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PREDHOVOR 

 

V minulom roku sa nám podarilo vďaka podpore projektu Kega č. 012SPU-4/2020  
a jednotlivým spoluautorom vydať prvé vydanie zborníka vedeckých prác pre oblasť 
vinohradníctva a vinárstva. Po úspešnom ohlase danej publikácie sme sa rozhodli pristúpiť 
k druhému vydaniu, kde sme sa zamerali na ďalšie podstatné inovácie a dosaihnuté 
výsledky. Významným znakom v súčasnosti v skúmanej oblasti je naďalej nasadzovanie 
modernej techniky v oblasti zberu hrozna, jeho odstopkovania, lisovania a jeho ďalšieho 
spracovania. 

Prínosom zborníka vedeckých prác pod názvom "Inovácia vzdelávacieho procesu 
a implementácia poznatkov z praxe so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo ku grantovej úlohe 
KEGA č.012SPU-4/2020" by mali byť vedecké výsledky a edukačné poznatky pretransformované 
do výučbového procesu. Implenetácia získaných poznatkov do edukačného procesu prinesie 
študentom najnovšie informácie nielen zo Slovenska, ale aj zo sveta. Výskumný tím sa zaoberá 
danou problematikou viac ako 10 rokov a výsledky poukazujú na kladné prínosy nasadenia nielen 
modernej techniky, ale aj technológie v skúmanej oblasti vinárstva a vinohradníctva. 
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MOŽNOSTI VYUŽITIA OBILNÝCH A KUKURIČNÝCH LIEHOVARSKÝCH 
VÝPALKOV 

POSSIBILITIES OF UTILIZATION OF CEREAL AND CORN DISTILLERY'S 
STILLAGES 

MICHAL ANGELOVIČ, JÁN JOBBÁGY, MAREK ANGELOVIČ, KOLOMAN KRIŠTOF, TOMÁŠ 
GIERTL 

Katedra strojov a výrobných biosystémov, ÚPTDB, TF SPU v Nitre  
 
 

Abstract: We performed experimental measurements of the alcohol production line under 
operating conditions. We performed the measurements during operations in 2019 and 
2020. The subject of the measurements was the composition of stills after distillation 
and centrifugation. We monitored dry matter, crude fat, ash, protein and PH. 
Furthermore, an analysis was carried out to determine the chemical elements. 

 
Key words: alcohol production line, grain and corn stillages, fugat, nutritional value, WDG 

 
ÚVOD 

Obilné / kukuričné výpalky sú vedľajším produktom po destilácii etanolu zo zápary, 
získanej fermentáciou škrobu z pôvodnej suroviny, rozloženého na utilizovateľné sacharidy. 
Výpalky sú kyslé (pH = 3,0 - 4,8) a predstavujú značný potenciál znečistenia zložiek životného 
prostredia (ChSKCr = 50-140 kg.m-3), najmä vody a pôdy.  
Zloženie týchto výpalkov býva neštandardné - závisí od druhu, kvality a predúpravy vstupnej 
suroviny, metódy práce liehovaru, podmienok kvasenia, stupňa prekvasenia zápary a od spôsobu 
riadenia procesu destilácie.(Tab.1) 
 
Tabuľka 1 Kvalita pšeničných výpalkov (z 9 liehovarov SR / ČR; n = počet vzoriek)- (Hlavačka, 2009) 

  jedn. n surové výpalky fugát 

ChSKcr (hom./filtr.) 

kg.m-3 

26 50 - 140 27 - 110 32 - 94 25 - 86 

BSK5 (hom./filtr.) 22 36 - 100 26 - 85 24 - 52,5 21 - 48 

RL105°C 44 17,5 - 58 15,2 - 43 

strata žíh. RL (550°C) % 26 92 - 98,6 92 - 98,4 

NL105°C 
kg.m-3 

44 2,9 - 42 1,35 - 7,6 

NKj (homog.) 18 1,42 - 3,35 1,16 - 2,5 

Pcelk (filtr.) 12 0,14 - 1,35 0,14 - 0,3 

Ca (sedim.) g.m-3 12 30 - 230 25 - 230 

K (sedim.) 12 520 - 620 500 - 600 
 
 
Tabuľka 2 Priemerná kvalita výpalkov z obilia a kukurice (Hlavačka, 2009) 

  jedn. pšenica jačmeň raž kukurica 

produkcia (m3. m-3 etanolu) 8,2 - 10,3 5,7 - 12,5 ?? 9,3 - 11,7 

ChSKCr 

kg.m-3 

50 - 130 50 - 135 16,5 - 58 55 - 97 

BSK5 26 - 52 26 - 88 11 - 37,5 27 - 45 

Ncelk 1,5 - 3,3 1,5 - 8,2 0,5 - 1,2 0,5 - 1 

Pcelk 0,16 - 0,25 0,17 - ? 0,15 - 0,6 0,22 - 1,1 

počet literárnych údajov 17 7 5 6 
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Údajov o kukuričných výpalkoch je v literatúre aj v odbornej liehovarskej praxi podstatne 
menej - zodpovedá to nižšiemu počtu liehovarov na kukuricu (čo sa zmení po vybudovaní aspoň 
časti plánovaných závodov na bioetanol).(Tab. 2)  

Cieľom príspevku bolo zhodnotenie linky na výrobu liehu a možnosti využitia  obilných 
a kukuričných liehovarnických výpalkov v spracovateľskom podniku. 

 
MATERIÁL A METÓDY  
Charakteristika sledovaného materiálu v procese výroby  

Pre posúdenie kvality výpalkov a možnosti ich využitia v procese výroby bolo nutné 
vykonať experimentálne merania rôznych veličín, ktoré sú stanovené príslušnými normami.  

a/ sledovanie výpalkov pred odstredením  
   sušina, As, Mo, Cd, Cu, Hg, Pb, Cr, Ni, Se, Zn 
 
b/ sledovanie furgatu – voda po odstredení výpalkov 

- sušina 
- tuk po kyslej hydrolýze 
- dusíkaté látky 
 

c/ sledovanie gurmitu- odstredené liehovarnícke výpalky 
- sušina 
     - hrubý tuk 
     - popol 
     - škrob  
- bielkoviny 
- stanovenie PH 
 

Uvedené analýzy boli vykonané EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 
stredisko laboratórnych prác. 

 
Použité stroje, prístroje a zariadenia 

Na experimentálnych meraniach sme použili stroje a zariadenia linky strojov spoločnosti 
BGV Enviro Hniezdne.  
Prístroje: Váhy: Scaltec SBC 31, Axis AGN 200 C, Polamat S, pH meter 

 
     

VÝSLEDKY A DIKUSIA 
Stručná charakteristika linky: 

Liehovar je koncipovaný ako poľnohospodársky obilný liehovar pre spracovanie obilnín 
a kukurice na lieh jemný a veľajemný podľa EN STN 660825. Z veľajemného liehu je rovnako 
vyrábaný lieh bezvodný podľa EN STN 660835 s obsahom vody max. 0,2 % obj. pre 
farmaceutické účely( Obr.1). 

 
Krmivársko-energetické využitie obilných výpalkov 

Kŕmna hodnota obilných resp. kukuričných výpalkov sa udáva na úrovni 25-35 % kŕmnej 
hodnoty primárnej suroviny. Oproti tejto pôvodnej surovine sú výpalky bohatšie na stráviteľné 
N-látky (bielkoviny, dextríny, aminokyseliny ...), pričom obsahujú aj ďalšie nutrične významné 
zložky - makro- a mikronutrienty - neskvasiteľné resp. neskvasené sacharidy, pentózany, tuky, 
vlákninu, vitamíny, soli K a P, ďalej vedľajšie produkty kvasenia (glycerol a iné prirodzené 
vyššie alkoholy, kyselinu mliečnu, jantárovú ...) atď. Ak však nie je zabezpečený odbyt 
(dostatočný počet hospodárskych zvierat) a pri väčších vzdialenostiach na prepravu bývajú s 
odbytom výpalkov na priame skrmovanie problémy (náklady na dopravu, rýchly rozklad, 
sekundárna kontaminácia ...).Výsledky analýzy jednotlivých frakcií výpalkov sú uvedené v tab. 
3,4 ,5. 
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Obrázok 1 Technologická schéma na výrobu liehu z obilnín: 1- skladovanie obilia, 2- príjmový dopravník,              

3- predčistenie zrna, 4- mletie zrna, 5- dávkovanie, 6- úprava fermentačmej zmesi (hydrolýza), 7- 
fermentácia (kvasenie), 8- destilácia, 9- úprava a dehydratácia liehu, 10- prietokomer liehu, 11- uskladnenie 
liehu,                       12-  separácia destilačných zvyškov,  13- sklad odstredených výpalkov (gurmitu), 14- 

výpalková nádrž (fugátu). 
 
Tabuľka 3 Výsledky analýzy-  výpalky pred odstredením 

Meraná veličina / 
parameter / znak 

meracia 
jednotka 

Výsledok 
skúšky 

Neistota 
merania 

Skúšobná 
metóda 

Medza 
stanovenia 

Metodický 
predpis 

Typ skúšky 

sušina g/kg 6,97 5% GA 0,10 IP 5,7 A 

As mg/kg 0,1  HG-AAS 0,10 IP 1,3 A 

Mo mg/kg 0,2  AES-ICP 0,20 IP 1,28 A 

Cd mg/kg 0,05  AES-ICP 0,05 IP 1,10 A 

Cu mg/kg 0,5  AES-ICP 0,50 IP 1,17 A 

Hg mg/kg 0,002  AAS-ANA 0,00 IP 1,22 A 

Pb mg/kg 0,5  AES-ICP 0,50 IP 1,32 A 

Cr mg/kg 0,2  AES-ICP 0,20 IP 1,14 A 

Ni mg/kg 0,5  AES-ICP 0,50 IP 1,30 A 

Se mg/kg 0,1  HG-AAS 0,10 IP 1,38 A 

Zn mg/kg 5,91 10% AES-ICP 0,50 IP 1,49 A 

 
Pre prípad nezabezpečenia či zlyhania odbytu tuhej fázy na skrmovanie sme preverili aj 

možnosť jej sušenia a spaľovania. Štandardnou metódou bola určená výhrevnosť sušenej tuhej 
fázy pšeničných výpalkov ≈ 42,4 MJ.kg-1, teda porovnateľná s kvalitnými palivami (napr. 
vykurovacím olejom). Úspešne bolo odskúšané aj briketovanie tejto suroviny (aj bez externého 
pojiva) - pevnosťou a lámavosťou sú tieto brikety podobné tým z hrubších drevených pilín.  

Obilné a kukuričné liehovarské výpalky sú prirodzeným materiálom, teda neobsahujú 
žiadne rizikové zložky (polutanty) - ich spaľovaním sa neprodukujú nežiaduce emisie. Pri 
termickej analýze (určovaní spaľného tepla a výhrevnosti pšeničných výpalkov) boli 
zaznamenané výrazne podlimitné hodnoty pre všetky rozhodujúce zložky znečisťovania 
ovzdušia (tuhé látky - prach, SO2 aj NOx).  

Za najperspektívnejší a „najlákavejší spôsob“ energetického využívania obilných a 
kukuričných výpalkov možno jednoznačne považovať ich cielený anaeróbny rozklad na bioplyn. 
Logicky však musí za tým nasledovať doriešenie odseparovanej kalovej vody - biologické 
(oxické) dočistenie - obvykle spolu s ďalšími odpadovými vodami liehovaru (oplachy, lutrové a 
splaškové vody…). Základné údaje pšeničných výpalkov sú nasledovné : 

8 DOI: https://doi.org/10.15414/2022.9788055225340

https://doi.org/10.15414/2022.9788055225340


Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe 
so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo 

- špecifická produkcia bioplynu  ≥ 0,40 m3.kg-1 dodanej ChSKCr 
≥ 40 m3.m-3 výpalkov 

- špecifická produkcia metánu  ≥ 0,25 m3.kg-1 dodanej ChSKCr 
≥ 25,3 m3.m-3 výpalkov 

- energetický obsah bioplynu  - 8,85 MJ.kg-1 ChSKCr 
- 895 MJ.m-3 výpalkov 

- účinnosť odstraňovania ChSKCr   ≥ 92 % 
 
Tabuľka 4 Výsledky analýzy - Furgat – voda po odstredení výpalkov 

Meraná veličina / 
parameter / znak 

meracia 
jednotka 

Výsledok 
skúšky  

Neistota 
merania 

Skúšobná 
metóda  

Medza 
stanovenia 

Metodický 
predpis 

Typ 
skúšky 

sušina g/kg 34,6 5% GA  0,1 
Výnos 

MPSR1497 A 
tuk po kyslej 
hydrolýze g/kg 12,7 5% GA  0,1 

Výnos 
MPSR1497 A 

dusíkaté látky g/kg 7,1 10% Kjeld. 1,0 
Výnos 

MPSR1497 A 
GA - Gravimetrická analýza, Váhy: Scaltec SBC 31, Axis AGN 200C 2015, Kjeld - Kjeldalova metóda 

 
Tabuľka 5 Gurmit – odstredené liehovarnícke výpalky 

Meraná veličina / 
parameter / znak 

meracia 
jednotka 

Výsledok 
skúšky 

Neistota 
merania 

Skúšobná 
metóda 

Medza 
stanovenia 

Metodický 
predpis 

Typ skúšky 

sušina g/kg 327,5 3% GA 0,1 
Výnos 

MPSR1497 
A 

hrubý tuk g/kg 39,1 5% GA 0,1 
Výnos 

MPSR1497 
A 

popol g/kg 4,9 8% GA 0,0 
Výnos 

MPSR1497 
A 

škrob g/kg 34 10% POL. 1,0 
Výnos 

MPSR1497 
A 

bielkoviny g/kg 94,1 8% Kjeld. 1,0 
Výnos 

MPSR1497 
A 

stanovenie pH - 4,04 5% Potenc. 1,00 
Výnos 

MPSR1497 
A 

GA - Gravimetrická analýza, Váhy: Scaltec SBC 31, Axis AGN 200C 2015, Kjeld - Kjeldalova metóda 
POL. – Polarimetria, Polamat S, kalibrácia 2015; Potenc. – Potenciometria, pH meter, kalibrácia 2015 
 

 
Kvapalnú fázu odstredených výpalkov (fugát) možno teda jednoznačne zaradiť medzi veľmi 
vhodné organické substráty na cielenú produkciu bioplynu. Jeho energetická hodnota je ≥ 23 
MJ.m-3 (závisí od obsahu CH4 v bioplyne).  
 
Iné možnosti spracovávania obilných výpalkov 

V minulosti bolo najrozšírenejším spôsobom likvidácie liehovarníckych výpalkov priame 
skrmovanie, využívajúce ich pomerne slušnú nutričnú hodnotu. Druhý najrozšírenejší postup 
využíval obsah týchto cenných zložiek na hnojivé závlahy. Pri dnešnej recesii 
poľnohospodárstva (rastlinnej aj živočíšnej výroby) sú však oba tieto jednoduché a účinné 
postupy viac či menej už nereálne. Preto treba hľadať iné racionálne a ekonomicky prijateľné 
riešenia. K podobným záverom dospeli aj Hutňan a kol.2002. 

Možné je výpalky - samotné príp. v ich kombinácii s inými vhodnými materiálmi - 
spracovávať aj sušením a spaľovaním resp. ich zakoncentrovaním (odparka / membránové 
systémy) a granuláciou na hodnotné a uskladniteľné krmivo.  
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ZÁVER  
Na malé aj stredné liehovary sa doteraz hľadelo len ako na potravinárske subjekty. Obilné 

aj kukuričné výpalky (všeobecnejšie všetky druhy) sú v nich nealternatívnym výrobným 
odpadom. Ten sa vyskytuje síce už dlhé desaťročia v takmer rovnakej kvalite, ale postupom času 
sa mení pohľad naň. V dnešnej dobe sa už výpalky právom radia medzi také cenné organické 
substráty ako je biomasa, fytomasa, dendromasa, koncentráty z rôznych potravinárskych výrob 
(tuky, krv, srvátka, rôzne organické kaly …), odpady z reštaurácií a pod. Podiel výroby 
elektrickej energie z alternatívnych (najmä obnoviteľných) zdrojov sa bude neustále zvyšovať. 
Pritom významnejšiu úlohu budú zohrávať aj technické alkoholy - najmä etanol, perspektívne 
(či perspektívnejšie) určite aj butanol. Čoraz častejšie sa objavuje výstavba či plány nových 
priemyselných liehovarov na výrobu bioetanolu. Tie sa majú stať „energetickými“ zásobárňami 
s priamou väzbou na riadenú cielenú produkciu vybraných poľnohospodárskych komodít, 
pestovaných na nevyužívanej pôde. Aj keď sú asi rovnako silné tábory priaznivcov aj odporcov 
týchto riešení (často s tvrdením o ich vplyve na celosvetový rast cien potravín), je zrejmé, že 
výstavba liehovarov na produkciu bioetanolu, energeticky výhodnejšieho biobutanolu, atď. zo 
škrobnatých surovín je fenoménom dnešnej a blízkej doby. Aby neboli takéto výroby len veľkým 
„strašiakom“ pre životné prostredie, musia byť vopred vyriešené nielen otázky zabezpečovania 
energií (výroby a transféru), ale súčasne zodpovedne vyriešené aj spracovávanie odpadov a 
čistenie procesových a odpadových vôd z týchto „energetických veľkovýrob“.  
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Abstract The paper deals with energy recovery of biodegradable waste. It points to the 
possibility of using waste from grape pressing for energy purposes, using low-
temperature thermochemical conversion. The article presents the results of an 
experiment aimed at verifying the suitability of the selected biomass for the production 
of alternative biogenic fuels in liquid, solid and gaseous form. Ot the total amount of 
biomass used, 26,1 % was converted into biochar, 30,4 % was in liquid form and 43,5 
% was converted into gas. 

 
Key words: biochar, grape pomace, gas 

 
ÚVOD 
 Biomasa je jeden z najuniverzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na našej 
planéte. Ide o biologicky rozložiteľnú zložku výrobku či zvyšku rastlinných a živočíšnych látok 
z poľnohospodárstva, lesníctva alebo biologicky rozložiteľnú zložku priemyselného a 
komunálneho odpadu (Zákon č. 309/2009). V porovnaní s inými formami obnoviteľných 
zdrojov, napríklad veternou, vodnou či slnečnou energiou, obrovskou výhodou biomasy je, že 
sa dá využívať všade na svete. Celková hmota biomasy na Zemi, vrátane vlhkosti, predstavuje  
2000 miliárd ton, pričom hmotnosť biomasy prepočítaná na jedného človeka je 400 ton (Inforse, 
2022). 
 Pri fosílnych palivách, ktoré dnes intenzívne využívame, dochádza k negatívnemu 
ovplyvňovaniu životného prostredia: pri ich spaľovaní sa do atmosféry dostávajú látky, ktoré 
boli milióny rokov uložené pod zemským povrchom. Na rozdiel je energetické využívanie 
biomasy z hľadiska tvorby emisií skleníkových plynov neutrálne. 
 Medzi zdroje, ktoré zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu v ekonomikách sveta, patrí 
najmä poľnohospodárska biomasa. Je vhodná na výrobu tepla spaľovaním (napr. obilná, 
repková, kukuričná, slnečnicová slama), alebo na výrobu bioplynu (z exkrementov 
hospodárskych zvierat, odpadu z potravinárskych prevádzok, zo zelenej hmoty a siláže). 
Poľnohospodárska biomasa sa využíva pri získavaní tekutých biopalív prvej generácie, a to na 
výrobu MERO (metylester repkového oleja) alebo bioetanolu (kukurica, obilie, cukrová repa). 
Biopalivá – najčastejšie bioetanol, biobutanol a biodiesel – sa považujú za budúci alternatívny 
zdroj energie v doprave. Európska komisia považuje biomasu za dôležitú súčasť energetickej 
budúcnosti Európy (Janíček, 2009). 
 V Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov, vypracovaným 
Ministerstvom hospodárstva a výstavby SR, ktorý bol schválený 6. 10. 2010 sa okrem iného 
uvádza: 
 Zvyšovanie podielu OZE na výrobe elektriny a tepla s cieľom vytvoriť primerané 
doplnkové zdroje potrebné na krytie domáceho dopytu je jednou zo základných priorít 
Energetickej politiky SR, ktorá bola schválená už v roku 2006 (MHVSR, 2010). 
 Potvrdzuje sa, že využívanie OZE ako domácich energetických zdrojov zvyšuje do 
určitej miery bezpečnosť a čiastočnú diverzifikáciu dodávok energie a súčasne znižuje závislosť 
ekonomiky od nestabilných cien ropy a zemného plynu. Ich využívanie je založené na vyspelých 
a environmentálne šetrných technológiách a prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov 
a škodlivín. 
 Energetické využívanie biomasy na Slovensku má veľký potenciál, ktorý vychádza 
predovšetkým z geografických daností krajiny. Ak sa zameriame len na vinice, tak plocha na 
ktorej sa pestuje vinič je 26 000 ha (Kročková, 2022).  Je to výzva pre slovenských 
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pôdohospodárov - okrem produkcie a zabezpečenia potravín pre obyvateľstvo sa otvárajú 
možnosti aj v oblasti výroby energie a energetických nosičov. Cieľom predkladnej publikácie je 
poukázať na možnosť využitia výliskov z hrozna na energetické účely, pričom vyprodukované 
biouhlie je možné využiť napríklad ako adsorbent. 
 
MATERIÁL A METÓDY  
 V príspevku sú uvedené výsledky splyňovania biomasy pomocou termo-chemickej 
konverzie. Proces výskumu zahŕňal konverziu biomasy na zložku v kvapalnom, plynnom a 
tuhom stave (biouhlie). Touto konverziou získame z biologicky rozložiteľných materiálov, ktoré 
podliehajú veľmi rýchlo degradácii stabilné a účinné nosiče energie vhodné na výrobu 
elektrickej energie, tepla a ako alternatívneho paliva pre mobilné zariadenia. Okrem toho, 
biouhlie má schopnosť zadržiavať vodu, zadržiavať živiny a tiež je možné ho využiť na 
filtrovanie kontaminantov v pôde (Chargrow, 2018). Výskum bol realizovaný v Laboratóriu 
splyňovania biomasy vo Výskumnom centre AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre. 
 Schéma technológie je znázornená na obrázku 1 . Hlavnou časťou technológie je reaktor, 
v ktorom dochádza k termochemickej premene biomasy. Biomasa sa do reaktora dávkuje 
v pravidelných časových intervaloch. V reaktore sa biomasa vplyvom teploty premieňa na 
biouhlie, pričom je produkovaný aj plyn. Plynná fáza degradujúcej hmoty prúdi do 
kondenzátora, kde sa ochladí, čo zahŕňa čiastočné zrážanie do kvapalnej zložky. Vyzrážaná 
kvapalná zložka sa zhromažďuje v nádobe na zachytávanie oleja. Plyn produkovaný v 
technologickom procese rozkladu biomasy, ktorý nekondenzuje, prúdi ďalej do kogeneračnej 
jednotky, kde sa spaľuje. Biouhlie sa po uplynutí doby zdržania dopravuje do chladiaceho 
dopravníka, kde sa biouhlie ochladí na izbovú teplotu a následne uskladňuje v skladovacej 
nádobe. 
  

 
Obrázok 1 Technologická schéma splyňovacej jednotky 

 
Počas experimentu sa overujú parametre procesu: 
 - procesná teplota, meraná elektronicky (ºC), 
 - dávkovanie kg/h, 
 - kumulatívna produkcia plynu (dm3). 
 

Na experiment bola použitá biomasa – výlisky z hrozna  znázornené na obrázku 2. 
Použité množstvo predstavuje 92 kg. Teplota spracovania v reaktore bola nastavená na 520 °C 
a dávkovanie biomasy bolo nastavené na 20 kg/h, čo predstavuje 0,5 kg/90s. 
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Obrázok 2  Výlisky z hrozna 

 
VÝSLEDKY A DIKUSIA 

Pri experimente s výliskami z hrozna získanými ako odpad pri lisovaní hrozna boli 
sledované jednotlivé kvantitatívne ukazovatele produkovaných zložiek, ale aj parametre 
samotného procesu, ktorými boli procesná teplota a rýchlosť pohybu biomasy v reaktoroch 
vyjadrená veľkosťou dávky za časovú jednotku (kg/h). Získané výsledky výťažkov v pevnej, 
kvapalnej a plynnej forme biopalív sú uvedené v tabuľke 1. 

 
Tabuľka 1 Produkcia výstupov po termochemickej konverzii 

Dávkovanie, kg/h 20 

Priemerná produkcia plynu, m3/h 9,05 

Priemerná produkcia kvapalnej zložky, kg/h 6,08 

Priemerná produkcia biouhlia, kg/h 5,2 

Celkové množstvo použitej biomasy, kg 92 

Množstvo vyprodukovaného plynu, m3 40 

Množstvo vyprudovanej kvapalnej zložky, kg 28 

Množstvo vyprodukovaného biouhlia, kg 24 
 

Na obrázku 3 je znázornený priebeh produkcie plynu pri konštantnom dávkovaní 20 
kg/h. Priemerná produkcia plynu, ktorá bola stanovená v priebehu ustálenej produkcie plynu 
predstavuje hodnotu 9,05 m3/h. 

Na výstupe zo splyňovacej jednotky sa vyprodukovaný uhlík, ktorý bol chladený na 
teplotu 20 °C zhromažďoval v nádobe.  Z celkového použitého množstva biomasy 92 kg sa 
vyprdukovalo 24 kg biouhlia.  Na obrázku 5 je znázornené vyprodukované uhlie. 

Xu et al. (2009) vykonávali experiment s biomasou hroznových zvyškov, 
pozostávajúcich z hroznových šúp a zmesi hroznových šúp a semien. Pre výskum použili reaktor 
s bublajúcim fluidizovaným lôžkom. Boli použité teploty od  300 – 600 °C a troma dobami 
zdržania biomasy v reaktore (2,5, 5, a 20 s). Zistili, že v prípade pyrolýzy hroznových šupiek sa 
teplota 550 °C 
a 5-sekundovej dobe zdržania  biomasy v reaktore javí ako najoptimálnejšie nastavenie 
parametrov procesu pre dosiahnutie maximálnej produkcie reaktorového oleja. Zmes 
hroznových šúp a semien priniesli najlepšie výsledky pri teplote  500 °C. Taktiež zistili, že pri 
vyššej reakčnej teplote stúpa produkcia syntézneho plynu. Pri tomto experimente bolo zistené, 
že čím je dlhšia doba zdržania biomasy v reaktora, tým dochádza k nižšiemu výťažku bio-oleja 
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( 2 s = cca 37 %; 5 s = 36  %; 20 s = 28 %) , vyššiemu výťažku plynného produktu (2 s = 21 %; 
5 s = cca 23 %; 20 s = cca 31 %) avšak množstvo uhlíka ostáva vždy konštantné (cca 39 - 40 %). 
Odpad tejto technológie tvorí vyzrážaná voda, ktorá v prieme dosiahla pri rôznych teplotách 500 
– 550 °C hodnoty v priemere 11,7%. Pre každý typ biomasy bolo použitých 0,4  kg po dobu 30 
min. 

 

 
 Obrázok 3 Produkcia plynu  

 
Teploty splyňovania biomasy vo všetkých sekciách reaktora boli nastavené na 520 °C. 

Obrázok 4 znázorňuje priebeh teploty počas splyňovania biomasy.  
 
 

 
Obrázok 4 – Priebeh teploty počas experimentu 

 

 
Obrázok 5 – Biouhlie 
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ZÁVER 
Predkladaný príspevok poukazuje na možnosť termochemickej premeny výliskov 

hrozna na plynnú, kvapalnú a tuhú zložku, ktorú je možné po úprave využitť na energetické 
účely. Ako vyplýva z výsledkov, z celkového množstva vstupnej biomasy sa 28 kg premení na 
kvapalnú zložku, 24 kg sa prekonvertuje na tuhú zložku a zvyšok zostane v plynnej podobe. 
Výstupy v takýchto formách je možné využiť na spaľovanie v spaľovacích motoroch. 
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ZHODNOTENIE PLNIACEHO PROCESU VO VINÁRSKOM PODNIKU 
EVALUATION OF THE FILLING PROCESS IN THE WINERY  

JÁN JOBBÁGY, MILAN HRNKA, MICHAL ANGELOVIČ, KOLOMAN KRIŠTOF, TOMÁŠ GIERTL 
Katedra strojov a výrobných biosystémov, ÚPTDB, TF SPU v Nitre  

 
 

Abstract: This article is focused on the overview and application of the filling process in the 
winery. The selected winery, Virex s.r.o., is headquartered in Nesvady, with 
vineyards and wine production located in the village Bajč - part of the Hurbanovo 
growing region. For this article, we focused on describing the various machinery used 
in wine making and evaluated impact on the bottling process. The final part is an 
overall assessment of bottling based on the results of my research. The filling device 
yields 966 pcs.hr-1. The results showed that the main working time of the total 
working shift was 73.2%. Hence, a 54% efficiency is achieved. The measured and 
calculated results show that the line meets the technical and performance parameters 
specified by the manufacturer in the technical documentation. 

 
Key words: viniculture, filling process, winery 
  
ÚVOD 

Víno sa už od dávnych čias nazýva nápojom bohov. Ľudia sa snažia nachádzať stále nové 
výrobné postupy, ktoré by im aspoň čiastočne uľahčili náročnú a veľmi zdĺhavú prácu pri 
procese výroby (Jobbágy a kol., 2022). Fľaškovanie vína predstavuje z pohľadu vinárskej praxe 
významný technologický proces vedúci ku konečnej finalizácii vína, ktorá prispieva k jeho 
lepšiemu predaju na trhu (Burg, Zemánek, 2014). Využívanie mobilných liniek je vo väčšej 
miere rozšírené vo vyspelých vinárskych štátoch (Taliansko, Rakúsko, Nemecko), kde sú tieto 
zariadenia bežne prevádzkované formou služby. Pre užívateľa tak odpadajú vysoké investície 
do potrebného technologického vybavenia (hala, stroje a zariadenia) (Jobbágy a kol., 2022). 
Víno by malo dlhšiu dobu pred plnením do fliaš vykazovať ustálenú hladinu SO2, to znamená, 
že voľná síra by sa mala pohybovať v rozmedzí 45 – 55 mg.l-1 (Jobbágy, Findura, 2013). 
Uzatváracie stroje sú funkčne samostatné, aj keď často sú spájané do monoblokov s plniacimi 
zariadeniami. Konštrukčné rozdiely jednotlivých uzatváracích strojov vyplývajú z rozmanitosti 
používaných uzáverov (Ružbarský a kol., 2005). 

 

   
Obrázok 1 Mobilné fľaškovacie linky (Puček a kol., 2014) 

 
Cieľom príspevku bolo zhodnotenie plniaceho procesu fľaškovacej linky vo vinárskom 

podniku, t.j. vyhodnotiť výkonnosť vybraných strojov, ktoré sú zaradené vo fľaškovacej linke. 
 

MATERIÁL A METÓDY  
Výsledky majú zhodnotiť súčasný stav technologických vlastností fľaškovacej linky a jej 

výkonové parametre pri plniacej linke. Výskumné práce prebiehali v o vinárskom podniku Virex 
s.r.o., Bajč. Vinárska spoločnosť VIREX s.r.o. so sídlom v Nesvadoch a prevádzkou v Bajči 
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vznikla v roku 1996 a nadväzuje na tradíciu pestovania viniča a výrobu kvalitných vín z oblasti 
hurbanovského vinohradníckeho rajónu. Pôvodný závod patril firme Bajč – produkt. Vo 
výrobnej prevádzke v Bajči spracovávajú hrozno z vlastnej produkcie a z nakúpených kvalitných 
odrôd z okolia, od zmluvných partnerov z oblasti Mužla, Svätý Peter, Dvory n. Žitavou, Nová 
Vieska, Strekov. Hlavným cieľom je produkcia tichých vín južného typu a vín s prívlastkom ako 
sú výbery z hrozna a neskorý zber. V ponuke má spoločnosť kvalitné akostné odrodové vína 
Frankovka modrá, Müller Thurgau, Veltlínske zelené, Rizling vlašský, Svätovavrinecké, Devín, 
Chardonnay, a vína s prívlastkom – neskorý zber Rulandské modré, Chardonnay, Cabernet 
Sauvignon. 

Charakteristika technologického postupu spracovania hrozna vo vinárskom podniku je 
definovaná na obr. 2.  

