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HIBERNAL FÓRUM 
v Šardicích
Soutěž vín PIWI odrůd byla před lety nazvána podle u nás nejčastěji pěstované 
interspecifické odrůdy, ale soutěže se mohou účastnit všechny PIWI odrůdy. 
Soutěž se dynamicky vyvíjela, stejně jako nové výsadby těchto nových odrůd 
(Obrázek 1). V roce 2017 přesáhla plocha vinic osázených PIWI odrůdami u nás již 520 
ha, tj. dosáhla 2,9 % celkové plochy vinic ČR. V současnosti jde o mezinárodní soutěž 
pod patronací organizace PIWI International, které se stejně jako v minulém roce 
zúčastní i prezident této organizace.

Co je PIWI International?

Tyto nové odrůdy pochází z  křížení 
mezi evropskou révou a americkými 
druhy odolnými vůči houbovým cho-
robám. Jsou velmi komplexní a mohou 
obsahovat i podíl asijských druhů, byly 
získány vícenásobným zpětným kříže-

ním s kulturními evropskými odrůdami. 
Většinou se řadí k druhu Vitis vinife-
ra, protože v povolovacím procesu při 
zkoušení odrůd nebyly shledány odliš-
nosti. Jsou vhodné k produkci kvalit-
ního vína podle předpisů EU. PIWI od-
růdy umožňují značně redukovat počet 
ošetření proti houbovým chorobám. 

Tím se významně snižuje zatěž pro ži-
votní prostředí.

S  odrůdami révy odolnějšími vůči 
houbovým chorobám jsou jejich pěsti-
telé blíže přírodě. To ale neznamená, že 
by se ochrana nemusela provádět vůbec. 
Protože se réva vinná pěstuje v mono-
kultuře, vyskytují se i další škodlivé prv-
ky, jako například škodlivý hmyz, virózy 
apod., kdy je ochrana rostlin nutná. Ov-
šem vinohradnictví bez chemie a s mini-
mální zátěží půdy, neboť se řada průjez-
dů traktorem v meziřadí vinice ušetří, 
již není snem, ale s PIWI odrůdami je to 
realita.

PIWI International je mezinárodní 
pracovní uskupení pracující jako infor-
mační síť. V rámci této platformy mohou 
být předávány zkušenosti, vědomosti, 
myšlenky a koncepty a každý se může 
od každého učit. Aby producenti vína ve 
spolupráci s šlechtiteli a výzkumnými 
ústavy mohli vybrat, které PIWI odrůdy 
jsou v daných regionálních podmínkách 
nejvhodnější, jsou důležitá setkávání a ex-
kurze členů.

PIWI (pilzwiderstandsfähige) odrůdy 
révy:
�  dodávají vysoce kvalitní vína s odpoví-

dající aromatikou,
�  patří k nejekologičtějším metodám pro-

dukce vína,
�  umožňují podstatnou redukci přípravků 

na ochranu rostlin,
�  nabízejí snížení pracnosti při pěstování 

révy. 

Solaris
17 %

Johanniter
 5 %

Cabernet Cortis
3 %

Souvigner gris
2 %

Malverina 2 %

Muscaris 2 %

Saphira 2 %

Regent 2 %

Zalagyöngye 1 %

Rinot 1 %

Prim 1 %

Cabernet blanc 1 %

Laurot 1 %

Rösler 1 %Merzling 1 %

Sevar 1 %

ostatní 3 %

Hibernal 
52 %

Savilon 3 %

Obr. 1: Podíl jednotlivých odrůd na celkové skladbě vinic osázených v ČR PIWI odrůdami


