
SOBOTA 23. ČERVENCE 2011
WWW.IDNES.CZ B 3jižní morava

VELKÉ BÍLOVICE Na bednách s ví-
nem od Františka Mádla je vyraže-
no sousloví Malý vinař. Současná
rozsáhlá vinice ani plánovaná vý-
robní hala ale zrovna malé nejsou.
Stejně jako počet ročně proda-
ných lahví. Těch je nyní okolo
dvou set tisíc.

Proč tedy stále Malý vinař?
Tím je spíš myšleno, že jsme firma
rodinného typu. Rodinní příslušní-
ci mají normálně na starosti veške-
ré činnosti. A malý vinař zná každý
řádek, každý keř. Sám víno vyrábí,
sám ho chutná, rozhodne se, kdy
ho bude lahvovat, sám ho prodává
a expeduje.

Takže v podstatě u vás každý za-
městnanec dělá všechno.
Ano. Nemáme žádnou výrobní
strukturu, kdy by někdo zodpoví-
dal za určitý úsek. Je to podobné
jako u soukromého vinaře, který
hospodaří na svém záhumenku.
Akorát my to děláme v několikaná-
sobně větším měřítku.

Kolik máte zaměstnanců?
Osm. Z toho dva jsou moji synové
a manželka se stará o ekonomiku
podniku. Zbytek jsou lidé z obce,
tedy z Velkých Bílovic.

Jak jste se dostal k podnikání ve
vinařství?
Vystudoval jsem ho na někdejší Vy-
soké škole zemědělské v Brně,
dnešní Mendelově univerzitě. Ale
jsem z Velkých Bílovic, největší vi-
nařské obce u nás, takže jsem
k vínu měl vždy blízko. V rodině
jsme měli samozřejmě vinice
a sklep.

Podnikat jste začal v roce 1992.
V jakých podmínkách jste to teh-
dy rozjížděl?
Nejdříve to bylo takové podnikání
na zkoušku. Začínali jsme společ-
ně u mého tchána a otce ve sklíp-
ku. Hned v prvním roce, když se
shodou okolností rozpadalo druž-
stvo, jsme si pronajali plochu na vi-
nice. Postupně jsme si dokupovali
nebo pronajímali potřebné vybave-
ní. Nejprve jsme měli pronajatou
tankovou halu a potom po čtyřech
letech jsme se dostali do nynějších
prostor, tedy do adaptovaného kra-
vína. Teď, po dvaceti letech, se
opět plánujeme stěhovat, stavíme
novou halu, která bude moderněj-
ší a přístupnější pro větší techni-
ku.

Kolik lahví jste prodal v prvních
letech?
Začínali jsme se třemi tisíci lahve-
mi. Postupně to rostlo. Několik let
jsme se točili okolo padesáti tisíc
lahví. Poslední roky teď rosteme
vždy tak o deset procent.

Dnes prodáte sedmdesátkrát to-
lik než v prvním roce. Jak se vám
to povedlo?
Na začátku jsme byli pořád bez pe-
něz. Provoz přitom vyžaduje ob-

rovské investice a je to dost náklad-
ná záležitost. Tak jsme si vybavení
půjčovali, hlavně od rodičů. Ze za-
čátku i třeba různé nádoby. Nemě-
li jsme samozřejmě ani takové
věci, jako je čerpadlo. Nejdřív jsme
tak prodávali pouze stáčené sudo-
vé víno. Poté jsme si pořídili filtřík
a začali dávat víno do lahví. Tímto
způsobem to vlastně fungovalo stá-
le: něco se vždy ušetřilo a za to
jsme si dovybavili vinařství.

A dnes už máte všechno vlastní?
V podstatě ano. Ten cyklus se uza-
vřel asi po jedenácti letech, kdy
jsme si postavili sklad. Do té doby
jsme si prostory pronajímali
a skladovali víno všude možně.
Postupně se i zvyšuje poměr
námi vypěstovaných a nakoupe-
ných hroznů.