 

 
Obrázok 2 Rozmiestnenie zariadení vo vinárskom podniku 

1 – príjem, 2 – špirálový dopravník, 3 – odstopkovač, 4 – vretenový dopravník, 5 – lis otvorený, 6 – lis 
uzatvorený, 7 – zberná nádoba na stopky, 8 – dopravník stopiek a strapiny, 9 - hrablicový dopravník 
 
Víno sa do zásobníka plničky privádza z nádrží pomocou čerpadla cez doskový a následne 

sviečkový filter, pričom stálu výšku hladiny v zásobníku udržiava plavákový uzáver. Prísun 
prázdnych fliaš je zabezpečený pracovníkom (obr.3 vľavo), ktorý ich vkladá na doštičkový 
dopravník. Pomocou podávacej závitovky sú fľaše navádzané do obežnej hviezdice plničky. 
Monoblok plničky fliaš GAI má 16 plniacich hláv. Plnenie prebieha na princípe atmosférického 
tlaku. Víno zo zásobníka plničky odteká plniacimi rúrkami samospádom do fliaš. Monoblok 
plničky fliaš GAI je vybavený jedným uzatváracím mechanizmom s vlastným zásobníkom 
korkov. Podávanie korkových uzáverov pracuje na vibračnom princípe. Prísun naplnených fliaš 
je navádzaný do hviezdice, kde mechanizmus, ktorý prijíma vo hviezdici fľaše, aktivuje pohyb 
uzatváracej hlavy a jej pootočením dôjde k zovretiu zátky. Zatlačenie zaistí uzatvárací čap. 
V tab.1 sú znázornené technické a výkonnostné parametre. 
 

    
Obrázok 3 Plnička fliaš, ručné vkladanie fliaš, vpravo detail plničky fliaš 
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Tabuľka 1 Technické parametre plničky fliaš 
Parameter, - JEDNOTKA HODNOTA 
Typ motora - M 90 L4 

Príkon kW 1,5 
Otáčky min-1 1420 
Účinník cos φ 0,80 

IP – ochrana - 44 
Napätie V 220 / 380 

Frekvencia Hz 50 
Výkon ks.h-1 1800 
Dĺžka mm 2400 
Šírka mm 1650 
Výška mm 2200 

 
Tabuľka 2 Triedenie časov podľa STN 470120 

OZNAČENIE JEDNOTKA NÁZOV VYSVETLIVKY 
t1 s Čas hlavný. Čas, kedy technologické zariadenie 

vykonáva činnosť pre ktorú je určené. 
t2 s Čas pomocný. Čas na pravidelne, sa opakujúcu 

pomocnú činnosť ktorá umožňuje 
plynulý priebeh času hlavného. 

t2 = t21 + t22 + t23 + t24 
t21 s Čas pomocný pre 

premiestnenie pravidelných 
alebo nútených, pohyb ich 
pracovných mechanizmov. 

Objektívne nutné prerušenie hlavného 
času predvídané organizáciou práce. 

t22 s Čas pomocný na doplnenie 
alebo vyprázdnenie 

základného pomocného 
materiálu. 

Prerušenie hlavného času počas ktorého 
technologické zariadenie nevybavené 
nakladacím a vykladacím zariadením, 

plnenie alebo vyprázdňovanie. 
t23 s Čas pomocný na prerušenie 

činnosti zariadenia z 
mimoriadnych dôvodov. 

Prerušenie hlavného času, vyplývajúce 
s premenlivých vlastností pracoviska 

(vizuálna kontrola stroja). 
t24 
 

s Čas na ostatné pomocné 
operácie. 

 

t3 s Čas na údržbu a prípravu 
technologického zariadenia. 

t3 = t31 + t32 = t33 

t31 s Čas na zmenovú údržbu. Čas na vykonanie úkonov, predpísanej 
zmenovej údržby. 

t32 s Čas na prestavbu z 
prepravnej polohy do 

pracovnej polohy. 

Čas na nastavenia. 

t33 s Čas na prvé nastavenie. Čas na nastavenie technologického 
zariadenia, aby jeho činnosť 

zodpovedala predpísanej kvalite. 
t4 s Čas na odstránenie porúch. t4 = t41 + t42 
t41 s Čas na odstránenie 

funkčných porúch. 
Čas na odstránenie závad pričom 

zariadenie nie je z technického hľadiska 
poškodené (upchatie, nastavovanie). 

t42 s Čas na odstránenie 
technických porúch. 

 

t5 s Čas na odpočinok. Obsahuje čas na jedlo, čas na oddych, 
čas na prirodzenú potrebu. 

t6 s Čas na prejazdy. Čas potrebný na prepravu na 
pracovisko. 

t7 s Stratový čas. Prestoje nezávislé od obsluhy stroja, čas 
čakania na materiál. 

t8 s Ostatný stratový čas. Prestoje spôsobené meteorologickými 
podmienkami, zlou organizáciou práce. 

 
Hodnotenie linky na fľaškovanie vína prebiehalo prostredníctvom nameraných časov počas 

jej pracovnej zmeny. Pri triedení časov a stanovení prevádzkových ukazovateľov sa vychádzalo 
z normy STN 470120 „Metódy merania času a stanovenie prevádzkových ukazovateľov“ (tab. 
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2). Namerané výsledky z meraní sa vyhodnotili  matematicko – štatistickou metódou a grafickým 
znázornením. Údaje pre zhodnotenie linky sme získali meraním časov plnenia fliaš vínom za 
zmenu. Meranie sme uskutočnili počas piatich pracovných zmien. Na meranie jednotlivých 
článkov linky sme používali stopky. 

Plnenie vína do obalov predstavuje technologický proces, ktorý zlučuje súčasne niekoľko 
pracovných operácií. Hlavné časti linky na fľaškovanie sú nasledovné: 

 zariadenie na fľaškovanie vína typu GAI, 
 zariadenie pre inštaláciu záklopky,  
 termický tunel,  
 etiketovačka typu SR-1,  
 zmrašťovací tunel typu Samsa Pack.  

 
VÝSLEDKY A DIKUSIA 

Ako sme už uviedli merania prebiehali vo vybranom vinárskom podniku ktorého 
hlavným predmetom činnosti je: 
 nákup a spracovanie hrozna, výroba vína, zabezpečenie zásobovania trhu, 
 dodávka vlastnej produkcie do obchodných sietí (veľkoobchod Šuty, Labaš, Megas, 

vinotéka Bojnice, distribučné sklady Heineken Slovensko a pod.), 
 zahraničná obchodná činnosť v oblasti nákupu a predaja. 

 
Vína vyrábané v podniku Virex s.r.o., Bajč sa vyznačujú vysokou kvalitou, o tom svedčí 

aj viacero ocenení z vinárskych podujatí, vína získali jednu zlatú a dve strieborné medaily. Pri 
plnení a uzatváraní v monobloku plničky fliaš GAI sa pri meraní vyskytovali nasledovné 
prestoje: 
 rozbitie fľaše, 
 zaseknutie zátky, 
 čakanie na paletu prázdnych fliaš, 
 dopĺňanie korkových uzáverov, 
 zmena druhu vína. 

 
Merania sa sústredili na vybrané zariadenie fľaškovacej linky – monoblok plničky fliaš 

GAI. Zhodnotenia nameraných výsledkov plničky fliaš sú uvedené v tabuľke 3.  
 

Tabuľka 3 Ukazovatele dosiahnuté pri plnení 
Meranie, - t1, s t2, s t3, s t4, s t5, s 

1 21 883 463 6 267 187 1 800 
2 21 426 454 6 825 95 1 800 
3 21 817 494 6 411 78 1 800 
4 21 662 487 6 589 62 1 800 
5 21 510 471 6 720 99 1 800 

Priemer, s 21 660 473,80 5 562 104,2 1 800 
SO, s 194,70 16,57 226,21 48,57 0,0 
Vk, s 0,9 3,5 3,4 46,6 0,0 

t1-t5 – sledované časy, SO – smerodajná odchýlka, Vk – variačný koeficient, % 
 
Zo zaznamenaných a vypočítaných časových údajov získaných z meraní vo vinárskom 

podniku Virex s.r.o. Bajč, je možné zhodnotiť fľaškovaciu linku na víno, na základe výkonnosti 
a využívania času práce počas zmien.  

Merania v uvedenom podniku sa vykonávali na fľaškovacej linke a to počas piatich 
pracovných zmien, pričom bola nastavená na plnenie do sklenených fliaš s objemom 0,7 l. 
Výrobcom udávaná výkonnosť pre tento stroj bola 1 800 ks.h-1. Priemerný čas, kedy 
technologické zariadenie vykonávalo činnosť, pre ktorú je určené bol 6,01 h za zmenu. 
Priemerná výkonnosť plničky GAI v čase pracovnej zmeny predstavovala 5 808 ks, čo je 966 
ks.h-1 (využitie stroja na 54 %).  

19 DOI: https://doi.org/10.15414/2022.9788055225340

https://doi.org/10.15414/2022.9788055225340


Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe 
so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo 

Merania v uvedenom podniku sa vykonávali na fľaškovacej linke aj v roku 2012 taktiež 
počas piatich pracovných zmien (plnenie do sklenených fliaš s objemom 0,7 l). Čas na prejazdy, 
stratový čas a ostatný stratový čas (prestoje spôsobené meteorologickými podmienkami, zlou 
organizáciou práce) sa počas meraní nevyskytovali (Virág, 2012). Stacionárne plniace linky 
prevládajú a predstavujú v porovnaní s linkami mobilnými investične mnohonásobne 
nákladnejšie zariadenia. Vedľa konštrukčnej a technickej náročnosti týchto zariadení navyšujú 
ich cenu ďalšie investície spojené s výstavbou a údržbou ostatných súčastí plniacich liniek. 
Výkonnosti týchto zariadení sa pohybujú v rozmedzí 3 000 – 100 000 naplnených fliaš za 
hodinu. Zmenová výkonnosť linky potom je 25 000 – 800 000 fliaš (Jobbágy, 2022). 
Fľaškovanie v dnešnej dobe prebieha za pomoci fľaškovacej linky. Fľašky by mali byť sterilné. 
Na etiketách, alebo priamo na fľaši by mali byť uvedené kódy identifikujúce dátum, kedy bola 
daná šarža fľaškovaná. Fľaše za potom ukladajú do kartónov alebo drevených debničiek a sú 
pripravené na export ku konečným zákazníkom (Stevenson, 2002). 
 
Tabuľka 4 Ukazovatele vypočítané pri plnení 

Ukazovateľ 
Číslo merania, - 

Priemer SO Vk, % 
1 2 3 4 5 

T02, s 22 346 21 880 22 311 22 149 21 981 22 133 202,74 0,9 
T04, s 28 800 28 800 28 800 28 800 28 800 28 800 0,0 0,0 
T07, s 30 600 30 600 30 600 30 600 30 600 30 600 0,0 0,0 
T08, s 30 600 30 600 30 600 30 600 30 600 30 600 0,0 0,0 
K02, s 0,979 0,979 0,978 0,978 0,979 0,979 0,001 0,1 
K04, s 0,760 0,744 0,758 0,752 0,747 0,752 0,007 0,9 
K07, s 0,715 0,700 0,713 0,708 0,703 0,708 0,006 0,9 

Q1. ks.s-1 0,271 0,265 0,269 0,269 0,266 0,268 0,002 0,8 
Q02. ks.s-1 0,265 0,260 0,264 0,263 0,260 0,262 0,002 0,8 
Q04. ks.s-1 0,206 0,197 0,204 0,203 0,199 0,202 0,003 1,7 
Q07. ks.s-1 0,193 0,186 0,192 0,191 0,187 0,19 0,003 1,7 

SO – smerodajná odchýlka, Vk – variačný koeficient, %; T02 - čas operatívny, s; T04 - čas produktívny, s; T07 - 
čas prevádzkový, s; K02 - koeficient využitia operatívneho času, ks.s-1; K04 - koeficient využitia produktívneho 
času, ks.s-1; K07 - koeficient využitia času prevádzkového nasadenia, ks.s-1; Q1 - výkonnosť plniacej linky 
v hlavnom čase, ks.s-1; Q02 - výkonnosť plniacej linky v čase operatívnom, ks.s-1; Q04 - výkonnosť plniacej 
linky v čase produktívnom, ks.s-1; Q07 - výkonnosť plniacej linky v čase celkového nasadenia, ks.s-1 
 

 
Obrázok 3 Časové snímky využitia Plničky GAI počas piatich zmien 

 
Obal pre víno je dôležitý z dvoch aspektov. Jedným je estetický, dizajnový a druhým ešte 

dôležitejším je funkčnosť - uchovať potravinu alebo víno čo najdlhšie v nezmenenom stave 
alebo dokonca vylepšovať jeho kvalitu. Víno v skle sa môže uzatvárať rôznymi uzávermi, 
ktorými sú rôzne druhy korku, sklo, plastová zátka, skrutkový  uzáver (Movino, 2022). 
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Objem použitých fliaš je rôzny. Za základný formát sa považuje 0,75 l. Menší objem má 
formát Demi s 0,375 l. Väčších formátov od základného je niekoľko. Dvojnásobok základného 
objemu, 1,5 l má fľaša nazývaná Magnum. Dvojnásobkom magnumu je Double Magnum (3 l). 
Nasleduje Jérobom o objeme 4,5-5 l v závislosti od konkrétneho Chateaux. Ďalej Imperiám so 
6 l. Fľaše väčších objemov ako 6 l sa podľa Dominca vyskytujú len zriedka a podľa Priewea 
existujú prakticky len pre šampanské. Ide o typ Salmanzar s objemom 9 l, Balthazar s 12 l, 
Nebukadnezar s 15 l a napokon Melchior o objeme 18 l (Priewe, 2003). 
 
ZÁVER 

Cieľom príspevku bolo v podniku Virex s.r.o. zhodnotiť linku na fľaškovanie, kde sme sa 
zamerali na časové a výkonnostné parametre. Z nameraných a vypočítaných výsledkov vyplýva, 
že linka spĺňa technické a výkonnostné parametre udávané výrobcom v technickej dokumentácii.  

Plnička GAI je plne prispôsobená vykonávať prácu, na ktorú bola skonštruovaná. Počas 
merania sa nám nevyskytovali žiadne závažné technické a technologické poruchy. V podniku je 
možné dosiahnuť vyššiu produktivitu práce a to zavedením modernejšej techniky. 
Zmodernizovaním by sa zvýšila produktivita práce a ušetria sa pracovné sily, znížili by sa 
náklady na prevádzku a dosiahlo by sa vyšších výnosov. Pri konkrétnych podmienkach odbytu 
a skladovacích priestorov sú vyššie výkony nepotrebné. Automatizovaný proces výroby zaručuje 
minimálne zasahovanie do výrobného cyklu a vysokú hygienu práce obsluhy, ako aj hygienicky 
nezávadný produkt. 
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ZHODNOTENIE LINKY NA FĽAŠOVANIE VO VINÁRSKOM PODNIKU 
EVALUATION OF THE BOTTLING PROCESS IN THE WINERY  

JÁN JOBBÁGY1, MILAN HRNKA1, PETER CZAKO2 

1Katedra strojov a výrobných biosystémov, ÚPTDB, TF SPU v Nitre  
 2Ústav potravinárstva, FBP SPU v Nitre 

 
 

Abstract: In the presented contribution, we focused on the evaluation of the quality of work of 
selected components of the wine bottling line. The time frames and performance of 
the labeler and the shrink tunnel were monitored and evaluated. The measurements 
were taken at the Virex winery, Nesvady (Bajč). When monitoring the SR-1 labeling 
machine, the performance indicated by the manufacturer was higher than what was 
achieved in our measurements, 960 pcs.h-1 (utilization of the labeling machine at 48%, 
the average time when the technological equipment was operating was 6.05 h per 
shift). The average time when the shrink tunnel was operating was 5.88 h per 
workday. The maximum performance of the TSP-2 shrink tunnel specified by the 
manufacturer was not determined, while the average performance of the device was 
968 pcs per workday (164 pcs.h-1 cartons). When applying the mentioned devices, no 
lost time for crossings was recorded. 

 
Key words: bottling process,  wine production, winery 
  
ÚVOD 

Pri nasadení fľaškovacieho procesu je potrebné zachovať pracovný postup, ktorý pozostáva 
zo senzorického a analytického výberu vína, kontroly voľnej síry vo víne, kontroly stability vína 
voči vypadávaniu vínneho kameňa, kontrola stability vína na bielkoviny a filtrácia vína pred 
plnením vína do fliaš (Jobbágy, Findura, 2013). Filtrácia by sa mala realizovať 2 – 3 dni pred 
plnením vína do fliaš, aby sa mohol uvoľniť prebytočný kyslík, ktorý sa tam dostal počas jeho 
filtrácie (Jobbágy a kol., 2022). Fľaškovanie vína predstavuje z pohľadu vinárskej praxe 
významný technologický proces vedúci ku konečnej finalizácii vína, ktorá prispieva k jeho 
lepšiemu predaju na trhu. Na trhu sa objavujú stále častejšie nové druhy obalov napr. PET fľaše, 
obaly TETRA Pack, hliníkové plechovky a ďalšie, výsadné postavenie však naďalej zaujímajú 
tradičné sklenené fľaše  (Burg, Zemánek, 2014). Fľaškovacie linky sú charakteristické 
kontinuálnym spôsobom prevádzky, podľa konštrukčnej úrovne a investičných náročností sú 
zostavované do rôznych celkov, ktorých základom je vždy plniaci monoblok. Sklenená fľaša je 
stále najvhodnejšou nádobou na uskladnenie vína, poskytuje najvhodnejšie predpoklady pre jeho 
neutrálne skladovanie bez prístupu vzduchu po dlhú dobu. Fľaša víno chráni a konzervuje, 
dovolí mu dozrievať a získať potenciál (Jobbágy, Findura, 2013). Stacionárne plniace linky (obr. 
1) prevládajú a predstavujú v porovnaní s linkami mobilnými investične mnohonásobne 
nákladnejšie zariadenia. V prvom rade sa vydezinfikuje a nastaví fľašovacia linka. Následne 
víno na vstupe do linky prechádza finálnou filtráciou. Začiatok linky je tvorený umývacou 
sekciou, následne sa fľaše vysušia. Poslednou fázou je plnenie, etiketovanie a adjustácia 
(Fľašovanie vín, 2022). 

 

 
Obrázok 1 Fľaškovacie linky, etiketovačka (Fľašovanie vín, 2022) 
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Cieľom príspevku bolo zhodnotenie linky na fľaškovanie vo vinárskom podniku so 
zameraním na etiketovačku a zmrašťovací tunel. 
 
MATERIÁL A METÓDY  

V predkladanom príspevku sme sa zamerali na zhodnotenie vybranej linky pri fľaškovaní 
vína. Výskumné práce prebiehali v o vinárskom podniku Virex s.r.o., Bajč. Vinárska spoločnosť 
VIREX s.r.o. so sídlom v Nesvadoch a prevádzkou v Bajči vznikla v roku 1996 a nadväzuje na 
tradíciu pestovania viniča a výrobu kvalitných vín z oblasti hurbanovského vinohradníckeho 
rajónu. Pôvodný závod patril firme Bajč – produkt. Vo výrobnej prevádzke v Bajči spracovávajú 
hrozno z vlastnej produkcie a z nakúpených kvalitných odrôd z okolia, od zmluvných partnerov 
z oblasti Mužla, Svätý Peter, Dvory n. Žitavou, Nová Vieska, Strekov. Hlavným cieľom je 
produkcia tichých vín južného typu a vín s prívlastkom ako sú výbery z hrozna a neskorý zber. 
V ponuke má spoločnosť kvalitné akostné odrodové vína Frankovka modrá, Müller Thurgau, 
Veltlínske zelené, Rizling vlašský, Svätovavrinecké, Devín, Chardonnay, a vína s prívlastkom – 
neskorý zber Rulandské modré, Chardonnay, Cabernet Sauvignon. 

Víno sa do zásobníka plničky privádza z nádrží pomocou čerpadla cez doskový a následne 
sviečkový filter, pričom stálu výšku hladiny v zásobníku udržiava plavákový uzáver. Prísun 
prázdnych fliaš je zabezpečený pracovníkom, ktorý ich vkladá na doštičkový dopravník. 
Pomocou podávacej závitovky sú fľaše navádzané do obežnej hviezdice plničky. Monoblok 
plničky fliaš GAI má 16 plniacich hláv. Plnenie prebieha na princípe atmosférického tlaku. Víno 
zo zásobníka plničky odteká plniacimi rúrkami samospádom do fliaš. Monoblok plničky fliaš 
GAI je vybavený jedným uzatváracím mechanizmom s vlastným zásobníkom korkov. Podávanie 
korkových uzáverov pracuje na vibračnom princípe. Prísun naplnených fliaš je navádzaný do 
hviezdice, kde mechanizmus, ktorý prijíma vo hviezdici fľaše, aktivuje pohyb uzatváracej hlavy 
a jej pootočením dôjde k zovretiu zátky. Zatlačenie zaistí uzatvárací čap.  
 
Zariadenie pre inštaláciu záklopky, termický tunel 

Zariadenie pre inštaláciu záklopky (obr. 2) tyčkou registruje korok, ak sa korok nenachádza 
na mieste záklopka sa nenasadí a mechanizmus zastaví celú fľaškovaciu linku. Termický tunel 
je vybavený vyhrievacími telesami umiestnenými po jeho vnútorných stranách. Tunel je 
uchytený na posuvnom stojane a v požadovanej výške nad doštičkovým dopravníkom, ktorý 
zabezpečuje prísun fliaš so záklopkami k termickému tunelu. Dôležitú úlohu zohráva nastavenie 
výkonu vyhrievacej špirály a rýchlosť prísunu fliaš, nastavenie termo-kapslí podľa výšky fľaše. 
 

   
Obrázok 2 Zariadenie pre inštaláciu záklopky a termický tunel, detail inštalácie záklopky 

 
Automatický etiketovací stroj SR-1 

Naplnené a uzatvorené fľaše prichádzajú po doštičkovom dopravníku a sú pomocou 
podávacej závitovky navádzané do vstupnej hviezdice ktorá ich dopraví na etiketovaciu pozíciu 
(obr. 3). Zo zásobníka etikiet sa etiketa premiestni paletkovým kolesom na koleso vybavené 
pridržiavačmi, z ktorého sa prenáša priamo na fľašu. Následne je etiketa uhladená kefami a 
penovými vankúšmi. Fľaša vychádza zo stroja cez výstupnú hviezdicu a ďalej je dopravovaná 
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doštičkovým dopravníkom do baliaceho stroja. Pohon dopravníkov je zabezpečený 
elektromotormi. Označovania etikiet prebieha bezdotykovou tlačou pomocou prístroja Ink Jet. 
Na etiketu sú tlačené základné informácie pre spotrebiteľa, dátum plnenia, výrobná dávka a 
podobne. V tab.1 sú uvedené technické a výkonnostné parametre etiketovacieho stroja SR-1. 

 

   
Obrázok 3 Automatický etiketovací stroj SR-1 a zmrašťovací tunel Samsa Pack 

 
Tabuľka 1 Technické parametre automatického etiketovacieho stroja SR-1 

UKAZOVATEĽ JEDNOTKA HODNOTA 
Typ motora - T-DA 80-4B/01 

Príkon kW 0,79 
Otáčky min-1 1385 
Účinník cos φ 0,78 

IP – ochrana - 55 
Napätie V 220-240 / 380-420 

Frekvencia Hz 50 
Maximálny výkon ks.h-1 2000 

Dĺžka mm 2000 
Šírka mm 1255 
Výška mm 1680 

Hmotnosť kg 850 
 

Zmrašťovací tunel Samsa Pack 
K zmrašťovaciemu tunelu sú privádzané fľaše pomocou doštičkového dopravníka a pred 

vstupom do tunela sa nachádza pneumatický podávač. Fľaše posúva podávač v dvoch radoch 
smerom dopredu. Senzor identifikuje potrebný počet fliaš v rade, následne sa fľaše posúvajú na 
miesto, kde sa obaľujú s dvomi kotúčmi zmaršťovacej fólie. Keď sa rolka fólie minie pneumatický 
podávač neposunie fľaše do tunela. Fólie sú vzájomne spojené, tým sa fólia odvíja z oboch kotúčov 
súbežne. Po obalení sa spustí smerom dole mechanizmus na ktorom sú dva vyhrievacie valce, 
ktorých dĺžka presahuje šírku fólie, medzi valcami je nôž (teplota noža 180℃) ktorý slúži k 
odrezaniu fólie, pričom sa rozdelené konce fólie zvaria. Takto obalené fľaše sa posúvajú 
valčekovým dopravníkom cez zmrašťovací tunel, ktorého vyhrievanie je pomocou špirálového 
telesa. Teplota vzduchu v tunely je 160 ℃. Pomocou 3 ventilátorov sa zabezpečuje v tunely 
cirkulácia vzduchu. Obalené fľaše sú schladzované prúdom vzduchu pred koncom tunela. Na 
konci valčekového dopravníka stojí obsluha, ktorá odoberá a ukladá fľaše na paletu, ktorú si zdvíha 
nízkozdvižným vozíkom na požadovanú výšku, pre lepšiu manipuláciu a ergonómiu pri práci. Na 
jednu paletu sa ukladá 378 ks fliaš (denne cca 15 paliet), ktoré sa následne odvážajú 
nízkozdvižným vozíkom k baliacemu stroju. Hmotnosť zariadenia je 1 400 kg. 
 
Hodnotenie linky na fľašovanie vína 

Hodnotenie linky na fľaškovanie vína prebiehalo prostredníctvom nameraných časov počas 
jej pracovnej zmeny. Pri triedení časov a stanovení prevádzkových ukazovateľov sa vychádzalo 
z normy STN 470120 „Metódy merania času a stanovenie prevádzkových ukazovateľov“ (tab. 2). 
Namerané výsledky z meraní sa vyhodnotili  matematicko – štatistickou metódou a grafickým 
znázornením. Údaje pre zhodnotenie linky sme získali meraním časov plnenia fliaš vínom za 
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zmenu. Meranie sme uskutočnili počas piatich pracovných zmien. Na meranie jednotlivých 
článkov linky sme používali stopky. 
Koeficient využitia operatívneho času K02 

𝐾02
𝑡1

𝑡02
,            (1) 

 
t1  - čas hlavný, kedy zariadenie vykonáva činnosť, na ktoré bolo určené, s  
t02  - čas operatívny (t1+t2), s 
t2  - čas pomocný, s. 
 
Koeficient využitia produktívneho času K04 
𝐾04

𝑡1

𝑡04
,            (2) 

 
t04  - čas produktívny (t02 +t3 + t4), s 
t3 - čas na údržbu a nastavenie stroja, s 
t4 - čas na odstránenie porúch, s. 
 
Čas na odstránenie porúch pozostáva z času na odstránenie funkčných porúch, času na 
odstránenie technických porúch a z  času na odstránenie poruchy. 
 
Koeficient využitia času prevádzkového nasadenia K07 

𝐾07
𝑡1

𝑡07
,            (3) 

 
t07  - čas prevádzkový (t04 +t5 + t6 + t7), s 
t5 - čas na odpočinok, s 
t6 - čas na prejazdy, s 
t7 - čas stratový, s. 
 

Plnenie vína do obalov predstavuje technologický proces, ktorý zlučuje súčasne niekoľko 
pracovných operácií. Hlavné časti linky na fľaškovanie sú nasledovné (výskum sa bude 
zameriavať na označené procesy): 

 zariadenie na fľaškovanie vína typu GAI, zariadenie pre inštaláciu záklopky, termický 
tunel,  

 etiketovačka typu SR-1 a zmrašťovací tunel typu Samsa Pack.  
 
Tabuľka 2 Triedenie časov podľa STN 470120 

OZNAČENIE JEDNOTKA NÁZOV VYSVETLIVKY 
t1 s Čas hlavný. Čas, kedy technologické zariadenie 

vykonáva činnosť pre ktorú je určené. 
t2 s Čas pomocný. Čas na pravidelne, sa opakujúcu 

pomocnú činnosť ktorá umožňuje 
plynulý priebeh času hlavného. 

t2 = t21 + t22 + t23 + t24 
t21 s Čas pomocný pre 

premiestnenie pravidelných 
alebo nútených, pohyb ich 
pracovných mechanizmov. 

Objektívne nutné prerušenie hlavného 
času predvídané organizáciou práce. 

t22 s Čas pomocný na doplnenie 
alebo vyprázdnenie 

základného pomocného 
materiálu. 

Prerušenie hlavného času počas ktorého 
technologické zariadenie nevybavené 
nakladacím a vykladacím zariadením, 

plnenie alebo vyprázdňovanie. 
t23 s Čas pomocný na prerušenie 

činnosti zariadenia z 
mimoriadnych dôvodov. 

Prerušenie hlavného času, vyplývajúce s 
premenlivých vlastností pracoviska 

(vizuálna kontrola stroja). 
t24 
 

s Čas na ostatné pomocné 
operácie. 

 

t3 s Čas na údržbu a prípravu 
technologického zariadenia. 

t3 = t31 + t32 = t33 
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t31 s Čas na zmenovú údržbu. Čas na vykonanie úkonov, predpísanej 
zmenovej údržby. 

t32 s Čas na prestavbu z 
prepravnej polohy do 

pracovnej polohy. 

Čas na nastavenia. 

t33 s Čas na prvé nastavenie. Čas na nastavenie technologického 
zariadenia, aby jeho činnosť zodpovedala 

predpísanej kvalite. 
t4 s Čas na odstránenie porúch. t4 = t41 + t42 
t41 s Čas na odstránenie 

funkčných porúch. 
Čas na odstránenie závad pričom 

zariadenie nie je z technického hľadiska 
poškodené (upchatie, nastavovanie). 

t42 s Čas na odstránenie 
technických porúch. 

 

t5 s Čas na odpočinok. Obsahuje čas na jedlo, čas na oddych, čas 
na prirodzenú potrebu. 

t6 s Čas na prejazdy. Čas potrebný na prepravu na pracovisko. 
t7 s Stratový čas. Prestoje nezávislé od obsluhy stroja, čas 

čakania na materiál. 
t8 s Ostatný stratový čas. Prestoje spôsobené meteorologickými 

podmienkami, zlou organizáciou práce. 

 
VÝSLEDKY A DIKUSIA 

Zo zaznamenaných a vypočítaných časových údajov získaných z meraní vo vinárskom 
podniku Virex s.r.o. Bajč, je možné zhodnotiť fľaškovaciu linku na víno, na základe výkonnosti 
a využívania času práce počas zmien.  

Ako sme už uviedli merania prebiehali vo vybranom vinárskom podniku Virex. Predmetom 
činnosti podniku okrem nákupu a spracovania hrozna je aj výroby vína.  Vlastná produkcia je 
dodávaná aj do obchodných sietí (veľkoobchod Šuty, Labaš, Megas, vinotéka Bojnice, 
distribučné sklady Heineken Slovensko a pod.) a pritom sa realizuje aj zahraničná obchodná 
činnosť v oblasti nákupu a predaja. Vína vyrábané v podniku Virex s.r.o., Bajč sa vyznačujú 
vysokou kvalitou.  

Merania sa sústredili na vybrané zariadenie fľaškovacej linky – monoblok plničky fliaš 
GAI. Zhodnotenia nameraných výsledkov plničky fliaš sú uvedené v tabuľke 3.  

 
Tabuľka 3 Ukazovatele dosiahnuté pri etiketovaní a zmrašťovaní obalov 

Meranie, - t1, s t2, s t3, s t4, s t5, s t6, s t7, s 
Etiketovanie 

1 21 353 432 1 750 93 1 800 81 5 091 
2 22 139 350 1 463 135 1 800 81 4 632 
3 21 824 347 1 593 49 1 800 81 4 906 
4 22 036 389 1 474 67 1 800 81 4 753 
5 21 591 413 1 492 114 1 800 81 5 109 

Priemer, s 21 789 386,20 1 554 91,60 1 800 81 4 898 
SO, s 321,73 37,65 120,89 34,67 0,000 0,00 208,34 
Vk, s 0,015 0,097 0,078 0,378 0,000 0,00 0,043 

Zmrašťovanie obalov 
1 19 893 135 2 500 0,00 1 800 200 6072 
2 22 041 113 2 500 0,00 1 800 189 3957 
3 21 610 72 2 500 0,00 1 800 95 4523 
4 20 598 87 2 500 0,00 1 800 80 5535 
5 21 847 64 2 500 0,00 1 800 150 4239 

Priemer, s 21 198 94,20 2 500 0,00 1 800 142,8 4865,2 
SO, s 917,14 29,47 0,00 0,00 0,00 54,05 899,87 
Vk, s 0,043 0,313 0,00 0,00 0,00 0,379 0,185 

t1-t7 – sledované časy, SO – smerodajná odchýlka, Vk – variačný koeficient 
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Pri lepení etikiet automatickým etiketovacím strojom SR-1 sa pri meraní vyskytovali 
nasledovné prestoje a údržby: 
 ráno nastavovanie dátumu, dopĺňanie etikiet (zásobník 300 ks), 
 výmena vína - výmena etikiet, zlepenie etikety, 
 ručné lepenie bar codu, 
 lepidlo sa prečerpáva, 2-krát za deň sa vymieňa, umývanie a čistenie po smene. 
 
