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slovenské víno

Z
ákladom dobrého vína je správne 

vyzretá surovina, ktorá sa následne 

spracuje a  premení na víno. Môže 

však vynikať tými najúžasnejšími senzoric-

kými vlastnosťami, keď sa ale správne ne-

nafľašuje, vinárove úsilie vyjde navnivoč. 

Preto sa plnenie medzi odborníkmi považuje 

za jeden z najdôležitejších krokov. 

Víno Matyšák patrí u  nás medzi popredné 

vinárstva, nielen kvalitou, ale aj objemom. 

Ich pôvodná plniaca linka už dožívala, a tak 

sa rozhodli ju vymeniť. Niekoľkodňový vý-

padok v plnení fliaš si však jednoducho ne-

mohli dovoliť. Po veľmi prísnej selekcii, kde 

pri výbere zohrávali úlohu aj tie najmenšie 

detaily, sa rozhodli pre talianskeho výrobcu 

Gai. Dnes sa tak vína z tohto vinárstva môžu 

plniť na  jednej z najmodernejších liniek 

Pri výrobe vína je niekoľko dôležitých krokov, na ktoré si skúsený 

technológ vždy dá pozor. Medzi ne určite patrí aj jeho správne 

nafľašovanie.

Víno Matyšák

sa modernizuje

TEXT A SNÍMKY: JURAJ MIKULA

Model 4006 Top z firmy Gai patrí na Slovensku medzi absolútnu špičku svojho druhu.
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Súčasťou linky je aj rotačná etiketovacia linka, ktorá nalepuje zvlášť prednú a zadnú etiketu.

svojho druhu na Slovensku. Oproti pôvod-

nej má vďaka trom uzatváracím hlavám nie-

len vyšší výkon, ale aj funkciu vystrekova-

nia fliaš, ich následného ofukovania, vysatia 

vzduchu a naplnenia dusíkom. Až po týchto 

úkonoch sa do fľaše plní víno. 

V ďalšom kroku sa zarovnáva jeho hladina 

a vstrekne sa na ňu ešte malá dávka dusíka, 

ktorá vytesní kyslík. Keď sa fľaše uzatvá-

rajú zátkou, prírodnou alebo umelou, tesne 

pred samotným uzatváraním sa z nich odsá-

va možný prach. V  prípade, že sa používa 

skrutkový uzáver, fúka sa doňho ešte malé 

množstvo dusíka. 

Súčasťou linky je aj rotačná etiketovacia 

linka, ktorá nalepuje zvlášť prednú a zvlášť 

zadnú etiketu. Táto má navyše aj štyri stani-

ce, ktoré umožňujú nalepovať medaily z rôz-

nych súťaží. Okrem toho má nielen prístroj 

na tzv. termozáklopky, ale aj zavaľovačku na 

cínové záklopky.

Vo Víno Matyšák na novej linke Gai ocenili 

aj možnosť plnenia zahriatych hroznových 

muštov, s čím mali pri predchádzajúcej linke 

niekedy problém.  

Gai patrí medzi

špičku vo svojom segmente
Sídlo spoločnosti Gai sa nachádza v známej 

talianskej vinárskej oblasti Piemont, ktorú 

preslávilo najmä Barolo. Na trhu pôsobia už 

viac ako šesťdesiat rokov. O kvalite ich vý-

robkov svedčí aj skutočnosť, že objednávky 

majú minimálne na šesť mesiacov dopredu. 

Každá linka je unikátna, pretože sa robí na 

mieru. Oproti konkurencii majú obrovskú 

výhodu v tom, že okrem riadiacej jednotky 

si všetky komponenty vyrábajú sami. 

Firma Gai si za svojimi produktmi naozaj 

stojí, preto nemajú problém ani po rokoch 

používania hocijakú ich linku odkúpiť. Ve-

dia, že ak bola dobre servisovaná, bude slú-

žiť ďalej. Navyše z každej vyrobenej linky 

v  sídle spoločnosti archivujú jej technický 

nákres. To pre prípad, že by niektorí z  ich 

klientov potreboval aj po desiatkach rokov 

vyrobiť niektorý diel, ktorý sa už náhodou 

v nových linkách nepoužíva. 

Model, ktorý majú vo Víno Matyšák, je na 

ich potreby trochu predimenzovaný. Použí-

vajú ho iba na približne sedemdesiat percent 

výkonu. Vedia však prečo. Pri tomto zaťa-

žení dlhodobo vykazuje najlepšiu spoľah-

livosť. Veľkou výhodou je aj automatická 

sanitácia. Niektoré časti sú vyrobené z vy-

soko lešteného materiálu, ktorý nemá žiadne 

porézne časti, a tým pádom dosahujú veľmi 

dobrú účinnosť.

Keďže vo Víno Matyšák majú viacero línií 

vín a aj iné produkty, nevedia si vynachvá-

liť aj funkciu automatického nastavenia pre 

každý typ fľaše, ktorý používajú. Výrobný 

riaditeľ spoločnosti Jaroslav Žák však na 

novú linku nedá dopustiť hlavne kvôli vy-

nikajúcemu servisu. Sídlo zástupcu spoloč-

nosti Gai je síce v českom Zlíne, ale to sú 

iba dve hodiny autom. Garantujú dvadsať-

štyrihodinový servis, ale zatiaľ to bolo vždy 

skôr. 

Veľkou výhodou tejto fľašovacej linky je aj nastaviteľná hviezdica na posun fliaš.


