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Vinařství Tomáše Vicana není jediné
z Břeclavska, které v soutěži zabodovalo. Zdejší vinaři konkurenty doslova převálcovali. Kategorii malé vinařství opanovalo Gala Vinařství z Bavor, které si
zakládá na šetrném přístupu k přírodě.
V kategorii velké vinařství získalo titul vinařství Vladimír Tetur z Velkých
Bílovic, za kterým se skrývá úspěšná
práce již několikáté generace Teturů.
Ta současná povýšila vinařství na úroveň moderního a významného tuzemského producenta s vyváženým portfoliem bílých i červených vín.
Kromě hlavních cen byly uděleny
i další ceny. Titul Enolog roku 2019 pro
mladé vinaře do 40 let získal Jan Stávek, jehož němčičské vinařství před dvěma lety získalo v soutěži rovněž titul absolutního vítěze.
Cenu za Počin roku 2019 získal Pavel
Lacina s rodinou za projekt Vinaři jdou
na dřeň. Díky němu se do registru dárců

Vinařství roku 2019
Absolutní vítěz: VICAN rodinné
vinařství, Mikulov
Malé vinařství: Gala Vinařství
Bavory
Střední vinařství: VICAN rodinné
vinařství, Mikulov
Velké vinařství: Vladimír Tetur,
Velké Bílovice
Enolog roku 2019: Jan Stávek,
Němčičky

Specialitou z vinařství Vican je víno vyrobené osm tisíc let starou metodou
kvevri, tedy ve speciálních hliněných nádobách.
FOTO | ARCHIV VINAŘSTVÍ
kostní dřeně zapsalo už více než tři sta
lidí.
Cenu profesora Viléma Krause pro
významnou vinařskou osobnost a její ce-

loživotní přínos v oboru vinohradnictví
nebo vinařství obdržel Antonín Šťastný,
dlouholetý šéf vinařství Château Valtice – Vinné sklepy Valtice.

Počin roku 2019: Pavel Lacina
z Velkých Pavlovic za projekt
Vinaři jdou na dřeň
Cena profesora Viléma Krause
pro významnou vinařskou
osobnost a její celoživotní přínos
v oboru vinohradnictví nebo
vinařství: Antonín Šťastný, Valtice

Chytrý přístroj odhalí metan pod sondami
BŘECLAVSKO, HODONÍNSKO | Až
do roku 2024 bude státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ) likvidovat na
Břeclavsku a Hodonínsku staré sondy
po těžbě ropy a zemního plynu.
Staré průzkumné či těžební vrty na
jižní Moravě pocházejí z let 1925 až
1965. Když v nich byla ukončena těžba,
na jejich bezpečné uzavření a obnovení
původní krajiny se moc nehledělo. Teď
hrozí třeba i to, že ropa znečistí spodní
vodu v jejich blízkém okolí nebo z vrtů
bude unikat zemní plyn. Sanace se tak
dohání až v posledních letech.
Hotovo už je v záplavovém pásmu
řeky Moravy. Předloni začal PKÚ pracovat na likvidaci starých sond také
mimo chráněnou oblast přirozené akuINZERCE

mulace vod. Prvních 48 sond by tady
mělo být sanováno do příštího roku.
Tím ale práce nekončí. Na jaře se odborníci pustí do dalších míst. „V loňském
roce se podařilo vysoutěžit zakázku na
dalších 49 sond, realizovat by se mělo
začít v prvním čtvrtletí tohoto roku s termínem dokončení v roce 2024,“ potvrdila mluvčí PKÚ Hana Volfová.
Podniku v tom pomáhá unikátní přístroj na měření metanu v půdě, který je
i v evropském měřítku ojedinělý. S jeho
pomocí zjišťují, zda z objektu a jeho
okolí metan uniká a v jaké koncentraci.
Celý systém sestává z homogenizační
komory, z přístrojové části s laserovým
infračerveným detektorem metanu a z řídicího mikropočítače. „Z komory je pro-

střednictvím čerpadla v přístroji nasáván
půdní vzduch, který je přes filtry vháněn
do detektoru metanu, odkud se vrací
zase zpět do komory, aby nebyl narušen
proces nárůstu plynu. Počítačový software kontinuálně vyhodnocuje vzestup
koncentrace plynu,“ vysvětluje Volfová.
Mikropočítač pak nabídne operátorovi datové údaje i grafickou vizualizaci. Zaznamená i aktuální teplotu, vlhkost, atmosférický tlak, nadmořskou výšku a GPS souřadnice místa měření. Měření přitom trvá
zhruba dvě minuty. A díky němu mohou
lidé z PKÚ rozčlenit sondy na ty s malými nebo velkými úniky plynu. „Měření
pomáhá v rozhodování o jejich relativní
neškodnosti, nebo potřebě jejich relikvidace, nebo naopak k jejich zachování

a využití pro energetické účely. Navíc získaná data budou využita i pro posouzení
rizik pro objekty postavené v blízkosti pozitivních sond, pro územně analytické
plánování, pro posouzení zatížení ovzduší metanem a tak dále,“ podotýká mluvčí
(sol)
podniku.
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