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Úvod

Materiál a metody

POROVNÁNÍ PRODUKCE A VÝHŘEVNOSTI U RÉVÍ Z VINIC
THE COMPARSION OF PRODUCTION AND HEATING POWER BY GRAPE CANE

This work deals with determination of grape cane production and with determination of heating value by wood chips of
waste cane of eight varieties of grape wine. The results shows that the founds of production are different between single
varieties. The highest founds were measured near variety Saint Laurent (0,67 kg.bush-1), the lowest near Petit Riesling (0,35
kg.bush-1). The statistic results unsubstantiated influence of vintage on grape cane production. The results show, that the
highest values of heating power has variety Lemberger (16,66 MJ.kg-1) and Portugais Bleu (16,64 MJ.kg-1). The wood chips
from this varieties were at the same time with lowest values of all water volume (12,71 %–4,59 %). Opposite the lowest values
of heating power were by varieties Saint Laurent (15,93 MJ.kg-1) and Petit Riesling (16,10 MJ.kg-1) with all water volume 49,09
% and 41,97 %. By the help of laboratory measurement, calculations and statistic evaluation of results was not show the
influence of different varienties on funds of heating value.

Vinice jsou v podmínkách ČR pěstovány na ploše při-
bližně 19 000 ha. Při zimním řezu vinic vzniká každoročně
značné množství odpadního réví, které představuje odpad-
ní dřevní hmotu využitelnou pro energetické účely. Opod-
statněnost tohoto využití je posílena vysokou koncentro-
vaností pěstitelských ploch vinic především
v jihomoravském regionu. Opomíjet nelze ani menší emisní
zátěž životního prostředí při řízeném spalování dřevní hmo-
ty (ZEMÁNEK, BURG; 2008).

Produkce réví je závislá na pěstitelském sytému (určující
je výška vedení, počet keřů, tažňů příp. čípků), dále na stáří
vinice, konkrétní odrůdě a podnoži (bujnost růstu). Spon
výsadeb se pohybuje nejčastěji v rozpětí 2,3 (3,0)–0,9 (1,2)
m. Z 1 ha vinice tak lze v průměru získat 1,4–1,8 t réví o
tloušťce 10–20 mm a vlhkosti v rozmezí 30–45 %.

Množstvím réví vznikajícího při řezu jednoho hektaru vi-
nic se zabýval HERZÁN (1993). Celkové množství réví pak
pro střední typy vedení, uvádí hodnotami 1,7–3,0 t.ha-1 a
pro vysoké typy vedení (záclona) 2,0–4,0 t.ha-1. Obdobně
také ŽUFÁNEK (1998) uvádí hodnoty průměrného hekta-
rového výnosu réví hodnotami 1,8–2,8 t.ha-1. V posledních
letech se sledováním množství réví u jednotlivých odrůd
zabývala FOJTÍKOVÁ (2005). Produkci réví na jeden keř u
sledovaných odrůd uvádí na úrovni 0,39–0,70 kg.

Podle ČERVINKY a ŠVECE (2008) připadá z celkové plo-
chy vinic cca 13 600 ha (74 %) na pěstitele s rozlohou
v kategoriích 1–5 ha a nad 5 ha, u kterých je reálný předpo-
klad pro uplatnění technologií energetického využití réví.
Celková roční bilance v produkci réví v ČR pak činí 24 000–
38 000 t odpadního réví v čerstvém stavu.

Existují předpoklady, že réví podrcené v meziřadí vinic a

zapravené do půdy může znamenat zvýšené riziko výskytu
chorob a škůdců (BADALÍKOVÁ, ČERVINKA; 2008). Cha-
rakter réví jako dřevní hmoty je z hlediska energetického
využití poměrně výhodný. Dá se relativně snadno štěpko-
vat, případně lisovat do balíků stejných rozměrů. Z hlediska
manipulace, dopravy a skladování je to pozitivní skuteč-
nost.

Výhřevnost tohoto materiálu významně závisí na odrůdě
révy vinné a na vlhkosti spalované hmoty. Při jarním řezu
obsahuje réví značný podíl vlhkosti, což při jeho energetic-
kém využití znamená nutnost dosoušení (ZEMÁNEK, 2008).
Pro bilancování využitelného energetického potenciálu réví
je nutné znát hodnoty výhřevnosti. Výhřevností různých
druhů odpadní dřevní hmoty se v minulosti zabývalo ně-
kolik autorů, např. HERZÁN (1993), SEDLO (1994). Jejich
práce potvrzují značný rozptyl výhřevnosti.

