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Novodobé francouzské  
PIWI odrůdy
Snaha EU o maximálně ekologické přístupy v zemědělství, vinohradnický 
sektor nevyjímaje, se projevuje i ve šlechtění vysoce odolných moštových odrůd 
révy (zejména vůči houbovým chorobám), které by byly plně využitelné i při 
biologickém hospodaření. Ke státům, kde se již nějaký čas tyto odrůdy šlechtí (např. 
Německo, Maďarsko, Česká republika, země bývalého Sovětského svazu, Švýcarsko, 
Rakousko aj.), se v poslední době přidávají i další tradiční vinařské státy jako Itálie 
a Francie, a právě na ty francouzské se blíže zaměříme.

M yšlenka křížení vlastních PIWI 
odrůd není ani ve Francii nikte-
rak nová. Stačí se podívat do 

historie, kolik úspěšných odrůd měli na 
svědomí třeba A. Seibel či B. Seyve-Villard 
(např. Chancellor, Seyval, Villard blanc, 
Pierrelle, Perle noire aj.) a právě zejména 
tyto odrůdy se staly základem moderní-
ho šlechtění PIWI odrůd, ovšem již mimo 
Francii. Tam byla myšlenka pěstování 
takové odrůdy donedávna zcela nemysli-
telná. Vše změnil zejména program INRA 
ResDur, který se zhruba před dvaceti lety 
rozjel v Montpellieru, ve spolupráci s další-
mi institucemi z dalších zemí (včetně ČR), 
zejména však s Institutem Julia Kühna 
(Siebeldingen, Porýní-Falc, Německo). Při 
křížení se využívá dnes standardní tech-
nika Marker-Assisted Selection (MAS), 
založená na znalostech genů rezistence, 
a snahou je samozřejmě získat ve výsled-
né odrůdě co nejvíce genů odolnosti (tzv. 
pyramidizace genů). V roce 2021 již v Ev-
ropské databázi odrůd (VIVC katalog) na-
lezneme čtyři francouzské PIWI odrůdy, 
které prošly Odrůdovým úřadem Evrop-
ského společenství (CPVO), tzn. že byly 
přidruženy k druhu V. vinifera. Jedná se 
o odrůdy Artaban, Vidoc, Floreal a Voltis.

 

Artaban (syn.: IJ 134, INRA/
JKI 134 )

S křížením této modré odrůdy se zača-
lo v roce 2000 a registrací prošla v roce 
2018. Vznikla křížením odrůd VRH 3082-
1-42 (Vitis vinifera × Vitis rotundifolia) × 
Regent. Držitelem licence je Francouzský 

národní výzkumný ústav pro zemědělství 
a životní prostředí (INRAE). Provozní 
zkoušky odstartovaly v roce 2016, kdy 
bylo vysazeno 1,35 ha. Odrůda je velmi 
dobře odolná k  základním houbovým 
chorobám. Zejména proti padlí se uvádí 
odolnost až úplná, proti plísni révové pak 
velmi vysoká, ale proti plísni šedé jen vyš-
ší až střední. Růst je středně bujný až buj-
nější, polovzpřímený. Raší i kvete středně 
raně a nazrává v polovině září (po Chrup-
ce). Listy jsou středně velké, okrouhlé, pě-
tilaločnaté s výraznějšími laloky. Listová 
čepel je spíše hladká až velmi mírně vrás-
čitá, z horní i spodní strany. Řapíkový vý-

kroj je otevřený, ve tvaru písmene V. Hro-
zen je kuželovitý, středně velký až velký 
a poměrně hustý. Bobule jsou malé, kula-
té, tmavomodré barvy, silně ojíněné. Slup-
ka je tenčí, ale pevná. Dužnina je řídká, 
ovocné chuti. Víno je typické odrůdové, 
lehčí, tmavě červené barvy, s dominant-
ním aroma po drobném tmavém ovoci 
a třešních. Odrůda se doporučuje pro vý-
robu mladých vín a časnou konzumaci.

Vidoc (syn.: IJ 58)