Ten je jaký?
Víc než třetinu už si vypěstujeme
na našich jedenácti hektarech vi-
nic. Zbytek nakupujeme. Z devade-
sáti procent přímo ve Velkých Bílo-
vicích.

Téměř vůbec neinvestujete do
propagace nebo reklamy, aktuál-
ně nemáte ani internetové strán-
ky. Proč?
Stránky jsme dřív měli, je ale prav-
da, že doména je posledních deset
let zablokovaná. Ale těch dvě stě ti-
síc lahví se prodá i tak. A do tří set
tisíc to asi půjde. Víc ani nechce-
me. Ten obchodní systém je sice
poněkud postavený vzhůru noha-
ma a my nejdeme zákazníkovi na
ruku, ale zároveň platí, že kdo to
víno opravdu chce, tak ten si ho na-
jde. Pak si toho i víc váží. Navíc by
nás propagace mohla i poškodit.

Jakým způsobem?
Kdybychom na stránkách napří-
klad vyvěsili ceník a to víno proda-
li rychleji, tak nám třeba žádné ne-
zbude. A protože my prodáváme
asi tři čtvrtiny produkce do gastro-
nomie, tak jsme vázáni k tomu,
abychom víno měli po celý rok.

Nyní tedy můžete těžit ze jména
a kontaktů, jak jste se k nim ale
před lety dostal?
Začínal jsem v době, kdy bylo na
Moravě asi jen padesát vinařů,
dnes jich je desetkrát tolik. Ze začát-
ku jsem sám obcházel provozovny.
Nabízel jsem degustace přímo ve vi-
notékách a restauracích. Dnes už
tohle podstupovat nemusím, dělají
to za nás externě najatí obchodní
zástupci. Něčím podobným si mu-
sel projít asi každý vinař.

Zmínil jste, že vám několikaná-
sobně narostla konkurence na
Moravě. Během let ale přibyla
i ta zahraniční. Jak se s ní vyrov-
náváte?
Výroba vína je v tomto státě deficit-
ní, vždy se sem muselo tak šedesát
procent dovážet, takže to není nic
nového. Moravská vína mají navíc
vynikající pověst. Je po nich velká
poptávka, která, alespoň když
můžu mluvit za sebe, převyšuje na-
bídku. Kvalitní dovoz je navíc řádo-
vě dražší než naše vína. A to i přes-
to, že výroba je jinde levnější.

Proč?
U jihoevropských zemí to je podne-
bím. Subtropické klima umožňuje
jednodušší a levnější pěstování.
Nemají tam zimní a jarní mrazy
jako u nás nebo velké výkyvy tep-
lot, období sucha a dešťů.

Je tedy počasí největší nástrahou
vašeho podnikání?
Tak to říci nelze. Je to oboustranná
mince. Rozhoduje o kvalitě. Hroz-
ny se nám neuvaří, a tedy počasí
vlastně přispívá ke svěžímu charak-
teru moravských vín. Ale jak už
jsem říkal, je také faktorem, který
tu výrobu zdražuje a znejišťuje.

Posledních několik let vyrábíte
biovíno. V čem se liší od normál-
ního?
Bio spočívá v přístupu, podle dneš-
ního slovníku v managementu ag-
rotechniky. V podstatě jde o pěsto-
vání odrůd, které jsou za určitých
podmínek odolnější vůči někte-
rým druhům chorob. Půda by
měla být zakrytá, nepoužívají se
průmyslová hnojiva a na postřiky
se užívají pouze ty k přírodě nejše-
trnější. Rozemletý bauxit, síra a sí-
ran měďnatý. Zakázány jsou herbi-
cidy i insekticidy. Ani ve sklepě po-

tom nepoužíváme vše co běžný ko-
merční vinař. Vinice se musí častě-
ji kontrolovat, protože je náchyl-
nější třeba k houbovitým choro-
bám. My máme takto osázenou
pouze část vinohradu, konkrétně
2,3 hektaru.

