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Jaké je produktové zaměření vaší společnosti? V portfoliu 
máte víno v lahvích, ale i v papírových krabicích, což evo-
kuje to nejlevnější víno. 
Společnost Vinařství Mutěnice má již devatenáctiletou historii, 
v příštím roce proběhnou oslavy dvaceti let vinařství v České 
republice a já zde působím od roku 2012. Od počátku se společ-
nost zaměřila na dovoz kvalitních levných stolních vín a jejich 
stáčení do tetrapakových krabic nebo PET lahví. V roce 2012, 
kdy do společnosti vstoupil strategický investor FPD Group, 
bylo rozhodnuto začít se stáčením odrůdových zahraničních vín, 
výrobou moravských zemských vín a jakostních vín s přívlastkem. 
Část jsme realizovali z vlastních surovin z vinic, kterých máme 
15 hektarů a zbytek hroznů jsme začali nakupovat. I v současné 
době je ale hlavním produktem levnější stolní víno v obalech tetra-
pak, PET lahve a nově i v pětilitrových skleněných soudcích a tato 
produkce představuje přibližně 90 procent portfolia pokud jde 
o objem produkce. V případě celkových finančních tržeb je podíl 
moravských vín vyšší než 10%. Zbývajících deset procent je pak 
moravské lahvové víno ať už zemského vína či vína s přívlastkem. 

Z  jakého důvodu FPD Group vstoupila do Vinařství 
Mutěnice?
Společnost hledala nové investiční možnosti a zdálo se jim smy-
sluplné investovat do segmentu výroby vína. Do té doby s tímto 
odvětvím neměli žádné zkušenosti a byla to pro ně úplně nová věc. 
Dnes toto odvětví dále rozvíjí a nyní tato společnost vstoupila také 
do vinařství Neoklas Šardice, které obhospodařuje 345 hektarů 
vinic. Veškerou sklizeň zpracovává na vlastní víno a další hrozny 
ještě nakupuje. Finální produkt, lahvové moravské víno, prodává 
v České republice a částečně na Slovensku. Důvodem nákupu 
vinařství Neoklas Šardice byl fakt, že se Vinařství Mutěnice chce 
rozvíjet i v segmentu moravských vín a až do nynějška jsme byli 
zcela závislí na dodavatelích hroznů. Situace je taková, že po 
hroznech moravského původu je vyšší poptávka než nabídka. 
Jakékoliv zakolísání trhu s hrozny, např. v letošním roce, kdy přišel 
jarní mrazík a velkou část úrody poničil, ohrožuje dlouhodobé 
vztahy a může se stát, že by se nepodařilo nakoupit dostatečné 
množství hroznů. I když jsou pro nás naši současní partneři dů-
ležití i do budoucna a chceme s nimi nadále spolupracovat, tak 
jsme si byli těchto rizik vědomi a chtěli jsme stát na vlastnictví 
vlastních vinic, a to se podařilo. 

Byla tím důvodem i snaha mít výrobu více pod kontrolou 
od surovin až po samotnou výrobu vína?
To také, ale hlavním důvodem bylo to, co jsem řekl, tedy že již 
nejsme ze sta procent závislí na dodavatelích moravských hroznů. 

Dvě třetiny budou naše hrozny, tj. hrozny vypěstované především 
v Neoklasu Šardice a zbytek chceme nakupovat od dlouhodobých 
partnerů, kteří se zabývají produkcí hroznů. V plánu je i další 
rozšiřování vinic, letos jsme ještě stihli osadit osm nových hektarů, 
na příští rok připravujeme výsadbu dalších 12 hektarů a v roce 
2018 máme v plánu vysadit 27 hektarů. Velmi aktivně vykupu-
jeme i další pozemky ve viničních tratích, které jsou vhodné pro 
výsadbu nových vinic. Popřípadě hledáme další akvizice, které by 
nám umožnily převzetí již stávajících pěstitelů vinic, nebo i celých 
vinařství. Střednědobým cílem je obdělávat 500 hektarů vlastních 
moravských vinic a dlouhodobým pak 1000 hektarů. Pro zajíma-
vost, v současné době je v Čechách a na Moravě necelých 18 tisíc 
hektarů plodných vinic. Oněch 1000 hektarů vinic nám umožní 
dodávat přibližně 5 milionů lahví moravského vína ročně. 