Pri balení fliaš sa pri meraní vyskytovali nasledovné prestoje a údržby: 
 výmena vrchnej fólie 2-krát za deň, 
 výmena spodnej fólie 1 x za deň, 
 príprava palety, odvoz paliet, 
 nastavenie vyhrievania tunela. 
 
Výrobcom udávaná výkonnosť pre tento stroj je 1 800 ks.h-1. Priemerný čas, kedy 

technologické zariadenie vykonávalo činnosť, pre ktorú je určené bol 6,01 h za zmenu. 
Priemerná výkonnosť plničky GAI v čase pracovnej zmeny predstavuje 5 808 ks, čo je 966 ks.h-

1, tým pádom je využitie stroja na 54 %. Čas na prejazdy, stratový čas a ostatný stratový čas 
(prestoje spôsobené meteorologickými podmienkami, zlou organizáciou práce) sa počas meraní 
nevyskytovali. Z výsledkov posudzovania výkonnosti etiketovačky vyplýva, že dosiahla 
priemernú hodnotu výkonnosti v hlavnom pracovnom čase 961,2 ks.h-1. výkonnosť 
zmrašťovacieho tunela dosiahla v hlavnom pracovnom čase hodnotu 943,2 ks.h-1. Grafické 
zobrazenie dosiahnutých výsledkov je uvedené na obr. 4.  

 

 
Obrázok 4 Časové snímky využitia Etiketovačky a zmrašťovacieho tunela Samsa Pack SR-1, 5 zmien 

 
Do fliaš možno plniť len vyzreté, vyškolené a stabilizované vína, pri ktorých je záruka 

dobrej kvality a stability. Hovorí sa o tzv. „ fľaškovej zrelosti “. Ide o presný čas stáčania do 
fliaš, aby sa po vyzretí vína vo fľašiach získala typická “ fľašková zrelosť „ Na plnenie vínom 
sa najčastejšie používajú fľaše zo zeleného skla (Hronský a kol., 2006). Prvotné fľaškovacie 
linky tvorí súbor strojov, ktoré samostatne zabezpečujú jednotlivé operácie. Stroje sú prepojené 
dopravníkmi a prepravníkmi. Linky druhej kategórie výkonnostnú hranicu podstatnou mierou 
nezvyšujú, ale linky dosahujú vyššiu účinnosť a kvalitatívne parametre, je menšia potreba 
pracovných síl a linka zaberá menšiu plochu (Suková, 1985). Ako uvádza Virág (2012) merania 
v uvedenom podniku sa vykonávali na fľaškovacej linke aj v roku 2012 a to počas piatich 
pracovných zmien, pričom bola nastavená na plnenie do sklenených fliaš s objemom 0,7 l. 
Priemerná výkonnosť plničky v čase pracovnej smeny bola 8 703 ks, čo predstavuje 1439 ks.h-

1, čo je využitie stroja na 79 %. Výrobca uvádza pre etiketovačku výkonnosť 2000 ks.h-1. 
Priemerná výkonnosť etiketovačky v čase pracovnej smeny je taktiež 8 703 ks, pri výkonnosti 
1433 ks.h-1, tento údaj predstavuje priemerné využitie etiketovačky na 71 %. Čas na prejazdy sa 
pri danom posudzovaní meraní nenachádzal. Výrobca zmrašťovacieho tunela TSP-2 je neznámi, 
tým pádom je maximálna výkonnosť neudávaná. Priemerná výkonnosť zmrašťovacieho tunela 
počas piatich smien bola 1450 ks za zmenu, hodinová priemerná výkonnosť bola 236 ks.h-1 
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kartónov. Stroj pracuje maximálnou možnou rýchlosťou na základe čoho sa stanovila hodinová 
výkonnosť v rozmedzí 240 až 250 ks.h-1 zmraštených kartónov. Čas na prejazdy sa opäť pri 
danom posudzovaní meraní nevyskytoval (Virág, 2012).  
 
ZÁVER 

Cieľom príspevku bolo v podniku Virex s.r.o. zhodnotiť vybrané stroje a zariadenia v linke 
na fľaškovanie, kde sme sa zamerali na časové a výkonnostné parametre u etiketovačky 
a zmrašťovacieho tunela. Z nameraných a vypočítaných výsledkov vyplýva, že linka nespĺňala 
technické a výkonnostné parametre udávané výrobcom v technickej dokumentácii. Na základe 
dosiahnutých výsledkov bolo potrebné odporučiť kontrolu linky. Počas výskumných prác sa 
vyskytli aj menšie nedostatky ako prestoje a časové úseky potrebné pre údržbu. Po vykonaní 
údržby a kontroly sa výkonnosť linky približovala k hodnotám stanovených od výrobcu.  
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ANALÝZA BEZTRIESKOVÉHO REZANIA DREVA V ZAHRADNÍCTVE  
ANALYSSYS OF CHIPLESS WOOD CUTTING IN HORTICULTURE  

JÁN KOVÁČ, JOZEF KRILEK, JÁN MELICHERČÍK  
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky, Fakulta techniky, Technická univerzita vo Zvolene, 

T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen,  
 
 

Abstract: On the score of largeness energic slope and value chipless cutting is very important 
analysis cutting forces in process chipless cutting. This paper is focused on the 
description of the methodology of chipless wood cutting in horticulture. The task of 
the article is to describe in detail the selected measurement methodology that will be 
used for the research in the research. The proposed methodology is based on 
theoretical and practical knowledge of wood splitting. These are realized on the 
experimental equipment of the Department of environmental and forest technology, 
which corresponds to input and output parameters of the machine used in forestry. 
Based on the set methodology, laboratory measurements of chipless wood cutting 
using single-acting flat cutting knives will be carried out. 

 
Key words: methodology of wood cutting,  chipless cutting, chipless cutting head 

 
ÚVOD 

Tradičné, už dlho existujúce spôsoby zberu drevín sú veľmi neefektívne z hľadiska tvorby 
odpadu, ale aj z hľadiska náročnosti na obsluhu a počet pracovníkov. Najčastejšie je zber 
vykonávaný pomocou motomanuálnej ťažby, kedy je vysoké riziko poranenia sa, efektívnosť je  
nízka a náročnosť na počet pracovníkov je vysoká. V moderných priemyselných krajinách tieto 
systémy zberu už nie sú viac životaschopné a bývajú často nahradzované mechanizovaným 
zberom v závislosti od podmienok na mieste (Moskalik et al., 2017, Lebelle et al., 2018, Spinelli 
et al., 2002, Spinelli et al., 2017). Najrozšírenejším spôsobom mechanického obrábania dreva je 
rezanie s tvorbou triesky (veľmi malá časť materiálu zrezávaná na jeden prechod noža - zuba, 
menej je rozšírený spôsob rezenia bez tvorenia triesky. Podstatou procesu rezania všetkých 
spôsobov mechanického obrábania dreva je možné lepšie pochopiť pri poznaní tzv. 
elementárneho rezania. 

Vo svete je veľmi rýchly rozvoj vedy a najmä techniky, s čím súvisí aj rozvoj výroby, čoho 
výsledkom je čoraz intenzívnejšia ťažba prírodných zdrojov. Pre zabezpečenie racionálneho 
hospodárenia v lesoch je potrebné využívať čoraz modernejšie ťažobné techniky, ktoré by so 
sebou priniesli čoraz menej odpadu pri výrube stromov. Jedným z možných riešení je využitie 
beztrieskovej ťažby dreva pri samotnej ťažbe rýchlorastúceho dreva ale v prevýšeniach (Kováč 
et al., 2017). 

Bezštiepkové rezanie dreva v lesnom hospodárstve sa používa najmä v strojoch určených 
na strojové odvetvovanie stromov. Čoraz častejšie sa však beztrieskové rezanie dreva používa 
vo forme beztrieskových rezacích hláv v jednooperačných strojoch. Autor (Hatton et al., 2015; 
Hatton et al., 2017) rozobral konštrukciu, výhody použitia a modelovanie procesov rezania 
pomocou tieniacich hláv. 

V porovnaní so súčasným stavom zariadení a strojov používaných v lesnom hospodárstve 
sa stále viac kladie dôraz na používanie ľahkých strojov a adaptérov pre základné stroje, ktoré 
dokážu znížiť tlak na pôdu (Suchomel et al., 2012, Cavalli et al., 2014). Z uvedeného 
jednoznačne vyplýva dôležitosť a opodstatnenosť riešenia danej problematiky. 

Priečne delenie dreva nožom je založené na schopnosti dreva deformovať sa. Drevo pri 
zatláčaní klinu vykazuje relatívne nízku odolnosť proti deformácii. Pri zatlačení rezného nástroja 
do dreva rezná hrana preruší väzby medzi vláknami, pričom nevznikajú odpadové triesky a rezná 
škára je rovná nule (Marko a Holík, 2000). Obrázok základnej schémy beztrieskového rezania 
jednočinným nožom je na obrázku 1. Pri rezaní jednočinným plochým nožom sa uhol ostria β 
rovná reznému uhlu δ (Mikleš 2009). 
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Obrázok 1 Základná schéma beztrieskového delenia 

 
Princíp beztrieskovej tieniacej hlavy spočíva v zatlačení rezného klinu (rezného nástroja) 

do kmeňa v smere kolmom na rast vlákien stromu. Veľmi často sa tento princíp využíva pri 
štiepaní dreva, avšak s tým rozdielom, že pri štiepaní dreva sa rezný klin zatláča do kmeňa v 
smere rovnobežnom s rastom vlákien stromu. Pri beztrieskovej metóde tienenia nevznikajú 
odpadové triesky. 
 
MATERIÁL A METÓDY  

Celý priebeh laboratórnych meraní bude realizovaný na hydraulickom stojane katedry 
KELT v dielni TUZVO, keďže mnohé okrajové zadania budú využité z dostupných zásob 
Technickej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene (Barcík et al. , 2016). Na stojan budú 
postupne pripevnené rezacie nože s rôznymi hrúbkami a geometrickými parametrami. Keďže 
ide o laboratórne podmienky, veľkosť rezacích nožov bude menšia v porovnaní s rezacími nožmi 
bez beztrieskových rezných hláv. 

 

 
Obrázok  2 Schéma meracieho reťazca (Krilek et al., 2018) 

 
Proces beztrieskového delenia drevín v smere kolmom na rast vlákien zabezpečí 

priamočiary hydromotor (3), ktorý je umiestnený na nosníku (4) a bude poháňaný tlakom 
kvapaliny z hydrogenerátora. (6). Smer pohybu piestnice priamočiareho hydromotora je 
zabezpečený z ovládacieho panela (7). Aby sa zabezpečila správna kinematika tienenia, 
priamočiary hydromotor zatlačí drevo (1) do tieniaceho noža (2). Celý proces beztrieskového 
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rezania bude zaznamenaný pomocou QUANTUM MX840 (8). Počas procesu beztrieskového 
štiepania bude sila monitorovaná v závislosti od dráhy piestnej tyče. Sila bude zaznamenávaná 
nepriamo v dôsledku deformácií piestu priamočiareho hydromotora pomocou snímača 
odporovej sily (5), na riadenie meranej sily bude v hydraulickom systéme zaradený snímač tlaku 
(11), vďaka ktoré bude možné porovnať dve hodnoty. Vďaka dráhovému senzoru (10) bude 
možné sledovať priebeh meranej sily v závislosti od hĺbky prieniku tieniaceho noža do dreva. 
Celé experimentálne meranie bude vyhodnotené v PC (9). 

Pri delení vzoriek plochým jednočinným nožom možno reznú silu definovať z 
nasledujúcich vzorcov: 

  
kde: 
FN - sila rezania vlákien reznou hranou noža [kN], 
FD - deformačná sila dreva v prednej časti noža [kN], 
FCH– sila na prekonanie odporu na zadnej strane noža [kN], 
FČ - sila na prekonanie odporu v prednej časti noža [kN]. 
 
Výpočet sily na výstupe z hydraulického valca 

 
kde: 
F- sila [N], 
P - pracovný tlak hydraulického valca [MPa] 
S - vŕtacia plocha hydraulického valca [m2]. 
 
Rezací nôž bez triesok: 

Najdôležitejšou súčasťou rezacej hlavy bez triesok je rezací nôž. Výhodou takýchto 
rezacích hláv je hlavne jednoduchá konštrukcia rezacieho mechanizmu na rozdiel od hláv 
kombajnu, kde tieniaci mechanizmus predstavuje sadu hydromotorov spolu so spaľovacím 
reťazcom. Staršie typy rezacích kombajnových hláv využívali na rezanie princíp kruhovej a tým 
aj rotácie ozubeného pílového kotúča okolo jeho osi (Kováč a kol., 2014,). Pri experimentálnom 
meraní výskumu sa použijú tri skupiny bezčipových rezacích nožov uvedených v tabuľke 1. 
 
Tabuľka  1 Technické parametre beztrieskových stínacích nožov 

Nr. Thickness s (mm) Surface Cutting edge shape 
1 6 polished linear 
2 8 ribbed saw shape 

3 10 roughened by sandblasting sinusoidal 

 

 
Obrázok 3 Model a geometria jednočinného plochého stínacieho noža s- hrúbka noža, β- uhol rezného klina 
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V prvej skupine sú rezné nože rôznej hrúbky, v druhej skupine sú rezné nože s rôznym 
povrchom noža a v poslednej skupine sú nože s rôznym rezným tvarom. Ako sa však zistilo v 
predchádzajúcich štúdiách, najvýhodnejšie je použitie tieniaceho noža s uhlom reznej hrany β = 
30 ° (Marko, 1996, Johansson, 1996), a preto všetky použité rezné nože budú mať tento uhol 
reznej hrany. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Navrhovaná metodika merania beztrieskového delenia dreva vychádza z rôznych štúdií, 
ktoré sa zaoberajú podobnou problematikou v oblasti technológie spracovania dreva v lesnom 
hospodárstve (Hatton et al., 2015, Pathak et al., 2017, Melicherčík et al., 2020). Metodika 
merania pozostáva z niekoľkých použitých beztrieskových tieniacich nožov a drevín, ktoré majú 
rôzny vplyv na výslednú veľkosť tieniacej sily.Na základe štúdie v procese beztrieskového 
odvetvovania sa zistilo, že najväčší vplyv na veľkosť odvetvovacej sily má hrúbka rezného 
nástroja (Mikleš, M., 2011, Mikleš, J., 2013). V procese beztrieskovej separácie však môže mať 
tento faktor iný účinok ako v procese vetvenia. Vzhľadom na potrebu dodržania požadovanej 
kinematiky tienenia bude použité experimentálne zariadenie na testovanie beztrieskových 
tieniacich nožov. Toto hydraulické zariadenie bude slúžiť na testovanie rôznych tieniacich 
nožov, aby sa v konečnom dôsledku určil najvýhodnejší tvar a geometria rezného nástroja. 
Následne sa vyberú najoptimálnejšie technické parametre tieniacich nožov, ktoré budú použité 
v ďalšom experimente (Krilek et.al., 2018). 

Cieľom výskumu bude na základe experimentálnych meraní zistiť vplyv vybraných 
faktorov (hrúbka ochranného noža, tvar reznej hrany a dreva) v procese beztrieskového rezania 
dreva. Na základe spracovania a vyhodnotenia nameraných údajov určte váhu vplyvu faktorov 
pre veľkosť potrebnej tieniacej sily, vzhľadom na hrúbku noža, typ materiálu a geometriu, podľa 
ktorej bude nôž vyrobené a testované na experimentálnom zariadení. V súčasnej dobe, kedy je 
vysoký dopyt po nízkom odpade pri pílení a spracovaní dreva, sa čoraz viac do popredia 
dostávajú beztrieskové tieniace hlavy. Ich konštrukcia je stále lepšia a jednoduchšia pre obsluhu 
a samotnú obsluhu. 
 
ZÁVER 

V závere táto práca určuje metodiku riešenia výskumu s popisom laboratórnych meraní 
na experimentálnom zariadení. Na základe výskumu a teoretických poznatkov bude 
vyhodnotená rezná sila a rezná rýchlosť v procese beztrieskového rezania dreva na navrhovanom 
experimentálnom zariadení. Na tieto merania budú použité jednočinné tieniace nože rôznych 
geometrií a rôznych materiálov. 

Výsledkom výskumu bude beztrieskový tieniaci nôž, ktorý dokáže zefektívniť zber 
rýchlorastúcich drevín a spracovania drevného odpadu z vinohradov, pretože vzhľadom na malú 
veľkosť reznej sily môže byť jednoduchšia konštrukcia celej hlavy, prípadne zatienený priemer 
drevín. väčšia, čo zvyšuje využiteľnosť celej tieniacej hlavy 
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Abstract: The article thesis deals with the issue of processing wood waste after the winter 
pruning of vineyards. It focuses on the technical processing of secondary wood waste 
from vineyards. The article offers solutions how to process wood waste effectively, 
economically, and most importantly environmentally to a particular company. The 
final chapter includes analysis of four selected vineyards of the company called VAU 
Ltd. As the most suitable technology, we suggest crushing into a storage tank and 
subsequent transportation to storage locations. This technology meets all the 
requirements that are placed on the given technology. The proposed technology is 
ecological and labor-intensive, meets all the technical requirements necessary for its 
operation and is available to the operator. 
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ÚVOD 

Vinohradníctvo je tradičným poľnohospodárskym odvetvím a na Slovensku má bohatú 
históriu a tradíciu. História pestovania viniča hroznorodého na Slovensku siaha až do čias 
rímskej ríše. Po páde rímskej ríše sa o pestovanie hrozna a výrobu vína pričinila cirkev. Najväčší 
rozmach pestovania viniča sa datuje do 18. storočia, počas panovania Márie Terézie a Jozefa II. 
Vývoj vinohradníctva bol vo veľkej miere ovplyvnený výskytom chorôb viniča, spoločenskými 
udalosťami najmä po 2. svetovej vojne, a to družstevnou kolektivizáciou a masovou produkciou 
bez ohľadu na kvalitu. Aktuálne je na Slovenku 702 registrovaných vinohradníckych obcí, ktoré 
spadajú do šiestich vinohradníckych oblastí a to malokarpatská, južnoslovenská, nitrianska, 
stredoslovenská, východoslovenská a tokajská. Každá vinohradnícka oblasť je jedinečná a 
výnimočná svojou geografickou polohou, klimatickými podmienkami, pestovanými odrodami a 
osobitou históriou. Podľa Vinohradníckeho registra SR, ktorý vedie ÚKSÚP na základe Zákona 
č.313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, bola k 31.7.2021 zaregistrovaná celková plocha 
vinohradov: 14 642 ha. Rodiace vinohrady predstavujú 10 452 ha, nerodiace vinohrady do 3 
rokov 858 ha a neobrábané vinohrady 3 331 ha (Výročná správa za rok 2020, ZÁKON 
č.313/2009 Z. z). 

Vinohrady sú jedinečnou súčasťou kultúrnej poľnohospodárskej krajiny, kde  okrem 
úžitkových hodnôt tvoria aj bohatú vinohradnícku kultúru. Práca vo vinohrade a pestovanie 
hrozna je náročný proces, ktorý si vyžaduje správne technologické postupy. Ku kľúčovým 
činnostiam vo vinohrade patrí rez viniča,  pri ktorom vzniká odpad viničného prútia. Zvyšky po 
prerezávaní predstavujú zdroj dreva vhodného pre energetické využitie. Najčastejším tradičným 
spôsobom likvidácie odpadu z prerezávania viniča je spaľovanie odrezkov, čo však predstavuje 
vážny environmentálny problém. 
 
Technológie spracovania odrezkov  

Rozvoj vinohradníctva si vyžaduje také technológie, ktoré umožňujú najvyššiu 
dosiahnuteľnú kvalitu s minimálnou prácnosťou. Preto sa ďalší rozvoj efektívneho pestovania 
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viníc nezaobíde bez širšieho využitia mechanizačných prostriedkov, a to i pre práce, kde doteraz 
prevládala ručná práca. Rez vinnej révy je jedným z najdôležitejších a zároveň najdrahších 
spôsobov obhospodarovania vinohradov v sezóne, jedná sa o odstránenie starého dreva v období 
opadania posledných listov pokiaľ nezačnú pučať prvé výhonky, za účelom možnosti rastu 
ďalších výhonkov, ktoré budú produkovať úrodu v nasledujúcej sezóne. Po jeho vykonaní sa z 
viniča odstráni až 80 % révy (Palliotti a kol., 2011).  

Existujú tri hlavné spôsoby zimného prerezávania a to ručné, mechanické a mechanické 
doplnené ručnou prácou. Mechanické prerezávanie sa v súčasnosti využíva najčastejšie, je 
rýchlejšie a lacnejšie ako manuálne. (Pezzi, a kol., 2009) 

 Po vykonaní zimného rezu sú vinohrady plné odpadu zo starých výhonkov a iných  zvyškov 
drevín, ktoré je potrebné z vinohradov odstrániť. Konáre, ktoré zostanú na zemi v dôsledku 
orezávania vo vinohradoch, sú zvyškovou biomasou, ktorá je často nevyužívaná. Zvyšky z 
prerezávania sa najčastejšie mulčujú v medziradí vinohradov a vracajú sa do pôdy ako organická 
hmota alebo sa hromadia a spaľujú. Množstvo zvyškov získaných zo zimného rezu nie je  
zanedbateľné a možno ich považovať za zaujímavé pre využitie na energetické účely. (Krilek, 
Kováč, 2021) 

Možnosť využitia na energetické účely závisí od ekonomických podmienok, sklonu a 
veľkosti pozemkov, typom vedenia a vzdialenosťou medzi jednotlivými radmi (Bisaglia, 
Romano, 2018).  

Cieľom príspevku je analyzovať technológie spracovania odpadu z prerezávania viniča a na 
základe analýzy techník spracovania navrhnúť vhodnú alternatívnu technológiu pre spracovanie 
odrezkov z vinohradov. Úlohou je nájsť vhodné udržateľné riešenia z technického a 
ekologického hľadiska pre vybranú spoločnosť.  
 
MATERIÁL A METÓDY  

Spoločnosť VAU s.r.o. je malé rodinné vinárstvo s niekoľkoročnou históriou. Hrozno 
pestujú výlučne v katastri obce Čajkov. Obec Čajkov patrí k nitrianskej vinohradníckej oblasti a 
tekovskému vinohradníckemu regiónu. Kvalitu hrozna v oblasti Čajkov výrazne ovplyvňuje 
tufové a andezitové podložie pochádzajúce zo sopečných vyvrenín Štiavnických vrchov. 
Dominantnou odrodou pre túto oblasť je Pesecká leánka. Spoločnosť obhospodaruje približne 5 
hektárov vinohradov v honoch Sádovie a Deberča s ročnou produkciou 40 000 litrov vína. 
Pestujú tradičné odrody ako Pesecká leánka, Veltlínske zelené, Rizling, Pinot blanc, Frankovka 
modrá. Spoločnosť VAU s.r.o. je členom združenia Terrior Tekov, ktoré združuje 12 rodinných 
vinárstiev. (www.uhnak.sk)       

Drevený odpad, ktorý sa hromadí po reze viniča, spoločnosť VAU s.r.o drví a spracováva 
ako kompost. Po zimnom reze viniča ponechajú drevený odpad v medziradí a následne ho 
zmulčujú pomocou drviča bez príslušenstva, ktorý odpad z viniča podrví a zanecháva ho  vo 
vinohrade. Týmto spôsobom spracovania zabezpečuje spoločnosť recykláciu organickej hmoty 
a takto zhodnotený biologický odpad zároveň využíva  na hnojenie ako zložku pre zlepšenie 
vlastností pôdy a hodnotný zdroj živín pre zabezpečenie budúcej kvality úrody. Vrstva 
povrchového mulču chráni pôdu pred vysychaním, bráni rastu burín a v zime zabraňuje 
premŕzaniu pôdy.  

Nevýhodou tejto technológie je, že pri opakovanom spracovaní odpadu sa po čase vo 
vinohrade nahromadí odpad, ktorý sa nestihne rozložiť a predstavuje potenciálne riziko pre 
tvorbu chorôb a plesní. Spoločnosť VAU, s.r.o. vyprodukuje na 5 ha viníc približne 9t dreveného 
odpadu, ktorého množstvo je vyhovujúce aj na využitie pre energetické účely. 

Vinohrady sú situované na južných svahoch a umiestnené na štyroch parcelách v 
katastrálnom území obce Čajkov, pričom dve parcely sa nachádzajú v lokalite Deberča (obr. 1) 
a dve v lokalite Sádovie (obr. 2). Obe lokality sa nachádzajú v nadmorskej výške 224 m.n.m., 
sklon svahu viníc je od 3 do 10%. Veková skladba vinohradov je  od 3 do 11 rokov. Spoločnosť 
vinohrady, ktoré obrába, postupne revitalizovala a staré kríky nahradila mladými sadenicami. 
Vo všetkých vinohradoch je použité stredné rýnsko-hesenské vedenie, vzdialenosti medzi radmi 
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sú 2,2 metra a medzi kríkmi v rade je 1,5 m. Prístup k vinohradom je vyhovujúci v každom 
ročnom období, pretože k nim vedie asfaltová cesta.  

Súčasné používané technológie pre využitie odrezkov pre energetické účely predstavujú 
tieto technológie :  
• Lisovanie odrezkov do balíkov 
• Sústreďovanie, štiepkovanie a odvoz  
• Drvenie odrezkov so zberom do zásobníka a následný odvoz  
• Drvenie a zapracovanie do pôdy   
• Priame spaľovanie   

 
Dané technológie budú porovnávané na základe výhod a nevýhod pre vybranú spoločnosť, 

kde sa bude brať do úvahy efektívnosť, ekonomickosť a najmä ekologickosť nakladania s 
dreveným odpadom z rezu viniča z vinohradov pre vybranú spoločnosť.   

 

 
Obrázok 1 Parcely v lokalite Deberča (www.ZBGIS.sk) 

 

 
Obrázok 2 Parcely v lokalite Sádovie (www.ZBGIS.sk) 

 
VÝSLEDKY A DIKUSIA 

V danej kapitole sme sa zamerali na analýzu technológií, ktoré sa využívajú na spracovanie 
odrezkov, kde na základe analýzy sme vybrali najvhodnejšiu technológiu pre spoločnosť VAU 
s.r.o. podľa ekonomickosti a prácnosti. 
 
Lisovanie odrezkov do balíkov 

Technológia lisovania odrezkov je ovplyvňovaná vývojom a výrobou traktorových lisov. 
Tento  variant predstavuje modernú technológiu s využitím traktorového lisu, ktorý umožňuje 
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zber odrezkov z priestorov medzi radmi vinohradov  a jeho zvinutie do balíkov.  V priemere 
jeden balík môže mať veľkosť 0,40 - 0,50 m a dĺžku 0,60 m. Valcové balíky sú zmotané 
pomocou povrazov alebo sieťovým rukávcom a ich hmotnosť môže nadobúdať okolo 30-35 kg. 
Balíky sú určené na výrobu tepla spaľovaním v kotloch určených pre biomasu. Účinnosť týchto 
balíkov je závislá hlavne od vlhkosti odrezkov, ktorá sa bežne pohybuje v rozmedzí od 40 až 50 
%. Balíky je preto potrebné sušiť v skladoch (Jobbágy a kol., 2022, Zemánek, Burg, 2010). 

Výhody lisovania: 
1. Objemová hustota materiálu sa zvýši. 
2. Zvinovanie odrezkov do balíkov je menej energeticky náročné než štiepkovanie.  
3. Zlepší sa využitie úložného priestoru. 
4. Jednoduchšia manipulácia s materiálom. 
 
Nevýhody lisovania: 
1. Vysoké investičné náklady na obstaranie technologickej linky. 
2. Zvyšky polypropylénového povrazu a sietí zostávajú v pôde dlhú dobu. 
3. Cena povrazov a sietí zvyšuje náklady na zber. 
4. Potreba sušenia balíkov 

 
Sústreďovanie, sekanie a odvoz 

Pri tejto technológii sú odrezky zhrňované pomocou vyhrňovacích vidlíc traktora na okraj 
vinohradu, kde je následne sekačkou  posekaná na energetickú štiepku o veľkosti 50-100 mm. 
Sekačka je vybavená výfukovým hrdlom, cez ktorý je štiepka plnená. Posekané odrezky sú 
vyvrhované zo sekačky na príves traktora a odvážané do skladu. V prípade využitia štiepky na 
energetické účely sa štiepka dopraví do skladu, kde sa sušením  znižuje vlhkosť štiepky. Po 
vysušení je materiál používaný ako palivo do kotlov na biomasu. Pri štiepkovaní na menšie 
rozmery (15 mm), sa dá štiepka používať na výrobu brikiet a peliet. Pri výrobe brikiet a peliet je 
výhodou lepšia výhrevnosť ako aj možnosť predaja,  nevýhodou sú vysoké investície na nákup 
briketovacieho lisu, štiepkovača a náklady na výrobu brikiet a peliet (Jobbágy a kol., 2022, 
Zemánek, Burg, 2010). Výhodou tejto technológie je možnosť využitia bežných mechanizmov 
(traktor s vidlicami a sekačka). Z pracovného hľadiska je nevýhodou tejto varianty  nutnosť 
manipulácie zariadení spojená s potrebou ručnej práce. Ďalšou  nevýhodou sú náklady na 
vyhrňovanie odrezkov, so zvozom a s uskladnením štiepky (Jobbágy a kol., 2022, Zemánek, 
Burg, 2010). 

Výhody:  
1. energetické využitie štiepky  
2. výroba ďalších produktov – pelety, brikety  
 
Nevýhody:  
1. nutnosť viac strojných zariadení 
2. nutnosť ručnej práce 
3. potreba obsluhy pre viac pracovníkov pri drvení a zvoze 
4. viacfázové práce 
5. vyššie náklady na vyhrňovanie odrezkov, zvoz a uskladnenie 
6. potreba sušenia štiepky 

Drvenie odrezkov so zberom do zásobníka 
Ide o technológiu, kde môžeme použiť dva druhy drviča v medziradí vinohradov.  
 
a) Drvenie a vyfukovanie do prívesu: 
Drvič s výfukovým hrdlom, ktorého štiepka je vyvrhovaná do prívesu idúceho vedľa drviča. 

Nevýhodou je používanie druhého traktora idúceho vedľa, prípadne za drvičom pre zber 
odrezkov. Podrvené odrezky následne odváža do skladu pre vysušenie a následné energetické 
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spracovanie alebo sa využije ako kompost do vinohradu (Jobbágy a kol. 2022, Zemánek, Burg, 
2010). 

Výhody drvenie a vyfukovanie do prívesu:  
1. energetické využitie štiepky  
2. výroba ďalších produktov – pelety, brikety  
 
Nevýhody drvenie a vyfukovanie do prívesu  
1. nutnosť viac strojných zariadení 
2. potreba obsluhy pre viac pracovníkov pri drvení a zvoze 
3. vyššie náklady na zvoz a uskladnenie 
4. potreba sušenia štiepky 
 
b) Drvenie do zberného zásobníka: 
Druhou možnosťou je  pomocou traktorového drviča, ktorý zároveň odvádza štiepku rovno 

do zberného zásobníka. Naplnený zásobník sa odváža na kratšiu vzdialenosť priamo do skladu. 
Pokiaľ  sa sklad nachádza vo väčšej vzdialenosti, zásobník sa odváža do prívesu a následne do 
skladu. Ako zásobníky sa používajú dva druhy, a to zberný kôš, ktorý je priamo spojený s 
drvičom a je potrebné ho vysýpať (Jobbágy a kol. 2022, Zemánek, Burg, 2010). 