A jak se tento postup projeví na
kvalitě vína?
Chuťově tam není žádný rozdíl.

Takhle to vypadá, že s tím máte
pouze víc práce a žádný extra uži-
tek. Proč to tedy děláte?
No, víc peněz z toho rozhodně
není, to je pravda. Je to prostě spíš
takový výzkum, se kterým jsem za-
čal už v osmdesátých letech po ško-
le. Hlavní důvod je vyzkoušet jed-
nu z cest k omezení chemických
prostředků, které se ve vinařství
hodně používají. To je potřeba,
protože chemie jednou narazí na
nějaký strop.

Jak to myslíte?
Já používám ročně na postřiky asi
tři sta kilogramů chemických pří-
pravků. Když to vynásobím po-

čtem všech vinohradů ve Velkých
Bílovicích, tak se dostanu na něja-
kých dvě stě padesát tun. To je de-
set kamionů, co se vystříká jen
v této vesnici. Pouze na víno. Ačko-
li se ty přípravky nyní už rozkládají
v půdě, tak to stejně není moc udr-
žitelné.

Jak vypadá běžný den vinaře-pod-
nikatele?
Do práce přijdu ráno na sedmou.
Buď přerozděluji úkoly zaměstnan-
cům, nebo se třeba věnuji návště-
vám. Odpoledne pak pravidelně
okolo čtvrté páté objíždím vinice
a kontroluji je. A potom sám degus-
tuji, čímž vlastně kontroluji kvali-
tu našeho vína. Poměr jednotli-
vých činností záleží na tom, co po-
časí dovolí dělat ve vinici.

Stíháte k tomu i nějaké koníčky?
Ještě před třemi lety bych odpově-
děl, že ne. Nyní už to je lepší. Jed-
ním z nich je cestování, které ale
na druhou stranu propojuji s pra-
cí. Přibližně každé dva měsíce ně-
kam vyjedeme na zkušenou. Větši-
nou za vinaři do Rakouska, Itálie
nebo Francie.

Máte i nějaké každodenní záliby?
Dvakrát týdně se dostanu do fit-
centra, jednou týdně na nějakou
tu projížďku na kole. Rád si i něco
přečtu. Nemůžu se ale třeba pravi-
delně účastnit týmových sportů
nebo si s předstihem naplánovat
delší dovolenou. To proto, že se
podvolujeme zákazníkům, kteří
chodí často třeba o víkendu. A také
proto, že pracujeme podle toho,
co příroda a počasí dovolí. Ale jak
už jsem říkal, velkým koníčkem je
pro mě i víno a debatování o něm.

Jaké víno tedy vy máte nejradši?
Vyloženě žádnou zamilovanou od-

růdu nemám. Chuť se mění podle
ročního období nebo třeba podle
denní doby.

Jaké byste si dal třeba teď?
No, já jsem si odvykl dopoledne
(rozhovor vznikal okolo jedenácti
hodin – pozn. red.) degustovat, pro-
tože potom musím ještě řídit. Ale
jinak by to teď byl Müller Thurgau,
to vám řeknu přesně. A na večer
pak Sauvignon nebo Rulandské
šedé. A k tomu asi ještě něco červe-
ného.

A po které odrůdě je největší po-
ptávka u zákazníků?
To podléhá módním vlnám. Nyní
je to již zmíněné Rulandské šedé
a Tramín. U červených je teď sháň-
ka po Frankovce, dřív to byl Portu-
gal. Těchto se nyní prodá asi dva-
krát až třikrát víc než jiných odrůd.

Kolik toho vůbec z pracovních
důvodů denně vypijete?
Od půl až do tři čtvrtě litru. Někdy
i ten celý litr.

