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PIWI odrůdy v Rakousku
Ve Vinařském obzoru č. 5/2021 jsme uvedli přehled pěstování PIWI odrůd v Německu 
a ve Švýcarsku. Tento příspěvek má za cíl rozšířit informovanost v této věci 
o Rakousko. Hlavním podkladem je přednáška předsedy PIWI Rakousko a člena 
představenstva PIWI International Wolfganga Rennera, kterou přednesl při 
videokonferenci v rámci „Rakouských zimních přednášek“ v únoru letošního roku.

P IWI odrůdy se v roce 2021 pěstova-
ly v Rakousku na více než 700 ha, 
tj. přes 1,5 % plochy vinic. V po-

sledních pěti letech se 5 až 8 % obnovo-
vaných vinic osazuje PIWI odrůdami, což 
v roce 2021 představovalo 125 ha vinic. Ve 
Štýrsku je nárůst produkce sazenic PIWI 
odrůd dynamický – v roce 2021 to byla již 
každá šestá sazenice, zatímco v roce 2011 
se tyto odrůdy na celkové produkci saze-
nic podílely pouze 2,6 %. Tato čísla hovoří 
sice jen o produkci sazenic, ale Štýrsko je 
na rozdíl od ČR víceméně soběstačné. 

Rakousko má tradici ve vlastním 
šlechtění PIWI odrůd v Klosterneubur-
ku. Z první generace tří modrých odrůd 
jsou v současnosti více rozšířeny již jen 
dvě, Roesler a Rathay, zatímco Seifert jen 
minimálně. Přitom Roesler je nejčastější 
PIWI odrůdou v Rakousku. Je tomu tak 
proto, že tyto PIWI odrůdy byly vůbec 
první povolené. V roce 1990 provedli ve 
stejném ústavu křížení odrůdy Pinot nova 
a o pár let později (1996) křížení bílých, 
zatím nejnovějších odrůd Donauveltli-
ner a Donauriesling. Rakouské odrůdy se 
na celkové ploše PIWI vinic státu podílí 
téměř 60 % (u nás tvoří moravské odrů-
dy jen 8 %, i když je jich více). Polovinu 
PIWI odrůd tvoří modré odrůdy a větši-
nu z nich Roesler, protože patřil k první 

vlně v době, kdy červená vína byla ještě 
v módě. 

Podíl jednotlivých PIWI odrůd na je-
jich celkovém pěstování v Rakousku a je-
jich plochu uvádí Obrázek 1. 

Rakousko dělí moštové odrůdy do tří 
kategorií: na odrůdy pro jakostní víno 
(a víno s přívlastkem), odrůdy, jejichž ná-
zev je možné uvádět na etiketě, a odrůdy, 
z nichž je možné získávat víno. První dvě 
kategorie platí celoplošně pro celé Ra-
kousko a třetí kategorii si určuje každá 
spolková země sama. Pro jakostní víno je 
v současnosti povoleno pět PIWI odrůd – 
Muscaris, Blütenmuskateller, Souvigner 
gris z bílých a modré Roesler a Rathay, tedy 
pět nejrozšířenějších. Pro „odrůdové víno“ 
je povoleno osm PIWI odrůd, z toho pět bí-
lých a tři červené: Bronner, Cabernet blanc, 
Donauriesling, Donauveltliner, Johanniter 
a Cabernet Jura, Pinot nova, Regent. 

To, ze kterých PIWI odrůd se smí zís-
kávat víno, se v jednotlivých spolkových 
zemích liší, celkem je to padesátka dalších 
odrůd. Část z nich bude povolena na odrů-
dová vína v celém Rakousku a některé pak 
později i na vína jakostní. Téměř ve všech 
spolkových zemích převažují německé 
a v menším rozsahu i švýcarské odrůdy a je 
takto povolena rovněž Bianca, nejrozšíře-
nější PIWI odrůda v Maďarsku. V Dolních 

Rakousích povolili i Hibernal. Nejvíce PIWI 
odrůd má na svém seznamu spolková země 
Burgenland, následují Vídeň a Korutany. 
V Burgenlandu například jako v  jediné 
spolkové zemi povolili řadu tamních no-
vošlechtění, ale také některé staré hybridy, 
v EU jinak už šedesát let zakázané. 
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Obr. 1: Nejčastěji pěstované PIWI odrůdy 
a jejich rozšíření v Rakousku
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