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Rodinná štafeta

„Mým hobby se stala výroba 
vína, učím se je vyrábět za pod-
pory rodiny a přátel již tře-
tím rokem a vnímám to jako 
převzetí štafetového kolíku 
od svého dědečka,“ uvádí Da-
vid Strouhal. I přesto, že vnímá 
výrobu vína jako záležitost tra-
diční, rozhodl se vyrábět víno 
za pomoci moderních techno-
logií. „Přátelé mi domluvili se-
tkání s některými vinaři, kteří 
byli ochotni podělit se se mnou 
o své zkušenosti a poznatky 
v oboru moderních technolo-
gií, především v oblasti filtrace 
vína,“ říká David. 

Na návštěvě u Drápalů

Při návštěvě vinařství pana 
Drápala staršího tak v praxi 
viděl filtraci na cross flow la-
boratorním filtru, který Davida 
Strouhala oslovil jednoduchostí 
obsluhy a bezodpadovou tech-
nologií. „Byl jsem informován, 

že zde bude také zkoušen cross 
flow filtr společnosti DESTI-
LA, typ DCF 3 s keramickou 
membránou a filtrační plochou 
1,5 m2, vybavený dostatečnou 
automatizací, automatickým 
protisměrným čištěním mem-
brán a předpokládaným výko-
nem 60-180 l/hod u slámových 
vín. Nabídl jsem dodavatelské 
firmě možnost předvedení 
a odzkoušení uvedeného typu 
filtru v mém vinném sklepě 
na tichých, přírodních vínech 
ročníku 2020. Výsledek zkou-
šek a kvalita filtrátu mě nadchly 
a právě na základě dosaže-
ných výsledků jsem se rozhodl 
ke koupi tohoto filtru,“ popisuje 
svoji cestu k DCF 3 filtru David 

Strouhal. Společnost DESTILA 
produkt nainstalovala, zprovoz-
nila a zaučila Davida v praktic-
ké obsluze tohoto zařízení. 

Testování filtru

Při předání a zaučování ob-
sluhy byla filtrována vína roč-
níku 2021, konkrétně z odrůd 
Müller-Thurgau, Neuburské, 
Veltlínské zelené a také víno 
růžové. Byly filtrovány celé šar-
že o objemu 200 až 300 litrů. 
V průběhu filtrace byla měřena 
kvalita filtrátu na laboratorním 
zákaloměru. 

„Dosahovaná čirost filtrá-
tu, jak po stránce naměřených 
hodnot (0,05j. EBC, tj.0,2 
NTU), tak i po stránce vizuál-
ní, překonala moje očekávání, 
stejně tak i průměrný výkon 
odběru filtrátu 120-170 l/hod. 
a průměrný odpad kalů 4 až 
5 litrů. Automatická očista 
membrán během filtrace pra-
covala spolehlivě a bez potíží,“ 
popisuje výsledky testování 
filtru DCF 3 spokojený vinař. 

„U pracovníků dodavatelské 
firmy DESTILA byla vidět je-
jich profesionalita, znalost věcí 
souvisejících s filtrací a ochota 
pomoci s řešením i všech zále-
žitostí s tím souvisejících,“ do-
dává David Strouhal. 

O filtru DCF 3

Filtrační zařízení DCF je urče-
no k finální filtraci tichého vína 
bez použití pomocných filtrač-
ních prostředků. Při membrá-
nové cross-flow mikrofiltraci 
se pro dosažení požadovaných 
parametrů filtrátu využívají ke-
ramické filtrační moduly o vy-
brané selektivitě. Ty pak určují 
čiřící schopnost, mikrobiolo-
gickou účinnost a kapacitní vý-
kon filtračního cyklu. Stabilní 
výkon během filtračního cyklu 
zajišťuje cyklický zpětný pro-
plach membrán. Mezi hlavní 
výhody filtru DCF 3 patří: bez-
odpadová technologie (kaly 
po filtraci jsou biodegradova-
telné), při filtraci nedochází 
k oxidaci vína ani nežádoucím 

refermentacím, nejsou 
zapotřebí žádné další 
náklady na filtrační 
prostředky. Filtrace 
zachovává vyšší pri-
mární a sekundár-
ní aromatiku vín. Je 
možné filtrovat i vína 
obsahující bentonit. 
Filtr má integrované 
topné těleso pro sani-
taci bez nutnosti CIP 
stanice. 

Filtrace je důležitou fází při výrobě vína, 
má význam pro jeho transport, uskladnění 
i následný prodej. Rodinná společnost 
DESTILA se věnuje filtraci již více než pět 
desítek let a má dlouhou řadu spokojených 
zákazníků jak v segmentu výroby piva, tak 
i mezi vinaři. Jedním z nich je nyní také vinař 
a majitel filtru DCF 3 David Strouhal. 
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Slámové víno před filtrací, po filtraci a zbytkové kaly
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