
Jednání organizace PIWI International ve Valticích 

 

Ve dnech 25. až 28.8. 2016 se uskutečnilo jednání mezinárodní organizace PIWI International, což je 

oficiální zkratka pro v překladu „Pracovní společnost pro podporu odrůd révy odolných vůči 

houbovým chorobám“. Organizace má přes 350 členů ze 17 zemí Evropy a Severní Ameriky. Sdružuje 

vědecká pracoviště, šlechtitele, školkaře, pěstitele a producenty vína z rezistentních odrůd. Podle 

údajů COPA/COGECA tvoří v EU interspecifické odrůdy révy vinné v jednotlivých státech různý podíl, 

většinou do 1 % plochy vinic, avšak s trvalou tendencí růstu vzhledem k orientaci na ekologii, 

například: 

 Česko – celkem 18 odrůd, z toho 11 našich, 1,5 % plochy vinic; 

 Rakousko – 6 odrůd, z toho 3 vlastní, 1 % plochy; 

 Německo – většino vlastní odrůdy, asi 20, tvoří 3 % plochy; 

 Francie – 25 odrůd většinou vlastních, 0,01 % plochy; 

 Itálie – 11 odrůd, z toho 3 vlastní a 8 německých (Jižní Tyroly); 

 Chorvatsko – 6 německých odrůd, 0,01 % plochy vinic 

 Polsko – 9 německých odrůd, tvoří 60 % vinic státu.  

Bylo to již druhé jednání této organizace v Česku, první proběhlo v Sádku v Kojeticích na Moravě. 

Jednání finančně podpořil Jihomoravský kraj a zúčastnil se ho i hejtman Michal Hašek. Zasedání valné 

hromady se uskutečnilo v Národním vinařském centru Valtice, hosté byli ubytováni na internátu 

Střední vinařské školy ve Valticích a zúčastnili se několika odborných exkurzí, symbolicky také 

navštívili Mohylu míru, jako památník přerozdělení Evropy před více než 200 lety. Byly navštíveny 

organizace s vinicemi, které se zabývají šlechtěním, školkařstvím a pěstováním PIWI-odrůd: 

Zahradnická fakulta v Lednici, Vinselekt Michlovský, František a Hana Mádlovi, Chateau Valtice a byla 

ochutnána produkce PIWI odrůd z produkce Vinařství Veritas Bošovice. 

Každoroční valná hromada byla tentokráte volební, dosavadní prezident a zakládající člen Matthias 

Wolf z dlouhodobějších zdravotních problémů po deseti letech práce v čele organizace odstoupil a 

nově byl zvolen rovněž Němec Josef Engelhart z Bavorského zemského ústavu pro vinařství a 

zahradnictví ve Veitshöchheim. Zajímavé je, že Česko získalo ze sedmičlenného představenstva 2 

místa (to má jinak jenom Německo): viceprezidentem byl zvolen Jiří Sedlo a členem představenstva 

František Mádl. 
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