Česká republika není soběstačná ve výrobě vína a tuzem-
ští konzumenti se stále více obrací k místním výrobkům. 
Vnímáte to jako výhodu?
Určitě ano, a to bylo také jedním ze zásadních důvodů nákupu 
vinařství Neoklas Šardice, které by nám umožnilo rozšiřovat se 
v segmentu moravského vína. Nyní se soustředíme na retailové 
zákazníky a dodáváme víno všem obchodním řetězcům, které 
působí na trhu v ČR. Dále dodáváme víno i do některých vý-
znamných obchodních řetězců na Slovensku.

Nedávno proběhla v médiích zpráva, že jste získali vý-
znamnou zakázku pro Tesco, kdy máte dodávat víno pro 
tuto síť v celé střední a východní Evropě. Co pro vás tento 
úspěch znamená?
Tesco má nyní nákupy rozdělené pro jednotlivé regiony. Nákupčí 
vína sídlí v Maďarsku a má na starosti trhy v Maďarsku, na Slo-
vensku, v Polsku a v České republice. Na základě vítězného tendru 
začneme v první fázi dodávat odrůdová vína, která stáčíme pod 
privátní značkou TESCO do litrových lahví. V další fázi bychom 
měli začít i s výrobou do lahví 0,75L. 

Musíte kvůli této zakázce zvyšovat výkon technologií?
My se ve Vinařství Mutěnice snažíme neustále inovovat technolo-
gie kvůli snižování výrobních nákladů a také hledáme nové typy 
obalů, které doposud nebyly v České republice tolik rozšířené. 
Před rokem a půl jsme se rozhodli zakoupit plnicí linku na pětili-
trové skleněné obaly, do kterých stáčíme stolní víno ze Španělska 
a Itálie. Nyní pokrýváme zhruba 90 procent trhu s pětilitrovými 
soudky s vínem v České republice. Dalším krokem, který je u nás 
originálem, je stáčení vína do litrových PET lahví, která vizuálně 
vypadá skleněná a zákazník, dokud ji nevezme do ruky tak ne-
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pozná, že nejde o sklo. Na ten nápad jsem přišel během výletu 
s kamarádem při sjíždění řeky na lodi. Chtěli jsme si vzít sebou 
nějaké víno a skleněná láhev nebyla z bezpečnostních a praktic-
kých důvodů nejvhodnější. Tam jsem si všiml, že si lidé kupují 
na vodu pivo v PET lahvích a napadlo mne najít výrobce, který by 
nám byl schopen dodat plastový obal, který by se vizuálně nelišil 
od skleněné lahve. Nakupujeme je ve Francii a u nás do takto 
kvalitní PET lahve jinde nestáčí. Dá se to použít na jakémkoliv 
koncertu, rockovém festivalu a podobně. 

Museli jste kvůli tomu přizpůsobit plniče nebo případně 
zakoupit nové? 
Tato láhev je unikátní v tom, že má úplně stejné šroubové uzávěry 
jako skleněné lahve a proto se tvarově a při uzavírání chová jako 
skleněná láhev a proto se stáčí na úplně stejné lince. 

A jak jsem se ptal předtím, bylo nutno kvůli novým zakáz-
kám zvýšit výkon a rychlost linek?
Zvýšení výkonu linek je o tom, že se musí pořídit větší stroje. 
Když jsme spolu procházeli lahvovnu, tak jsem zmínil, že jedna 
uzavírací hlava dokáže uzavřít i 3 000 lahví za hodinu a pokud 
bychom chtěli uzavírat například 5 000 lahví, tak bychom museli 
pořídit další hlavy, stejně tak by se musel zvýšit výkon etiketo-
vačky zakoupením dalšího kusu a bohužel v tomto výrobním 

