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Jednání představenstva PIWI 
International 25. a 26. 1. 2019 
v Prien/Chiemsee 
Zasedání se uskutečnilo již v tradičním místě i čase za účasti členů ze všech zemí 
v představenstvu zastoupených (D, CZ, I, A, CH). Navíc byli jako hosté přizváni 
předsedové regionálních organizací z Itálie (Furlánsko, Lombardie, Trentino).

Ve zprávě o  činnosti PIWI 
International za rok 2018 
prezident J. Engelhart vzpo-

mněl mimo jiné následujících aktivit:
�  v únoru přednášky o PIWI odrůdách na 

VŠ Heilbronn (D) a další přednášky při 
Deutsches Weininstitut v rámci dalšího 
vzdělávání;

�  v březnu velká degustace PIWI odrůd ve 
vinařské oblasti Saale-Unstrut (D) a před-
nášky W. Rennera v St. Pöltenu (A);

�  v dubnu přednáška prezidenta J. En-
gelharta s degustací PIWI odrůd v Ki-
tzingenu (D) a účast viceprezidenta 
J. Sedla na oslavách 100. výročí naroze-
ní šlechtitele J. Csizmázia v Kecskemé-
tu (H), které byly spojeny se soutěží vín 
z jím vyšlechtěných odrůd;

�  v květnu proběhlo jednání představenstva 
PIWI International v Oppenheimu (D);

�  v červnu se prezident J. Engelhart s vi-
ceprezidentem J. Sedlem zúčastnili sou-
těže PIWI odrůd a aktivně i přednášek 
během Hibernal Fóra v Šardicích. W. 
Renner měl přednášku o PIWI odrů-
dách na sympoziu révových školkařů 
v Geisenheimu;

�  v červenci byl J. Engelhart přítomen na 
informačním stánku o stolních PIWI 
odrůdách při dnu otevřených dveří LWG 
Bamberg (D) a aktivně se účastnil semi-
náře k marketingu PIWI odrůd na VŠ 
Heilbronn. Dále se prezident zúčastnil 
prezentace vín pořádané regionálním 
svazem PIWI Lombardie a ve Francii 
„Best of FR-PIWIs“;

�  v srpnu proběhl PIWI-Rebsortentag na 
LWG Würzburg a představení „Fränkis-
cher Satz“ z PIWI odrůd, vysílal se příspě-
vek o PIWI odrůdách v bavorské TV a ko-

nečně M. Darting vystoupil na semináři 
a prezentaci PIWI vín v Capestangu (F);

�  v září prezentoval J. Engelhart stolní 
PIWI odrůdy na zemské zahradnické 
výstavě ve Würzburgu;

�  v říjnu proběhlo jednání v Oppenheimu 
se svazy bio-producentů k plánovanému 
projektu VitiFIT a K. Gallerová vystou-
pila v kolínském rozhlase v pořadu vě-
novaném PIWI odrůdám;

�  v  listopadu měla organizace stánek 
na veletrhu Intervitis ve Stuttgartu, 
regionální organizace PIWI Lombar-
die pořádala degustaci vín v Bergamu 
a prezident se zúčastnil zakládání regi-
onální organizace PIWI Piemont;

�  v prosinci K. Gallerová a J. Engelhart 
prezentovali vína na VŠ Heilbronn 
a „Fränkischer Satz“ na degustaci v Ki-
tzingenu.

Jednání představenstva Jezero Chiemsee, v pozadí Alpy
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Dále se projednávala budoucnost se-
kretariátu a jeho lepší provázanost s čin-
ností regionů a států. Bude se řešit prů-
běžně.

Plánované akce pro rok 
2019:

�  14. 2. – degustace a přednášky PIWI Fo-
rum Heilbronn;

�  únor – Eco-Kurs, LWG Veitshöchheim;
�  10. 3. – představenstvo PIWI Interna-

tional poblíž Neustadt/Weinstr., spolu 
s organizátory 20. výročí existence PIWI 
International;

�  1. 6. – Hibernal Fórum Šardice;
�  srpen – valná hromada PIWI Int. a dva-

cetileté jubileum existence;
�  9. 9. – den otevřených dveří LWG Veit-

shöchheim, stolní PIWI odrůdy;
�  27.–28. 11. – Winzer-Service Messe Karls-

ruhe, předání cen PIWI-Weinpreis.

PIWI-Weinpreis 2019: Začátek pří-
jmu přihlášek v červenci, degustace 9. 11. 
V roce 2018 soutěžilo 367 vzorků vín od 
147 vinařů.

