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Proběhla online soutěž vín 
z interspecifických odrůd pod 
záštitou PIWI International

K oronavirus se podepsal i na tom-
to v pořadí již desátém ročníku 
soutěže, který se musel usku-

tečnit on-line. Celkem bylo během tří 
degustačních dnů, od 13. do 15. listopadu, 
hodnoceno 413 vzorků vín PIWI odrůd 
z 15 zemí. Bylo uděleno celkem 42 vel-
kých zlatých, 175 zlatých a 161 stříbrných 
medailí. Oproti minulému ročníku bylo 
o 58 vzorků méně, ale na druhou stranu 
o jednu zemi více. Se 170 přihlášenými 
vzorky vín bylo nejsilněji zastoupenou 
vinařskou zemí Německo, následované 
Švýcarskem, Itálií a Rakouskem. Měřeno 
počtem velkých zlatých medailí bylo po-
řadí následující: Německo s 12, na druhém 
místě Švýcarsko s 9 a na třetím Rakous-
ko se 6 zlatými medailemi. Na velké zlaté 
medaile dosáhly rovněž Švédsko (3 vzor-
ky růžového a šumivého vína), Polsko (3 
vzorky bílého, růžového a přírodně slad-
kého vína), Dánsko (2 vzorky šumivého 
a přírodně sladkého vína), Itálie (2 vzorky 
z Lombardie a Trentina), Slovensko, Bel-
gie, Lichtenštejnsko, Nizozemsko a Fran-
cie. Vinaři z České republiky se letos i přes 

podporu Vinařského fondu a Národního 
vinařského centra soutěže nezúčastnili. 
Přesto víno moravské odrůdy Savilon roč-
níku 2018 získalo velkou zlatou medaili 
(97 bodů). Stalo se tak zásluhou vinařství 
Víno Hladký ze slovenské Skalice. 

Na základě historie této soutěže lze 
hodnotit i jednotlivé PIWI odrůdy. Je to 
ale ztíženo tím, že vznikají neustále nové 
a většinou lepší. Ve výsadbách však neza-
ujímají prakticky žádnou plochu oproti 
těm starším. Podrobný rozbor ponecháme 
na jiný příspěvek. Zde můžeme pouze říci, 
že velké zlaté medaile letos získaly násle-
dující odrůdy (samostatně, nikoliv jako 
cuvée): Solaris (7), Muscaris (5), Cabernet 
blanc (3), Divico (3), Sauvignac (3), Sou-
vignier gris (3), Cabernet Cortis (2), Jo-
hanniter (2), Regent (2), Rondo (2), Baco 
noir (1), Cabernet Cantor (1), CAL 1-22 (1), 
Donauriesling (1), Helios (1) a Savilon (1).

Nejvyšší počet bodů, 98, v kategorii 
červených vín získala dvě cuvée ze švýcar-
ského okolí Ženevského jezera – v bariku 
vyzrálé víno ročníku 2018 z odrůd Divico, 
Gamaret a Bronner z Domaine de la Ré-

publique et Canton de Génève (AOC) a ze 
stejných odrůd i ročníku AOC z vinařství 
Florian Ramu, rovněž ve stylu barrique. 
Mezi bílými víny zvítězila rovněž s 98 
body dvě vína, tentokrát z Dolních Ra-
kous: V nerezu zpracovaný Donauriesling 
Sommelier ročníku 2019 bio-vegan z Win-
zer Krems a  rovněž reduktivní cuvée 
odrůd Blütenmuskateller, Donauriesling 
a Muscaris, bio-vegan 2019, z Bio Wein-
bau Prinz. Stejných 98 bodů ještě získal 
vítěz kategorie šumivých vín Souvignier 
gris brut reserve z Charakterweine Josef 
Scharl ve Štýrsku. Víno vzniklo v dřevě-
ném sudu a druhotné kvašení proběhlo 
tradiční metodou v láhvi. Nejlépe hod-
nocené růžové víno pochází ze Švédska, 
nejsevernějšího státu, jaký se zúčastnil 
soutěže. Víno z odrůdy Rondo 2019 z vi-
nařství Österlenvin získalo 97 bodů. Stej-
ný počet bodů obdrželo i nejlepší dezertní 
víno – Theia 2019 z vinařství Nove Lune 
z italské Lombardie. Jde o zemské víno 
(CHZO), cuvée odrůd Helios, Bronner 
a Solaris, které bylo tradičně vinifikováno 
v bariku. 

↙ inzerce

Odsátí odpadu z jímek včetně těžkých sedimentů a kalů
žumpy
technologické a záchytné jímky
odsátí jímek v nepřístupných prostorách
sání na velkou vzdálenost
odvoz a likvidace tekutých odpadů

Čištění a monitoring kanalizace
domovní odpady i ležatá kanalizace (podlažní kanálky ve sklepě i kanalizace velkých průměrů) 
frézování kořenů z kanalizace
monitoring a vyhledávání skutečného vedení kanalizace
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