areálu nemáme tak velký prostor, aby se nám to sem vešlo. 
Proto jsme šli cestou zakoupení nové stáčecí linky na lahve, 
která by se měla pořídit ve třetím kvartále, kde bude použito 
více inovativních řešení, ale výkon se nijak zásadně nezvýší. 
Nyní stáčíme zhruba 2200 lahví za hodinu a nová linka bude 
mít opět výrobní kapacitu 3000 lahví za hodinu. Výkon se tedy 
nijak výrazně nezvýší, ale nová linka nám umožní plnit víno do 
nových embosovaných lahví, které budou unikátní a na regále 
nazaměnitelné s lahvemi z jiných vinařství. Bude tam i speciální 
triblok s etiketovačkou s optickou orientací, která nám umožní 
plnit do téměř jakéhokoliv tvaru lahve o objemu 0,187 – 1,5 lit-
ru. Dnes třeba lepíme na lahve etikety s medailemi, které jsme 
získali, ručně, nová etiketovačka to zvládne automaticky. Další 
věc, kterou nám nová linka umožní, je opatřit lahve kolkem, což 
je podmínka prodeje na polském nebo ruském trhu. Budeme 
moci lepit mokré i samolepicí etikety, linka zvládne aplikovat 
i termozáklopky a bude tam zavalovací hlava na polykapové, 
hliníkové anebo cínové záklopky. Další funkcionalitou nové 
linky bude vkladač lahví, který jich automaticky šest vloží do 
kartonu a zabalí. 

Bude to jednoúčelový vkladač nebo robot?
To bude jednoúčelový vkladač, který je navržen tak, aby uměl 
vkládat lahve o objemu 0,75 litru a 1 litr. 

Uvažujete také o robotizaci? Dnes je to rozšiřující se trend 
i v nápojovém průmyslu…
O tom jsme také uvažovali, ale opět jsme narazili na problém 
s místem, kterého robot potřebuje více než vkladač. V zahrani-
čí jsem viděl velmi zajímavé řešení, kdy robot skládal kartony 
s vínem na palety současně ze dvou stáčecích linek, které byly 
umístněny vedle sebe. Výhodou robotizace, v tomto případě 
bylo, že každá z linek ve stejném okamžiku mohla používat jinou 
logistiku skládání kartonů na paletu.

U vás tedy nepočítáte automatizovat logistiku, takže ani 
nebudete propouštět…
Spíše naopak. Když jsme v roce 2012 začali s restrukturalizací 
firmy tak jsme měli 45 zaměstnanců, aktuálně jich je 89. Nyní 
jsou zaměstnanci vytíženi na dvou směnách a to ještě nepravi-
delně, takže další zaměstnance ještě hledáme. Nemáme ani žádné 
agenturní zaměstnance, všichni jsou lidé z okolí. 

Takže při rozjezdu nové linky ubude pouze jedno místo při 
vkládání, které bude prováděno automatem…
U vkládání pracují celkem tři lidé, což je 30 procent obsluhy linky. 
Zaměstnanci se ale budou střídat na dalších směnách, které již 
budou pravidelnější. Díky nové lince zvýšíme produktivitu na 
jednotku, ale neznamená to, že bychom ty lidi propustili. Každý 
rok rosteme v prodejích o 15 až 20 procent, takže je spíše problém 
sehnat kvalitní lidi. 

Které profese jsou pro vás problémem obsadit?
V případě výroby jsou to především mechanici a seřizovači. Ně-
které stroje jsou složitější nebo starší a vyžadují proto náročnější 
údržbu, nebo pečlivější nastavení a lidé, kteří tuto činnost vyko-
návají, se špatně hledají. 

Při výběru dodavatelů hledáte spíše ty tuzemské nebo je 
vám to jedno?
Většinu dodavatelů materiálů máme z České republiky. Jsou to 
třeba kartony, uzávěry lahví, lahve, záklopky, korky nebo etikety, 
to všechno je vyráběno v České republice. Je škoda, že české 
řetězce v některých případech preferují zahraniční dodavatele 
vína a přidaná hodnota pro český stát je v takovém případě skoro 
nulová. I když třeba naše společnost nakupuje některé hrozny 
v zahraničí, tak přidaná hodnota zůstává tady. Ať už je to zaměst-
nanost v naší firmě nebo v poptávání dodávek v Česku. Je tady 
i další věc, kterou si třeba moravští vinaři moc neuvědomují, a tím 
jsou synergické efekty. Nedávnou jsem se bavil s jedním naším 
dodavatelem korků, který mi vysvětlil, že naše velké odebírané 
objemy mu výrazně usnadňují a zlevňují logistiku základního 
korku, který se pěstuje v Portugalsku. Další úprava korku, jeho 
potisk a finální balení již probíhají v ČR. Díky efektivní a častější 

logistice mezi ČR a Portugalskem může dodávat korky za dobré 
ceny malým a středním vinařům, protože firmy jako Vinařství 
Mutěnice mu snižují logistické náklady. A to se netýká jen korků, 
díky velkým poptávkám dostáváme do České republiky materiály 
za rozumné ceny, které i malí a střední vinaři potřebují ke svému 
provozu. Myslím si, že je na Moravě místo pro všechny vinaře, 
různé velikosti a vždy je oboustraně výhodné, když je ve vinařské 
obci mix vinařů s různou cílovou skupinou zákazníků.

