
 



 

 

D U B O V É  S U D Y  2 2 5 L  
 

Použité dubové sudy většinou po červeném víně, které jsou 

vyrobeny z francouzských 180 let, někdy až 400 let starých 

dubů. Sudy slouží pro zrání vín většinou 3 až 4 sezóny, po 

uplynutí této doby již sud vínu nedodává potřebné aroma 

a vinař takovéto sudy nahrazuje sudy novějšími nebo úplně 

novými. Pořízení a využití dubových sudů bývá pro vinaře 

nákladnou investicí, která se však pozitivně promítá do tolik 

vyhledávaného aroma hlavně červených, ale i bílých či 

růžových vín. Ceny nových dubových sudů vinař pořizuje 

od 20 do 30 000 Kč a takových sudů je potřeba na 1 sezónu 

většinou několik desítek až stovek dle velikosti vinařství. Ve 

vinařské oblasti Bordeaux se nejčastěji využívají sudy o 

objemu 225 litrů, ale můžeme se setkat také s objemy 300, 

400 nebo 500 litrů. U nás k dostání jsou standardně sudy o 

objemech 225 litrů (výška cca 95 cm, hmotnost cca 50 kg), 

většinou značek Sylvain, Millet, Radoux, Darnajou, Saury, 

Nadalie, Boutes, Allary, Orion, Remond, Cadus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dubový sud nerenovovaný. Všechny standardně o objemu 

225L, typ Transport Bordeaux. Výška sudu cca 95cm, 

průměr přes břicho cca 65-70cm. Hmotnost sudu 45-55kg. 

Nerenovovaný sud na sobě nese 

většinou známky používání jako jsou 

šmouhy a skrvny po víně.  

Námi nabízené sudy jsou v drtivé 

většině čerstvě vyprázdněné a nejsou 

tudíž nijak vysušené delším 

skladováním. 

Vhodné jako dekorační prvky 

v interiéru, nebo exteriéru. Tyto sudy 

jsou vhodné i pro další úpravy a 

renovace. Nápadům se meze nekladou. Po úpravách 

mohou sloužit jako odkládací stolky, různé druhy nábytku, 

květináče, sudy pro odchyt dešťové vody… 

 

Dubový sud renovovaný je z exteriéru kompletně vyčištěn 

a přebroušen. Obruče jsou vyleštěny. Sud je následně 

ošetřen lněnou bezbarvou fermeží. 

Tím se dřevo napustí a lépe ho tak 

ochrání. Dřevo tím dostane svůj 

typický medový odstín. Lépe tak snáší 

venkovní použití. 

Silikonový špunt sudu je nahražen 

uzávěrem dřevěným společně 

s dekorační látkou. 

Na horním čele sudu bývá vypálené 

logo výrobce sudu společně 

s ročníkem prvního použití pro zrání vína. Na víko můžeme 

dle přání zákazníka vypálit vlastní logo či nápis. Sud si tak 

získá svůj jedinečný a originální vzhled. 



 

 

 

 

 

 

 

Dubový sud renovovaný, 

upravený pro odchyt 

dešťové vody. 

Pro tyto úpravy jsou vybírány 

sudy výhradně takové, které 

jsou vinařem čerstvě 

vypuštěny, aby se zaručila 

jeho těsnost. Sud je z exteriéru 

přebroušen a obruče 

vyleštěné. 

Víko sudu je vyndané a 

zpevněné. Standardně do 

víka vytváříme otvor pro svod 

okapu a dva lanové úchyty 

pro snadnější manipulaci 

s víkem. 

V sudu necháváme originální 

silikonový špunt, který otvor 

v sudu dostatečně utěsní. 

Sud je ošetřen bezbarvou 

lněnou fermeží. Tím se dřevo 

napustí a lépe ho tak 

ochrání. 

Sudový květináč je vyroben 

z rozpůleného dubového 

sudu 225L. Jedna půlka sudu 

má tedy objem cca 110L. 

Stejně jako sud renovovaný, 

je i tento nejprve celý 

přebroušen a obruče 

vyleštěny. Následně jsou 

všechny obruče zpevněny 

zapuštěnými šroubky a sud je 

přepůlen. Exteriér sudu je 

ošetřen bezbarvou lněnou 

fermeží. 

Tyto květináče nemají 

standardně ve dně odtokové 

díry, tím se dají použít i na 

odchyt dešťové vody, nebo 

jako stylová jezírka. 

K dispozici je i nebroušená 

verze květináče, která tak 

nese známky používání 

vinařem. Jsou zde patrné 

stopy po víně a každý kus má 

svou originální patinu. Takový 

květináč ošetřujem tmavým 

olejem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ať už si pořizujete celý sud nebo sudový květináč, mějte na 

paměti, že dřevo je materiál, který neustále pracuje v 

závislosti na okolní vlhkosti. Sudy jsou konstruovány k tomu, 

aby v nich byla neustále přítomna tekutina a byl uskladněn 

ve vlhkém, studeném a tmavém sklepě. V případě, že je 

sud prázdný a bude sloužit k venkovním učelům a nebude 

chráněn před slunečními paprsky, začne po čase vysychat 

a mezi jednotlivými latěmi se začnou vytvářet slabé mezery. 

Pokud nejsou obruče napevno přichyceny, mohou se 

uvolnit. V takovém případě je nutno obruče zpět natlouci. 

Pokud budete sud využívat k dekorativním účelům, pak se 

procesem schnutí nemusíte zatěžovat. Pokud ale chcete 

sud použít na vodu, tak jej raději nevystavujte přímému 

slunci a dbejte na to, aby byl stále naplněn. Ze začátku sud 

může mírně prosakovat, ale to je naprosto v pořádku, po 

24 - 48 hodinách se dřevo roztáhne a utěsní. Voda v sudu 

nikdy nesmí zamrznout, sud by se mohl nenávratně 

poškodit. Sud na zimu přesuňte do chladné místnosti a 

nechte v něm trochu vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ať už sud nebo květináč budete využívat k jakýmkoliv 

účelům, doporučujeme ošetření bezbarvou lněnou fermeží 

(přírodním olejem). Dřevo se nasákne, vynikne jeho krásná 

struktura a hlavně tímto způsobem ošetření oddálíte jeho 

stárnutí a bude podstatně lépe snášet venkovní umístění. 

Nátěr opakujte jednou ročně z jara. U květináče do dna 

vytvořte několik odtokových děr v průměru zhruba 20 mm 

a dovnitř upevněte geo textílii, až poté vložte drenáž a 

hlínu. Květináč nepokládejte přímo na zem, ale podložte 

ho cihlami nebo plochými kameny, ať má odtoková voda 

prostor vytéci. Doufám, že tyto rady pro spokojené užívání 

zakoupených sudů či květináčů oceníte a bude Vám 

dlouho působit radost pohled na ně, případně jejich nový 

účel využití dle Vašich preferencí. 

S pozdravem, Váš dodavatel autentické francouzské chuti. 

Jan Hronek, jednatel společnosti 
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