrchy zesílený vliv fóh-
nový, ježto přechodem přes relativně vysoký a příkrý hřeben se ráz fóhnu 
zvyšuje dosti nápadně (lokální název "Ungrischer Winde). V důsledku této 
příznivé posice získaly si vinice v této oblasti již od nejstarších dob nejlepší 
pověst, jež ovšem je podložena zvýšenou jakostí vína. Toto lokální zesílení 
fóhnu je velmi intensivní při rašení a slabší v době květu, vystupujíc pak sil-
něji v době měknutí bobulí a nejvíce při zrání hroznů. Oblast této fóhnické 
působnosti má tvar podkovy, jejíž střed je severozápadně od Mikulova a ob-
vod jde směrem severním, podél vyšších svahů vrchů pavlovských a na zá-
pad na Novosedel.  

Viniční trati v oblasti Ždánského lesa mají v některých terénech (severní 
svahy u Nosislavi) fóhn slabšího rázu, který sice na jaře urychluje vegetaci, 
ale v pozdějších fázích vegetačních je zatlačen vlivy mistralovými a invers-
ními. Pouze vlivem mikroklimatu jsou tyto účinky místy slabší. V oblasti 
Chřibů zaujímá zvláště bzenecký stupeň přednostní postavení. I zde je ná-
padno, že moment fóhnový je na jaře při rašení a květu révy relativně slabší, 
než v ostatních fóhnových oblastech a stupňuje se teprve v době měknutí 
bobulí a v době zralosti hroznů. V této době se hlavní váha fóhnových vlivů 
přenáší do této oblasti. Bzenecké pahorky leží téměř v každém roce přímo v 
ose fóhnového působení, proto. také jeho efekt je zde nejvýraznější. Dosti vý-
razné fohnové oblasti jsou patrny i na severním předhoří Malých Karpat, od 
Skalice přes Strážnici až k Blatnici. Nejsilněji objevuje se zde vliv fóhnu v 
době květu révy ("dírami v mracích", podle názvu, běžného ve Strážnici, pro-
niká intensivní záření sluneční), pak při zrání hroznů, zejména v úseku mezi 
Strážnicí a Skalicí na Slov. Jeho vliv je zde ovšem daleko slabší než v oblas-
tech dříve uvedených, proto také nemůžeme řaditi severní úpatí Malých Kar-
pat k nejlepším oblastem vinařským. Z faktu, že nejintensivnější fóhnový vliv 
na jižním předhoří Ždánského lesa je tam, kde trati přiléhají k proudnicí 
úvalu dyjsko-svrateckého a že objevují se i na pahorcích od Šakvic k Podi-
vínu, je zřejmo, že fóhn hledá volné a přirozené proudnice, jež staví nejméně 
překážek jeho proudění. Toto bývá často tak silné, že za mimořádných okol-
ností proniká až k Brnu. Není ovšem trvalé a nemá lokální opory a proto jeho 
vliv je spíše škodlivý. Vlivy fóhnové (jinak též halné) a mistralové se v četných 
proudnicích vzájemně prolínají, následují za sebou, nebo jeden z nich na-
bývá převahy. Tím je možno si vysvětliti často velmi značné rozdíly v nástupu 
některých vegetačních fází a zjev, že závěrečný spád zralosti je v některých 
terénech překotný, v jiných opět velmi pomalý. Tyto okolnosti jsou neoby-
čejně důležité nejen pro výběr nejvhodnějších poloh a trati k racionálnímu 
pěstění révy, ale i pro asanaci vinařských terénů, tam, kde je to nutné a vý-
hodné.  

Závěr. 

Vliv klimatu na pěstění révy je rozhodujícího rázu. Byl proto studován vý-
znam a vliv jednotlivých složek souhrnu klimatických vlivů nejen na vzrůst 
révy, ale i na jakost produktů, podle dlouholetých a soustavných fenologic-



kých pozorování, která byla doplněna prozkumem terénu. Výsledek těchto 
prací je zjištění, že réva reaguje neobyčejně citlivě nejen na nízké teploty, ale 
i na ochlazovací vlivy rázu mechanického a na náhlé změny teploty, vznika-
jící střídavým vlivem chladných a teplých proudů vzdušných. Zejména byl 
prostudován účinek chladných (retardačních) proudů vzdušných, vlivů in-
versních a proudů teplých (akceleračních), které mají pro moravské vinařství 
mimořádný význam. Přesně jsou vymezeny proudnice, směry a rozsah těchto 
vlivů a posouzena na jejich podkladě bonita jednotlivých viničních oblastí. 
Praktický důsledek těchto prací je zejména v tom, že mošno přesně odlišiti 
trati ku pěstování révy vhodné a nevhodné a upraviti pěstění révy s hlediska 
rentability.  



 


