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PIWI Weinpreis 2017
V říjnu tohoto roku proběhla mezinárodní soutěž 
interspecifických odrůd PIWI Weinpreis, které 
se účastnili i naši vinaři. Jde o největší soutěž vín 
rezistentních odrůd na světě, která se uskutečňuje 
v Německu a letos se konala již posedmé. Počet vzorků 
vín pravidelně rok od roku narůstá – letos soutěžilo 
339 vzorků interspecifických odrůd ze 14 zemí světa. 
Osmnáct z nich získalo velkou zlatou medaili, 133 zlatou 
medaili a 142 stříbrnou medaili. 

L etos vína z ČR velkou zlatou me-
daili nezískala, ale nebyli jsme 
od ní daleko. Velké zlaté medai-

le obdržela jen vína z Německa, Švýcar-
ska a po jedné ze Štýrska, Jižních Tyrol 
a z Polska. Není divu, při pohledu na po-
čet dodaných vzorků vín: Německo 185, 
Švýcarsko 48, Rakousko 15, Itálie 16, Pol-
sko 6, ČR 8.

Naším nejlépe hodnoceným vínům 
(Laurot bio pozdní sběr 2015 a Rinot 
zemské víno 2015, obě z  Vinselektu 
Michlovský a.s.) chyběl k získání velké 
zlaté medaile jen 1 bod na stobodové 
stupnici. 

Zlatou medaili získaly ještě Nativa 
2013, zemské víno z Vinselektu, a Savi-

lon, pozdní sběr, 2016, z Žernoseckého 
vinařství s.r.o. Zase o jeden bod uniklo 
„malé“ zlato vínům Hibernal, pozdní sběr, 
2013, od Františka a Hany Mádlových, 
a Savilonu zemské víno, 2015, z Vinselek-
tu Michlovský a.s. – obě získala stříbrnou 
medaili.

Celkově lze konstatovat, že naše vína 
dopadla velmi dobře. Ani jeden vzorek 
z ČR nebyl ohodnocen níže než stříbr-
nou medailí. Potěšující je i fakt, že naše 
odrůdy se začínají pěstovat i v zahraničí: 
Zlatou medaili získal rakouský Biowein-
hof Paradeiser za cuvée Regent, Marlen, 
Laurot a Kofranka 2016 a stříbrnou me-
daili Nativa 2015 z Vinárstvo Hladký ze 
Skalice. 

Degustační porota: Zleva Martin Darting (organizátor soutěže), Oliver Trapp (Julius Kühn 
Institut) a druhý zprava Josef Engelhart (prezident PIWI International)
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TEL.: 511 126 097
www.renomiaagro.cz
SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ

RENOMIA AGRO 
je největší zemědělský 
pojišťovací makléř na trhu. 
Specializuje se na sektor 
zemědělských rizik 
a soustřeďuje se na pojištění 
klientů v oblasti pěstování 
zemědělských plodin, lesů 
a chovu hospodářských zvířat.

Exkluzivní nabídka pojištění
vinic, technologií, majetku, 
odpovědnosti, vozidel 
i osobního pojištění. 
Nejvýhodnější pojištění 
proti mrazu, krupobití 
a všem dalším rizikům.

Přínosy spolupráce
�    Nabídka všech druhů pojištění
�    Nejlepší cena, garance kvality
�    Široký rozsah pojistného krytí
�    Rychlé řešení škod
�    Nabídky od všech pojišťoven

Poskytované služby
�    Zhodnocení stávající pojistné 

ochrany a identifikace úspor
�    Návrh optimálního pojistného 

programu
�    Nezávislé jednání s pojistiteli
�    Osobní přístup a stálá 

individuální péče

NEJVÝHODNĚJŠÍ 
PODMÍNKY 
POJIŠTĚNÍ
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