Cílem práce bylo stanovení produkce odpadního réví u
jednotlivých odrůd révy vinné společně s určením jeho
vlhkosti, spalného tepla a výhřevnosti kalorimetrickou me-
todou.

Stanovení produkce réví
Pokusná měření byla prováděna v letech 2008 až 2010 ve

vinicích v k.ú. Rakvice. Hodnocena byla produkce réví od-
růd Müller Thurgau (MT), Veltlínské zelené (VZ), Sauvi-
gnon (SG), Ryzlink vlašský (RV), Muškát moravský (MOPR),
Svatovavřinecké (SV), Frankovka (FR) a Modrý Portugal
(MP). U každé z odrůd byl proveden řez 30 keřů, réví bylo
odděleně váženo. Získané údaje byly využity pro stanove-
ní průměrné produkce réví připadající na jeden keř. Jednot-
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livé odrůdy se vzájemně odlišují habitem keře a odlišnou
produkcí odpadního réví. Prýty hodnocených odrůd se při
odběru lišily vlhkostí a tvrdostí dřeva. Pro potřeby násled-
ných analýz (stanovení vlhkosti, kalorimetrická zkouška)
bylo réví jednotlivých odrůd dopraveno a štěpkováno v
experimentální laboratoři VÚZT Praha Ruzyně.

Stanovení vlhkosti
Stanovení vlhkosti a sušiny ve zkoumaných vzorcích bylo

realizováno agrolaboratoří VÚZT, v.v.i. standardním labo-
ratorním postupem podle ČSN ISO 1928:1999 a podle ČSN
44 1377:1978. Pro stanovení obsahu sušiny byla použita
laboratorní sušárna MEMMERT a váhy KERN 572.

Měřicí aparatura pro stanovení spalného tepla
Spalné teplo vyjadřuje množství tepelné energie, které se

uvolní dokonalým spálením váhové jednotky paliva (nej-
častěji 1 kg)  při ochlazení vzniklých spalin na původní
teplotu 200C. Jednotkou spalného tepla je jeden joule (J)
vztažený na jeden gram nebo kilogram paliva. Výhřevností
je naopak označena veličina, která vyjadřuje množství tepel-
né energie, které se uvolní dokonalým spálením váhové
jednotky paliva, přičemž voda obsažená ve spalinách zů-
stane ve formě vodní páry. Vzhledem k tomu, že spaliny
obsahují vždy určité množství vody, kterou původně obsa-
hovalo palivo a vody vzniklé spálením vodíku, je spalné
teplo určitého paliva vždy větší než jeho výhřevnost. Pro
stanovení spalného tepla byl použit kalorimetr HAAKE fi-
sons HC 10 a analytické váhy Mettler AE 160.

(MJ.kg-1)

Stanovení výhřevnosti
Hodnoty spalného tepla získané při měření byly využity

pro výpočet výhřevnosti. Výhřevnost (Qr
i) štěpky z réví

byla stanovena výpočtem podle ČSN 44 1352 dle vztahu:

Odrůda Pěstitelský 
spon (m) 

Typ 
vedení, 
počet 
tažňů 

Průměrný 
výnos 
réví na 

jeden keř 
rok 2008 

(kg) 

Vypočíta
ná 

produkce 
réví C) 
(t.ha-1) 

Průměrný 
výnos 
réví na 

jeden keř 
rok 2009 

(kg) 

Vypočíta
ná 

produkce 
réví 

(t.ha-1) 

Průměrný 
výnos 
réví na 

jeden keř 
rok 2010 

(kg) 

Vypočíta
ná 

produkce 
réví 

(t.ha-1) 

Veltlínské 
zelené A) 2,3 x 1,0 VV, 1 0,56 2,44 0,45 1,96 0,48 2,09 

Sauvignon A) 2,3 x 1,0 VV, 1 0,63 2,74 0,63 2,74 0,59 2,57 
Ryzlink 

vlašský A) 2,3 x 1,0 VV, 1 0,42 1,83 0,38 1,65 0,35 1,52 

Müller 
Thurgau A) 2,3 x 1,0 VV, 1 0,57 2,48 0,49 2,13 0,55 2,39 

Muškát 
Moravský B) 2,3 x 1,0 VV, 1 0,62 2,7 0,59 2,57 0,63 2,74 

Frankovka A) 2,3 x 1,0 VV, 1 0,58 2,52 0,51 2,22 0,52 2,26 
Modrý 

Portugal A) 2,3 x 1,0 VV, 1 0,52 2,26 0,47 2,04 0,47 2,04 

Svatovavřin
ecké A) 2,3 x 1,0 VV, 1 0,67 2,91 0,54 2,35 0,61 2,65 

Průměr 0,55 2,39 0,51 2,21 0,53 2,28 
 

Tab.1: Produkce réví při zimním řezu vinic (tříleté období 2008–2010)

