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Současný stav PIWI odrůd ve 
vinicích ČR
Níže uvedený materiál byl zpracován na základě dat z Registru vinic, za jejichž 
poskytnutí patří ÚKZÚZ mé poděkování. V současnosti (stav červenec 2019) se 
v České republice pěstují PIWI odrůdy na ploše 690 ha, tj. na 3,8 % plochy vinic 
ČR. Pro srovnání je to přibližně stejná rozloha jako Tramínu a jen o 35 ha méně 
než Rulandského modrého či o 45 ha více, než v našich vinohradech zaujímá naše 
nejúspěšnější šlechtění Pálava. Nejčastější PIWI odrůdy jsou uvedeny na Obrázku 1. 
Celkem se u nás pěstuje 49 moštových PIWI odrůd, z toho 30 bílých a 19 modrých.

Na výsadbách stolních odrůd 
se PIWI odrůdy podílí do-
konce 30 %, z toho 27,6 % 

tvoří maďarský Prim (Palatina), který je 
tak nejrozšířenější stolní odrůdou u nás.

Kde byly tyto nové odrůdy pěstované 
u nás vyšlechtěny, uvádí ve vztahu na plo-
chu a stát Obrázek 2.

Oproti červenci 2017 se v  červenci 
2019 zvýšila plocha vinic osázených PIWI 
odrůdami o 167 ha (z 523 na 690 ha) a je-
jich celkový podíl tak za dva roky narostl 
z 2,9 % na 3,8 %. Největší nárůst plochy 
za poslední dva roky zaznamenaly odrů-
dy Hibernal (64 ha!), Solaris (29 ha), Sou-
vigner gris (12 ha), Cabernet Cortis (7,5 ha) 
a Cabernet blanc s Muscarisem (po 6 ha). 
Nárůst nad 3 ha zaznamenala ještě každá 
z následujících odrůd: Rösler, Savilon, Sa-
phira, Regent, Rinot a Donauriesling.

Na první pohled se může zdát, že vývoj 
u nás je na správné cestě. Odolnější od-
růdy vhodné pro ekologické, ale obecně 
i pro k přírodě šetrnější vinohradnictví se 
zdárně rozšiřují. Vždyť jejich plocha se za 
sledované dva roky zvyšovala v průměru 
o 16 % ročně (z 523 na 690 ha). Z hlediska 
kvantity můžeme být spokojení. Z hle-
diska kvality už tolik ne. Přes polovinu 
výsadeb PIWI odrůd tvoří již dávno pře-
konané odrůdy první generace, jako jsou 
například Hibernal a Regent. A co je nej-
horší, i v posledních dvou letech tvořily 
podstatnou část nových výsadeb, kde již 
mohly být kvalitnější novější odrůdy. 
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Obr. 1: Podíl nejrozšířenějších moštových 
PIWI odrůd v ČR
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Obr. 2: Plocha PIWI odrůd a podíl států jejich 
vyšlechtění