Výhody drvenie do zberného zásobníka:  
1. energetické využitie štiepky  
2. výroba ďalších produktov – pelety, brikety 
3. jednofázový zber jedným strojom 
4. mechanizovaný zber 
5. vyššia výkonnosť 
 
Nevýhody drvenie do zberného zásobníka 
1. vyššie investičné náklady na technológiu 
2. potreba obsluhy pre viac pracovníkov pri drvení a zvoze 
3. vyššie náklady na zvoz a uskladnenie 
4. potreba sušenia štiepky 
 
c) Drvenie do zberného vaku: 
Ďalšou možnosťou je zberný vak, ktorý je zavesený na drviči a pri naplnení ho stačí vymeniť 

za druhý vak. Skladovanie vo vaku je výhodné pre lepšie využitie skladovacích priestorov. Vaky 
sú vyrobené zo špeciálneho priedušného materiálu, vďaka ktorému je posekaný vinič dokonale 
suchý a vhodný pre energetické účely. V prípade, že štiepku nenecháme vysušiť, vieme ju použiť 
ako kompost do vinohradov. Výhoda tejto technológie spočíva v nižšej prácnosti, v dobrej 
manipulovateľnosti so štiepkou  a vyššej výkonnosti s porovnaním so štiepkovaním 
vyhrňovaných odrezkov (Jobbágy a kol. 2022, Zemánek, Burg, 2010). 

Výhody drvenie do zberného vaku:  
1. energetické využitie štiepky  
2. výroba ďalších produktov – pelety, brikety 
3. dobré uskladnenie a manipulácia 
4. mechanizovaný zber 
5. vyššia výkonnosť 
Nevýhody drvenie do zberného vaku: 
1. vyššie investičné náklady na technológiu 
2. vyššie náklady na vak 
3. vyššie náklady na zvoz vakov 
4. dvojfázový zber  
5. potreba pracovníka pri vyprázdňovaní vaku 
6. potreba sušenia štiepky 
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Drvenie a zapracovanie do pôdy 
V prípade, že nie sú odrezky napadnuté škodcami a chorobami, sú hodnotným zdrojom 

živín. Aby vinohradníci vrátili živiny späť do pôdy, odrezky sa môžu nazhromažďovať do stredu 
radov  a následne rozdrviť alebo nasekať na menšie kúsky. Toto rozdrvenie pomáha ich 
rýchlejšiemu rozkladu, a tým sa lepšie rozdrvená hmota dokáže zapracovávať do pôdy, čo 
prináša výhody ako napríklad  živiny a hnojivá, lepšiu štruktúru pôdy, vyššiu biologickú aktivitu 
a ochranu pôdy pred vysychaním,  pretože rozdrvené odrezky vytvoria na povrchu ochrannú 
vrstvu, ktorá zabraňuje vysychaniu pôdy a voda sa tak môže dostať  lepšie k viniču. V prípade 
nepodrvenia odrezkov by bol za následok tvorenie chorôb, plesní a škodcov, ktoré  by neboli 
prospešné pre rast viniča (Krilek, Kováč, 2021, Spinelli, a kol., 2010). 

Výhody zapracovania do pôdy:  
1. Nízke náklady na prevádzku 
2. Jednoduchá manipulácia 
3. Tvorba živín  
 
Nevýhody drvenie do zberného vaku: 
1. Tvorba plesní, chorôb a škodcov 
2. Potreba napomáhania pre správne rozkladanie štiepky 
 

Priame spaľovanie 
Najrozšírenejší spôsob odstraňovania dreveného odpadu, ktorý vzniká pri reze vinohradov, 

je spaľovanie. Pre malopestovateľov je to najjednoduchší a  ekonomicky najvýhodnejší spôsob, 
ako sa zbaviť dreveného odpadu z vinohradov. Niektorí pestovatelia odrezky pália priamo vo 
vinohrade už počas rezu alebo ich zbierajú na hromadu a potom spália. Tento spôsob 
odstraňovania dreveného odpadu z vinohradov predstavuje vážny environmentálny problém v 
dôsledku emisií skleníkových plynov, ktoré zvyšujú uhlíkovú stopu vinárskeho priemyslu a sú 
rizikom pre verejné zdravie. Okrem toho to znamená stratu zdroja organickej hmoty a živín, 
ktoré sú pre pôdu veľmi cenné. Z tohto dôvodu sa tento spôsob odstraňovania odrezkov 
neodporúča (Jobbágy a kol. 2022, Krilek, Kováč, 2021). 

Výhody zapracovania do pôdy:  
1. Nízke náklady na prevádzku 
2. Jednoduchá manipulácia  
 
Nevýhody drvenie do zberného vaku: 
1. Vznik emisií skleníkových plynov  
2. Strata organickej hmoty 
 
Predpokladom pre zavedenie novej technológie pre ďalšie využitie dreveného odpadu z 

vinohradu sú požiadavky, ktoré musí moderný vinohrad spĺňať. Je to hlavne šírka medziradia, 
typ vedenia, úroveň terénu, prístupnosť a vzdialenosť vinohradu od uskladnenia štiepky. Po 
zanalyzovaní situácie vo vinohradoch spoločnosti sme zistili, že daná spoločnosť spĺňa všetky 
predpoklady na zavedenie navrhovanej technológie. V našom prípade hovoríme o zavedení 
technológie, ktorá bude koncepčne spĺňať požiadavky danej spoločnosti s dlhodobým výhľadom 
pre moderné a ekologické vinohradníctvo. Vzhľadom na množstvo vyprodukovaného dreveného 
odpadu z rezu viniča odporúčam využívať tento odpad na energetické účely. V tomto za 
najvhodnejšiu technológiu navrhujeme drvenie do zásobníka a následný odvoz na skladovacie 
miesta (obr. 3). Táto technológia spĺňa všetky požiadavky, ktoré sú na danú technológiu kladené. 
Navrhnutá technológia je ekologická a prácne nenáročná, spĺňa všetky technické požiadavky, 
ktoré sú potrebné pre jej chod a je dostupná pre prevádzkovateľa.  

 

39 DOI: https://doi.org/10.15414/2022.9788055225340

https://doi.org/10.15414/2022.9788055225340


Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe 
so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo 

 
Obrázok 3 Schéma využitia technológie spracovania odrezkov do zásobníka  (www.up-running.eu, Havran, 

2022) 
 

Po zvážení všetkých aspektov, ako prístup k vinohradom, šírka medziradia, výhody a 
nevýhody jednotlivých technológií, technické vybavenie spoločnosti, prácnosť za najvhodnejšiu 
technológiu považujeme  drvenie  do zásobníka. Pre danú spoločnosť volíme stroj od spoločnosti 
Kuhn model TRP 145 RT, kde jeho technické parametre vyhovujú daným požiadavkám. Tento 
stroj je možné zakúpiť u autorizovaných predajcov agrotechniky alebo na stránke výrobcu. Jeho 
cena nie je pevne stanovená, nakoľko jednotliví predajcovia vypracovávajú cenové ponuky 
podľa konkrétnych požiadaviek a aktuálnej situácie na trhu.  

 

 
Obrázok 4 Drvič TRP 145 RT spoločnosti KUHN (www.agrico-sro.cz) 

 
ZÁVER 

Jednou z najdôležitejších vinohradníckych prác je správny rez viniča, práve 
pravidelným zimným rezom viniča docielime, aby vinič správne rástol a bohato rodil. Po 
reze viniča zostáva vo vinohradoch nezanedbateľné množstvo dreveného odpadu, ktorý 
väčšina vinohradníkov spaľuje. Takáto likvidácia je neekologická a nepatrí do moderného 
vinohradníctva. Existuje niekoľko spôsobov, ako efektívne využiť a zhodnotiť túto 
odpadovú surovinu. Cieľom príspevku bolo analyzovanie technológií spracovania drevného 
odpadu z prerezávania viniča a nájsť vhodné udržateľné riešenie pre spracovanie 
odpadových odrezkov z technického a ekologického hľadiska pre vybranú spoločnosť. V 
súčasnosti máme na trhu širokú ponuku techniky, ktorá vyhovuje všetkým oblastiam 
využitia a umožňuje bezproblémový výber vhodného typu stroja. 

Na základe analýzy technológií sme navrhli vhodné udržateľné riešenie z technického 
aj ekologického hľadiska pre vybranú spoločnosť. Vo výsledkoch sme sa zamerali na 
analýzu súčasných technológií, ktoré využíva vybraná spoločnosť pri spracovaní odrezkov 
z vinohradov a akým spôsobom odpad ďalej využíva. Po zistení súčasného stavu vo 
vinohradoch spoločnosti sme navrhli technické riešenie spracovania odpadu, ktorý vzniká 
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po reze vinohradov. Pri výbere vhodného typu stroja sme vzali do úvahy hlavne technické 
faktory a podmienky vo vinohradoch. 
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BEZPEČNOSŤ OBSLUHY POĽNOHOSPODÁRSKEJ TECHNIKY VO VZŤAHU K 
HLUČNOSTI 

SAFETY OF OPERATORS OF AGRICULTURAL EQUIPMENT IN RELATION TO 
NOISE 

KOLOMAN KRIŠTOF, MILAN ŠINKOVIČ, JÁN JOBBÁGY, MICHAL ANGELOVIČ, JÁN GADUŠ 
Katedra strojov a výrobných biosystémov, ÚPTDB, TF SPU v Nitre 

ÚEM, FEŠRR SPU v Nitre 
 
 

Abstract: The article focuses on the increasing requirements for the performance of employees, 
while the safety of workers comes to the foreground by introducing technical 
measures that help to reduce various threats and risks during the performance of work 
on agricultural machinery. In the article, we focused on noise, which we determined 
by experimental measurements using a sound level meter. Noise emissions were 
measured inside and outside of the tractor cab at certain distances with predetermined 
rpm of the engine. The main goal of the practical part of the article was to measure 
the noise of 2 types of tractors from one manufacturer from John Deere brand and 
then we compared data, based on the calculated values. Thanks to calculations and 
comparisons, we can evaluate that both tractors meet the requirements of applicable 
legislation. 

  
ÚVOD 

V poľnohospodárstve je hluk prítomný pri každej činnosti, či už pri rastlinnej alebo 
živočíšnej výrobe. Pri takejto výrobe sú najväčším zdrojom hluku stroje, ktoré 
poľnohospodárom dokážu uľahčiť ich každodennú prácu. Pri živočíšnej výrobe možno ako zdroj 
hluku určiť napríklad dojace zariadenie alebo kŕmny voz, ktorý môže byť samochodný alebo 
ťahaný za traktorom. V súčasnej dobe bez potrebnej poľnohospodárskej techniky nie je možné 
živočíšnu výrobu robiť podľa kladených požiadaviek a na vysokej úrovni. Nájdeme aj výnimky, 
v podobe malých poľnohospodárov, ktorý väčšinu prác robia ručne skôr z finančných dôvodov, 
nie zo snahy zníženia hlučnosti. Pri rastlinnej výrobe je najväčším zdrojom hluku motor všetkých 
poľnohospodárskych strojov. Ďalším zdrojom hluku traktora môže byť prevodové ústrojenstvo, 
ktoré je najmä pri starších strojoch. Tento zdroj hluku je obťažujúci pre obsluhu (Bauer, 2013). 
Pojem hluk nie je dodnes presne definovaný, pretože na každú osobu vplýva inak. Hlukom môže 
byť každý okolitý zvuk, ktorý je pre ľudský organizmus škodlivý. Na pracovisku je najčastejším 
zdrojom hluku strojné zariadenie a jeho pracovný proces (Veber, 1982). Intenzita hluku je 
udávaná v decibeloch a jeho rozsah začína od 0 dB, pričom ide o najslabšie tóny, ktoré človek 
dokáže rozlíšiť. Zdroj hluku možno obmedziť rôznymi úpravami strojov alebo hlučných 
zariadení, kedy možno obmedziť hluk už priamo pri ich výrobe 
(http://hluk.eps.cz/files/Hluk_brozura.pdf). Vďaka akustickému vlneniu je možné šíriť zvuk, 
ktorý je taktiež aj hlavným zdrojom akustickej energie. Zvukové vlnenie posúva zvukové lúče, 
ktoré pôsobia na človeka v prostredí kde sa zvuk šíri. Zvuk sa dokáže šíriť v akomkoľvek 
prostredí no vákuum je výnimkou (Zajac, Tomašovič, Staš, 1990). Hluk možno rozdeliť podľa 
fyzikálnych faktorov na hluk: 
• ustálený – neimpulzívny alebo impulzívny hluk, pričom sa jeho akustická hladina tlaku v 
meranom časovom úseku a meranom mieste mení v hraničných veličinách 5 dB, 
• premenný – neimpulzívny alebo impulzívny hluk, pričom sa jeho akustická hladina tlaku v 
meranom časovom úseku a meranom mieste mení v hraničných veličinách a zároveň v dlhšom 
sledovanom časovom úseku rozdeľuje na: 
- hluk impulzívny, 
- hluk, ktorý je pravidelne prerušovaný, 
- hluk nepravidelný, 
- hluk kolísavý (Kubík a kol., 1976). 
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Hladina hluku, ktorej hodnoty sú menšie ako 75 dB, pôsobia nepriaznivo na zamestnancov, 
pričom ak je hladina hluku vyššia ako 85 dB a pôsobí na zamestnancov 8 hodín denne, za pár 
rokov môže dôjsť k úplnej strate sluchu. Podľa uverejnených údajov je 30 % mladých ľudí 
postihnutých poruchou sluchu, ktorá bola spôsobená práve hlukom 
(http://greylit.pbworks.com/f/Health+Effects+of+Noise+2000.pdf). Akustická trauma vzniká 
intenzívnym zvukovým impulzom, ktorý môže byť v podobe výstrelu. V takomto prípade 
dochádza k prasknutiu ušného bubienka, čo znamená, že došlo k mechanickej poruche štruktúry 
vnútorného sluchového orgánu (http://www.insl.sk/assets/documents/obmedzte_hluk.pdf). 
Dlhodobým vystavením hluku dochádza k zvýšeniu krvného tlaku a hypertenzie, pričom 
akustický tlak musí byť vyšší ako 85 dB. Tieto zdravotné problémy úzko súvisia so stresom. 
Ďalšie ochorenia môžu byť v podobe nepravidelného búšenia srdca, uvoľňovania 
katecholamínov a rôznych iných porúch kardiovaskulárneho systému 
(http://greylit.pbworks.com/f/Health+Effects+of+Noise+2000.pdf). Pracovný stres môže byť 
vyvolaný hlukom, ktorý sa pohybuje aj v nízkych jednotkách 
(http://www.insl.sk/assets/documents/obmedzte_hluk.pdf). Pracovný stres je pôvodcom vzniku 
rôznych pracovných úrazov. Taktiež môžu vzniknúť aj pri vysokej hlučnosti vplyvom zlej 
komunikácie, slabého vzájomného počutia a rôznych iných faktorov, ktoré hlučnosť dokáže 
vyvolať (http://www.insl.sk/assets/documents/obmedzte_hluk.pdf). Smernica Európskej únie č. 
2009/63/ES o určitých súčastiach a vlastnostiach kolesových poľnohospodárskych a lesných 
traktorov, určuje prípustné hladiny hluku traktora, ktoré nesmú presahovať hranice: 
• 89 dB – nezaťažené traktory s hmotnosťou, ktorá presahuje 1,5 t, 
• 85 dB – nezaťažené traktory s hmotnosťou, ktorá nepresahuje 1,5 t 
(https://eurlex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0063&from=DE). 
Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2003/10/ES o minimálnych zdravotných a 
bezpečnostných požiadaviek, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z 
fyzikálnych faktorov (hluk), určuje limitné a akčné hodnoty vystavenia hluku a taktiež určujú 
vrcholový akustický tlak: 
• LAEX, 8h = 87 dB, Ppeak = 200 Pa – limitná hodnota vystavenia, 
• LAEX, 8h = 85 dB, Ppeak = 140 Pa – horné akčné hodnoty, 
• LAEX, 8h = 8 dB, Ppeak = 112 Pa – dolné akčné hodnoty (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0010-20070627&from=LT). 

Cieľom príspevku je preukázanie pozitívneho vplyvu vývoja poľnohospodárskych strojov. 
Zamerali sme sa na bezpečnosť obsluhy pred hlukom. V práci sme porovnávali dva typy 
traktorov značky John Deere. 
 
MATERIÁL A METÓDY  
John Deere 7820 

Traktor John Deere 7820, zobrazený na obr. 1 je zo série 7020, ktorá sa považuje za 
výkonnú, pohodlnú, univerzálnu a v neposlednom rade aj produktívnu sériu tejto značky. Tento 
traktor je vybavený CommandCenter, ktorý posúva výkon traktora na inú úroveň. Možno veľmi 
rýchlo a ľahko upraviť nastavenia traktora tak, aby došlo k optimalizácii aktuálnej produktivity. 
Traktor je vybavený kabínou CommandView pre lepšiu viditeľnosť, únava obsluhy traktora je 
minimalizovaná aktívnym sedadlom a pomocou CommandArm môže obsluha veľmi rýchlo a 
jednoducho manipulovať s ovládacími prvkami. Vďaka väčšiemu rázvoru kolies je 
optimalizované rozloženie hmotnosti. S týmto traktorom možno dosahovať rýchlosť pre pole a 
dopravu až 40 km/h a traktory tohto typu sú vybavené motormi PowerTech 4V CR pre maximum 
prepravnej sily, pomocou ktorej možno zvládnuť aj prudké stúpanie od nízkych otáčok motora, 
motor využíva automatické navýšenie výkonu pri doprave.  
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Obrázok 1 John Deere 7820 (https://www.abbaplanthire.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/john-deere-

7820-tractor-spec-sheet.pdf) 
 

Tabuľka 1 Základné parametre traktora John Deere 7820 
Výkon 

Menovitý výkon (ECE-R24) Menovitý výkon (ECE-R24) 
Maximálny výkon (ECE-R24) Maximálny výkon (ECE-R24) 

Max. výkon (ECE-R24) v dopravnom režime Max. výkon (ECE-R24) v dopravnom režime 
Motor 

Výrobca/Typové označnie JD PowerTech™ 6,8L 4V-CR 
Predpísané otáčky 2100 ot. / min 

Rozmery a hmotnosť 
Rázvor kolies 2860 mm 

Šírka × výška × dĺžka 2,44 × 3,21 × 5,45 m 
S rozmerom pneumatiky 600/65 R28, 710/70 R38 

Maximálna prípustná hmotnosť 13 100 kg 
Kabína 

Sklená plocha kabíny 5,5 m2 
 
John Deere 8R 410 

John Deere typu 8R 410, zobrazený na obr. 2 zabezpečuje pohodlie a ľahké ovládanie pre 
obsluhu a so svojím špičkovým výkonom spracuje pôdu na pozemkoch od daného horizontu po 
horizont. Jedná sa o radu traktorov, ktoré poskytujú spoľahlivosť, kvalitnú prácu, výkonnosť a 
to všetko sa dosahuje najmodernejšími technickými riešeniami. Ide o traktor, ktorý má skvelé 
vlastnosti na poli ale aj na ceste, kde môže dosahovať rýchlosť až 50 km/h. Jeho súčasťou je 
univerzálny výkon, kombinácia ťahovej sily a nízke náklady na prevádzku. Jazdný komfort je 
doplnený novým pákovým ovládacím systémom CommandPRO s 11 nastaviteľnými tlačidlami. 
Kabína traktora je veľmi priestranná, doplnená stúpačkami pre relax nôh a dverami nad 
vstupnými schodíkmi, ktoré sú o 25% širšie ako používané pred tým. Kabína má extra svetlú 
výšku, dostatočnú úložnú kapacitu a jej odhlučnenie je na vysokej úrovni. Vybavenie traktora 
pozostáva z dvojnásobne väčšieho LED osvetlenia ako predtým, kedy dostávame jasné 360° 
svetlo okolo traktora. 
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Obrázok 2 John Deere 8R 410 

 
Tabuľka 2 Základné parametre traktora John Deere 7820 

Výkon 
Menovitý výkon pri menovitých otáčkach 410 k (302 kW) 

Menovitý výkon motora pri využití IPM motora 445 k (327 kW) 
Max. výkon motora pri max. otáčkach motora 458 k (337 kW) 

Motor 
Výrobca/Typové označenie JD PowerTech™ PSS 9.0L 

Predpísané otáčky 2100 ot. / min 
Rozmery a hmotnosť 

Rázvor kolies 3050mm 
Šírka × výška × dĺžka 2,54 × 3,31 × 5,45 m 

S rozmerom pneumatiky 600/65 R28, 710/70 R38 
Maximálna prípustná hmotnosť 14 000 kg 

Kabína 
Sklená plocha kabíny 6,6 m2 

 
Meracie zariadenie 

Spoločnosť Agroservis spol. s r.o. so sídlom v Komárne na meranie expozície hluku 
zapožičala meracie zariadenie BK 2240, ktoré sa nachádza na obr. 3. Meracie zariadenie BK 
2240 je integračný typ zvukomeru, ktorý má jednoduché ovládanie a jeho používanie je v súlade 
platnými normami. Toto zariadenie má možnosť merať: 
• LAeq – ekvivalentná hodnota akustického tlaku, 
• LAF -okamžitá hodnota akustického tlaku, 
• LAFMAX – maximálna hodnota akustického tlaku, 
• LCpeak – maximálna vrcholová hodnota akustického tlaku. 
 
Pracovný postup merania 
1. Výber porovnávaných poľnohospodárskych strojov, 
2. Príprava meracieho zariadenia – kalibrácia, 
3. Meranie emisií hluku – v kabíne traktora, mimo kabíny traktora, 
4. Zaznamenanie hodnôt do denníka merania. 
 
Výpočet merania emisií hluku 
Výpočet pre ekvivalentnú hodnotu hluku 

Nariadenie vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku udávajú 
normalizovanú hladinu expozície hluku LAeq = 8 hodín. LAeq = 8 hodín predstavuje 8 hodinovú 
pracovnú smenu obsluhy traktora. Túto hodnotu možno získať výpočtom zo vzorca: 
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LAEX,8h = LAeq,T + 10 log ( 𝐓 / 𝐓𝐧 ), dB 
Kde: T – trvanie pôsobenia hluku počas pracovnej zmeny, 
Tn – trvanie pracovnej zmeny – 8 hodín. 
 

 
Obrázok 3 Meracie zariadenie BK 2240 

 
Ekvivalentnú hodnotu hladiny hluku LAeq možno vyrátať zo vzorca: 

LAeq.p = 10 . log 1/T (Σ𝐓ni 𝟏 .𝟏𝟎𝟎,𝟏.𝐋𝐢 ) 
Kde: Ti – počet intervalov, 
Li – ustálené hladiny. 
 
Porovnanie emisií hluku s platnou legislatívou 

Limitné hodnoty emisií hluku a akčné hodnoty expozície hluku pre ochranu zdravia 
obsluhy poľnohospodárskych strojov a ich sluchu sú: 
• LAEX, 8h, L = 87dB, LCPk = 140 dB – limitné hodnoty expozície hluku, 
• LAEX, 8h, a =85 dB, LCPk = 137 dB – horné akčné hodnoty expozície hluku, 
• LAEX, 8h, a = 80 dB, LCPk = 135 dB – dolné akčné hodnoty expozície hluku. 
 

Vypočítané hodnoty ekvivalentnej hodnoty hluku porovnáme s hodnotami ktoré sú 
stanovené právnymi platnými legislatívnymi nariadeniami. 
 
Opis merania hlučnosti a meracích podmienok 

Každému meraniu predchádzalo zistenie teploty vzduchu, vlhkosť vzduchu, rýchlosť vetra, 
smer vetra a tlak. Hlukomer BK 2240 bol vykalibrovaný. Zvolené otáčky boli konzultované s 
obsluhou traktora, pričom každý motor má inú charakteristiku, keďže sa jedná o porovnanie 
staršieho modelu s novým. Samotné meranie hluku prebiehalo pomocou vykalibrovaného 
hlukomeru BK 2240 zapožičaného od spoločnosti Agroservis spol. s r.o, pričom sa meranie 
konalo vo vnútri kabíny a mimo kabíny – v pracovnom prostredí poľnohospodárskeho stroja. Pri 
oboch typoch traktorov sa vykonávalo meranie na voľnobežných otáčkach a na vopred 
dohodnutých otáčkach v určitých vzdialenostiach od traktora. 

Meranie hlučnosti v kabíne traktora prebiehalo pomocou hlukomeru, ktorý bol umiestnený 
vo výške sluchového orgánu obsluhy traktora. Počas merania v kabíne boli všetky spotrebiče 
vypnuté, najmä tie, ktoré by mohli mať vplyv na meranie hlučnosti – napr. rádio. Meranie pri 
otáčkach sa vykonávalo až vtedy, keď obsluha traktora dosiahla zvolené otáčky. Meranie mimo 
kabíny bolo náročnejšie, keďže sa merala hlučnosť vo vzdialenosti 1m a 5m od traktora. Merania 
boli vykonané postupne, taktiež podľa poradia zvolených otáčok. Poveternostné podmienky, 
ktoré mohli spôsobiť odchýlku merania hlučnosti môžeme považovať za prijateľné. 
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Merané hodnoty: 
• rýchlosť vetra - 17 km/h, 
• smer vetra – východný, 
• teplota vzduchu – 18,3°C, 
• vlhkosť vzduchu – 54%, 
• tlak – 1021 hPa, 
• jasno. 
 
VÝSLEDKY A DIKUSIA 

Všetky namerané hodnoty emisií hluku boli vypočítané pomocou daných vzorcov, pričom 
sme pracovali s 8 hodinovou pracovnou zmenou obsluhy traktora. 

 
Porovnanie výsledných hodnôt v kabíne 

NV SR 115/2006 Z. z., určuje hladiny hluku pre normalizované hladiny expozície hluku 
LAEX,8h = 85 dB a LCpeak = 137 dB. Pri porovnaní vypočítaných hodnôt v kabíne s určenými 
hodnotami hladín hluku sme zistili, že hladina emisií hluku v kabíne neprekračuje limitné 
hodnoty. Pri vzdialenosti 1m od traktora sú prekročené vyznačené hodnoty v obr. 4. Pri 
stanovených otáčkach 1500 ot./min, spolu s neistotou merania to je LAEX,8h+ULA = 86,3 dB a 
pri 2000 ot./min, je to spolu s neistotou merania LAEX,8h+ULA = 87,2 dB, čo môžeme považovať 
za mierne prekročenie limitných hodnôt hlučnosti. 

 

 
Obrázok 4 Grafické znázornenie vypočítaných hodnôt traktorov v kabíne 

 
Traktor John Deere 8R 410 možno považovať za najmodernejší poľnohospodársky stroj. 

Všetky jeho parametre spĺňajú platnú legislatívu. NV SR č. 115/2006 Z. z. stanovuje hladiny 
hluku, ktoré sú určené pre normalizované hladiny expozície hluku. Pre LAEX,8h = 85 dB a pre 
LCpeak = 137 dB. Porovnanie vypočítaných hodnôt s normalizovanými hodnotami nám ukázalo, 
že tento typ traktora spĺňa všetky platné legislatívne normy. V kabíne vodiča nie sú prekročené 
limitné hodnoty ani pri zvýšených otáčkach.  

Grafické zobrazenie nameraných a následne vypočítaných hodnôt nám pomáha zobraziť 
hladiny hluku na obr. 4, ktoré boli v tomto prípade merané v kabíne traktorov John Deere 7820 
a John Deere 8R 410 pri rôznych otáčkach. Pri porovnaní týchto dvoch traktorov v kabíne stroja 
nedochádza k žiadnemu prekročeniu limitných hodnôt. 

 
Porovnanie výsledných hodnôt v exteriéry vo vzdialenosti 1m od traktora 

Grafické zobrazenie nameraných a následne vypočítaných hodnôt nám pomáha zobraziť 
hladiny hluku na obr. 5, ktoré boli v tomto prípade merané v exteriéry vo vzdialenosti 1m od 
traktorov John Deere 7820 a John Deere 8R 410 pri rôznych otáčkach. Vo vzdialenosti 1m od 
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traktora pri otáčkach 2000 ot./min je mierne prekročená hodnota, ktorá je už zrátaná aj s 
neistotou merania, teda LAEX,8h+ULA = 85,8 dB. Toto prekročenie možno považovať za 
minimálne. Pri vzájomnom porovnaní dvoch traktorov sme zistili, že traktor John Deere 7820 
prekračuje limitné hodnoty emisií hluku spolu s neistotou merania o 1,3 dB. 

 

 
Obrázok 5 Grafické znázornenie vypočítaných hodnôt v exteriéry vo vzdialenosti 1m 

 
Porovnanie výsledných hodnôt v exteriéry vo vzdialenosti 5m od traktora 

Grafické zobrazenie nameraných a následne vypočítaných hodnôt nám pomáha zobraziť 
hladiny hluku na obr. 6, ktoré boli v tomto prípade merané v exteriéry vo vzdialenosti 5m od 
traktorov John Deere 7820 a John Deere 8R 410 pri rôznych otáčkach. Pri porovnaní týchto 
dvoch traktorov nedochádza k žiadnemu prekročeniu limitných hodnôt. Pri odstupe 5m od 
traktora nebolo zistené žiadne prekročenie limitných hodnôt expozície hluku. Tento traktor 
možno považovať ako ideálny stroj v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia  pred expozíciou 
hluku, ktorá by trvala jednu pracovnú zmenu, teda 8 pracovných hodín, vrátane 30 min. 
pracovnej prestávky. 

Porovnávaním nameraných hodnôt traktorov značky John Deere 7820 a John Deere 8R 410, 
pričom sa jednalo o starší typ traktora a nový typ traktora, boli zistené mierne odchýlky s platnou 
legislatívou. Spozorované mierne odchýlky u oboch traktorov boli vo vzdialenosti 1m od 
traktora a jeho zdroja hluku, najmä pri otáčkach 2000 ot./min. Traktor John Deere 7820 taktiež 
vykázal miernu odchýlku pri 1500 ot./min, pričom táto hodnota je už započítaná aj s neistotou 
merania ULA = 1,6. Neistotu merania ULA = 1,6 možno považovať za hodnotu, kedy mohlo 
dôjsť k nesprávnemu použitiu meracieho zariadenia, prípadne k nameraniu chybnej hodnoty 
počas výkonu merania daných hodnôt. Zvyšné merania emisií hluku v kabíne traktora a v 
exteriéri vo vzdialenosti 1m a 5m od traktora a zdroja hluku pri vopred stanovených otáčkach 
spĺňajú požiadavky na limitné hodnoty hladiny hluku do 85 dB a akustického tlaku do 137 dB, 
ktoré sú určené NV SR č. 115/2006 Z. z. Spozorované odchýlky traktorov pri meraní hlučnosti 
môžu zapríčiniť ich hlučné časti, napr. karoséria traktora. Ako hlavný zdroj hluku traktora 
možno považovať najmä motor, pričom vzniknutý hluk je spôsobovaný vďaka jeho pracovnému 
cyklu. Najhlučnejšou činnosťou motora je pohyb piesta, ktorým pri expanzii dochádza k 
vznieteniu daného paliva a následnému rozpínaniu, čím dochádza už k spomínanému pohybu 
piesta. Medzi ďalší zdroj hluku možno zaradiť výfukové potrubie a taktiež výkon hydraulických 
čerpadiel, ktorého pohyby a rezonancie vydávajú nepríjemný zvuk. K rezonancii hydrauliky 
dochádza najmä pri odovzdávaní tlaku a prietoku hydraulického oleja náradiu a opačne. Proti 
takýmto nežiadúcim emisiám hluku ako opatrenia možno použiť rôzne protihlukové a anti-
vibračné materiály a pre obsluhu stroja sa odporúča ochrana sluchu minimálne v podobe 
zátkových chráničov sluchu. 
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Obrázok 6 Grafické znázornenie vypočítaných hodnôt v exteriéry vo vzdialenosti 5m 

 
ZÁVER 

Meraním sme zisťovali, aké hladiny hluku vykazujú jednotlivé traktory v kabíne, 1m od 
traktora a 5m od traktora pri daných otáčkach – voľnobeh, 1500 ot./min a 2000 ot./min. Vykonávalo 
sa experimentálne meranie hladín hluku, kde sa merali hodnoty okamžitého akustického tlaku, 
maximálne hodnoty akustického tlaku, ekvivalentné hodnoty akustického tlaku a maximálne 
vrcholové hodnoty akustického tlaku. Všetky hodnoty boli zapisované do vopred pripravených 
tabuliek, následne sa vykonal prepočet hodnôt podľa vzorcov na priemernú 8 hodinovú pracovnú 
zmenu, v ktorej je zahrnutá 30 minútová prestávka. Vypočítané hodnoty boli porovnávané s 
normalizovanými hodnotami hladiny hluku, ktoré sú stanovené platnou legislatívou Nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. Po experimentálnom meraní, vypočítaní a vyhodnotení 
výsledkov možno skonštatovať, že traktor John Deere 8R 410 podľa daných meraní z hľadiska 
hlučnosti považovať za najvhodnejší. Pri traktore John Deere 7820 dochádza k miernemu 
prekročeniu hodnôt emisií hluku vo vzdialenosti 1m od traktora a jeho  zdroja hluku, najmä pri 
otáčkach 2000 ot./min. Za zdroj hluku možno považovať rôzne časti traktora alebo časti karosérie 
traktora. Hluk mohol byť spôsobovaný opotrebovaním a v prípade staršieho typu traktora to môže 
byť aj jeho vek. Za najväčší zdroj hluku možno považovať motor traktora alebo rezonovanie 
výfukového potrubia, ktoré vytvára nepríjemný hluk pre obsluhu. Pri získaných hodnotách, ktoré 
boli namerané a vypočítané, sme zistili, že dochádza iba k miernemu prekročeniu limitných hodnôt 
a nie je nutné navrhovať nápravné opatrenia k znižovaniu hlučnosti. Je na obsluhe, či je hluk pre nich 
znesiteľný alebo nie. Ak nie je, môžu použiť niektoré osobné ochranné pracovné prostriedky, ďalej 
len OOPP, ako sú napríklad zátkové alebo slúchadlové chrániče sluchu. Nevýhodou týchto OOPP 
môže byť prepočutie neštandardného zvuku stroja, ktorý môže signalizovať poruchu alebo problém. 
Taktiež aj vysoké odhlučnenie kabíny môže byť problematické v tom zmysle, že obsluha traktora 
môže prepočuť niektoré zvuky z exteriéru. Na základe dosiahnutých meraní sme sa rozhodli chrániť 
obsluhu traktorov značky John Deere v jeho tesnej blízkosti minimálne zátkovými chráničmi sluchu 
typu 3M EAR Soft, ktoré majú vysoký útlm hluku, SNR 36 dB. Jedná sa o jednorazové chrániče 
sluchu, ktoré sú cenovo dostupné aj vo veľkom množstve a ktoré musia byť obsluhe stroja pred 
každou pracovnou zmenou poskytnuté zamestnávateľom podľa Nariadenia vlády Slovenskej 
republiky číslo 115/2006 Z. z. Zamestnávateľ je povinný tieto chrániče prideliť obsluhe, ako aj 
vykonávať kontrolu a zároveň aj ich správne používanie. Každý zamestnávateľ je povinný chrániť 
svojich zamestnancov, aby zamedzil výskytu chorôb z povolania, pracovným úrazom a v 
neposlednom rade smrti. 
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Abstract: This article is dealing with the issue of the of soil degradation introduce by machinery 
movement at the field. The work contains experimental measurements at family farm 
in Hronské Kosihy, where the effect of various field traffic lines was assessed. 
Measurements were conducted, from 15 different selected points on the experimental 
area of the plot.  Measurements of current soil moisture were collected from 3 deep 
areas and evaluated by the gravimetric method in the SPU laboratory in Nitra. After 
the field research all data were evaluated by the analytical method and then the 
graphical method. The results were helpfull for directors of the farm. They decided to 
change system of machinery movement after showing results. 