Pozn: VV – vysoké vedení, stáří vinice 9 let, A) podnož SO4, B) podnož TELEKI 5C, C) produkce
pro 4350 jedinců na 1 ha

K vyhodnocení průkaznosti rozdílů mezi hodnocenými
variantami pokusu byla použita analýza variance (hladina
významnosti á = 0,05). Uvedené metody statistického vy-
hodnocení byly aplikovány pomocí počítačového softwa-
ru Unistat 4.53 pro Excel a MS Excel.

Odrůda a podnož působí společně s dalšími faktory (např.
podmínky stanoviště, výživa, zdravotní stav porostu atd.)
na růstový potenciál keře a ovlivňují celkovou produkci
dřevní hmoty za sezónu. Výsledné hodnoty průměrného
výnosu réví na jeden keř a vypočítané výsledné hektarové
produkce u sledovaných odrůd uvádí Tab.1.

kde:
Qr

s – spalné teplo původního vzorku           (MJ.kg-1)
     – koeficient, který odpovídá ohřevu a vypaření
          1 % H2O (MJ.kg-1)
           při teplotě 25 °C;      = 0,02442 MJ.kg-

8,94 –koeficient přepočtu hmotnosti vodíku na vodu  (–)
Wt

r – obsah veškeré vody v původním vzorku             (%)
Ht

r  – obsah vodíku v původním vzorku                         (%)



3

AGRITECH SCIENCE, 11´ 

Zdroj variability 
 

Součet 
čtverců 

Stupně 
volnosti 

Průměrný 
čtverec Stat. F Významnost 

Hlavní efekty 0,279 9 0,031 23,440  0,0000 

Odrůda 0,245 7 0,035 26,504 0,0000* 

Rok 0,034 2 0,017 12,717 0,0001* 
Vysvětleno 
Chyba 

0,279 
0,050 

9 
38 

0,031 
0,001 

23,440  0,0000 
 

Celkem 0,329 47 0,007   
 

Tab.2: Analýza rozptylu

Poznámka: * označuje statisticky průkazný rozdíl

Skupina Případů Průměr RV MP VZ FR MT SV MOPR 
RV 6 0,3933  * * * * * * 
MP 6 0,4850 *     * * 
VZ 6 0,4950 *     * * 
FR 6 0,5317 *       
MT 6 0,5350 *       
SV 6 0,6050 * * *     

MOPR 6 0,6100 * * *     
SVG 6 0,6133 * * *     

 

Tab.3: Metoda následného testování Tukey – HSD (hodnoceno podle odrůdy)

Poznámka: Významně odlišné páry (á = 0,05) jsou označeny *

K vyhodnocení průkaznosti rozdílů mezi hodnocenými
odrůdami a pokusnými roky byla použita analýza variance
(hladina významnosti á = 0,05). Jako metoda následného
testování byl použit Tukeyův test (HSD) na hladině vý-
znamnosti á = 0,05. Uvedené metody statistického vyhod-
nocení byly aplikovány pomocí počítačového softwaru
Unistat 4.53 pro Excel a MS Excel a jsou uvedeny v Tab.2 a
Tab.3.

 Z výsledků statistické analýzy vyplývá, že v produkci
réví existuje mezi hodnocenými odrůdami statisticky prů-
kazný rozdíl. Příčinou těchto rozdílů mohou být v odlišnosti
v zatížení keřů úrodou (hrozny), ale také způsob provedení

Průměrné hodnoty  
Hodnocená odrůda Vlhkost 

(%) 
Spalné teplo 
 (MJ.kg-1) 

Výhřevnost 
(MJ.kg-1) 

Svatovavřinecké (SV) 49,09 18,66 15,93 
Ryzlink vlašský (RV) 41,97 18,65 16,10 

Sauvignon (SG) 39,73 18,60 16,11 
Veltlínské zelené (VZ) 40,82 18,73 16,21 
Müller Thurgau (MT) 12,15 18,18 16,36 

Muškát moravský (MOPR) 4,59 18,03 16,39 
Modrý Portugal (MP) 12,71 18,47 16,64 

Frankovka (FR) 13,50 18,52 16,66 
 

Tab.4: Průměrné hodnoty sledovaných parametrů

zelených prací u jednotlivých odrůd jako je např. podlom
(odstranění neplodných nebo zahušťujících letorostů) nebo
vylamování zálistků.