Ze zpráv o činnosti 
z regionů a států:

�  Furlánsko: Z bílých PIWI odrůd se pěs-
tují Fleurtai, Soreli, Sauvignon Rytos, 
Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis 
a z modrých pak Merlot Kanthus, Mer-
lot Khorus, Cabernet Eidos a Cabernet 
Volos. Od roku 2016 probíhá společný 
projekt v rámci regionu Furlánsko-Jul-
ské Benátsko k vyzkoušení odrůd Ca-
bernet Cortis a pro polohy v horách So-
laris. Celkem je v oblasti asi 20 ha vinic 
osázených PIWI odrůdami.

�  Trentino: Celkem je v oblasti asi 25 ha 
vinic s PIWI odrůdami, přičemž velké 
podniky mají max. 3 ha těchto odrůd. 
Regionální organizace PIWI byla zalo-
žena v roce 2014, nyní je členem 12 pod-
niků včetně vinařských družstev a jeden 
školkař. Organizují degustace PIWI od-
růd mezi sebou a pro veřejnost. 

�  Lombardie: V červnu organizovali kurz 
o PIWI odrůdách včetně degustace pro 
předem pozvanou veřejnost. Odpoledne 
byla degustace pro širokou veřejnost. 
Každý vinař měl jeden stůl, kde nalé-
val a prodával své víno. K nejčastějším 
PIWI odrůdám mimo italské patří Ca-
bernet Cortis a Prior.

�  Jižní Tyrolsko: V únoru proběhla valná 
hromada s degustací přinesených vín 
z PIWI odrůd. V květnu se pro 80 účast-
níků uskutečnila řízená degustace 20 bí-
lých vín a dvou sektů PIWI odrůd, nej-
častěji Bronner, Solaris, Souvignier gris 
a Johanniter. Asi 15 osob se zúčastnilo 
degustace mikrovzorků z nových kří-
ženců v San Michele. V srpnu proběhla 
návštěva pokusné vinice s PIWI odrů-
dami ve školách Laimburg a Auer. V lis-
topadu se pro 40 osob konala v Bolzanu  
řízená degustace 16 vzorků červených 
PIWI vín, převážně odrůd Chambourcin 
a Prior.

�  Česko: Organizace srovnávací degustace 
vzorků vín z Moravy a Německa PIWI 
(moravských a švýcarských) a evrop-
ských odrůd v červnu ve Valticích. Pře-
klad přednášky J. Engelharta na Hibernal 
Fóru v Šardicích v červnu. Exkurze v čer-
venci a srpnu po révových školkách a za 
poznáním nových odrůd v severní Itálii 
a po PIWI vinařstvích v Jižním Tyrolsku. 
Účast vzorků vín v mezinárodní soutěži 
PIWI Weinpreis 2018. Doc. Michlovský 
vydal knihu „Šlechtění révy vinné na 
odolnost k biotickým a abiotickým fak-
torům“; mimoto vyšla ve Vinařském ob-
zoru více než desítka článků k PIWI od-
růdám, některé z nich i na webech www.
wineofczechrepublic.cz, www.svcr.cz  
a www.piwi-international.de.

�  Rakousko: V březnu proběhla valná 
hromada s degustací nových PIWI od-
růd v Eisenstadtu, v dubnu seminář 
s degustací ve Štýrském Hradci. V čer-
venci byly odrůdy Muscaris, Souvignier 
gris a Blütenmuskateller uznány k pro-
dukci jakostního vína, Donauveltliner 
a Pinot Nova k získávání odrůdového 
vína. V srpnu se na zámku Damtschach 
uskutečnil Biowein-Festival, kde byl 
stánek s  PIWI odrůdami a  zazněla 
přednáška. V roce 2018 tvořily PIWI 
odrůdy 4,9 % všech rakouských saze-
nic révy (640 000 přihlášených štěpo-
vanců).

�  Švýcarsko: V lednu proběhl v Martigny 
veletrh Agrovina, na kterém byl stánek 
PIWI Švýcarsko. Na stánku se střídali 
i švýcarští šlechtitelé a FIBL. V dubnu 
byl zahájen společný projekt vinařů, 
ekologických zemědělců, šlechtite-
lů a PIWI Švýcarsko pod vedením VÚ 
FIBL. Součástí zahájení byla degustace 
vín odrůd nové generace ve Wäden-
swilu, jednalo se o odrůdy a vzorky ze 
Švýcarska, Rakouska, Česka a Němec-
ka. Vinaři s PIWI odrůdami se dále zú-
častnili soutěže Bio-Weinpreis VINUM. 
V prosinci proběhl ve vinařství Roland 
Lenz tzv. „Praktikertag“, kde bylo degu-
stováno 36 vzorků vín a Valentin Blatt-
ner tam přednášel o genetice nových 
odrůd. 

Jezero Chiemsee