  
ÚVOD 

Udržiavanie kapacity pôdnej vody môže znamenať zvýšené úrodnosti a tým vyššie zisky pre 
farmy. 

Kapacita zadržiavania vody v pôde je pojem, ktorý by mali poznať všetci poľnohospodári, aby 
mohli optimalizovať produkciu plodín (Curell, 2011). Jednoducho definovaná kapacita zadržiavania 
vody v pôde je množstvo vody, ktoré môže daná pôda zadržiavať na využitie pre plodiny. Kapacita 
poľa je bod, v ktorom kapacita zadržiavania vody v pôde dosiahla maximum pre celé pole. Cieľom 
poľnohospodárskych výrobcov je udržiavať pole na kapacite alebo blízko nej. Pri deficite množstva 
vody v pôde je potrebné doplniť vodný pôdny profil zrážkami alebo závlahami. Cieľom je, aby 
poľnohospodári vedeli a mohli zadržiavať vodu v pôde tak, aby farma nemusela zavlažovať alebo 
trpela suchom. 
         Štruktúra pôdy a organická hmota sú kľúčovými zložkami, ktoré určujú schopnosť pôdy 
zadržiavať vodu. Čo sa týka textúry pôdy - častice s menšou veľkosťou častíc, ako v prípade bahna 
a ílu, majú väčší povrch. Čím väčšia je plocha povrchu, tým ľahšie pôda zadržiava vodu, takže má 
vyššiu kapacitu zadržiavania vody. Piesok má naopak veľké častice a žiadnu organickú hmotu 
(ORGH), čo vedie k menšej ploche. Kapacita zadržiavania vody pre piesok je preto nízka. 
       Pôdna organická hmota (ORGH) je ďalším faktorom, ktorý zvyšuje kapacitu zadržiavania vody. 
Pôdna organická hmota má prirodzený magnetizmus k vode. Ak farma zvýši percento organickej 
hmoty v pôde, zvýši sa kapacita pôdnej vody. ORGH je materiál, ktorý vznikol zo živého organizmu 
a je možné ho zvýšiť pridaním rastlinného alebo živočíšneho materiálu. 
      Otázka, čo môžeme urobiť, aby sme zvýšili kapacitu pôdy na zadržiavanie vody, je čoraz 
častejšia. Zmena štruktúry pôdy na poli bohužiaľ nie je jednoduchá. Štruktúra pôdy sa môže 
prirodzene meniť eróziou, ale tá zvyčajne mení štruktúru pôdy negatívnym spôsobom. Najlepšou 
možnosťou pre poľnohospodárov je zvýšiť organickú hmotu v pôde. Základné spôsoby, ako môžeme 
zvýšiť ORGH: 
1: Používať krycie plodiny a medziplodiny 
2: Hnoj zapracovať do pôdy 
3: Kompost 
 

Obrábanie pôdy významne ovplyvňuje všetky pôdne vlastnosti a výrazne sa podieľa na 
udržiavaní a zvyšovaní úrodnosti pôdy. Medzi obrábaním pôdy a obsahom vody v pôde existuje 
vzájomná závislosť, pretože obrábaním pôdy je možné výrazne zlepšiť vodný režim pôdy (infiltráciu, 
akumuláciu) a tiež zvýšiť výpar vody. Je potrebné zabezpečiť prijímanie atmosférických zrážok 
pôdou a využívanie rastlinami v čo najväčšej možnej miere, čo znamená obmedzenie výparu vody z 
povrchovej vrstvy pôdy a regulovanie výparu v súvislosti so vzlínaním vody. 

Na ťažkých pôdach spôsobujú zmeny vlhkosti tvorbu pôdnych trhlín. Pohyb pôdy je 
najvýraznejší do hĺbky 0,30-0,40 m - toto môže poškodiť mladé rastliny. Trhliny spôsobujú 
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zvyšovanie rýchlosti vsakovania vody a intenzity prevzdušňovania, ale aj výpar vody. Pri obrábaní 
ťažkých pôd sa optimálna vlhkosť väčšinou pohybuje okolo 28-29 %. Vzhľadom na veľmi úzky 
interval vlhkosti pôdy vhodnej pre obrábanie sú tieto pôdy označované aj ako tzv. minútové pôdy 
(Šimon a Lhotský et al., 1989). Pri obrábaní ťažkých pôd pri nižšej vlhkosti vznikajú hrudy a pri 
vyššej vlhkosti sa mažú alebo lepia. Ťažké pôdy majú vysoký obsah ílovitých častíc (menších ako 
0,01 mm), alebo ílu (menších ako 0,001 mm). Podliehajú veľkým objemovým zmenám pôsobením 
faktora vlhkosti pôdy, to spôsobuje zvýšenie kompakcie pôdy a nepriepustnosti, alebo vznikajú 
hlboké praskliny. Pri obrábaní sa teda často prejavuje vysokým odporom. Tento typ je ťažko 
priepustný pre vodu, spôsobuje zamokrenie, nedostatočné prevzdušnenie pôdy a tým nedostatok 
kyslíka pre rastliny. V období sucha viaže ťažká pôda značné množstvo vody v ťažko prístupnej 
forme pre rastliny a zvyšuje sa nebezpečenstvo tvorby prísušku. Z agronomického hľadiska sa 
vyznačuje ťažšou obrábateľnosťou a problematickým dodržiavaním agrotechnických termínov, ktoré 
vyplývajú z ľahkého a rýchleho prevlhčenia povrchu pôdy po daždi, a naopak pomalého vysychania 
pôdy po zimnom období. 
        Hĺbkové kyprenie pôdy pri vysokej vlhkosti pôdy môže spôsobiť vertikálne zhutnenie pôdy v 
dôsledku bočného mazania pôdy (Sare, 2007). 
Z hľadiska efektívnosti využitia energetických prostriedkov a dosiahnutia maximálneho efektu 
nakyprenia pôdy je potrebné aplikovať hĺbkové kyprenie pri optimálnom vlhkostnom stave pôdy. 
        Ľahké pôdy sú neraz charakterizované zníženou produkčnou schopnosťou, majú nižší obsah 
ílovitých ale vysoký obsah piesočnatých častíc. Spravidla majú nižší obsah humusu, silnú 
priepustnosť vody a nízku vododržnosť. Sú vysychavé, majú nízku odolnosť voči vodnej a veternej 
erózii a obvykle majú aj nízku zásobu živín. Tento druh pôdy sa vyznačuje pri obrábaní menším 
odporom, pričom obrábanie je možné aj pri vyššej vlhkosti, avšak ľahké pôdy sa obrábajú čo 
najmenej, aby nedošlo k nežiaducemu úbytku organickej hmoty v pôde. K ďalším negatívnym 
vlastnostiam patria veľké teplotné výkyvy, pretože povrch piesočnatých pôd sa ľahko prehrieva a 
tým spôsobuje škody hlavne na mladých rastlinách v počiatočnej rastovej fáze.  

Cieľom príspevku bolo zhodnotenie aktuálnej pôdnej vlhkosti v reálnych poľných podmienkach 
v priebehu a po zbere obilnín zo zameraním na zmeny vzhľadom na rôzne efekty pracovných 
prejazdov. 

 
MATERIÁL A METÓDY  
Charakteristika experimentálnej parcely a poľnohospodárskeho podniku 

Experimentálna parcela sa nachádza v katastri obce Hronské Kosihy. Viac ako 20 rokov je 
obhospodarovaná spoločnosťou Monika Mojžišová SHR. Sídlo spoločnosti je v obci Čajkov. 
Podnik sa venuje čisto rastlinnej výrobe bez živočíšnej výroby a kompletným agroslužbám pre 
rastlinnú výrobu. Aj z tohto dôvodu disponuje viac ako dostatočným strojovým vybavením, 
prihliadajúc na celkovú obhospodarovanú plochu 153ha ornej pôdy. Rozloženie parciel je v 
severovýchodnej časti levického okresu. 

Celková rozloha experimentálnej parcely je 13,22ha. Do roku 2019 sa používal konvenčný 
systém obrábania pôdy zo strednou orbou každý druhý rok. Parcela je podľa pôdnych máp 
klasifikácie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) rozdelená na tieto dva typy 
pôdy: 1. fluvizeme, typické stredne ťažké 0006002 a 2. čiernice 0019002. Zaujímavou 
poznámkou je fakt, že je z dvoch strán ohraničená potokmi. Na základe dlhodobých skúseností 
s danou parcelou vieme, že parcela má väčšinou viac vlahy ako iné lokality v okolí.  

V roku kedy boli vykonávané všetky poľné merania, bola pestovaná ozimná pšenica. 
Experimentálna oblasť sa používa pre rozsiahlejší výskum efektov prejazdov poľnohospodárskej 
techniky na pôdu a je zameriavaná laserovým meracím zariadením značky Leica a na okraji 
pozemku sú trvalo označené jej hranice. Organizácia pohybu strojových súprav je vždy vopred 
dohodnutá, naplánovaná a neskôr označená a zapísaná.  
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Obrázok 1 Experimentálna parcela a Experimentálna oblasť (Zdroj autor, 2022) 

         
Zisťovanie aktuálnej vlhkosti pôdy 

Zisťovanie vlhkosti pôdy bolo realizované gravimetrickou metódou (ON 46 5321, ON 83 
0635). Principiálne ide o porovnanie hmotností vzoriek pôdy po odobraní (vlhká vzorka) s 
hmotnosťou vzorky po vysušení. Na miestach jednotlivých experimentálnych prejazdov boli 
odobrané vzorky pôdy. Pre každý vybraný prejazd boli odobrané 3 vzorky profesionálnym 
ručným vrtákom značky Eijlkamp. 

 

    
Obrázok 2 Odber pôdnych vzoriek vrtákom Eijlkamp (Zdroj autor) 

 

 
Obrázok 3 Rozloženie odberných bodov (Zdroj autor) 
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Všetky vzorky boli uložené do normovaných hliníkových uzatvárateľných mištičiek, 
ktorých čísla boli hneď na mieste zapisované a priraďované k súvisiacim prejazdom. Po 
ukončení odberu vzoriek boli vzorky jednotlivo zvážené na certifikovanej váhe značky KERN s 
citlivosťou na 0,01 g. Neskôr boli všetky vzorky vložené do sušičky nastavenej na teplotu 150°C 
a sušili sa pri tejto teplote 26 h. Následne boli znovu odvážené. Výsledné hodnoty sú uvádzané 
v percentách.  
Ďalej boli odoberané aj zmesné vzorky pôdy na pôdnu analýzu z experimentálnej oblasti. Bolo 
zvolených 6 bodov ktoré priestorovým rozmiestnením najlepšie pokrývajú experimentálnu 
oblasť. 
Za účelom lepšieho prehľadu o vlhkosti jednotlivých častí sa odoberali a vyhodnocovali vzorky 
jednotlivo pre 3 hĺbkové rozmedzia v každej časti. Takto získame lepší celkový prehľad o stave 
pôdy počas merania. 
 

 
Obrázok 4 Vzorky pôdy pri vážení na váhe KERN, SPU (Zdroj autor) 

 
VÝSLEDKY A DIKUSIA 
Vlhkosť pôdy 

Na miestach jednotlivých experimentálnych prejazdov boli podľa metodiky odoberané 
vzorky pôdy a stanovená jej vlhkosť. Výsledky pre prvý rok sú uvedené v Tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1  Prehľad vlhkostí pôdy počas prvých experimentov na parcele 

Poradové číslo Vlhkosť 1, % Vlhkosť 2, % Vlhkosť 3, % Priemerná vlhkosť, % 

1 18,06 19,16 20,14 19,12 

2 16,02 17,91 17,52 17,15 

3 15,92 17,09 15,28 16,09 

4 15,58 17,71 17,93 17,07 

5 16,59 19,32 17,63 17,84 

6 17,01 16,55 16,35 16,63 

7 18,69 21,57 17,23 19,16 

9 22,23 19,98 15,37 19,19 

10 19,38 15,08 17,23 17,23 

12 19,15 16,52 11,15 15,61 

13 18,09 15,21 14,63 15,97 
 
Priemerná celková vlhkosť zo všetkých nameraných hodnôt je len 17,36 %. Predstavuje 

to dôkaz dlhodobého deficitu zrážok v tejto oblasti. Ak sa zoberie do úvahy, že 
experimentálna parcela je z dvoch strán ohraničená potokmi, a podľa slov dlhoročného 
zamestnanca podniku, ktorý ju obhospodaruje, má táto parcela zvyčajne vyššiu vlhkosť ako 
ostatné v jej blízkosti, je tento výsledok preto prekvapujúci.  
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Obrázok 5 Vzorky pôdy a zariadenie na stanovení jej vlhkosti (Zdroj autor) 

 
Na fotkách (obr.6) je možné pozorovať rozdiely pôdnych vzoriek, či už štrukturálne, 

alebo aj farebné odlišnosti v jednotlivých vzorkách. Je zrejmé, že aj v rámci experimentálnej 
oblasti na parcele je veľká variabilita pôdnych druhov, čo bolo citeľné aj pri odbere pôdnych 
vzoriek ručným vrtákom. Na fotografiách sú vzorky po sušení.  

 

  
Obrázok 6 Vzorky pôdy po stanovení jej vlhkosti 

 
Pôdna vlhkosť môže mať negatívny vplyv na pôdu a pestované plodiny. Môže sa 

výrazne podieľať aj na degradácii pôdy formou zhutnenia, a teda stláčaním vlhkých pôdnych 
častíc a tým redukovaním pôdnych pórov, ktoré ovplyvňujú pohyb vzduchu, pôdnej fauny 
a prirodzenú vzlínavosť vody. Zvýšená tvrdosť pôdy a nedostatočná zásoba kyslíkom 
zabraňujú rozvoju koreňovej sústavy rastlín. Pri veľmi vlhkých podmienkach sa môžu 
korene rastlín pod vplyvom zaplavenia vodou nad zhutnenou vrstvou dusiť. Neskôr môže 
zhutnená vrstva pôdy brániť koreňom rastlín prijímať živiny ako aj zásobu vody z hlbších 
vrstiev pôdy, ktoré sú pod už zhutnenou časťou pôdneho profilu. 

Vlhkosť pôdy má z prírodných vplyvov najväčší vplyv na rozsah zhutnenia 
vznikajúceho pôsobením určitého tlaku, pretože v takýchto podmienkach sa voda správa ako 
mazivo. Pôdne častice sa tak ľahšie premiestňujú a tesnejšie spájajú. Najvýraznejšie 
utlačenie vzniká v podmienkach v blízkosti poľnej vodnej kapacity, kedy sú malé a stredné 
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póry vyplnené vodou. Čím je vlhkosť pôdy vyššia, tým je menší potrebný tlak na tvorbu 
zhutnených vrstiev pôdy. 

Variabillita vlhkosti pôdy je často krát monitorovaná aj nameranými hodnotami EC, kde 
sa získané hodnoty môžu porovnávať s rôznymi inými zdrojmi informácií. Merania 
elektrickej vodivosti sa vykonávajú už dlhší čas, a doterajšie výsledky  potvrdzujú, že EC-
karta môže byť priamo použitá aj pri precíznom poľnohospodárstve (Sourell, Sommer, Al-
Karadsheh, 2003). Pri realizácii zásad precízneho poľnohospodárstva a pri aplikácii 
závlahových dávok podľa skutočnej potreby je treba zabezpečiť časté merania vlhkosti. S 
tým súvisia vyššie náklady ako napríklad časté merania v priebehu dňa s diaľkovým 
prenosom informácií. Treba však zohľadniť to, či náklady na prístrojové vybavenie pokryje 
dosiahnuté úspory na vodu a energiu (Lüttger, Dittmann, Sourell, 2005). 

  
ZÁVER 

Vzorky pôdy poukazujú na variabilitu daného pozemku. Priemerná celková vlhkosť zo 
všetkých nameraných hodnôt bola 17,36 %. Výsledky zo vzoriek odobratých po viacnásobnom 
prejazde odvozových súprav použitých pri žatevných prácach boli takmer vždy najmenej vlhké, 
a to aj napriek tomu, že boli odobraté vo vzdialenosti do 8 m od vodného toku na okraji 
experimentálnej parcely. To poukazuje na prílišné utlačenie pôdy, v dôsledku čoho pôda nie je 
schopná absorbovať vodu v takej miere, ako menej poškodená pôda v rovnakej odbernej oblasti. 
Na základe odprezentovaných výsledkov z týchto experimentálnych meraní sa vedenie podniku 
rozhodlo pre hĺbkové kyprenie celej plochy experimentálnej parcely, a tiež rozhodlo o budúcom 
stanovení systému pohybu odvozových súprav počas žatevných prác v budúcnosti. Ďalej budú 
zvažovať nákup a dodatočnú montáž systému pre zmenu tlaku v pneumatikách ako aj použitia 
dvojmontáží na najčastejšie používanom traktore.  
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VPLYV REGULÁCIE NÁSADY HROZNA ODRODY SAUVIGNON NA VYBRANÉ 
PARAMETRE HROZNA 

INFLUENCE OF GRAPE YIELD REGULATION OF VARIETY SAUVIGNON ON 
SELECTED PARAMETERS OF GRAPES 

EDUARD PINTÉR, MARTIN JANÁS 
Institute of Horticulture, Faculty of Horticulture and Landscape Engineering, Slovak University of 

Agriculture 
 
 

Abstract: Cluster thinning is a suitable way to accomplish high quality of the vine grapes even 
in the worse growing conditions. The object of the experiment was evaluation of 
impact of two different methods of grape yield regulation on selected qualitative and 
quantitative parameters of the grapes of variety Sauvignon. The trial took place in 
Vráble (Nitra vine-growing region; SE Slovakia). Three variants - control variant, the 
cluster thinning and cluster tipping (50%) were evaluated on the wine grape variety 
Sauvignon grown on rootstock Vitis berlandieri x Vitis riparia SO4 and bushes were 
pruned by Guyot method. Measured quantitative parameters were average grapevine 
cluster weight, number of clusters per vine and consecutive was calculated grape yield 
per hectare. Selected qualitative parameters (sugar content, acid content) were 
measured three-times in week interval before grape harvest. First measurements of 
a sugar content were analysed by the refractometer. Must was analysed by the FT-IR 
spectroscope method (total content of sugars, total content of acids). Hectare yield in 
variant with cluster thinning was lower by 5.5 t/ha. Decreasing of grape yield was 
more modest in variant with cluster tipping - 3.44 t/ha. The sugar content was on 
average 12.83% higher in the variant with cluster thinning and 15.86 % in variant 
with cluster tipping.  

 
Keywords: cluster regulation, grape yield, grape quality, Sauvignon 

 
ÚVOD 
Regulácia násady hrozna je technika, ktorá sa používa predovšetkým vo vinárskych krajinách 
s chladnejším podnebím. Chladnejšia klíma poskytuje úrode menej dní na jej dostatočné dozretie 
a z toho dôvodu je vhodné podporiť optimálne dozrievanie hrozna (Ivanišević et al., 2020). 
Môžeme ňou vylepšiť kvalitu hrozna a chromatickú charakteristiku vína (Bogicevic et al., 2015). 

Znižovaním násady hrozna by sme mali reagovať na priebeh počasia počas vegetácie 
konkrétneho ročníka. Pokiaľ je vegetácia oneskorená oproti dlhodobému priemeru, regulácia 
môže pozitívne ovplyvniť kvalitu nami pestovaného hrozna (Pavloušek, 2007).  
 Pavloušek (2006) odporúča pred reguláciou násady hrozna zodpovedať niekoľko 
základných otázok, a to: 
 Akú kvalitu hrozna chceme v našom vinohrade dopestovať? 
 Aký je kvalitatívny potenciál lokality vinohradu z hľadiska pôdnych, klimatických 

a topografických podmienok? 
 Je vinohrad vhodný pre produkovanie hrozna určeného pre výrobu vín s prívlastkom? 
 
MATERIÁL A METÓDY 
2.1 Charakteristika stanovišťa pokusného pozemku 
Pokusný pozemok je lokalizovaný vo vinohradníckej obci Vráble, ktorá patrí do Vrábeľského 
vinohradníckeho rajónu a Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Vinohrad sa nachádza na viničnej 
hore Prédium. 
 
BPEJ predmetnej lokality - vinohradu: 0150202 
Klíma: 01 – pokusný pozemok je lokalizovaný v teplom a veľmi suchom klimatickom regióne, 
ktorý je nížinného charakteru. Ročná suma teplôt nad 10°C je od 2800 do 3000°C. Priemerný 
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počet dní s teplotou nad 5 °C je 237 dní v roku. Rozdiel medzi potenciálnym výparom 
a zrážkami predstavuje 150 – 200 mm ročne. Priemerná januárová denná teplota sa pohybuje od 
-1 do -3 °C.  Priemerná denná júlová teplota je 20 – 21 °C. Priemerná teplota za vegetačné 
obdobie predstavuje 15 – 17 °C (URL1; Čeman, 2010).  
Hlavná pôdna jednotka: 50 - na pokusnej parcele sa vyskytujú kultizemné hnedozeme, 
pseudoglejové, miestami prechádzajú do kultizemných pseudoglejov, sú tvorené sprašou 
a polygenetickými hlinami, sú stredne ťažké (URL 1) 
Svahovitosť: 2 – mierny svah (3 – 7 °) 
Expozícia: 1,2 – juhovýchodná expozícia 
Skeletovitosť: 0 – pôda je bez skeletu, jeho obsah do hĺbky 0,6 m je pod 10 % 
Hĺbka pôdy: 0 – pôda na stanovišti je hlboká viac ako 60 cm 
Zrnitosť: 2 – pôda je stredne ťažká, hlinitá (URL 1) 
 
Klimatická charakteristika pokusného ročníka 

Jar 2021 sa niesla v znamení chladu a mrazu. Marec, ale najmä apríl a máj boli 
charakteristické opakujúcimi sa advekciami chladného vzduchu a dlhodobo inklinovali 
k podpriemerným teplotám. Jar ako celok skončila približne 2 stupne pod normálom. Silné jarné 
mrazy našťastie nespôsobili žiadne škody vo vinohradoch, pretože chladný priebeh jari 
významne oneskoril pučanie viničových krov, ktoré sa vyhli nepriaznivému počasiu na jar. Čo 
sa týka zrážok, začiatkom jari bol výskyt zrážok zriedkavejší, ale v priebehu apríla sa množstvo 
spadnutých zrážok blížilo normálu a máj dokonca skončil z hľadiska zrážkového úhrnu ako silne 
nadnormálny (URL2, URL3).  

Začiatok leta bol veľmi teplý a jeho prvý mesiac skončil ako mimoriadne nadnormálny. 
Okrem horúčav bol jún 2021 veľmi suchým mesiacom, čo negatívne vplývalo na viničové kry 
počas vrcholiacej rastovej intenzity. V tomto mesiaci prebiehalo aj kvitnutie viniča, ale keďže 
v uvedenom období neboli v našej oblasti žiadne významnejšie zrážky, miera spŕchnutia 
kvietkov bola nízka. Júl pokračoval po teplotnej stránke v mimoriadne nadnormálnom počasí. 
Ale sucho v tomto mesiaci ďalej nepokračovalo, pod čo sa podpísali predovšetkým početné 
búrkové situácie. Niektoré búrky boli veľmi silné, pričom v polovici júla zasiahla Vráble 
najsilnejšia búrka za viacero rokov. Úhrn zrážok z tejto udalosti bol vyše 80 mm a z veľkej časti 
pokryl priemerný zrážkový mesačný úhrn. Mimoriadne negatívny dopad na budúcu úrodu 
hrozna mal ďalší sprievodný jav búrky, a to ľadovec. Za štvrť hodinu, počas ktorej ľadovec 
padal, poškodil väčšinu zelených bobúľ. Poškodenie bolo badateľné aj na pokusných kroch, ale 
úroda na nich sa vďaka včasnej aplikácií fungicídov podarila v rámci možností zachrániť. August 
sa už vyznačoval teplotne podpriemerným počasím a najmä jeho záver patril dlhotrvajúcim 
dažďom a skončil ako mimoriadne vlhký. Augustový priebeh počasia podporoval šírenie 
hubových chorôb, čo sa na značne poškodených bobuliach prejavilo v podobe hnilôb (URL4, 
URL5). 

Začiatok jesene nadviazal na cyklonálne augustové počasie. Aj v septembri sa vyskytli 
búrky s vyššími úhrnmi zrážok, čo zvyšovalo tlak chorôb. Druhá polovica septembra bola už 
suchšieho charakteru s príjemnými, mierne nadnormálnymi teplotnými pomermi, čo 
poskytovalo vhodné podmienky pre dozrievanie hrozna. Počasie počas ďalších jesenných 
mesiacov bolo už značne ustálené a prinieslo mnoho slnečných dní s minimálnymi mesačnými 
úhrnmi zrážok a teploty blízke normálu, takže aj neskoršie odrody mali vhodné podmienky pre 
svoje dozrievanie. Zaujímavou črtou ročníka 2021 bolo až o 40 dní kratšie vegetačné obdobie, 
ktoré bolo najkratšie za posledných 10 rokov. Kratšie vegetačné obdobie bolo aspoň čiastočne 
vykompenzované teplotne vysoko nadpriemernými letnými mesiacmi jún a júl (Chudý, 2022).  
 
2.2 Charakteristika odrody Sauvignon 

Názov odrody je odvodený od francúzskych slov „sauvage“ (divý) a „blanc“ (biely). Aj keď 
sa často pestuje v oblastiach s teplejšou klímou, najlepšiu kvalitu dosahuje v podmienkach 
vinohradníctva chladného podnebia, kam patrí aj Slovensko. 
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Tabuľka 1 Ampelografická charakteristika (vybrané znaky) odrody Sauvignon blanc 
Znak Charakteristika 

Včielka Belavá, chlpatá, okraje lístočkov sú intenzívne červené 
Vrchol letorastu Je stredne chlpatý, mladé lístočky sú bronzovo-hnedej farby 
List Strednej veľkosti, málo delený, päťlaločnatý, svetlozelený, silno zvlnený s tupým 

zúbkovaním 
Kvet Päťpočetný, hermafroditný, autofertilný, semenník je dvojpuzdrový, 

štvorvaječný, opadávanie kvetov je stredné až slabé 
Strapec Stredné až malé, husté, valcovité 
Bobuľa Menšia, žltozelená až zelená, s pevnou šupkou 
Semeno Strednej veľkosti, tmavohnedé, zobáčik hrubý, často rozdvojený 
Jednoročné drevo Čiarkované, bodkované, v uzloch tmavohnedé 

(Korpás, 2007; Pospíšilová, 1981) 
 
Tabuľka 2 Fenologická charakteristika odrody Sauvignon blanc 

Začiatok pučania 20.4. 
Začiatok kvitnutia 10.6. 
Dĺžka kvitnutia 8 dní 
Začiatok mäknutia bobúľ do 14.8. 
Zber hrozna okolo 5.10. 

(Pospíšilová, 1981) 
 
Pestovateľská charakteristika 

Sauvignon vyžaduje dobre oslnené svahovité polohy. Hodí sa skôr do suchších lokalít, 
pretože pri vysokej vlhkosti v kombinácii s hustým strapcom dochádza k rozvoju hnilôb hrozna. 
Vyhovujú mu pôdy ľahšie, piesočnaté až piesočnato-hlinité. Je to kvôli jeho príliš bujnému rastu, 
ktorý sa môže pestovaním na menej úrodných pôdach aspoň čiastočne zmierniť. Okrem citlivosti 
na pleseň sivú má nízku odolnosť aj proti múčnatke. V poslednej dobe sa pestovatelia tejto 
odrody stretávajú s napadnutím dreva chorobami kmienka, na ktoré je Sauvignon mimoriadne 
citlivý (Kraus, 2006; Pavloušek, 2006). 
 
Tabuľka 3 Uvologické hodnoty odrody Sauvignon blanc 

Parameter Hodnota 
Priemerná hmotnosť strapca 102 g 
Priemerná hmotnosť bobule 1,5 g 
Priemerný počet semien v bobuli 1,4 ks 
Podiel strapiny z 1 kg hrozna 4,0 % 
Podiel šupky zo 100 bobúľ 9,4 % 
Výlisnosť muštu 70 % 

(Pospíšilová, 1981) 
 
2.3 Organizácia pokusu 
Rok výsadby: 2006 
Spon výsadby: 1,20 x 1,55 m 
Pestovateľský tvar: rýnsko-hessenské vedenie s 1 kmienkom 
Spôsob rezu: Guyottov rez 
Zaťaženie krov púčikmi: 10-púčikový ťažeň + 2-púčikový čapík 
Spôsob ošetrovania pôdy: celoplošný čierny úhor 
Zelené práce: čistenie kmienkov, zasúvanie letorastov do dvojdrôtí, pretrhávanie listov v zóne 
strapcov, snímanie vrcholov letorastov, odstraňovanie zálistkov v zóne strapcov, regulácia 
násady strapcov na pokusných kroch 
Ochrana viniča: na základe infekčného tlaku a výskytu škodcov, 5 ošetrení počas vegetácie 
Zber hrozna: 28. september 2021, zber variantov pre účely analýz sa uskutočňoval priebežne 
počas viacerých týždňov 
Varianty experimentu 
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SA K – Sauvignon kontrolný variant (kontrola);  
SA A – Sauvignon variant s prebierkou strapcov (prebierka strapcov);  
SA B – Sauvignon variant s polením strapcov (polenie strapcov). 
 
2.4 Hodnotené uvologické parametre 
Počet strapcov (ks) na ker 
Na každom viničovom kre sme spočítali celkový počet strapcov a na základe získaných hodnôt 
sme vypočítali aritmetický priemer. 
Hmotnosť strapcov (g) na pokusných kroch  
Na váhach sme odvážili 10 strapcov z každého variantu a následne sme vypočítali aritmetický 
priemer. 
Hmotnosť úrody hrozna (g) na pokusnom kre  
Vypočítali sme súčinom priemernej hmotnosti strapca a priemerného počtu strapcov na 
viničovom kre. 
Priemerná úrodnosť na 1 hektár (t.ha-1)  
Vypočítali sme súčinom zaťaženia viničového kra a počtom krov pripadajúcich na hektár podľa 
pestovateľského sponu. 
 