Výsledky Tukeyova testu vypovídají o výrazně nižší pro-
dukci réví u odrůdy Ryzlink vlašský (RV) v porovnání
s ostatními odrůdami.

Odrůda Ryzlink vlašský je charakteristická střední inten-
zitou růstu a produkcí tenkých vzpřímených prýtů. Na leh-
čích půdách s horším vodním režimem vyžaduje pečlivou
regulaci zatížení keřů. V opačném případě keře velmi rychle
ztrácejí růstovou vitalitu, stárnou. Tento stav se odráží také
ve snížené produkci dřevní hmoty – réví. Ze statistického



4

AGRITECH SCIENCE, 11´ 

Závěr

Zdroj variability Součet čtverců Stupně 
volnosti 

Průměrný 
čtverec Stat. F Významnost 

Hlavní efekty 0,966 7 0,138 1,380 0,3288 
Výhřevnost 0,966 7 0,138 1,380 0,3288 
Vysvětleno 
Chyba 

0,966 
0,799 

7 
8 

0,138 
0,100 

1,380 0,3288 

Celkem 1,765 15 0,118   
 

Tab.5: Výsledné hodnoty výhřevnosti vyhodnocené pomocí analýzy rozptylu

hlediska je produkce prýtů u ostatních hodnocených od-
růd bez průkazných rozdílů.

HERZÁN (1993) zjišťoval průměrnou produkci réví u od-
růd Müller Thurgau, Tramín červený Svatovavřinecké a
uvádí ji hodnotami 0,45–0,70 kg na jeden keř. ŽUFÁNEK
(1998) uvádí hodnoty produkce réví po řezu vinic u střed-
ních typů vedení hodnotami 0,4–0,7 kg a u vysokých typů
hodnotami 0,7–1,2 kg na jeden keř.

Výsledky následného testování (Tukeyův test) nepro-
kázaly statisticky průkazné rozdíly v množství vyproduko-
vaného réví v jednotlivých ročnících (2008, 2009 a 2010).

Při kalorimetrických zkouškách, provedených pro kaž-
dou z hodnocených odrůd ve dvou opakováních, byly nej-
prve stanoveny hodnoty spalného tepla. Z těchto hodnot
byla následně výpočtem podle ČSN 44 1352 stanovena
výhřevnost réví u jednotlivých hodnocených odrůd.

Výsledný přehled průměrných naměřených hodnot spal-
ného tepla a průměrných vypočítaných hodnot výhřev-
nosti uvádí Tab. 4.

Z hodnot uvedených v Tab.4 vyplývá, že se výhřevnost
zkoumaných vzorků pohybuje v rozmezí 15,93–16,66 MJ.kg-

1. Ke zjištění statistické průkaznosti rozdílů výhřevnosti mezi
hodnocenými odrůdami byla použita analýza variance.
Z výsledků uvedených v Tab.5 vyplývá, že mezi hodnota-
mi výhřevnosti réví získaného z různých odrůd révy vinné
nejsou statisticky průkazné rozdíly.

Nejvyšší hodnoty výhřevnosti byly stanoveny u odrů-
dy Frankovka (16,66 MJ.kg-1), Modrý portugal (16,64 MJ.kg-

1) a Muškát moravský (16,39 MJ.kg-1). U vzorků réví získa-
ných z těchto odrůd byly současně stanoveny nejnižší
hodnoty obsahu veškeré vody (13,50 %, 12,71 % a 4,59 %).
Naopak nejnižší hodnoty výhřevnosti byly zjištěny u réví
odrůd Svatovavřinecké (15,93 MJ.kg-1) a Ryzlink vlašský
(16,10 MJ.kg-1) s obsahem veškeré vody 49,09 % a 41,97 %.

HERZÁN (1993) uvádí výhřevnost réví s 20% vlhkostí
hodnotou 13,65 MJ.kg-1. V zahraničí se výhřevností réví
zabýval např. WALG (2007), který uvádí výhřevnost réví
při 20% vlhkosti hodnotou 12,6 MJ.kg-1.

Výsledky získané měřením potvrzují rovněž údaje Pas-
torka, Káry a Jeviče (2004). Podle těchto autorů se hodnota
spalného tepla sušiny rostlinných lignocelulozových su-
rovin liší velmi málo a pohybuje se na úrovni 17,5 až 19,0
MJ.kg-1. Hodnotu spalného tepla rostlinných surovin může
zvýšit zvýšený obsah energeticky hodnotnějších složek,
jako například pryskyřice nebo oleje. Ke snížení spalného
tepla naopak dojde při zvýšené přítomnosti anorganických

nečistot nebo při napadení hmoty houbami, plísněmi či ji-
nými biodegradabilními procesy.