To je pro běžného člověka dost.
Jak to funguje na vás? Cítíte to vů-
bec?
Určitě. Hlavně mám potom ten-
denci přibírat na váze. To se právě
snažím vyrovnat tím fitkem. Opilý
ale nejsem, degustuji to po malých
doušcích v průběhu tří až čtyř ho-
din a to už tělo dokáže vstřebat.

Pijete i jiný alkohol než víno?
Dám si třeba pivo. Často piju neal-
koholické k obědu nebo i normál-
ní někdy po po degustaci. Je to
vhodné i proto, že vyrovnává mine-
rály, které víno zase vyplavuje.
A potom si svátečně dám pálenky,
které jsou blízko vínu. Tudíž si tře-
ba v Itálii a Francii rád dám grap-
pu nebo koňak. Aleš Černý

Brněnské psí dny Cílem akce bylo ukázat, že život se psem může
být velká zábava. Foto: Jiří Levý (dvacetdeka.rajce.net)

Velkobílovický vinař František Mádl používá i po
dvaceti letech podnikání metody podobné rodinným
vinařstvím. Začínal se třemi tisíci prodanými lahvemi.

ZNOJEMSKO

Ze žhářství podezírají
sedmnáctiletého chlapce
Kriminalisté podezírají sedmnác-
tiletého mladíka ze založení požá-
rů ve Starém Petříně na Znojem-
sku. Počátkem letošního roku
v obci někdo zapálil chalupu, poz-
ději kulturní dům a následně dře-
věné stavení sloužící jako stáj pro
koně. Vyšetřování ukázalo, že mla-
dík má pravděpodobně na svědo-
mí požár chalupy a stáje, hrozí
mu proto nyní obvinění ze žhář-
ství. Zda zapálil také kulturní
dům v obci, na němž vznikla ško-
da milion korun, teprve ukáže vy-
šetřování. Při žádném z požárů
nebyl nikdo zraněn. (ČTK)

JIŽNÍ MORAVA

Na Vranovské přehradě
se zhoršila voda
Na Vranovské a také Brněnské pře-
hradě je zhoršená jakost vody. Za-
tím ale stále platí, že se lidé v obou
nádržích mohou i přes nepřízeň po-
časí koupat. Na ostatních místech
jižní Moravy je kvalita vody pořád
dobrá, zveřejnila výsledky krajská
hygienická stanice. Na všech sledo-
vaných plážích hodnotí hygienici ja-
kost vody třetím stupněm z pěti,
tedy jako zhoršenou. Totéž platí
o nádrži ve Výrovicích na Znojem-
sku. O stupeň lepší známku má ryb-
ník Olšovec na Blanensku, Lučina
na Hodonínsku a koupaliště ve Vé-
myslicích na Znojemsku. (ČTK)

FAKTA

František Mádl
Narodil se v roce 1962 ve Valticích,
celý život žije ve Velkých Bílovicích.
Vystudoval vinařství na tehdejší
VŠZ, dnešní Mendelově univerzitě
v Brně. Od roku 1992 podniká
s manželkou ve vinařství pod
značkou Malý vinař, v podniku
pracují i oba jeho synové. Aktuálně
pěstuje na 11 hektarech vinic
ve Velkých Bílovicích a ročně prodá
okolo 200 tisíc lahví vína. Letos
nabízí 18 odrůd, z celkového objemu
tvoří asi šedesát procent ty bílé.

Krátce

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události na jihu Moravy,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet
a fotografie uložte do sekce Moje
fotozprávy.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Začínal jsem v době,
kdy bylo na Moravě
asi padesát vinařů,
dnes jich je
desetkrát tolik.

Na své vinici František Mádl vyrábí víno z devadesáti procent z velkobílovických hroznů. Buď vlastních, nebo od sousedů. Foto: Petra Mášová, MF DNES

Setkání ve Strážnici O víkendu se předvedly soubory
Danaj, Demižón a Žerotín. Foto: Adam Kříž (adam007.rajce.net)
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Biovíno. Recept proti tunám chemie

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net