2.5 Hodnotené analytické parametre 
Cukornatosť hrozna meraná refraktometrom v týždňových odstupoch (°NM) 
Cukornatosť stanovená na základe muštu získaného z bobúľ z rôznych častí krov pokusných 
variantov. Bola stanovená v 3 termínoch s týždňovými odstupmi, a to 28.8., 4.9. a 11.9.2021. 
Kvalitatívne parametre muštu získaného z hrozna jednotlivých variantov v týždňových 
odstupoch 
Hodnotené parametre získané na základe vzorky muštu získaného z väčšieho množstva strapcov 
z rôznych častí rastlín. Následne boli vzorky muštu odstredené na centrifúge (2 minúty) za 
účelom odstránenia zákalu. Vzorka bola analyzovaná metódou FT-IR spektroskopie na prístroji 
Alpha Wine Analyzer v Laboratóriu nápojov vedecko-výskumného centra AgroBioTech SPU. 
Parametre boli stanovené v 3 termínoch v týždňových odstupoch. 
 
3 VÝSLEDKY 
3.1 Uvologické hodnoty 
Stanovenie uvologických hodnôt hrozna sledovaných odrôd sme vykonali 28.9.2021 meraním 
počas 3. zberu. 
 

3.1.1 Priemerná hmotnosť strapca a priemerný počet strapcov na ker 
Priemerná hmotnosť strapca v kontrolnom variante 165,50 g a priemerný počet strapcov 14,30 
na ker. Uvedená hmotnosť strapca je vysoko nadpriemerná oproti údajom o priemernej 
hmotnosti strapca 102 g od Pospíšilovej (Pospíšilová 1981) a daný rozdiel predstavuje nárast až 
o 62,25%. Vo variante prebierky strapcov bola dosiahnutá priemerná hmotnosť strapca na úrovni 
163,20 g s priemerným počtom strapcov 7,70 na ker. Daná priemerná hmotnosť strapca 
potvrdzuje vysokú nadpriemernosť tohto parametra v pokuse. Polenie strapcov znížilo 
priemernú hmotnosť strapca na 116,50 g s priemerným počtom strapcov 14,30 na ker.  
 
Tabuľka 4 Uvologické hodnoty odrody Sauvignon blanc (28.9.2021) 

Variant Štatistický parameter Hmotnosť strapca (g) Počet strapcov / ker 

Kontrola 
Priemer 165,50 14,30 

Smer. odchýlka 54,65 1,95 

Prebierka strapcov 
Priemer 163,20 7,70 

Smer. odchýlka 49,63 0,95 

Polenie strapcov 
Priemer 116,50 14,30 

Smer. odchýlka 21,57 1,89 
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3.1.2 Priemerné zaťaženie kra úrodou a priemerná hektárová úroda 
Najväčšie zaťaženie kra mal kontrolný variant, a to 2 366,65  g, čím by sa dosiahol 

hektárový výnos 11,85 t. Druhé najvyššie zaťaženie a tým aj hektárový výnos dosiahol variant 
s polením strapcov so zaťažením 1665,95 g hrozna na ker s výnosom 8,41 t.ha-1. Ide o zníženie 
úrody o 29,03 % oproti kontrolnému variantu. Prebierka strapcov zapríčinila pokles priemerného 
zaťaženia kra na úroveň 1256,64 g s hektárovým výnosom 6,35 t. Ide o takmer polovičnú 
degresiu v porovnaní s kontrolným variantom a tým pádom už môže byť výrazne negatívne 
ovplyvnená rentabilita takéhoto zásahu. 
 
Tabuľka 5 Zaťaženie a hektárová úroda odrody Sauvignon blanc (28.9.2021) 

Variant 
Priemerné zaťaženie kra 

úrodou hrozna (g) 
Hektárová úroda (t) Pokles oproti kontrole 

Kontrola 2366,65 11,85 t  

Prebierka strapcov 1256,64 6,35 t 5,50 t (-46,41 %) 

Polenie strapcov 1665,95 8,41 t 3,44 t (-29,03 %) 

 

 
Graf 1 Priemerné zaťaženie a hektárová úroda odrody Sauvignon blanc 

 
Zistili sme veľkú podobnosť kontrolného variantu a variantu s prebierkou strapcov 

z hľadiska priemernej hmotnosti strapca. Zaujímavým faktom je malý rozptyl hodnôt v prípade 
variantu s polením strapcov. 

 

 
Graf 2 Hmotnosť strapca odrody Sauvignon blanc 
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3.2 Analyzované parametre hrozna 
3.2.1 Cukornatosť hrozna meraná pomocou refraktometra 
Výsledky merania refraktometrickej sušiny muštov oboch sledovaných odrôd refraktometrom 
prepočítané na stupne normalizovaného muštomera uvádzame v tabuľke 6. 
 
Tabuľka 6 Cukornatosť hrozna v °NM 

Variant 28.8.2021 4.9.2021 11.9.2021 
SA K 11,00 12,50 14,50 
SA A 12,60 14,00 17,50 
SA B 12,20 14,50 17,50 

SA K – Sauvignon kontrolný variant; SA A – Sauvignon prebierka strapcov; SA B – Sauvignon polenie 
strapcov 
 

Kontrolný variant mal vo všetkých 3 termínoch v porovnaní s ostatnými variantmi 
najmenšiu hodnotu cukornatosti. V augustovom termíne mal cukornatosť len 11 °NM. O týždeň 
neskôr cukornatosť dosiahla hodnotu 12,5 °NM, čo je týždňový nárast o 13,6 %. V 3. termíne sa 
cukornatosť zvýšila na 14,5 °NM, čo je týždňový nárast o 16 %. 

Variant s prebierkou strapcov v 1. termíne dosiahol cukornatosť 12,6 °NM, čo je oproti 
kontrolnému variantu viac o 14,5 %. V 2. termíne sa cukornatosť zvýšila na 14 °NM, čo je 
rozdiel oproti kontrole 12 % a týždňový nárast 11,1 %. V 3. termíne tento variant dosiahol 
cukornatosť 17,5 °NM, čo je rozdiel oproti kontrole o 12 % a týždňový nárast 25 %.  

Vo variante s polením strapcov sme v augustovom termíne zistili cukornatosť 12,2 °NM, 
čo je rozdiel oproti kontrole 10,9 %, resp. o 3,2 % menej ako v prípade variantu s prebierkou 
strapcov. V 2. termíne sa nárast cukornatosti zastavil na 14,5 °NM, čo je týždňový nárast o 18,9 
%. Rozdiel oproti kontrole predstavuje 16 %, resp. o 3,6 % oproti predchádzajúcemu variantu. 
V 3. termíne sa cukornatosť zvýšila na 17,5 %, čo je týždňový nárast o 20,7 % a zároveň rovnaká 
hodnota ako vo variante s prebierkou strapcov. Rozdiel oproti kontrole predstavuje 20,7 %. 

 

 
Graf 3 Vývoj cukornatosti hrozna v období 28.8. – 11.9.2021 

 
Grafické znázornenie vývoja cukornatosti nám poskytuje dôkaz o raste cukornatosti 

sledovaných variantov v priebehu času. Na grafe zreteľne vidieť vyššiu úroveň cukornatosti 
regulovaných variantov v porovnaní s kontrolnými variantmi a zároveň takmer lineárny rast 
cukornatosti jednotlivých variantov s miernym urýchlením nárastu medzi 2. a 3. termínom 
sledovania. 
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3.2.2 Kvalitatívne parametre muštu získaného z hrozna jednotlivých variantov 
Najnižší obsah cukrov bol nameraný v kontrolnom variante, a to 161,57 g/l. Vyjadrené 

v stupnici BRIX ide o cukornatosť 16,27 °BX. Vzorka mala tiež najnižšiu hustotu 1,0689 a z 
cukru tohto variantu by mohlo vzniknúť 9,24 % obj. alkoholu. 

 O niečo vyšší obsah cukrov bol zaznamenaný vo variante s prebierkou strapcov, a to 
181,52 g/l, resp. 18,55 °BX. Variant mal hustotu 1,07747 g/cm3 a potenciál na vznik 10,58 % 
alkoholu. 

Najvyššiu koncentráciu cukrov mal variant s polením strapcov, a to 192,98 g/l, resp. 19,61 
°BX. Hustota muštu z hrozna tejto vzorky bola na úrovni 1,08151 g/cm3 s možným vznikom 
11,22 % alkoholu. 
 
Tabuľka 7 Obsah cukrov a súvisiacich parametrov - zber hrozna 14.9.2021 

Variant Celkové 
cukry (g/l) 

BRIX 
(°Bx) 

Fruktóza 
(g/l) 

Glukóza (g/l) Hustota 
(g/cm3) 

Potenciálny 
alkohol 
(% obj.) 

SA K 161,57 16,27 79,77 75,14 1,0689 9,24 
SA A 181,52 18,55 91,83 87,91 1,07747 10,58 
SA B 192,98 19,61 99,81 93,29 1,08151 11,22 

SA K – Sauvignon kontrolný variant; SA A –prebierka strapcov; SA B – Sauvignon polenie strapcov 
 
Tabuľka 8 Obsah kyselín a pH -  zber hrozna 14.9.2021 

Variant Celkové kyseliny (g/l) Kyselina jablčná (g/l) pH 
SA K 14,55 9,48 2,88 
SA A 16,4 10,6 2,83 
SA B 14,91 9,9 2,94 

SA K – Sauvignon kontrolný variant; SA A – prebierka strapcov; SA B – Sauvignon polenie strapcov 
 

Najnižší obsah kyselín bol zistený v kontrolnom variante, a to 14,55 g/l. Kyselina jablčná 
tvorila z tohto obsahu 9,48 g/l, čo tvorilo podiel 65,15 % z celkových kyselín. pH muštu dosiahla 
úroveň 2,88. 

O niečo vyšší obsah kyselín bol zistený vo variante s polením strapcov, a to 14,91 g/l. 
Kyselina jablčná bola vo vzorke prítomná v množstve 9,9 g/l, resp. 66,40 % z celkového obsahu 
kyselín. pH vzorky bolo 2,94 g/l. 

Najvyšší obsah kyselín mal variant s prebierkou strapcov, a to 16,4 g/l, z toho bolo 10,6 g 
kyseliny jablčnej, čo je 64,63 % z celkových kyselín. Vzorka mala kvôli najvyššiemu obsahu 
kyselín aj najnižšie pH, a to 2,83. 

 
Tabuľka 9 Obsah cukrov a súvisiacich parametrov -  zber 21.9.2021 

Variant Celkové 
cukry (g/l) 

BRIX 
(°Bx) 

Fruktóza 
(g/l) 

Glukóza (g/l) Hustota 
(g/cm3) 

Potenciálny 
alkohol 
(% obj.) 

SA K 145,06 15,01 73,5 68,43 1,06289 8,41 
SA A 191,91 19,53 98,38 95,48 1,07952 11,16 
SA B 196,73 19,84 102,8 96,47 1,08116 11,4 

SA K – Sauvignon kontrolný variant; SA A – prebierka strapcov; SA B – Sauvignon polenie strapcov 
 

Najmenší obsah cukrov mal kontrolný variant - 145,06 g/l resp. 15,01 °BX. Vzorka mala 
najnižšiu hustotu 1,06289 g/cm3 s potenciálnym vznikom 8,41 % obj. alkoholu.  

Regulované varianty mali podstatne vyšší obsah cukrov ako kontrolný variant. Druhý 
najvyšší obsah cukrov bol nameraný vo variante s prebierkou strapcov, a to 191,91 g/l resp. 
19,53 °BX. Vzorka mala hustotu 1,07952 g/cm3 a potenciál vzniku 11,16 % obj. alkoholu. 

 Najväčší obsah cukrov mala vzorka s polením strapcov - 196,73 g/l resp. 19,84 °BX. 
Vzorka mala hustotu 1,08116 g/cm3 s možnosťou vzniku 11,40 % obj. alkoholu. 
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Tabuľka 10 Obsah kyselín a pH - odroda Sauvignon blanc - zber 21.9.2021 
Variant Celkové kyseliny (g/l) Kyselina jablčná (g/l) pH 
SA K 17,45 12,41 2,76 
SA A 16,17 11,06 2,73 
SA B 15,08 11,11 2,83 

SA K – Sauvignon kontrolný variant; SA A – prebierka strapcov; SA B – Sauvignon polenie strapcov 
 
Najnižší obsah kyselín mal variant s polením strapcov, a to 15,08 g/l. Obsah kyseliny 

jablčnej bol 11,11 g/l, čo tvorilo podiel 73,67 % z celkových kyselín s pH muštu 2,83. 
Variant s prebierkou strapcov mal o niečo vyšší obsah kyselín, a to 16,17 g/l. Obsah 

kyseliny jablčnej dosiahol hodnotu 11,07 g/l, čo predstavovalo 68,40 % z celkového obsahu 
kyselín. pH muštu malo hodnotu 2,73. 

Najvyšší obsah kyselín mal kontrolný variant, a to 17,45 g/l s obsahom kyseliny jablčnej 
12,41 g/l s percentuálnym zastúpením na obsahu celkových kyselín 71,12 g/l. pH vzorky malo 
hodnotu 2,76.  

 
Tabuľka 11 Obsah cukrov a súvisiacich parametrov - odroda Sauvignon blanc - zber 28.9.2021 

Variant Celkové 
cukry (g/l) 

BRIX 
(°Bx) 

Fruktóza 
(g/l) 

Glukóza (g/l) Hustota 
(g/cm3) 

Potenciálny 
alkohol 
(% obj.) 

SA K 174,43 17,79 93,16 84,15 1,07278 10,15 
SA A 189,00 19,01 101,36 90,80 1,07825 11,03 
SA B 181,29 18,39 97,32 87,13 1,0752 10,53 

SA K – Sauvignon kontrolný variant; SA A - prebierka strapcov; SA B – Sauvignon polenie strapcov 
 

Najnižší obsah cukrov mal v prípade posledného zberu kontrolný variant, a to 174,43 g/l, 
resp. 17,79 °BX. Variant mal hustotu muštu 1,07278 g/cm3 s možnosťou vzniku 10,15 % obj. 
alkoholu.  

Druhý najvyšší obsah cukrov bol zistený vo variante s polením strapcov, a to 181,29 g/l, 
resp. 18,39 °BX. Vzorka mala hustotu 1,0752 g/cm3 s potenciálom vzniku 10,53 % obj. alkoholu. 

Najvyšší obsah cukrov mal variant s prebierkou strapcov, a to 189,00 g/l, resp. 19.01 °BX. 
Hustota vzorky bola 1,07825 g/cm3 a z cukrov mohlo vzniknúť 11,03 % obj. alkoholu. 
 
Tabuľka 12 Obsah kyselín a pH - odroda Sauvignon blanc - zber 28.9.2021 

Variant Celkové kyseliny (g/l) Kyselina jablčná (g/l) pH 
SA K 15,06 10,56 2,94 
SA A 13,83 10,12 3,03 
SA B 14,71 10,57 2,91 

SA K – Sauvignon kontrolný variant; SA A –prebierka strapcov; SA B – Sauvignon polenie strapcov 
 

Najnižší obsah kyselín mal variant s polením strapcov, a to 15,08 g/l. Obsah kyseliny 
jablčnej bol 11,11 g/l, čo tvorilo podiel 73,67 % z celkových kyselín s pH muštu 2,83. 

Variant s prebierkou strapcov mal o niečo vyšší obsah kyselín, a to 16,17 g/l. Obsah 
kyseliny jablčnej dosiahol hodnotu 11,07 g/l, čo predstavovalo 68,40 % z celkového obsahu 
kyselín. pH muštu malo hodnotu 2,73. 

 Najvyšší obsah kyselín mal kontrolný variant, a to 17,45 g/l s obsahom kyseliny jablčnej 
12,41 g/l s percentuálnym zastúpením na obsahu celkových kyselín 71,12 g/l. pH vzorky malo 
hodnotu 2,76. 
 
DISKUSIA 

Pospíšilová (1981) uvádza pri odrode Sauvignon uvádza priemernú hmotnosť strapca 102 
g. Táto hodnota bola v našich pokusoch s touto odrodou ešte výraznejšie presiahnutá ako pri 
predchádzajúcej odrode. Kontrolný variant mal priemernú hmotnosť strapca 165,50 g, variant 
s prebierkou strapcov 163,20 g a dokonca variant s polením strapcov dokázal túto hodnotu 
výraznejšie prekročiť s priemernou hmotnosťou 116,50 g. Príčina týchto rozdielov nám nie je 

64 DOI: https://doi.org/10.15414/2022.9788055225340

https://doi.org/10.15414/2022.9788055225340


Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe 
so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo 

úplne známa, môže súvisieť s vlhkejším priebehom počasia počas intenzívneho rastu bobúľ 
a s vysokou mierou vododržnosti pôdy v danej lokalite. 

 Pospíšilová (1981) ďalej kvantifikuje priemernú hektárovú úrodu odrody 8,5 t, pričom 
nami vypočítaná úroda 11,85 t/ha túto hodnotu výraznejšie presahuje. 

 Sedlo (2013) tvrdí, že medzi priemernou cukornatosťou a rentabilitou neexistuje 
vzájomný vzťah. S autorom môžeme súhlasiť, pretože vinohradník dostáva platbu predovšetkým 
za množstvo hrozna a nie za jeho cukornatosť. Iná situácia nastáva, pokiaľ sa rozhodne vyrábať 
prívlastkové vína. Vtedy je nutné dosiahnuť určitú úroveň cukornatosti hrozna a tiež 
nepresiahnuť limit hektárovej úrody 8,5 t. Autor ďalej informuje, že úroda pod 5,5 t nie je 
dostatočne rentabilná. Túto hranicu sme v žiadnom z variantov neprekročili a z toho 
usudzujeme, že nami vykonané zásahy môžu napriek zníženiu hektárovej úrody dosiahnuť 
rentabilitu produkcie. 

Pavloušek (2011) tvrdí, že metóda polenia strapcov je vhodná predovšetkým pre modré 
muštové odrody. My sme napriek tomuto tvrdeniu polenie strapcov aplikovali na biele muštové 
odrody, pričom výsledky tohto zásahu naznačujú, že polenie strapcov môže byť vhodnou 
metódou pre reguláciu násady hrozna aj pri tejto skupine odrôd. 

Mančík (2017) sa vo svojom pokuse venoval vplyvu polenia strapcov na kvantitatívne a 
kvalitatívne parametre odrody Erilon v lokalite moravskej obce Lednice. V porovnaní 
s kontrolným variantom sa v prípade polenia strapcov znížila úroda o 39,8 %. Tento pokles je 
významne vyšší ako v našom prípade, pričom sme zaznamenali pokles hektárovej úrody o 
29,03 %. 

Sadílek (2019) sa vo svojom experimente venoval vplyvu prebierky a polenia strapcov na 
kvalitatívne parametre odrody Savilon. Pokus bol realizovaný v moravskej obci Lednice. Autor 
uvádza, že vo všetkých termínoch merania mali varianty s reguláciou násady hrozna vyššiu 
cukornatosť v porovnaní s kontrolným variantom. S týmto tvrdením môžeme súhlasiť, nakoľko 
sme v našej práci dospeli k podobnému záveru. Autor tiež spomína kolísanie celkového obsahu 
kyselín počas jednotlivých termínov, čo môžeme potvrdiť našimi meraniami. 

Výsledky dosiahnuté pomocou regulácie úrody sú rôzne. Mnohí autori zistili vylepšenie 
niektorých kvalitatívnych parametrov, pri niektorých parametroch zase nebolo zistené preukazné 
zlepšenie. Song et al. (2018) v experimente zisťovali vplyv redukcie strapcov a odstraňovania 
listov na odrody ´Cabernet Sauvignon´ a ´Ugni Blanc´. Zásahy vykonali pred obdobím začiatku 
vyfarbovania bobúľ. V bobuliach urobili komplexnú analýzu ich chemického zloženia. Zistili, 
že nebol nijak ovplyvnený obsah redukujúcich cukrov v porovnaní s kontrolou. Preukazný 
rozdiel bol zaznamenaný v znížení obsahu kyselín v pokusných variantoch a tým pádom sa 
zvýšilo celkové pH. 
 
ZÁVER 

Z uvologických hodnôt sme určili priemerný počet strapcov na ker, priemernú hmotnosť 
strapca a na základe nameraných hodnôt sme výpočtom zistili priemerné zaťaženie kra úrodou 
a hektárovú úrodu. Zistili sme, že:  
 Kontrolný variant mal priemernú hmotnosť strapca 165,50 g, čo znamenalo priemerné 

zaťaženie kra úrodou 2366,65 g.  
 Variant s prebierkou strapcov mal podobnú priemernú hmotnosť strapca, a to 163,20 g 

pri priemernom zaťažení kra úrodou 1256,64 g.  
 Variant s polením strapcov mal podľa očakávaní najnižšiu priemernú hmotnosť strapca, 

a to 116,50 g pri zaťažení kra úrodou 1665,95 g.  
 

Z hľadiska hektárovej úrody a s ňou súvisiacej rentability dosiahol najlepšie hodnoty 
kontrolný variant. Prepočítaná hektárová úroda v kontrolnom variante bola 11,85 t, vo variante 
s prebierkou strapcov 6,35 t, čo predstavuje o pokles o 46,41 % a vo variante s polením strapcov 
8,41 t (pokles o 29,03 % oproti kontrole). Je nutné poznamenať, že ani v jednom prípade by sa 
nejednalo o pokles úrody pod hranicu rentability, aj keď v rokoch s nižšou úrodou môže byť 
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podľa dosiahnutého percentuálneho poklesu daná hranica v prípade prebierky strapcov 
prekročená. 

Analytické parametre sme stanovovali počas 6 meraní v týždňových odstupoch. Prvé tri 
merania boli realizované za pomoci refraktometra a určovali sme nimi cukornatosť hrozna. 
Ďalšie merania prebehli na spektrometri, kde sme určili celkový obsah cukrov, obsah glukózy 
a fruktózy, hustotu muštu, cukornatosť v Brixoch a potenciálny obsah alkoholu vo víne. 
Stanovili sme tiež celkový obsah kyselín, obsah kyseliny jablčnej a pH meraného muštu. 
Z analytických parametrov sme ako prvú merali cukornatosť pomocou refraktometra v troch 
meraniach s týždňovými odstupmi. Podľa očakávaní dosiahol najnižšiu cukornatosť kontrolný 
variant. Vo variante s prebierkou strapcov bola cukornatosť vyššia priemerne o 12,83 %, resp. o 
15,86 % v prípade variantu s polením strapcov. Z uvedeného vyplýva, že regulácia násady 
hrozna viedla k vyššej cukornatosti hrozna v porovnaní s kontrolným variantom vo všetkých 
termínoch merania. 

Priebeh zmien obsahu cukrov a kyselín bola nasledovný:  
 kontrolný variant celkový obsah cukrov 161,57 g/l, v druhom termíne 145,06 g/l 

a v treťom termíne 174,43 g/l. V prvom termíne sme vo variante namerali celkový obsah 
kyselín 14,55 g/l, v druhom termíne 17,45 g/l a v treťom termíne 15,06 g/l. 

 Variant s prebierkou strapcov mal celkový obsah cukrov pri prvom meraní 181,52 g/l, 
pri druhom meraní 191,91 g/l a pri treťom meraní 189,00 g/l, čo bol najvyšší obsah 
cukrov v danom termíne. Variant mal celkový obsah kyselín pri prvom meraní 16,40 g/l, 
pri druhom meraní 16,17 g/l a pri treťom meraní 13,83 g/l. 

 Variant s polením strapcov mal v prvom termíne najvyšší obsah cukrov, a to 192,98 g/l, 
v druhom termíne znova najvyšší obsah cukrov vo vzorke, a to 196,73 g/l, v treťom 
termíne mal tento variant obsah cukrov 181,29 g/l. Variant mal v prvom termíne obsah 
kyselín 14,91 g/l, v druhom termíne 15,08 g/l a v treťom termíne 14,71 g/l. 

 
Pokles obsahu cukrov v priebehu času si vysvetľujeme ako výsledok významného úhrnu 

atmosférických zrážok, ktoré mohli ovplyvniť niektoré kvalitatívne parametre hrozna počas 
nami vykonaných meraní. 

Na základe získaných výsledkov sme dospeli k nasledovným záverom: 
 nami použité metódy regulácie neviedli k zníženiu úrody pod úroveň rentability; 
 vo všetkých meraniach mal najvyšší obsah cukrov vždy jeden z variantov regulácie 

násady hrozna; 
 z hľadiska dosiahnutého vyššieho obsahu cukrov sa pri odrode Sauvignon lepšie 

výsledky dosiahli vo variante s prebierkou strapcov; 
 vo väčšine prípadov mali varianty s reguláciou násady hrozna nižší obsah kyselín 

v porovnaní s kontrolným variantom; 
 z hľadiska dosiahnutého obsahu kyselín sa najlepšie javí metóda prebierky strapcov; 

 
Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že regulácia násady hrozna má 

význam z hľadiska zlepšovania kvalitatívnych parametrov hrozna. 
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Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe 
so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo 

VPLYV ZAŤAŽENIA KROV PUKMI A POLOHY ŤAŽŇA NA VYBRANÉ PARAMETRE 
HROZNA ODRODY PINOT GRIS 

INFLUENCE OF BUD LOAD AND CANE POSITION ON SELECTED GRAPE 
PARAMETERS OF PINOT GRIS 
EDUARD PINTÉR, EMA VIGLAŠOVÁ 

Institute of Horticulture, Faculty of Horticulture and Landscape Engineering, Slovak University of 
Agriculture 

 
 

Abstract The experiment took place in the vineyard in village of Čaka (Nitra vine-growing 
region) on the Pinot Gris bushes grown on the Rhine-Hessen training method with use 
of single Guyot method of pruning. Used were 4 variants: V1 (10 buds and flat cane 
position), V2 (7 buds and flat), V3 (10 buds and partly circular cane position), V4 (7 
buds and partly circular). We found a statistically highly significant difference between 
the variants in terms of the size of the grape yield per bush - the largest yield was in 
variant V3; variants V4 and V1 formed one homogeneous group. The variants with 7-
bud cane had a smaller yield (V2 - 1.73 and V4 - 1.71 kg/bush). In variant V1 was yield 
per bush 2.14 kg and 2.33 kg in variant V3. Juice from individual variants was analysed 
by the FT-IR method. We found a statistically highly significant difference between all 
variants in terms of the total sugar content - in descending order V4 (208.2 g.l-1) > V1 
(203.3) > V3 (202.0 )> V2 (200.3). In all variants the fructose content was slightly 
higher than the glucose content, while the ratio between fructose and glucose was 1.1 
in all variants. In terms of glucose and fructose content, we found statistically highly 
significant differences between the variants, while the content of both sugars increased 
in the order of variants V2 - V3 - V1 - V4. In terms of potential alcohol, we found a 
statistically highly significant difference between the variants; the descending order of 
variants was V4 (12.1 vol.%) > V1 (11.9) > V3 (11.8) > V2 (11.7); variants V3 and V1 
formed common homogeneous group. The total acid content was statistically highly 
significant in V3 (14.0 g.l-1) and its content decreased in the order of variants V4 (13.0) 
> V2 (12.9) > V1 (12, 7), the last three variants forming statistically one homogeneous 
group. In terms of malic acid content, we found statistically highly significant 
differences between variants V1-V4, V1-V3 and V4-V3. We found the highest content 
of malic acid in variant V3 and the lowest in variant V1. 

 
Keywords: yield regulation, bud load, yield, grape quality, Pinot Gris, cane position 

 
ÚVOD 

Hlušek et al. (2015) uvádza, že rez vo vysokej miere ovplyvňuje tvar a veľkosť kra, rovnováhu 
medzi vegetatívnym a generatívnym rastom, výnos a kvalitu hrozna.  

Pri strednom reze sa rodivé drevo skracuje na stredne dlhé 6 až 8 púčikové poloťažne, pri 
ktorých sa ponecháva záložný čapík. Stredný rez sa odporúča využiť pri odrodách, ktoré majú pri 
krátkom reze slabú rodivosť a pri dlhom reze sa znižuje kvalita hrozna. Vyhovuje väčšine odrôd a je 
použiteľný pri všetkých spôsoboch vedenie (Záruba, 1985). 

Dlhý rez je príznačný dlhým rodivým drevom s počtom púčikov 8 a viac. Pri rezaní viniča sa 
neuplatňuje iba jeden typ rezu, ale poväčšine ich kombinácia. Vtedy ide o zmiešaný rez. 
Najpoužívanejším rezom je Guyotov rez, ktorý je založený na kombinácií ťažňa a dvojpúčikového 
zásobného čapíka (Pavloušek et al., 2016; Bernáth, 2017).  

Jackson (2008) uvádza, že hlavným faktorom pri ohýbaní ťažňov je ich dĺžka. Intenzívne 
využívaným spôsobom tvarovania ťažňov je plochý ťažeň, ktorého výhodou že všetky letorasty 
rovnako dlhé a teda zóna strapcov je na jednej úrovni a strapce majú k dispozícií takmer rovnakú 
listovú plochu, čo znamená, že plochý ťažeň zaisťuje vyrovnanosť zrenia a kvality hrozna.  

Mušt je šťava získaná mletím a lisovaním hrozna a jeho zloženie ovplyvňuje viacero faktorov 
ako počasie pestovateľské podmienky, zdravotný stav viniča, zrelosť hrozna, ale aj odroda (Poláček 
et. al., 2018).  
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Steidl (2012) uvádza takéto zloženie muštu: voda 780-850 g.l-1, sacharidy 120-250 g.l-1, 
kyseliny 6-15 g.l-1, minerálne látky (popoloviny) 2,5-5 g.l-1, dusíkaté zlúčeniny 0,2-1,4 g.l-1, 
polyfenoly (farbivá, triesloviny) 0,1-2,5 g.l-1 a aromatické látky. 

Sacharidy sa vytvárajú v listoch fotosyntetickou asimiláciou a hromadia sa v bobuliach 
hrozna. Najväčšie zastúpenie má glukóza – hroznový cukor a fruktóza – ovocný cukor  podobne 
ako v bobuliach (Hronský et al., 2006). 

Koncentrácia kyseliny vínnej v hrozne sa v závislosti na odrode pohybuje v rozmedzí 6-11 
g.l-1 a akumuluje sa vo vakuolách zrejúcich bobúľ približne 40 až 50 dní po odkvitnutí viniča. 
Kyselina jablčná je druhá najvýznamnejšia kyselina v bobuliach, mušte a víne, v ktorom sa 
vyskytuje v koncentrácií 2,6-8,5 g.l-1. Vzniká v bobuliach hrozna a najväčšie množstvo sa 
nachádza vo vnútornej časti dužiny. V priebehu dozrievania sa jej výskyt mení a najviac sa jej 
vyskytuje pri šupke bobúľ, taktiež sa zmenšuje jej koncentrácia (Michlovský, 2017). 
 
2 MATERIÁL A METÓDY 

Pokus bol uskutočnený na pokusných kroch odrody Pinot Gris naštepenej na podpníku 
Kober 5BB pestovaných v spone 2,3 m × 1 m vo vinohradníckej obci Čaka (Želiezovský 
vinohradnícky rajón; Nitrianska vinohradnícka oblasť). Vinič bol vysadený v roku 2016 na 
svahu s juhovýchodnou expozíciou v spone 2,3 m x 1,0 m a pestuje sa na strednom – rýnsko-
hessenskom vedení. Pri reze sa uplatňuje Guyotov rez na jeden ťažeň so záložným čapíkom; 
dĺžka ťažňa pokusných krov bola upravená na 7 alebo na 10 púčikov. Každý variant tvorilo 15 
krov, ktoré boli v dobrej kondícií.  
 
2.1 Pôdne pomery 

Podľa kódu BPEJ parcela, na ktorej sa nachádza vinohrad má inklináciu od 0,5% do max. 
7,5%. Suma aktívnych teplôt je 3120 °C. Pôda je hlinitá s 0% obsahom skeletu, pôdny profil je 
hlboký a obsah aktívneho CaCO3 je 0%. Energetická bilancia honu je 218 200 J.cm-3. Uvedené 
parametre pôdy umožňujú pestovanie širokého spektra odrôd (URL 1). 
 
2.2 Klimatické pomery 

V rámci analýzy klimatických podmienok sme sa zamerali na vegetačné obdobie viniča 
hroznorodého, čo predstavuje obdobie od 1.4 do 31.10. (zvýraznené obdobie v tabuľkách). 