Ze získaných výsledků hodnocení výhřevnosti réví vy-
plývá, že jedním z hlavních faktorů ovlivňujících jeho hod-
noty je jeho vlhkost. Ta by se u réví s ohledem na dosažení
maximální výhřevnosti měla pohybovat kolem 10–15 %.
Také SLADKÝ (2002) uvádí, že nárůst vlhkosti u réví nad
hodnotu 20 % vyvolává vyšší spotřebu paliva k dosažení
stejného topného výkonu a to až o 30–50 %.

Práce se zabývala stanovením produkce réví u osmi růz-
ných odrůd révy vinné. Výsledky dokazují že se hodnoty
produkce liší u jednotlivých odrůd. Nejvyšší hodnoty byly
naměřeny u odrůdy Svatovavřinecké (0,67 kg.keř-1), Muš-
kát moravský a Sauvignon (0,63 kg.keř-1), naopak nejnižší u
odrůdy Ryzlink vlašský (0,35 kg.keř-1). Výsledky statistic-
kého vyhodnocení neprokázaly vliv jednotlivých ročníků
na produkci réví.

Při hodnocení získaných výsledků výhřevnosti u štěpky
z réví kalorimetrickou metodou vyplývá, že byly nejvyšší
hodnoty výhřevnosti stanoveny u dřevní štěpky z odrůdy
Frankovka (16,66 MJ.kg-1), Modrý portugal (16,64 MJ.kg-1)
a Muškát moravský (16,39 MJ.kg-1). Štěpka těchto odrůd
současně vykazovala nejnižší hodnoty vlhkosti 13,50 %,
12,71 % a 4,59 %. Naopak nejnižší hodnoty výhřevnosti
byly zjištěny u réví odrůd Svatovavřinecké (15,93 MJ.kg-1)
a Ryzlink vlašský (16,10 MJ.kg-1) s vlhkostí 49,09 % a 41,97
%.

Získané hodnoty výhřevnosti dokazují celkovou ener-
getickou hodnotu štěpky z réví, která je srovnatelná
s výhřevností dřevní štěpky listnatých dřevin. Výsledky
rovněž dokazují že jedním z hlavních faktorů ovlivňujících
hodnoty výhřevnosti je vlhkost, která se u réví v čerstvém
stavu může pohybovat až na úrovni kolem 40–50 %.
S rostoucím obsahem vody výhřevnost štěpky z réví klesá.
Naproti tomu hodnota spalného tepla má s rostoucí vlh-
kostí mírně vzestupný průběh. To může být způsobeno dlou-
hodobým vysýcháním při venkovním skladování za půso-
bení povětrnostních a biodegradabilních vlivů, čímž může
dojít k degradaci některých energeticky vydatnějších slo-
žek. Z hlediska energetického využití jsou však tyto rozdíly
zanedbatelné. Pro dosažení maximální výhřevnosti by vlh-
kost štěpky u réví měla pohybovat kolem 10–15 %.
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Předkládaná práce se zabývá stanovením produkce réví a výhřevnosti dřevní štěpky z réví u osmi různých odrůd révy
vinné. Výsledky dokazují že se hodnoty produkce liší mezi jednotlivými odrůdami. Nejvyšší hodnoty byly naměřeny u
odrůdy Svatovavřinecké (0,67 kg.keř-1), nejnižší u odrůdy Ryzlink vlašský (0,35 kg.keř-1). Výsledky statistického vyhodno-
cení neprokázaly vliv jednotlivých ročníků na produkci réví.
Při hodnocení výhřevnosti byly nejvyšší hodnoty stanoveny u odrůdy Frankovka (16,66 MJ.kg-1) a Modrý portugal (16,64
MJ.kg-1). Štěpka těchto odrůd současně vykazovala nejnižší hodnoty vlhkosti 13,50 % a 12,71 %. Naopak nejnižší hodnoty
výhřevnosti byly zjištěny u réví odrůd Svatovavřinecké (15,93 MJ.kg-1) a Ryzlink vlašský (16,10 MJ.kg-1) s vlhkostí 49,09 %
a 41,97 %. Výsledky laboratorního měření, výpočtů a statistického vyhodnocení neprokázaly vliv jednotlivých odrůd na
hodnotu výhřevnosti.
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