Pokud se jedná o dodávky automatizovaných technologií, 
jako jsou podavače, plniče, PLC, řídicí systémy a podobně, 
tak jaký je podíl českých dodávek?
Máme jednoho dominantního dodavatele technologií, kterým je 
společnost ABC Kovopit s.r.o. s kterým spolupracujeme již řadu 
let. Jde o dodavatele, který má zajímavé ceny, kvalitní servis a pro 
nás je důležité, že dokáží naši linku rychle opravit v řádu hodin. 
ABC Kovopit zase nakupuje stroje především v Itálii, protože 
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v oblasti dodávek pro vinařství je tato země na špičce. Souvisí 
to s tím, že Itálie dlouhodobě patří mezi tři největší producenty 
vína v Evropě, resp. na světě. Tím pádem má rozvinutý průmysl, 
který navazuje na výrobu vína a jeho balení. Samozřejmě je v této 
zemi na tento průmysl napojeno i strojírenství, jejichž výrobky 
mají uplatnění právě jen ve vinařství, ať jsou to lisy na hrozny, 
sklízeče hroznů, stroje na jejich zpracování a ty v jiném oboru 
nemají využití. 

U nás tedy takoví výrobci chybí, předpokládám…
Na Moravě, například, ihned po roce 1989 vznikli výrobci nere-
zových nádrží a dnes jsou již v mnoha ohledech a způsobu řeše-
ní, kvalitnější a cenově dostupnější než zahraniční konkurence. 
A jsou zde již i strojírenské firmy, které se specializují na technicky 
složitější vinařské stroje pro menší a střední vinaře. V ČR se dají 
již zakoupit lisy, mlýnkoodzrňovačena na hrozny a další speciální 
stroje tuzemské provenience. 

V automobilovém průmyslu ale i v jiných oborech na ně-
kterých provozech téměř neuvidíte člověka a tento trend 
nastupuje už i ve výrobě potravin a nápojů. Myslíte si, že 
takto některá část vašeho podniku bude také vypadat za 
pár let? 
Při výrobě vína je důležitý lidský faktor, i když něco jiného je 
technologická část výroby a kontroly kvality a něco jiného pak 
stáčecí proces. Ten se do budoucna bude v celém nápojovém 
průmyslu dále automatizovat, je zde velký tlak zákazníků na nové 
obaly, hezké etikety, atypické lahve a to si vyžaduje vyšší nároky 
na balicí stroje, na jejich spolehlivost a přesnost. K čemu je vám 
totiž krásná a atypická etiketa, když to neumíte nalepit v poža-
dované kvalitě na láhev. Další věc, kterou musíme řešit je fakt, že 
naše víno není tepelně a chemicky stabilizované, probíhá tam jen 

mikrobiální filtrace. Pro ni potřebujete výborné filtry i spolehlivou 
a precizní obsluhu, abyste zajistili stálou kvalitu a nestávalo se, 
že by se k zákazníkům dostalo rozkvašené a zakalené víno. Když 
jsem převzal řízení společnosti Vinařství Mutěnice, tak jednou 
z prvních prioritních investic byl nákup nové filtrační stanice 
pro tři stáčecí linky s automatickým testem integrity a musím 
říct, že od té doby nemáme žádnou reklamaci, která by souvisela 
s filtrací vína. 