V roku 2021 bol ročný úhrn zrážok 398,2 mm a priemerná ročná teplota bola 10,4 °C 
s ročným maximom 39,1 °C a ročným minimom -12,3 °C. Priemerná teplota počas vegetačného 
obdobia bola 16,1 °C. Jones (2003) uvádza, že odporúčaná priemerná teplota počas vegetačného 
obdobia pre odrodu Pinot Gris je 13 až 15 °C.  
 
2.3 Charakteristika odrody Pinot Gris 

Pinot gris (Rulandské sivé) pochádza z Burgundska a odroda pravdepodobne vznikla 
púčikovou variáciou z odrody Pinot Noir (Rulandské modré). Podľa Blahu (Blaha, 1952) sa 
našom území sa pestuje už od 15. storočia, avšak súvislé výsadby sa pestujú od roku 1910. 

Odroda má dobrú odolnosť voči zimným mrazom, avšak kvôli skorému pučaniu môže byť 
náchylnejšia na jarné mrazy. Odolnosť voči hubovým chorobám je zhruba na strednej úrovni. 
Vo väčšej miere je náchylná na napadnutie múčnatkou. Má strednú až nižšiu rezistenciu 
k botrytíde, vzhľadom na husté strapce (Pavloušek, 2007).  

Vína, ktoré sú vyrábané v klimaticky vyhovujúcich ročníkoch sa vyznačujú plnosťou, 
harmóniou, korenistým charakterom a vyššou farbou, pokiaľ sa rmut necháva nakvášať (Malík 
a Marenčin, 2005). 
 
Úroda a kvalita 

Úrody hrozna sa môžu pohybovať okolo 10 t.ha-1 a koeficient rodivosti klonov je 1,5. Pri 
obsahu kyselín 8-10 g.l-1 býva cukornatosť muštu v priemere 19 kg.hl-1. Pinot gris má veľmi 
dobrú schopnosť akumulácie cukrov v bobuliach. V priaznivých ročníkoch môže mušt 
dosiahnuť cukornatosť až do 25 kg.hl-1, čo ale znamená nižší obsah kyselín, prípadne nižšej 
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kvality hrozna. Pinot gris je odroda vhodná predovšetkým na výrobu prívlastkových vín, 
v prípade menej priaznivých ročníkov na výrobu akostných vín (Sedlo a Ludvíková, 2014).  
 
2.4 Varianty pokusu 

V experimente sa použilo 60 zdravých viničových krov v dobrej kondícií. Zimný rez bol 
realizovaný 6.2.2021. Tvarovanie a vyväzovanie ťažňov sa vykonalo 13.3.2021. 
Varianty pokusu : 
1. variant (V1) – horizontálna poloha ťažňa, 10 rodivých púčikov, 
2. variant (V2) – horizontálna poloha ťažňa, 7 rodivých púčikov, 
3. variant (V3) – šikmá poloha ťažňa, 10 rodivých púčikov, 
4. variant (V4) – šikmá poloha ťažňa, 7 rodivých púčikov.  
 
Práce vykonané na pokusných kroch vo vinohrade 

Zimný rez (6.2.2021 ), vyväzovanie ťažňov (13.3.2021), čistenie kmienkov (18.5. 2021, 
4.6.2021), riadková kultivácia (22.5.2021, 29.5.2021, 26.6.2021, 22.7.2021, 21.8.2021), 
kultivácia v medziradí (5.6.2021, 10.7.2021, 3.8.2021, 21.8.2021), podlom (14.6.2021), 
odlistenie zóny strapcov a zasúvanie letorastov (28.6.2021), orezávanie letorastov (2.7.2021, 
26.7.2021), chemická ochrana (21.5.2021, 4.6.2021, 16.6.2021, 2.7.2021, 16.7.2021, 
27.7.2021), zber hrozna (18.9.2021). 
 
Tabuľka 1 Chemická ochrana – termín, škodlivý činiteľ, prípravok, dávka 

Dátum Škodlivý organizmus Prípravok Použitá dávka na ha 
21.5.2021 Peronospóra viniča Cuproxat 1 l / 400 l 
21.5.2021 Múčnatka Kumulus 1,6 kg / 400 l 
4.6.2021 Pleseň viniča Ridomil Gold 1 kg / 400 l 
4.6.2021 proti hubovým chorobám Sercadis 60 ml / 400 l 

16.6.2021 Pleseň viniča Ridomil Gold 1 kg / 400 l 
16.6.2021 Múčnatka Vivando 80 ml / 400 l 
2.7.2021 Peronospóra viniča Overgo 160 ml / 400 l 
2.7.2021 kompletná fungicídna ochrana Luna 160 ml / 400 l 

16.7.2021 Peronospóra viniča Melody 0,72 l / 400 l 
16.7.2021 proti hubovým chorobám Sercadis 60 ml / 400 l 
27.7.2021 Pleseň sivá Cantus 480 g / 400 l 
27.7.2021 Peronospóra viniča Melody 0,72 l / 400 l 
27.7.2021 Múčnatka Kumulus 1,6 kg / 400 l 

 
Tabuľka 2 Aplikácia listového hnojiva 

Dátum Prípravok Použitá dávka na hektár 
3.6.2021 Wuxal boron – bórové hnojivo 600 ml /400 l 

15.6.2021 Wuxal boron – bórové hnojivo 600 ml / 400 l 
1.7.2021 Wuxal boron – bórové hnojivo 600 ml / 400 l 

15.7.2021 Wuxal calsium – hnojivo s vápnikom 0,5 l / 400 l 
 
2.5 Metódy analýzy muštu 
2.5.1 Meranie cukornatosti 

Cukornatosť muštu sme stanovovali normalizovaným muštomerom, ktorý udáva množstvo 
kilogramov cukru v 100 litroch muštu (t.j. stupne normalizovaného muštomera °NM) pri teplote 
15 oC v odmernom valci (Steidl, 2012). 
 
2.5.2 Meranie ostatných kvalitatívnych parametrov 
Metódou FT-IR na prístroji Alpha Wine Analyzer v Laboratóriu nápojov AgroBioTech sme 
stanovovali v mušte nasledujúce parametre: obsah glukózy (g.l-1), fruktózy (g.l-1), celkových 
cukrov (g.l-1), kyseliny jablčnej (g.l-1), celkových kyselín (g.l-1), pH a obsah potenciálneho 
alkoholu (obj.%).  
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2.6 Štatistické spracovanie 
Zistené dáta sme štatisticky spracovali (popisná štatistika a analýza rozptylu) štatistickým 
softvérom STATGRAPHICS Centurion Version 18.1.13.  
 
3 VÝSLEDKY a DISKUSIA 
3.1 Kvantitatívne parametre 

Hmotnosť úrody sme stanovili vážením hmotnosti úrody na každom z vybraných 60 krov 
hneď pri zbere. Podľa získaných dát sme vypočítali hmotnosť úrody na jednom hektári pre každý 
z variantov.  

Medzi V1 a V3 sme zistili štatisticky preukazný rozdiel z hľadiska priemernej hmotnosti 
úrody na jednom kre. Maximálna hmotnosť úrody hrozna pre variant 1 bola 2,45 kg na ker a pre 
variant 3 bola 2,70 kg na ker. Minimálna hmotnosť úrody vo V1 bola 1,89 kg/ker a 3 1,87 kg/ker 
vo V3. 
 
Tabuľka 3 Priemerná hmotnosť úrody v kg vo variantoch V1 a V3 (10 rodivých púčikov) 

Štatistický rozdiel 
medzi variantmi 

Variant Priemer hmotnosti úrody v kg na 1 ker s vyznačením 
homogénnych skupín 

++ Variant 1 2,14 a 
Variant 3 2,33   b 

Vysvetlivky: ++ štatisticky vysoko preukazný rozdiel medzi variantmi; písmená v tabuľke označujú 
homogénne skupiny – rozdielne písmená označujú rozdielne homogénne skupiny 
 

Medzi V2 a V4 sme nezistili štatisticky preukazné rozdiely z hľadiska priemernej hmotnosti 
úrody na jednom kre. Vo V2 bola minimálnu hodnota úrody 1,45 kg/ker a maximálna 1,92. Vo 
V4 bola minimálna hmotnosť úrody na ker 1,43 kg a maximálna hmotnosť 2,05 kg na ker. 
 
Tabuľka 4 Priemerná hmotnosť úrody v kg vo variantoch V2 a V4 (7 rodivých púčikov) 

Štatistický rozdiel 
medzi variantmi 

Variant Priemer hmotnosti úrody v kg na 1 ker 
s vyznačením homogénnych skupín 

- Variant 2 1,71 a  
Variant 4 1,73 a 

Vysvetlivky: - štatisticky nepreukazný rozdiel medzi variantmi; písmená v tabuľke označujú 
homogénne skupiny – rozdielne písmená označujú rozdielne homogénne skupiny 
 

Kraus (2012) uvádza, že ak poznáme priemernú hmotnosť jedného strapca hrozna 
a koeficient rodivosti vieme, približne odhadnúť veľkosť budúcej úrody. 

Priemernú úrodu na jeden hektár sme zistili prepočítaním z priemernej úrody na ker a počtu 
krov na hektár. Prepočtom sme zistili vo V1 úrodu 8292,50 kg/ha; vo V2 úrodu 6625,25; vo V3 
9028,75 a vo V4 úrodu 6703,75 kg/ha. 

 

   
Obrázok 1 Tvarovanie ťažňov (horizontálna a šikmá poloha), ťažeň – šikmá alebo horizontálna plocha 

(Autor: Viglašova) 
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Najväčšia úroda bola zistená vo V3 (šikmá poloha ťažňa, 10 rodivých púčikov) 
a predstavovala hodnotu 9,03 t.ha-1 (o 0,75 t.ha-1 , t.j. o 8,88% viac ako vo V1 (horizontálna 
poloha ťažňa, 10 rodivých púčikov). Vo V2 a V4 (7 rodivých púčikov) je rozdiel vo veľkosti 
úrody iba minimálny 0,078 t.ha-1, čo predstavovalo 1,18 %.  

Bernáth et al. (2020) uvádzajú, že vinič ktorý je nerezaný vytvára nadmerné množstvo 
nadzemných orgánov predovšetkým letorastov a súkvetí, čo spôsobuje rýchle vyčerpávanie, 
zoslabovanie rastu a odumieranie kra. 

Vereš (1984) uvádza, že zvyšovaním zaťaženia viniča sa zväčšuje hmotnosť 
vyprodukovaného hrozna z kra, avšak úroda rastie pomalšie a vysoké zaťaženie môže mať 
negatívny dopad na kvalitu hrozna. So stúpaním zaťaženia kra púčikmi sa súčasne zväčšuje aj 
listová plocha, ktorej plocha musí byť dostatočná na zabezpečenie úrody.  

Kraus (2012 ) tvrdí, že pri rovnakom zaťažení krov viniča dosiahneme vyššiu úrodu a väčšiu 
hmotnosť jedného hrozna, ak využijeme rez na ťažne, pretože v očkách, ktoré sú vyššie položené 
sa kvetenstvá lepšie vyvíjajú a majú väčší počet ako pri reze na krátke čapíky. 

 

3.2 Kvalitatívne znaky 
3.2.1 Cukornatosť muštu stanovená normalizovaným muštomerom 

Meranie cukornatosti prebehlo 18.9.2021. Zistili sme nasledujúce hodnoty cukornatosti: V1 
= 19,5 °NM; V2 = 19,1 °NM; V3 = 19,3 °NM; V4 = 19,9 °NM. 
Hrozno s cukornatosťou minimálne 19 oNM podľa platného zákona č. 313/2009 spĺňa kritéria 
pre výrobu akostných vína s prívlastkom kabinetné.  
 

3.2.2 Cukornatosť a potenciálny alkohol stanovené metódou FT-IR 
Najvyššia cukornatosť bola zistená vo V4 a to 21,53 °Brix, s čím priamo súvisí aj najvyšší 

obsah potenciálneho alkoholu (v obj.%). 
Potenciálny obsah alkoholu je obsah alkoholu (etanolu), ktorý by sa nezávisle od 

skutočného obsahu alkoholu mohol vytvoriť vo víne, ak by sa všetky cukry prekvasili na alkohol 
(suché víno). Ailer (2019) uvádza, že potenciálny alkohol sa vypočíta nasledovným vzťahom : 
1 °NM x 0,58 =  % obj. etanolu.  

Pavloušek (2011) uvádza, že cukornatosť muštu je ukazovateľom potenciálneho alkoholu 
vo víne a treba jej venovať pozornosť, pretože veľmi vysoký obsah cukru predstavuje vysoký 
obsah alkoholu vo víne, čo pri bielych odrodách nie je žiadúce. 

 

Tabuľka 5 Cukornatosť a potenciálny alkohol v jednotlivých variantoch stanovené FT-IR  
Parameter Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 

Cukornatosť (° Brix) 21,10 20,84 20,97 21,53 
Potenciálny alkohol (obj.%) 11,89 11,69 11,83 12,14 

 
 
Tabuľka 6 Analýza rozptylu - cukornatosť, potenciálny alkohol stanovené FT-IR 
Parameter Štatistický rozdiel 

medzi variantmi 
Variant Obsah meraných parametrov - priemerná hodnota 

s vyznačením homogénnych skupín 
cukornatosť 

(°Brix) 
++ 2 20,84 a 

3 20,97   b 
1 21,11     c 
4 21,53       d 

potenciálny 
alkohol 

(obj. %) 

++ 2 11,69 a 
3 11,83   b 
1 11,89   b 
4 12,14     c 

Vysvetlivky: ++ štatisticky vysoko preukazný rozdiel medzi variantmi; písmená v tabuľke označujú 
homogénne skupiny – rozdielne písmená označujú rozdielne homogénne skupiny 

 
Analýzou rozptylu zistených dát sme medzi všetkými variantmi zistili štatisticky vysoko 

preukazný rozdiel z hľadiska cukornatosti (p = 0,0000) vyjadrenej v °Brix a z hľadiska potenciálneho 
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alkoholu (p = 0,0005) vyjadrenom v obj. % sme zistili štatisticky vysoko preukazný rozdiel medzi 
variantmi okrem V1 a V3, medzi ktorými nebol preukázaný žiaden štatisticky významný rozdiel. 
 
3.2.3 Glukóza, fruktóza a celkové cukry stanovené metódou FT-IR 

Analýzou rozptylu sme medzi variantmi zistili štatisticky vysoko preukazný rozdiel 
z hľadiska obsahu fruktózy (p = 0,0003), ale medzi V2 a V3 nebol zistený štatisticky významný 
rozdiel. 

Pri analýze rozptylu z hľadiska hodnoteného parametra – glukózy (p = 0,0004) sme zistili 
štatisticky vysoko preukazný rozdiel medzi variantmi. Medzi V1 a V3 sme nezistili štatisticky 
významný rozdiel. 

Pri štatistickom spracovaní celkových cukrov (p = 0,0000) bol zistený štatisticky vysoko 
preukazný rozdiel medzi variantmi.  

Michlovský (2014) uvádza, že obsah fruktózy muštu z bielej odrody sa má pohybovať 
v rozmedzí 85-130 g.l-1, obsah glukózy v rozmedzí 75-125 g.l-1 a obsah celkových cukrov 
v rozmedzí 160-250 g.l-1. Steidl (2012) uvádza, že celkový obsah cukrov by mal byť 120- 
250 g.l-1. 
Tabuľka 7 Analýza rozptylu - fruktóza, glukóza, celkové cukry 
Parameter Štatistický rozdiel 

medzi variantmi 
Variant Obsah meraných parametrov (g.l-1) - priemerná hodnota 

s vyznačením homogénnych skupín 
fruktóza ++ 2 108,86 a 

3 109,03 a 
1 110,23   b 
4 113,03     c 

glukóza ++ 2 98,20 a 
3 99,13   b 
1 99,48   b 
4 102,43   c 

celkové 
cukry 

++ 2 200,32 a 
3 202,03   b 
1 203,34     c 
4 208,18       d 

Vysvetlivky: ++ štatisticky vysoko preukazný rozdiel medzi variantmi; písmená v tabuľke označujú 
homogénne skupiny – rozdielne písmená označujú rozdielne homogénne skupiny  
 
3.2.4 Kyselina jablčná, celkové kyseliny a pH stanovené metódou FT-IR 

Z kyselín sme zisťovali prítomnosť kyseliny jablčnej a stanovili sme celkové kyseliny 
v mušte a pH. 
 
Tabuľka 8 Porovnanie kyseliny jablčnej, celkových kyselín a pH 

Parameter Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 
kyselina jablčná (g.l-1) 8,89 9,06 10,19 9,34 
celkové kyseliny (g.l-1) 12,68 12,91 14,01 13,01 

pH 2,95 2,96 2,99 3,01 
 

Analýzou rozptylu sme zistili, že medzi variantmi je vysoko preukazný rozdiel z hľadiska 
obsahu kyseliny jablčnej (p = 0,0012), ale medzi dvojicami variantov V1 - V2 a V2-V3sme 
nezistili štatisticky preukazný rozdiel.  

Pri štatistickom spracovaní obsahu celkových kyselín bol analýzou rozptylu zistený vysoko 
preukazný rozdiel (p = 0,0035) medzi V3 a ostatnými variantmi, ktoré boli zaradené do rovnakej 
homogénnej skupiny. 

Medzi jednotlivými variantmi sme zistili štatisticky vysoko preukazné rozdiely z hľadiska 
hodnoty pH (p = 0,0002), pričom hodnota pH bola v intervale 2,95-3,01 (rozdiel je 0,06 čo 
predstavuje minimálny rozdiel). 
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Pospíšilová et al. (2005) uvádzajú skutočnosť, že obsah kyselín pri odrode Pinot Gris je v 
lokalite Slovenska v priemere 9,45 g.l-1. V ďalšom pozorovaní v lokalite Modra je nameraný 
obsah kyselín v rozmedzí 8,97-9,97 g.l-1. 

 
 
Tabuľka 9 Analýza rozptylu - kyselina jablčná, celkové kyseliny, pH 

Parameter Štatistický rozdiel 
medzi variantmi 

Variant Obsah meraných parametrov - priemerná 
hodnota s vyznačením homogénnych skupín 

kyselina jablčná (g.l-

1) 
++ 1 8,89 a 

2 9,06 a b 
4 9,34    b 
3 10,19    c 

celkové kyseliny 
(g.l-1) 

++ 1 12,66 a 
2 12,91 a 
4 13,01 a 
3 14,01   b 

pH ++ 1 2,95 a 
2 2,96   b 
3 2,99     c 
4 3,01       d 

Vysvetlivky: ++ štatisticky vysoko preukazný rozdiel medzi variantmi; písmená v tabuľke označujú 
homogénne skupiny – rozdielne písmená označujú rozdielne homogénne skupiny  
 

Michlovský (2014) tvrdí, že obsah celkových kyselín v mušte z bielej muštovej odrody by 
sa mal pohybovať v rozmedzí 6-15 g.l-1 a obsah kyseliny jablčnej 3-5 g.l-1. 

Podľa Pavlouška (Pavloušek 2011) by hodnota titrovateľných kyselín mala dosahovať 
hodnoty 6-9 g.l-1. Kyselina jablčná by sa mala pohybovať v rozmedzí 1,5-4 g.l-1. 

Obsah kyseliny jablčnej sa znižuje počas zretia hrozna, ak však má hrozno pri zbere vysoký 
obsah kyseliny jablčnej znižuje sa pomocou jablčno-mliečnej fermentácie (Ailer, 2019). 

Z predchádzajúcich tvrdení môžeme konštatovať, že obsah celkových kyselín a obsah 
kyseliny jablčnej je vysoký a odporúča sa vykonať odkyslenie muštu (nad 12 g.l-1 ).  

Podľa Ailera (Ailer 2016 ) hodnota pH musí byť vyššia ako 2,9 a nižšia ako 3,3 a kyselina 
vínna a jablčná by mali byť v pomere 2:1.  

V priebehu zretia bobúľ hrozna sa mení hodnota pH (2,80-3,50) v závislosti od odrody, 
klimatických podmienok a ročníka, táto zmena prebieha súčasne s akumuláciou cukrov 
a postupným znižovaním titrovateľných kyselín (Amerine et.al., 1980). 
 
ZÁVER 

Tvarovanie ťažňov nemalo výrazný vplyv na hmotnosť úrody hrozna na jednotlivých kroch. 
Na kroch so zaťažením 10 rodivých púčikov bola úroda väčšia o 0,43 kg na ker oproti zaťaženiu 
7 rodivých púčikov pri ťažni tvarovanom do horizontálnej polohy. Pri ťažni tvarovanom do 
šikmej polohy a s 10 púčikmi bola úroda väčšia o 0,6 kg hrozna na ker. Pri vyššom zaťažení sme 
dosiahli väčšiu úrodu a kvalitatívne parametre boli na priemernej úrovni.  

Pri prepočte priemernej úrody na hektár bola najvyššia hmotnosť vypočítaná pri variante 3 
(šikmá poloha ťažňa) , čo predstavuje o 8,88 % vyššiu úrodu ako pri variante 1 (horizontálna 
poloha ťažňa) s rovnakým zaťažením kra (10 rodivých púčikov). Pri zaťažení kra na 7 rodivých 
púčikov mal variant 4 (šikmá poloha ťažňa) väčšiu úrodu hrozna ako variant 2 (horizontálna 
poloha ťažňa) iba o 1,18 %. Vzájomným porovnaním výsledkov si najviac všimneme o 8,8 % 
vyšší výnos pri 3 variante. 

Na základe merania cukornatosti normalizovaným muštomerom sme zistili, že pri tvarovaní 
ťažňa do horizontálnej polohy pri zvýšení zaťaženia zo 7 na 10 rodivých púčikov sa cukornatosť 
zvýšila o 2,10%, naopak pri tvarovaní ťažňa do šikmej polohy bola menšia o približne o 3,02%.  

Obsah celkových cukrov v mušte sa zvýšením zaťaženia pri tvarovaní ťažňa do 
horizontálnej polohy zvýšil z 200,32 g.l-1 na 203,34. Pri tvarovaní ťažňa do šikmej polohy sa 
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zvýšením zaťaženia znížil obsah celkových cukrov z 208,18 g.l-1 na 202,03. Vo všetkých 
variantoch bol obsah fruktózy mierne väčší ako obsah glukózy a z hľadiska ich obsahu sme 
medzi variantmi zistili vysoko preukazný rozdiel, pričom obsah glukózy a fruktózy stúpal 
v nasledovnom poradí variantov V2 – V3 – V1 – V4 .  

Pri hodnotení potenciálneho alkoholu sme medzi variantmi zistili štatisticky vysoko 
preukazný rozdiel, avšak varianty V1 a V3 tvorili spoločnú homogénnu skupinu. Najväčšiu 
hodnotu potenciálneho alkoholu sme zistili vo V4 (12,1 obj. %), pričom ostatné varianty boli 
v poradí V1 (11,9) > V3 (11,8) > V2 (11,7). Namerané hodnoty potenciálneho alkoholu 
predstavujú spodný limit, ktorý zabezpečuje stabilitu vína.   

Rozdiely hodnoty pH boli minimálne (pH 2,95 vo V1 až 3,01 vo V4). 
Obsah celkových kyselín bol štatisticky vysoko preukazne najväčší vo V3 (14,0 g.l-1) a jeho 

obsah klesal v poradí V4 (13,0) > V2 (12,9) > V1 (12,7), pričom varianty V4, V2 a V1 tvorili 
jednu homogénnu skupinu. Obsah celkových kyselín aj obsah kyseliny jablčnej sme zhodnotili 
ako veľmi vysoký. 

Z hľadiska obsahu kyseliny jablčnej sme medzi variantmi zistili štatisticky vysoko 
preukazné rozdiely medzi variantmi V1-V4, V1-V3 a V4-V3, najväčší obsah kyseliny jablčnej 
sme zistili vo V3 (10,19 g.l-1) a najmenší vo V1 ( 8,89 g.l-1).  
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VPLYV DĹŽKY KRYOMACERÁCIE RMUTU ODRODY NITRIA NA VYBRANÉ 
PARAMETRE MUŠTU 

INFLUENCE OF THE DURATION OF MASH CRYOMACERATION OF VARIETY 
NITRIA ON SELECTED JUICE PARAMETERS  

EDUARD PINTÉR 
Institute of Horticulture, Faculty of Horticulture and Landscape Engineering, Slovak University of 

Agriculture 

 
 

Abstract: In the experiment, we monitored selected parameters of juice obtained from fresh prepared 
mash from grapes of the Slovak red vinegrape variety Nitria and from mush under 
cryomaceration with different duration. In the experiment, we had 3 variants of juice: 1. 
fresh juice - must separated from the mash immediately after mash creation (control 
variant), must obtained from the mash after 5 days of cryomaceration (i.e. maceration 
performed at a temperature of 5 oC) and must obtained after 7 days of cryomaceration. We 
found that the value of sugar content expressed in oNM (g.l-1) gradually increased - the 
sugar content of fresh juice was 20 °NM, after 5 days of cryomaceration 22 °NM and after 
7 days 25 °NM. The course of changes in the content of total acids had the opposite trend 
- it decreased over time - the total content of acids in fresh must was 9.5 g.l-1, after 5 days 
of cryomaceration 7.5 g.l-1 and after 7 days of cryomaceration 6.8 g.l-1. During 
cryomaceration, tartaric acid salts were formed at a low temperature and therefore the total 
acid content decreased, while the malic acid content relatively increased. 

 
Keywords: Nitria, cryomaceration, duration of mash maceration, sugar content, acid content 
 
1 ÚVOD 

Ailer (2016, 2019) uvádza, že červené vína sa vyrábaj s použitím macerácie rmutu, pričom 
rozlišujeme predfermentačné maceráciu rmutu a fermentačnú maceráciu rmutu.  

Steidl (2012) uvádza, že pri výrobe červeného vína sa môže aplikovať studená macerácia 
rmutu (kryomacerácia), ktorej účelom je z hľadiska senzorických parametrov uchovanie 
ovocného charakteru červeného vína. Studená macerácia trvá niekoľko dní až týždňov a počas 
nej sa rmut udržuje pri teplote 5-10 oC. 

Steidl (2012) uvádza takéto zloženie muštu: voda 780-850 g.l-1, sacharidy 120-250 g.l-1, 
kyseliny 6-15 g.l-1, minerálne látky (popoloviny) 2,5-5 g.l-1, dusíkaté zlúčeniny 0,2-1,4 g.l-1, 
polyfenoly (farbivá, triesloviny) 0,1-2,5 g.l-1 a aromatické látky. 

Sacharidy sa vytvárajú v listoch fotosyntetickou asimiláciou a hromadia sa v bobuliach 
hrozna. Najväčšie zastúpenie má glukóza – hroznový cukor a fruktóza – ovocný cukor  podobne 
ako v bobuliach (Hronský et al., 2006). 

Koncentrácia kyseliny vínnej v hrozne sa v závislosti na odrode pohybuje v rozmedzí 6-11 
g.l-1 a akumuluje sa vo vakuolách zrejúcich bobúľ približne 40 až 50 dní po odkvitnutí viniča. 
Kyselina jablčná je druhá najvýznamnejšia kyselina v bobuliach, mušte a víne, v ktorom sa 
vyskytuje v koncentrácií 2,6-8,5 g.l-1. Vzniká v bobuliach hrozna a najväčšie množstvo sa 
nachádza vo vnútornej časti dužiny. V priebehu dozrievania sa jej výskyt mení a najviac sa jej 
vyskytuje pri šupke bobúľ, taktiež sa zmenšuje jej koncentrácia (Michlovský, 2017). 
 
2 MATERIÁL a METÓDY 
2.1 Charakteristika odrody Nitria 

Odroda vznikla krížením Castets x Abouriou 3/8 v roku 1976 vo VÚVV v Bratislave. 
Z tohto kríženia vybrala elitný semenáč, označený akor CA x AB 3/8, ktorý preskúšala vo 
viacerých klonových potomstvách. Osvedčil sa aj v poloprevádzkovom pokuse v PD Strekov, 
kde ho pozoroval Korpás Ondrej. V roku 2004 bol prihlásený do ŠOS ÚKSUP. Od roku 2004 je 
právne chránená a od roku 2011 patrí k registrovaným odrodám viniča. 
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Morfologická charakteristika: 
Strapec: je menší až stredne veľký, 9-12,5 x 8-9 cm, cylindricko kónický, stredne hustý vzhľadný 
s väčšími bobuľami. Jeho priemerná hmotnosť je 127 g. Strapina tvorí pri základe krídelko. 
Výlisnosť muštu z 1 kg hrozna je 645 ml.  
Bobuľa: je stredne veľká, 16-17 x 13-15 mm oválna, modrá. Jej priemerná hmotnosť je 2,3 g. 
Šupka je veľmi hrubá a na hmotnosti bobule sa podieľa 8,7 %. Dužina je rôsolovitá, chuť je 
kabernetová.  
Semená: sú veľké hruškovitého tvaru s tupým zobáčikom, zelenohnedé. 
Jednoročné drevo: je hnedé, čiarkované s veľmi dobrou schopnosťou vyzrievať (Pospíšilová, 
2005). 
Fenologická charakteristika: Na jar pučí medzi prvými odrodami, rovnako zavčasu začína 
kvitnúť aj mäknúť. Hrozno sa oberá do 5. októbra (Pospíšilová, 2005).  
Hospodárske využitie: Má dobrú silu rastu, vyzrievanie jednoročného dreva je veľmi dobré. 
Súvisí to aj so skorým nástupom do všetkých fenofáz. Úrodnosťou sa zaraďuje medzi odrody 
s dobrou rodivosťou. Poskytuje 11-19 t hrozna z hektára, čo je v priemere 1,59 kg hrozna na m2. 
Aj cukornatosť muštu je veľmi dobrá, pohybuje sa v medziach 18-23 kg/hl a pri redukcií úrod 
na 8 t/ha dosahuje 23,5 kg/hl (Pospíšilová, 2005). Koncentrácia kyselín sa pohybuje od 7,5-9 g/l 
(URL1). Jarné mrazy môžu Nitru vzhľadom na skoré pučanie poškodiť. Ani voči zimným 
mrazom nie je veľmi odolná. V období kvitnutia však na vplyv počasia nereaguje a vytvára 
krásne vyvinuté nesprchavé strapce. Aj sucho znáša relatívne dobre. Z hubových chorôb je 
náchylná na peronospóru i múčnatku, botrytída ju nepoškodzuje, hrozno nehnije. Pri bežnej 
ochrane sa však bez problémov zabezpečí zdravé hrozno (Pospíšilová, 2005). 
Agrotechnické požiadavky: Darí sa jej vo všetkých pôdach, najvhodnejšie sú pôdy dobre 
prevzdušnené, hlboké, s dobrou vodnou kapacitou. V nich poskytuje vysoké úrody výbornej 
kvality. Darí sa jej aj v kamenistoštrkovitých pôdach, lebo je dostatočne vitálna. Úrody v nich 
však bývajú nižšie. Viac jej vyhovujú veľké tvarý krov na vysokom vedení a v širších sponoch. 
Režeme ju na ťažne pri zaťažení 7-9 púčikmi na m². Je vďačná za vylamovanie letorastov 
a čiastočné presvetľovanie listov v zóne strapcov (Pospíšilová, 2005).  
Využiteľnosť: Vína sú plné, harmonické prekrásnej tmavej farby, iba v klimaticky 
nepriaznivých ročníkoch sú o niečo svetlejšie. Oceňuje sa ich jemná, ale výrazná kabernetová 
chuť. Sú pitné aj ako vína mladé, starnutím však nadobúdajú na kvalite, sú okrúhle a majú krásnu 
fľašovú zrelosť (Pospíšilová, 2005)  
 
2.2 Pôvod hrozna použitého v experimente 

Hrozno odrody Nitria bolo dopestované na kroch naštepených na podpníku Teleki 5 C (Vitis 
berlandieri x Vitis riparia) vo vinohrade nachádzajúcom sa vo vinohradníckej obci Vráble. Kry 
sa pestujú v spone 2 × 1 m. Pestovateľský tvar je stredné vedenie – rýnsko-hessenské s jedným 
8-10 púčikovým rodivým ťažňom a dvojpúčikovým záložným čapíkom. 