Jde o sesterskou odrůdu odrůdy přede-
šlé, se stejnou historií i křížením rodi-

Artaban Vidoc
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čovských komponent, tj. VRH 3082-1-
42 (Vitis vinifera × Vitis rotundifolia) × 
Regent. Hybrid VRH 3082-1-42 má slo-
žité křížení (Aubun × VRH 1-28-82), ve 
kterém najdeme geny révy okrouhlolisté 
a klasických odrůd jako Aubun, Cabernet 
Sauvignon, Merlot a Garnacha (Grena-
che). V Regentu (Diana × Chambourcin) 
jsou pak zastoupeny geny druhů V. rupe-
stris a V. linsecomii, ale také klasických 
odrůd jako Sylvánské zelené a Müller 
Thurgau. Opět jde o modrou moštovou 
odrůdu, ovšem tentokrát s pozdním do-
zráváním a plnějším buketem. Navíc se 
u ní uvádí i vyšší odolnost k houbovým 
chorobám než u odrůdy Artaban. Proti 
plísni révové a padlí má odolnost vel-
mi vysokou až úplnou, proti plísni šedé 
dobrou, tj. vyšší až střední (pro hustý 
hrozen lákající obaleče). Růst odrůdy je 
velmi bujný, charakter růstu letorostů je 
polovzpřímený až horizontální. I proto 
se doporučuje vyšší tvar jako pergola či 
záclona. Rašení i kvetení je střední, zrání 
však pozdní až začátkem října. Vyzrávání 
réví je díky pozdnímu zrání hroznů od-
vislé od jejich počtu a počasí v daném 
roce, tzn. je dosti variabilní, a bývá tak 
problém se zimními mrazy. Uvádí se 
i sprchnutí hroznů (odrůda je citlivá na 
nedostatek hořčíku). Listy jsou středně 
velké, okrouhlé, výrazně pětilaločnaté, 
mírně vrásčité. Řapíkový výkroj je ote-
vřený, ve tvaru písmene V. Hrozen je 
široce kuželovitý, středně velký a znač-
ně hustý. Bobule jsou malé, kulaté, tma-
vomodré barvy, silně ojíněné. Slupka je 
pevná. Dužnina je řídká, ovocné chuti. 
Víno je typické odrůdové, lehčí, sytěji 
tmavě červené barvy, ovocně kořenité, 
s dominantním aroma po tmavém drob-
ném ovoci a višních.

Floreal (Col-2700G, Colmar 
2700 G)

Křížení této bílé odrůdy započalo v roce 
2002 a registrace se dočkala v roce 2018. 
Vznikla křížením odrůd Villaris (Sirius × 
Vidal blanc) × VRH 3159-2-12 (VRH 3099-
10-57 × Chasan). S provozními zkouška-
mi se začalo v roce 2018, kdy bylo vy-
sazeno 1,7 ha. Díky polygenní odolnosti 
odrůda velmi dobře odolává základním 
houbovým chorobám. Proti plísni révo-
vé a padlí má odolnost velmi vysokou 
až úplnou, proti plísni šedé dobrou, tj. 
vyšší až střední. Růst odrůdy je středně 

bujný až bujný (dle podnože), polovzpří-
mený. Rašení i kvetení je středně pozdní. 
Zrání pak nastává koncem září (zhruba 
5–12 dní po odrůdě Chardonnay, se kte-
rou byla ve zkouškách srovnávána). Vy-
zrávání réví je dobré. Listy jsou středně 
velké, okrouhlé, téměř bez výkrojů, mír-
ně vrásčité. Hrozen je malý, kuželovitě 
válcovitý, středně hustý. Bobule jsou 
kulaté, středně velké, zelenožluté barvy, 
při přezrávání žlutavé s hnědými skvrn-
kami. Slupka je pevná. Dužnina je říd-
ká, s chutí po subtropickém citrusovém 
ovoci. Taktéž víno je výrazně aromatic-
ké a svěží, s exotickým buketem. To se 
ostatně odráží i v názvu odrůdy Floréal 
= květinový.

Voltis (Col-2011G)

Jde o sesterskou odrůdu odrůdy přede-
šlé, se stejnou historií i křížením bílých 
rodičovských komponent, tj. Villaris 
(Sirius × Vidal blanc; Sirius = Bacchus × 
Villard blanc, Vidal blanc = Ugni blanc 
× Rayon D’or) x VRH 3159-2-12 (VRH 
3099-10-57 × Chasan). V matečné odrůdě 
Villaris nalezneme geny druhů V. ber-
landieri, V. rupestris a V. vinifera (odrů-
dy Ugni blanc, Sylvánské zelené, Ryzlink 
rýnský a Müller Thurgau). V otcovské 
pak geny z Muscadinie (réva okrouhlo-
listá) a odrůdy klasické jako Palomino 

či Chardonnay. Podobně jako předešlá 
odrůda je velmi odolná vůči základním 
houbovým chorobám. Proti plísni révo-
vé a padlí má odolnost velmi vysokou 
až úplnou, proti plísni šedé také vyso-
kou, pro volnější hrozen. Růst odrůdy 
je bujnější až velmi bujný, letorosty pak 
bývají křehčí a náchylné na poškození 
(kroupami nebo vylomením). Růst ale 
mají vzpřímený. Odrůda má také zvýše-
nou tvorbu zálistků. Raší i kvete středně 
pozdně až pozdně (většinou ji tedy tolik 
nepoškodí jarní mrazíky). Zrání nastává 
v polovině září a plná zralost pak kon-
cem září (dle francouzských zkoušek až 
dva týdny po Chrupce a několik dnů po 
Chardonnay). Listy jsou středně velké, 
okrouhlé, trojlaločnaté. Na horní straně 
puchýřnaté, vespod středně plstnaté, 
čepel ukončují tupé špičky. Řapíkový 
výkroj je mírně otevřený až překrytý, 
ve tvaru písmene V. Hrozen je středně 
velký, kuželovitý, středně hustý až vol-
ný. Bobule jsou kulaté, středně velké, 
zelenožluté barvy, s hnědými tečkami. 
Slupka je pevná, dužnina řídká, mírně 
ovocně květnaté chuti. I víno je svěží, 
odrůdově ovocné. 

 

Popisy i fota jsou převzaté z francouzského 
Národního výzkumného ústavu pro země-
dělství a životní prostředí (INRAE, 2021).

Floreal Voltis