Dá se tedy předpokládat, že také u vás nebude v budoucnu 
potřeba tolika lidí, nahradí je hlouběji automatizované 
stáčecí linky a třeba roboti…
Řešení, která tady máme, nejsou z pohledu automatizace to nej-
lepší, co je dnes k dostání na světovém trhu. My totiž máme tak 
nízký výkon linek, že rozsáhlá automatizace není potřeba. Když 
například v Itálii stáčí 20 nebo 30 tisíc lahví za hodinu, tak tam 
je vysoký stupeň automatizace nutností. I kdybychom tady měli 
k dispozici větší prostory, tak pokud bychom pořídili špičkovou 
výkonnou linku, tak nám naši produkci stočí za dva dny a to by 
nedávalo smysl. Třeba ve zmíněné Itálii dělají dva nebo tři druhy 
produktů ve velkých objemech, ale my zůstaneme na našich dvou 
směnách a pro nás je důležitá flexibilita linky, kdy ji přenastavíme 
na stáčení třeba přívlastkových vín, pak na odrůdová zahraniční 
vína, které stáčíme do lahví o objemu 1,0 litru. Nejčastější velikost 
našich výrobních šarží je od 3 do 10 tisíc lahví. Samozřejmě, že 
by z pohledu výrobních nákladů na stáčení bylo jednodušší a lev-
nější, kdybychom stáčeli celou směnu jedno víno, jednu odrůdu 
a vyrobili třeba 20 tisíc lahví během 8 hodin, ale zákazník v Česku 
vyžaduje vyšší pestrost sortimentu, větší výběr odrůd a způsobu 
balení. Je to vidět i v případě moravského vinařství na skladbě 
a množství odrůd, které se pěstují. Taková šíře sortimentu jed-
notlivých odrůd a kvalitativních stupňů není nikde jinde na světě.

Nakonec dnes jsou firmy, které by vám byly schopné stočit 
vyšší objemy třeba některé levnější značky, pokud byste 
měli zájem…
Takto jsme nikdy neuvažovali, chceme mít proces výroby a pl-
nění pod kontrolou, svěřit výrobu někomu jinému si moc dobře 
nedokážu představit.

Hodně se v posledních letech hovoří o falšování vína, v této 
souvislosti byla dříve zmiňována vaše konkurence. Jaké 
postupy máte nastaveny u vás, abyste tomu zamezili?
Pro nás není, na rozdíl od předchozího majitele, jediným ná-
kupním parametrem cena. Samozřejmě pořizovací náklady 
všech vstupů jsou důležité, ale v poměru s jejich kvalitou. To se 
týká stejně nakupovaného materiálu, hroznů, ale i cisternového 
vína. Preferujeme dlouhodobé vztahy a jezdíme se k dodavate-
lům i osobně dívat a interně certifikovat jejich výrobní provo-

zy. Certifikace, dohledatelnost a kvalita 
bezpečnostního managementu je pro 
firmu naší velikosti jedním z prioritních 
procesů, které jsme zaváděli a následně 
je rozšiřujeme. Již řadu let máme certi-
fikovaný HACCP, ISO a nově i TESCO 
audit, který byl nezbytnou podmínkou 
pro stáčení vín pod privátní mezinárodní 
značkou pro uvedený řetězec. Podle nej-
rozšířenějšího mezinárodního standardu 
bezpečnosti a kvality potravin, kterým 
je v současnosti IFS (International Food 
Standard), máme nastaveny veškeré vý-
robní procesy ve Vinařství Mutěnice. 
V letošním roce dokončíme některé sta-
vební investice v našem provozu, které 

nám umožní v příštím roce požádat o certifikaci IFS. Základem 
standardů IFS jsou pravidla správné výrobní a hygienické praxe 
(GMP/GHP), analýza rizik a stanovení kritických kontrolních 
bodů (HACCP) a další legislativní požadavky potravinového 
práva EU na výrobky, procesy a kvalifikaci personálu. Určitým 
specifikem výroby vína je i jeho senzorické hodnocení v různých 
fázích výroby. Na základě všech výše uvedených skutečností je 
pro nás prioritní personálně posilovat takové pracovní pozice, 
které přímo souvisí s kontrolou a kvalitou. Nově jsme v letošním 
roce v organizační struktuře vytvořili a obsadili pracovní pozici 
manažera kvality. Máme vlastní dobře vybavenou laboratoř 
a celý proces výroby začíná již odebíráním vzorků při převzetí. 
Ať už se jedná o cisternové víno, popřípadě hrozny. My máme 
ve smlouvě s dodavateli přesně stanovené parametry, které musí 
víno, resp. hrozny splňovat.