Termín zberu hrozna odrody Nitria bol 12.10.2021. Hrozno bol zberané ručne do prepraviek 
s nosnosťou 20 kg. Selektovanie hrozna bolo počas zberu pri samotnom ručnom zbere hrozna. 
Pri triedení sa oddeľujú poškodené alebo nevhodné bobule hrozna, aby sme víno vyrábali iba 
z kvalitnej suroviny 

Vzorky hrozna odrody Nitria sme dopravili do Laboratória nápojov AgroBioTech 
(vedecko-výskumné centrum SPU). Zo strapcov sme rovnomerne (zo všetkých častí odobrali) 
bobule a tie sme šetrne rozdrvili v kadičke. Týmto spôsobom sme pripravili 3 vzorky rmutu. 
Z prvej vzorky rmutu sme okamžite oddelili mušt, ktorý sme odstredili na centrifúge a následne 
analyzovali metódou FT-IR na prístroji Alpha Wine Analyzer. Ďalšie dve kadičky s rmutom sme 
umiestnili do chladničky pri teplote 5 oC na 5 resp. 7 dní, čím sme vytvorili variant kratšia 
kryomacerácia a dlhšia kryomacerácia. V prípade kratšej kryomacerácie sme oddelili po 5 dňoch 
skladovania rmutu v chladničke pri teplote 5oC kvapalnú fázu rmutu a tú sme analyzovali 
metódou FT-IR. V prípade dlhšej kryomacerácie sme postupovali rovnako, pričom sme rmut 
macerovali 7 dní v chladničke.  
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2.3 Metódy analýzy muštu 
Metódou FT-IR na prístroji Alpha Wine Analyzer v Laboratóriu nápojov AgroBioTech sme 

stanovovali v mušte nasledujúce parametre: obsah glukózy (g.l-1), fruktózy (g.l-1), celkových 
cukrov (g.l-1), kyseliny jablčnej (g.l-1), celkových kyselín (g.l-1), pH a obsah potenciálneho 
alkoholu (obj.%).  
 
2.4 Štatistické spracovanie 

Zistené dáta sme štatisticky spracovali (popisná štatistika a analýza rozptylu) štatistickým 
softvérom STATGRAPHICS Centurion Version 18.1.13.  
 
3 VÝSLEDKY a DISKUSIA 

Výsledky analýzy muštov uvádzame v tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1 Výsledky analýzy muštu z hrozna odrody Nitra – metóda FT-IR 

Parameter 

Variant 
Merné 

jednotky mušt získaný 
hneď po zbere 

mušt získaný po 5 
dňoch kryomacerácie 

rmutu 

mušt získaný po 7 
dňoch kryomacerácie 

rmutu 
Fruktóza 106,91 114,94 134,34 g/l 
Glukóza 100,30 109,90 126,93 g/l 

Cukornatosť 20,65 22,16 25,28 °Brix 
Hustota muštu 1,08 1,09 1,10 g/cm3 

Kyselina jablčná 6,29 6,18 6,68 g/l 
pH 3,23 3,36 3,45  

Potenciálny alkohol 11,71 12,98 15,33 % obj. 
Celkové kyseliny 9,55 7,54 6,88 g/l 

Celkové cukry 206,07 222,40 256,20 g/l 
Rozdiel cel. kys. a 

kys. jablčná 
3,27 1,36 0,20 g/l 

 
Hrozno s cukornatosťou minimálne 19 oNM podľa platného zákona č. 313/2009 spĺňa 

kritéria pre výrobu akostných vína s prívlastkom kabinetné. V prípade výroby vína sa posudzuje 
cukornatosť čerstvo získaného muštu. 

Cukornatosť muštu sa zhodovala s tvrdením Pospíšilovej (Pospíšilova 2005), ktorá uvádza 
že cukornatosť muštu je veľmi dobrá, pohybuje sa v medziach 18-23 kg/hl. 

Analýza rozptylu sme zistili štatisticky vysoko preukazný rozdiel medzi všetkými muštami 
navzájom z hľadiska celkového cukry, pričom najmenej sme zistili v mušte, ktorý bol ihneď 
analyzované a najvyšší obsah cukru bol pozorovaný v 7-dňovej vzorke (Tab. 2). 
 
Tabuľka 2 Obsah celkových cukrov v mušte z hrozna odrody viniča Nitria (výsledky štatistického spracovania 
– ANOVA)  

Štatistický rozdiel medzi 
vínami 

Variant Priemerná hodnota a homogénna skupina 

++ (vysoko preukazný) 

mušt 206,0 a 

kryomacerácia krátka 222,3 b 

kryomacerácia stredná 256,1 c 

 
Analýza rozptylu sme zistili štatisticky vysoko preukazný rozdiel medzi všetkými 

muštami. Najvyšší obsah celkových kyselín sme merali hneď po zbere v takzvanom získanom 
mušte. Najnižší obsah sme merali po 7 dňoch kryomacerácie (Tab. 3). Pospíšilová (2005) 
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Tabuľka 3 Celkový obsah kyselín v mušte (výsledky štatistického spracovania – ANOVA) 
Štatistický rozdiel medzi 

vínami 
Variant Priemerná hodnota a homogénna skupina 

++ (vysoko preukazný) 

kryomacerácia stredná 6,8 a 

kryomacerácia krátka 7,5 b 

mušt 9,5 c 

 
Analýza rozptylu sme zistili štatisticky vysoko preukazný rozdiel medzi všetkými muštami. 

Najvyšší obsah kyseliny jablčnej sme zistili po strednom kryomacerácií. Najnižší obsah kyseliny 
jablčnej sme merali v krátkom kryomacerácií (Tab. 4). 
 
Tabuľka 4 Obsah kyseliny jablčnej v mušte (výsledky štatistického spracovania – ANOVA) 

Štatistický rozdiel medzi vínami Variant Priemerná hodnota a homogénna skupina 

++ (vysoko preukazný) 

kryomacerácia krátka 6,1 a 

mušt 6,2 b 

kryomacerácia stredná 6,6 c 

 
Michlovský (2014) uvádza, že obsah fruktózy muštu z bielej odrody sa má pohybovať 

v rozmedzí 85-130 g.l-1, obsah glukózy v rozmedzí 75-125 g.l-1 a obsah celkových cukrov 
v rozmedzí 160-250 g.l-1. Steidl (2012) uvádza, že celkový obsah cukrov by mal byť 120-250 
g.l-1. 

Potenciálny obsah alkoholu je obsah alkoholu (etanolu), ktorý by sa nezávisle od 
skutočného obsahu alkoholu mohol vytvoriť vo víne, ak by sa všetky cukry prekvasili na alkohol 
(suché víno). Ailer (2019) uvádza, že potenciálny alkohol sa vypočíta nasledovným vzťahom : 
1 °NM x 0,58 =  % obj. etanolu.  

Pavloušek (2011) uvádza, že cukornatosť muštu je ukazovateľom potenciálneho alkoholu 
vo víne a treba jej venovať pozornosť, pretože veľmi vysoký obsah cukru predstavuje vysoký 
obsah alkoholu vo víne, čo pri bielych odrodách nie je žiadúce. 

Michlovský (2014) tvrdí, že obsah celkových kyselín v mušte z bielej muštovej odrody by 
sa mal pohybovať v rozmedzí 6-15 g.l-1 a obsah kyseliny jablčnej 3-5 g.l-1. 

Podľa Pavlouška (Pavloušek 2011) by hodnota titrovateľných kyselín mala dosahovať 
hodnoty 6-9 g.l-1. Kyselina jablčná by sa mala pohybovať v rozmedzí 1,5-4 g.l-1. 

Obsah kyseliny jablčnej sa znižuje počas zretia hrozna, ak však má hrozno pri zbere vysoký 
obsah kyseliny jablčnej znižuje sa pomocou jablčno-mliečnej fermentácie (Ailer, 2019). 

Z predchádzajúcich tvrdení môžeme konštatovať, že obsah celkových kyselín a obsah 
kyseliny jablčnej je vysoký a odporúča sa vykonať odkyslenie muštu (nad 12 g.l-1 ).  

Podľa Ailera (Ailer 2016 ) hodnota pH musí byť vyššia ako 2,9 a nižšia ako 3,3 a kyselina 
vínna a jablčná by mali byť v pomere 2:1.  

V priebehu zretia bobúľ hrozna sa mení hodnota pH (2,80-3,50) v závislosti od odrody, 
klimatických podmienok a ročníka, táto zmena prebieha súčasne s akumuláciou cukrov 
a postupným znižovaním titrovateľných kyselín (Amerine et.al., 1980). 
 
ZÁVER 

V pokuse sme analyzovali tri mušty získané z hrozna modrej muštovej odrody Nitra: 
čerstvý mušt, t.j. mušt oddelený z rmutu hneď po jeho získaní (kontrolný variant), mušt získaný 
z rmutu po 5 dňoch kryomacerácie (t.j. macerácie vykonanej pri teplote 5oC) a mušt získaný po 
7 dňoch kryomacerácie. Analýzou sme zistili, že hodnota cukornatosti vyjadrená v oNM sa 
postupne zvyšovala – cukornatosť muštu získaného z rmutu po jeho oddelení od rmutu bola 
20°NM, po 5. dňoch kryomacerácie 22 °NM a po 7. dňoch 25 °NM. Priebeh zmien obsahu 
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celkových kyselín mal opačný trend – s postupom času sa znižovala - celkový obsah kyselín 
v čerstvom mušte bol 9,5 g.l-1, po 5. dňoch kryomacerácie 7,5 g.l-1 a po 7. dňoch kryomacerácie 
6,8 g.l-1. Počas kryomacerácie vznikali pri nízkej teplote soli kyseliny vínnej a preto sa celkový 
obsah kyselín znižoval, pričom obsah kyseliny jablčnej sa relatívne zväčšoval. 
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Abstract: The organization must have the ability to break into the market with its products, as 
the result of its production. It must have to specify requests of customers and it must 
fulfill them in required time and place. If the organization wants to product fast and 
in a high quality, its equipment have to be on a high level. Only a high - quality 
equipment allow us to product high – quality products. The master thesis characterizes 
Vins s. r. o. organization and its equipment. The main part of the work is focused on 
the examination of equipment. On the basis of the analysis create the technological 
project dealing with the equipment in the organization chosen by us. We used the 
comparative method for evaluating the suitability of equipment. On the basis of 
comparison will be developed the financial plan of organization, to find out whether 
it is possible to buy suggested equipment. This kind of determination of technological 
equipment is possible to use in every branch of production. 

 
Key words: viniculture, industry, manufacturing processes, optimization  
  
ÚVOD 

Vinárstvo na Slovensku je už stáročia veľmi vyhľadávané. Techniky a technológie 
využívané vo vinárstve a vinohradníctve dnes sú na veľmi vysokej úrovni. Napomáhajú 
pracovníkom pri ich každodenných pracovných operáciách a zľahčujú im život. Avšak ani 
najlepšie výrobné zariadenia nie sú zárukou toho, že vyrobíme kvalitné a chutné víno, všetko sa 
to odvíja od citu, pracovitosti a umenia vinára (Jobbágy, Findura, 2013). Víno je tradičný 
nízkoalkoholický nápoj. Víno je od nepamäti považované za liek, mnoho vedcov potvrdilo, že v 
malom množstve víno prospieva a zlepšuje zdravotný stav. Hrozno z čoho sa víno vyrába 
obsahuje viac ako 100 rôznych látok, ktoré prospievajú a priamo vplývajú na človeka a jeho 
organizmus (Belan a kol., 2004). 

Vinárska organizácia reprezentuje určitý región Slovenska, nie len na slovenskom trhu ale 
mnohí vinári už prerazili aj na svetových trhoch. Dôležitými faktormi úspechu je kvalitný 
produkt (víno, ktoré má charakteristické črty podľa odrody), marketing a využívanie takzvaného 
PDCA cyklu (Hrubec a kol., 2009). Strategickou víziou výrobnej organizácie v každom odvetví 
je orientácia na zákazníka. Organizácia, ktorá chce byť na trhu schopná konkurencie, musí 
vedieť určiť požiadavky a potreby koncových zákazníkov a to všetko vyhodnotiť a k tomu 
prispôsobiť procesy a systémy v organizácii. Kvalita alebo kvalitný sú slová, ktoré denne 
využívame na to aby sme ohodnotili výrobok či službu. Človek sa v súčasnej dobe orientuje 
podľa týchto pojmov pri výbere medzi jednotlivými produktmi alebo značkami produktov. Z 
tohto dôvodu je slovo kvalita jedným z najdôležitejších faktorov pri produktoch, službách alebo 
výrobných procesoch.  (Terek, Hrčiarová, 2004). 

Vyhláška č. 350/2009 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 19. 
augusta 2009, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a 
vinárstve. Vyhláška obsahuje 13 paragrafov a 25 príloh. Určuje vinársku evidenciu, hlásenie o 
úrode a výrobe vína, normy prístupných technologických strát, postup certifikácie, označovanie, 
požiadavky na postup pri ohlasovaní ako aj zatrieďovanie kvalifikovaných honov 
(http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-350). 

Cieľom príspevku bolo zhodnotenie malej vinárskej organizácie z technologického a 
technického hľadiska.  
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MATERIÁL A METÓDY  
V predkladanom príspevku sme sa zamerali na zhodnotenie vybranej vinárskej organizácie, 

ktorá je na Slovensku, ale aj v zahraničí veľmi známa, Vins s. r. o.. Organizácia sídli vo Vinosadoch, 
obci, ktorá je od nepamäti spájaná s vinohradníctvom, pestovaním hrozna a výrobou vína. Táto obec 
patrí do malokarpatskej vínnej oblasti. Organizácia sa podrobí analýze z viacerých hľadísk. Určia sa 
silné a slabé stránky technických zariadení organizácie ako aj možnosti na zlepšenie a optimalizáciu 
výroby, hlavne z technického a technologického hľadiska. Na základe posúdenia existujúceho 
technického a technologického stavu zariadení vo vybranej organizácie budú navrhnuté nové 
modernejšie zariadenia, ktoré uľahčia a urýchlia prácu vo vinárstve. 

Hlavnými výrobnými produktami organizácie Vins s. r. o. sú slovenské vína z hrozna 
dopestovaného na území Slovenskej republiky dodávané na trh pod značkou Vins Winery. Vína 
ako hotové produkty sú dodávané do rôznych vínoték na Slovensku ako aj v okolitých krajinách. 
Organizácia má tendenciu preraziť vo väčšom na zahraničný trh. Vins Winery je na trhu od roku 
2003 a tým patrí medzi mladé a dynamicky sa rozvíjajúce vinárstva. Výroba začala pri množstve 
2000 fliaš ročne a dnes dosahuje počet cez 50 tisíc fliaš ročne a do päť rokov sa chce organizácia 
dostať na úroveň 100 tisíc fliaš ročne. Medzi činnosti organizácie patria výroba hroznového vína, 
výroba ovocných vín, výroba nealkoholických nápojov, kúpa tovaru na účely jeho predaja 
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod), činnosť organizačných a ekonomických poradcov, administratívne práce, 
kopírovacie a reprografické práce, organizovanie kurzov, školení, prieskum trhu a verejnej 
mienky. Z vyššie uvedeného je jasné, že organizácia sa venuje viacerých podnikateľským 
činnostiam, ale jej hlavným zameraním je výroba hroznových vín a ich predaj pre maloobchod 
či veľkoobchod. 

Organizácia má k dispozícii vlastné priestory pre výrobu vína, ktoré sa nachádzajú na adrese 
sídla, okrem výrobných sa tu však nachádzajú aj nevýrobné priestory, kancelária riaditeľa, 
kancelárie vedúceho výroby, expedícia ako aj degustačná miestnosť určená pre verejnosť. Vo 
výrobných priestoroch prebieha celkové spracovanie hrozna až na konečný produkt víno 
(http://www.vinswinery.sk/).  
 
VÝSLEDKY A DIKUSIA 

Organizačná štruktúra na obr.1 v skúmanej organizácii patrí do hierarchicky pevne 
stanovenej štruktúry, v rámci, ktorej má generálny riaditeľ - majiteľ organizácie dosah na všetky 
procesy predvýrobného, výrobného a povýrobného systému a aj činnosti jednotlivých oddelení. 
 

 
Obrázok 1 Organizačná štruktúra skúmanej organizácie 
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Zhodnotenie súčasného stavu 
Organizácia Vins s. r. o. v roku 2015 ešte nemala vlastné vinice nakoľko jej to personálne 

ani kapacitne nevychádzalo. Hrozno, ktoré organizácia spracováva na výsledný produkt, 
pochádza z rôznych vinohradníckych častí Slovenska. Hrozno privádzané v nádobách sa 
prevažne zberalo ručne. Pre príjem hrozna sa aplikuje príjmový zásobník s objemom 7 m3 
(obr.2). Pásový dopravník (s hrablicami, obr. 2) dopraví hrozno z príjmového zásobníka do 
mlynkoodstopkovača. Výkonnosť dopravníkového pásu závisí od šírky pásu s priečkami a 
dopravnej rýchlosti. Na dopravu odstopkovaného a rozdrveného (pomletého) hrozna do lisu sa 
používajú čerpadlá (napr. rmutové lopatkové čerpadlo). Lisovaním sa dosahuje oddelenie muštu 
od rmutu. Efektivita procesu je ovplyvnená druhom lisu a súdržnosťou a vlastnosťami 
lisovaného materiálu. Organizácia využíva malý pneumatický lis  s objemom 1,5 m3 (obr.3). Ide 
o polouzavretý, automatický lis jednoduchšej konštrukcie s možnosťou manuálneho ovládania. 
Plnenie je realizované pomocou rmutového čerpadla cez guľový ventil nachádzajúci sa na 
vstupe. Lisovací proces prebieha cyklicky vo viacerých fázach. Dĺžka lisovania je 60 až 120 
minút. Veľkosť pracovného tlaku sa pohybuje od 0,01 – 0,10 MPa s ohľadom na spracovávaný 
materiál. 

Organizácia v roku 2015 dobudovala novú halu (obr.3), ktorá slúži na kvasenie vína – 
fermentáciu. Jedná sa o technicky a technologicky veľmi vyspelú prevádzku. Zastavaná plocha 
haly činí 160 m2. Na tejto ploche sa nachádza 40 stojatých valcových nerezových nádrží s 
objemom od 2 do 6 m3, výsledný objem použitých nádrží je 80 m3. Tieto nádrže slúžia na 
vykvasenie muštu na víno a nazývajú sa vinifikátory. Až 30 z týchto nádrží je automaticky 
elektronicky riadených (obr.3). Riadiace jednotky riadia každú nádrž samostatne. Na nádržiach 
je viacero snímačov a spínačov, ktoré zachytávajú rôzne signály a prenášajú ich na centrálny 
panel. V týchto nádržiach je možné sledovať aktuálnu teplotu, tlak a ďalšie dôležité parametre 
pri výrobe vína. Nádrže sú dvojplášťové, čo umožňuje dohrievať alebo schladzovať mušt podľa 
potreby, aby kvasil čo najoptimálnejšie. Je možné naprogramovať vlastný program, ktorý sa dá 
uložiť a pri ďalšej kampani znovu využiť. Nádrže podľa typu obsahujú rôzne systémy 
premiešavania muštu. Skúmané nádrže majú na dne vrtuľový rotor na premiešavanie muštu. K 
tomu dopomáha aj čerpadlo umiestnené v spodnej časti (mušt pomocou potrubia prenáša hore 
pod veko nádrže, kde ho rozstrekuje - dokonalé uvoľňovanie farieb, buketov a iných dôležitých 
látok obsiahnutých v rmute). 

 

 
Obrázok 2 Príjmový zásobník a pásový dopravník 

 

 
Obrázok 3 Pneumatický lis a centrálny panel riadiacej jednotky 

 

84 DOI: https://doi.org/10.15414/2022.9788055225340

https://doi.org/10.15414/2022.9788055225340


Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe 
so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo 

Všetky nádrže, kade, vane, násypky ako aj ostatné časti zariadení, ktoré sa popisovali treba 
po každom ich použití vyumývať a až potom odložiť. Tieto zariadenia majú viac či menej 
komplikované konštrukčné stavby, ktoré sa nie vždy ľahko a rýchlo čistotne udržujú. Hlavným 
čistiacim prostriedkom je čistá voda pod vysokým tlakom (vysokotlakové čističe s predohrevom 
vody). Víno sa stiahne do nádrží, ktoré sú blízko plniaceho zariadenia. Jedná sa o jednoduché 
nerezové nádrže s objemom 1 m3, ktoré sú na spodku ukončené guľovým ventilom a na vrchu 
majú poklop s dofukovacou membránou. Z týchto nádrží sa pomocou vložkového filtra s 
čerpadlom prenesie produkt – víno do poloautomatickej plniacej linky. Víno sa pred fľašovaním 
filtruje, aby sa odstránili aj posledné nečistoty pred tým ako pôjde víno na trh. Plniaca linka je 
staršieho roku výroby a už nespĺňa potreby organizácie. Jedná sa o poloautomatickú linku, ručnú 
vákuovú plničku so štyrmi vývodmi. Po ručnom naplnení fliaš, ich druhý pracovník uzatvára 
pomocou poloautomatického zatváracieho stroja. Etiketovanie a balenie neboli v roku 2015 
vôbec mechanizované, vykonávali sa ručne (obr.4). 

 

   
Obrázok 4 Etiketovanie a balenie 

 
Návrh a optimalizácia vinárskej organizácie a jej zariadení 

Pre dané výrobné operácie a jej technické a technologické zariadenia, sme navrhli 
alternatívy pre dosiahnutie optimalizácie výroby vo vinárskej organizácii. 

Organizácia má v 5 ročnom pláne vysadiť 10 – 30 ha viníc na území Slovenskej republiky. 
Tým, že organizácia má záujem napredovať vo výrobe vína a chce sa dostať medzi najlepších 
na Slovensku je treba mechanizovať aj zber hrozna. 

Nádoby, ktoré organizácia používa, sú veľké a pri naplnení ťažké. Pracovníci tieto nádoby 
vykladajú a prenášajú ručne. Pri tejto manipulácii môže dôjsť k úrazom alebo aj chorobám z 
povolania, nakoľko týchto nádob musia pracovníci vykladať a prevracať do príjmovej vane 
stovky. Aby sme túto prácu optimalizovali a navrhli lepšie riešenie je potrebné vymeniť a 
nakúpiť nové veľkoobjemové potravinárske boxy. Tieto boxy sú síce väčšie čo vyžaduje aj 
zabezpečenie vysokozdvižného vozíka s preklápacím adaptérom. Organizácia už vlastní 
vysokozdvižný vozík (obr. 5), bude však potrebné dokúpiť špecializované vidly na tento vozík, 
ktoré budú obsahovať hydraulický preklápací adaptér. 

 

 
Obrázok 5 Vysokozdvižný vozík s preklápacím adaptérom, preklápanie nádoby 
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Využitým týchto mechanizmov moderného spracovania hrozna, by sme z organizácie úplne 
vylúčili príjmovú vaňa a dopravníkový pás, nakoľko nech ide o akokoľvek šetrné narábanie 
s hroznom stále je to o tom, že to hrozno sa v týchto zariadeniach viac či menej znehodnocuje. 
Príjmová vaňa a dopravníkový pás by organizáciu zbytočne spomaľovali a vznikali tak straty na 
čerstvej šťave a znehodnocovalo sa hrozno pri všetkých tých posunoch, ktoré bolo potrebné 
vykonať. 

Odstopkovanie a drvenie hrozna sa v moderných vinárstvach, môže tiež vylúčiť. Ide o 
proces, ktorý dnes moderné a dobre prepracované uzavreté pneumatické lisy zvládajú. 
Organizácia však pri niektorých druhoch odrôd stále využíva svoj mlynkoodstopkovač. Použitím 
mlynkoodstopkovača a závitovkového čerpadla organizácia zvýši rýchlosť spracovania a 
zamedzí tak možným poškodeniam na spracovávanom hrozne. Uzavreté pneumatické lisy (obr. 
6) pracujú bez prístupu kyslíku, ktorý by mohol zapríčiniť oxidáciu ako je tomu tak v 
polouzavretých lisoch. Pri týchto tipoch lisov je možné spracovávaný produkt macerovať, čo je 
dôležité pri mnohých odrodách. 

Podnik po dvoch rokoch práce v roku 2015 dokončila novú kvasnú halu, v ktorej je všetko 
na veľmi vysokej úrovni (obr. 6). Jej plne automatické riadiace jednotky, celý systém 
odvetrávania ako aj klimatizované priestory dotvárajú obraz vinárstva. 

Podnik už používa vysokotlakový čistič s ohrevom vody. Tento je postačujúci na čistenie 
nádrží, kadí a ostatných zariadení od nečistôt. Použitie horúcej vody ešte násobí účinnosť čistenia. 
Nie všetky zariadenia sa dajú s týmto čističom dôkladne vyumývať. Hlavne filtre, membrána 
pneumatického lisu ako aj možné fľašovacie a zátkovacie linky je potrebné čistiť dôkladnejšie. 
Takéto čistenie je potrebné vykonávať parou. Mnohí vinári dávajú prednosť svojim vlastným 
malým plniacim a zátkovacím linkám pred mobilnými plniacimi a zátkovacími linkami.  

Malá automatická plniaca linka má jednu hlavu na uzatváranie fliaš s možnosťou plnenia 
až 7 fliaš súčasne a pomocou dômyselných pohybov jednotlivých dopravníkov je výborným 
pomocníkom. Linka však nemá vlastný filter a preto je potrebné na prívod zaradiť aj vložkový 
tlakový filter pred plnením.  

Etiketovať sa dá aj ručne, ale je to veľmi zdĺhavé a zaberá to veľa času. Existuje viacero 
liniek či už horizontálnych alebo vertikálnych. Vertikálne sú o to lepšie, že posuvná závitovka 
posúva vyleštené fľaše lineárne vo vertikálnej polohe (postavené) a linka obsahuje aj systém na 
zakladanie záklopiek na fľaše a takzvaný termický tunel, ktorý slúži na to, aby sa záklopky na 
hrdle fľaše pôsobením tepla zmrštili. Balenie fliaš – jednou z možností je ručné balenie fliaš, 
rovno z etiketovacej linky pracovník fľaše ukladá do kartónov, ktoré si predtým poskladal a 
polepil. Fľaše z linky idú pomerne rýchlo, ale naučený pracovník to bez problémov stíha ukladať. 
Fľaše do kartónu sa ukladajú naležato. Do kartónovej krabice sa zmestí 6 kusov fliaš. Keď sa 
uložia fľaše kartónová krabica sa zalepí priesvitnou lepiacou páskou a označí sa, aby bolo jasné 
čo sa v krabici nachádza. V dnešnej dobe nie je vôbec problém aj túto prácu plne zmechanizovať. 
Nejde však o lacné zariadenia. V malých a stredných podnikoch sú tieto pracovné postupy 
zmechanizované len zriedka. 

Na základe posúdenia existujúceho stavu v sa navrhla optimalizácia technických 
a technologických zariadení. Pomocou jednoduchej porovnávacej metódy sa zhotovili tabuľky 
a zosumarizovali výsledky.  

V tabuľke sa popísali a vyčíslili hodnoty jednotlivých zariadení (ceny zariadení pre 
porovnanie boli vyhľadané na internetových portáloch pre vinárov a vinohradníkov), určila sa 
dôležitosť zariadení pre danú organizáciu pri čom 1. najdôležitejšie zariadenie a 11. najmenej 
dôležité zariadenie. Následne sa vypracoval finančný plán organizácie na 5 rokov, v ktorom sa 
poukázalo na to, že je možné každý rok inovovať a optimalizovať výrobné procesy v organizácii.  

Finančný plán sa rozčlenil na 3 samostatné tabuľky. Pričom v tabuľke 1 sa určili príjmy 
organizácie do roku 2020, v tabuľke 2 sa určili plánované výdavky, v ktorých sú zahrnuté naše 
navrhované technické a technologické zariadenia až do roku 2020 a v tabuľke 3 sa vyčíslil 
predpokladaný zisk organizácie, ktorý môže organizácia ďalej využívať na zlepšovanie svojej 
produktivity, alebo na plánovaný nákup pozemkov a výsadbu vlastných viníc.  
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Obrázok 6 Pneumatický lis a nádrže v kvasnej hale 

Vypočítané príjmy sú výsledkom násobenia počtu vyrobených fliaš krát priemerná cena 
predanej fľaše s DPH =9,85 Eur za rok 2015, v ďalšom období sa neuvažuje o zvyšovaní cien. 

Tabuľka 1 Plány príjmov organizácie 

Príjmy,  
Eur 

2015 
predaj 

51 087 ks 
fliaš 

2016 
predaj 

55 000 ks 
fliaš 

2017 
predaj 

70 000 ks 
fliaš 

2018 
predaj 

80 000 ks 
fliaš 

2019 
predaj 

90 000 ks 
fliaš 

2020 
predaj 

100 000 ks 
fliaš 

Príjmy z 
podnikania 

503 206,95 541 750,00 689 500,00 788 000,00 886 500,00 985 000,00 

Ostatný 
príjem - úver 

200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRÍJMY 
SPOLU 

703 206,95 541 750,00 689 500,00 788 000,00 886 500,00 985 000,00 

Tabuľka 2 Plány výdavkov organizácie 
Výdavky, Eur 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nákup tovaru 126 000,00 135 630,00 172 620,00 197 280,00 221 940,00 246 600,00 

Výstavba a nákup 
z úveru 

200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nákup zariadenia, 
výstavba 

116 000,00 99 000,00 140 000,00 85 000,00 102 000,0 121 000,00 

Prenájom 
priestorov 

24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

Spotreba energií 
(elektriky, voda, 

plyn) 
16 060,00 18 000,00 19 700,00 26 630,00 30 400,00 38 130,00 

Cestovné a 
prepravné za rok 

14 800,00 16 700,00 18 040,00 25 750,00 32 850,00 47 630,00 

Reklama (ročne) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 
Ostatné režijné 

výdavky 
32 040,00 34 800,00 40 000,00 46 000,00 54 000,00 68 000,00 

Mzdy + odvody 
(ročne) 

157 480,00 167 990,00 184 000,00 190 410,00 196 750,00 201 300,00 

VÝDAVKY 
SPOLU 

698 380,00 508 120,00 610 360,00 607 070,00 673 940,00 758 660,00 

Pri zhodnotení modernizácie organizácie sa navrhli produkty v nasledovnom poradí 
(s označením dôležitosti v zátvorke): hydraulický preklápací adaptér na VZV (1), 14 ks 
veľkoobjemových potravinárskych boxov (2), veľkoobjemová násypka (3), uzavretý 
pneumatický lis – 5000 (4), dopravné čerpadlo (5), profesionálny parný čistič (6), veľký 
vložkový filter s čerpadlom (7), plniaca a zátkovacia automatická linka (8), etiketovacia 
automatická linka (9),  baliaca linka s robotickým manipulátorom (10) a mechanizovaný zberač 
– kombajn na hrozno (11).
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Vývoj techniky nielen  v oblasti vinohradníctva, ale aj vinárstva neustále napreduje. 
Zariadenia sú vybavené modernými doplnkami a automatizačnými  komponentmi (Jobbágy 
a kol., 2022). Vývoj postupom času ukazuje, že sa zvyšuje podiel mechanizovaného zberu (Bug, 
Zemánek, 2014).  

Tabuľka 3 Rekapitulácia plánovaných príjmov a výdavkov 
Rekapitulácia, 

Eur 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Príjmy 703 206,95 541 750,00 689 500,00 788 000,00 886 500,00 985 000,00 
Výdavky 698 380,00 508 120,00 610 360,00 607 070,00 673 940,00 758 660,00 
ZISK (+) 4 826,95 33 630,00 79 140,00 180 930,00 212 560,00 226 340,00 

ZÁVER 
Celkový problém kvalitného rozvoja vinárstiev v podmienkach SR je nízka dotačná 

schéma. Malý a stredný vinári sa preto musia držať svojho zaužívaného spôsobu a systému. 
Každá organizácia či už sa jedná o výrobnú alebo nevýrobnú organizáciu má snahu presadzovať 
sa na nových trhoch, udržiavať a neustále vylepšovať svoje výrobky, alebo služby, aby dokázali 
uspokojiť zákazníkov. Výrobné systémy, zariadenia, stroje, procesy v jednotlivých 
organizáciách je potrebné sledovať a v prípade potreby navrhnúť a aplikovať modernejšie, 
šetrnejšie a úspornejšie riešenia.  Optimalizácia výrobných procesov vyžaduje aktivitu všetkých 
zamestnancov, čím je možné dosiahnuť požadované ciele a kvalitu.  

Úlohou organizácie Vins s. r. o. je teda budovať si miesto na slovenskom a zahraničnom 
trhu s kvalitnými vínami. K tomu je však potrebné aby organizácia neustále vyrábala kvalitné 
výrobky. To znamená, že priestory musia byť vybavené takými technickými a technologickými 
zariadeniami, ktoré spĺňajú prísne normy. Celkovo sa musí organizácia zamerať na vyváženosť 
výrobných operácií a neustále ich monitorovať.  
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