
POŽADAVKY NA PRODUKCI VÍN VYSOKÉ JAKOSTI – BIO VÍNA, 

BIODYNAMICKÁ VÍNA, AUTENTICKÁ VÍNA 

Vína z ekologické produkce 

• Pro výrobu bio vín platí veškeré legislativní požadavky kladené na produkci vín, přidávají 

se k nim však další speciální požadavky. 

• Základem pro výrobu bio vín jsou ekologicky vyrobené hrozny pocházející z vinic 

obdělávaných ekologickými metodami v souladu s platnými právními předpisy: 

 

Legislativa 

• NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 848/2018 ze dne 30. 

května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení 

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 

o Článek 9,10,11, 12, 16, 18 – pravidla produkce 

o Příloha II 

▪ Část I: Pravidla rostlinné produkce 

▪ Část VI: Víno 

• Kromě zakázaných enologických postupů, procesů a ošetření a 

platných omezení vyplývajících z Nařízení (EU) č. 1308/2013 a Nařízení 

(ES) č. 606/2009 se: 

 

U bio vín dále zakazuje 

a) částečné zahuštění chladem podle přílohy VIII části I oddílu B.1 písm. c) 

nařízení (EU) č. 1308/2013 

b) odsíření fyzikálními metodami podle přílohy I A bodu 8 nařízení (ES) č. 

606/2009 

c) ošetření elektrodialýzou k zajištění stabilizace vína proti vysrážení vinného 

kamene podle přílohy I A bodu 36 nařízení (ES) č. 606/2009 

d) částečná dealkoholizace vína podle přílohy I A bodu 40 nařízení (ES) č. 

606/2009 

e) ošetření katexem k zajištění stabilizace vína proti vysrážení vinného kamene 

podle přílohy I A bodu 43 nařízení (ES) č. 606/2009 

 

Povolují následující procesy pouze za dodržení těchto podmínek 

a) tepelné ošetření podle přílohy I A bodu 2 nařízení (ES) č. 606/2009, pokud 

teplota nepřekročí 75 °C; 

b) odstřeďování a filtrace s inertními pomocnými filtračními látkami nebo bez 

nich podle přílohy I A bodu 3 nařízení (ES) č. 606/2009, pokud není velikost 

pórů menší než 0,2 mikrometru. 



Biodynamická vína a ochranná známka DEMETER 

• Ochranná známka Demeter se užívá pro označení produktů 

biodynamického zemědělství v cca 50 zemích světa.  

• Certifikát Demeter je udělován po splnění kritérií nad rámec 

ekologického zemědělství. 

• Biodynamický přístup vylučuje užívání syntetických hnojiv a 

chemické ochrany rostlin, zakazuje užití umělých přídatných 

látek při zpracování. Vyžaduje také specifická opatření na 

posílení živých procesů v půdě a v potravinách. Vedle používání 

organických hnojiv a zásad etického přístupu vůči chovaným 

zvířatům, ochraně životního prostředí a udržení biodiverzity doporučil zakladatel 

Rudolf Steiner speciální biodynamické preparáty. Biodynamické zemědělství bylo 

Steinerem poprvé popsáno roku 1924, představuje alternativní způsob hospodaření a 

zohledňuje vliv vesmírné energie na zemědělskou výrobu. 

• Mezinárodní standardy DEMETER jsou vždy v aktuální plné verzi zde 

https://www.demeter.net/certification/standards/production 

Autentická a naturální vína 

• Produkce vín v souladu se schválenou metodikou sdružení Autentisté – Charta Autentistů. 

Příklady pravidel dodržovaných ve vinohradě 

• Zohlednění principů ekologického zemědělství. 

• Vyloučení použití herbicidů, syntetických insekticidů, akaricidů a systémových fungicidů 

a syntetických hnojiv. 

• Pouze ruční sběr hroznů. 

• Zvýšení dlouhodobé úrodnosti a biologické aktivity půdy. 

 

Příklady pravidel dodržovaných při sklepních pracích: 

• Upřednostnění biologických, fyzikálních a mechanických postupů před chemickými. 

• Mošty kvasí spontánně, vylučují se veškeré selektované kvasinky. 

• Upřednostňuje se fermentace a zrání v dřevěných, keramických či skleněných nádobách. 

• Vylučuje se přidání enzymů, taninů, odkyselování a přikyselování. 

https://www.demeter.net/certification/standards/production


• Láhev autentického vinaře je označena symbolem „A“, který má právo užívat pouze 

řádně certifikovaný vinař, který podepsal Chartu Autentistů. 

• Označení symbolem „A“ je ochrannou známkou za psanou v databázi WIPO 

chráněnou na evropské úrovni. 

Ukázka databáze WIPO 


