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V roce 2020 proběhl desátý ročník soutěže PIWI Weinpreis. Cílem tohoto příspěvku není hodnotit 

vlastní mezinárodní soutěž, svého druhu jedinou. Naopak prostřednictvím této soutěže se zaměříme 

na v posledních deseti letech nejvíce pěstované interspecifické odrůdy v Evropě. Vzniká tím možnost, 

jak si udělat přibližnou představu o významu jednotlivých PIWI odrůd v uplynulém desetiletí, aniž 

bychom potřebovali přesné statistické údaje o jejich ploše vinic a produkci vína v jednotlivých 

státech. 

Nepochybně největší plocha vinic s PIWI-odrůdami se nachází v Německu a pak s odstupem následují 

státy z jeho okolí. To odráží i celková účast na mezinárodní soutěži výhradně interspecifických odrůd 

PIWI Weinpreis v letech 2011 až 2020. Z kterých států a v jakém množství vzorky vín pocházely, uvádí 

Tabulka 1. Celkový počet soutěžících vzorků PIWI-odrůd za deset let činil 2 856. Jak vyplývá z tabulky, 

největší vinařské státy, Španělsko, Itálie a Francie poněkud zaostávají. Je to dáno tím, že tyto státy se 

dlouho nevěnovaly šlechtění révy na rezistenci, jejich odrůdy jsou příliš nové na to, aby se mohly při 

produkci vína v uplynulém desetiletí v praxi jakkoliv uchytit. Ale pravděpodobně za příštích deset let 

bude tabulka vypadat úplně jinak.  

Tab. 1: Desetiletá bilance počtu vzorků soutěže PIWI-odrůd podle nejvíce zastoupených států 

Stát Počet vzorků 

Německo 1 434 

Švýcarsko 501 

Rakousko 202 

Nizozemsko 132 

Dánsko 103 

Belgie 73 

Česko 69 

Polsko 43 

Francie 42 

Itálie 34 

Švédsko 25 

Lichtenštejnsko 15 

Slovensko 13 

 

V Evropě jsou nejvíce rozšířené starší německé PIWI odrůdy Regent a Johanniter z šedesátých let 

minulého století, Solaris ze sedmdesátých let a nový švýcarský Cabernet blanc z devadesátých let 

dvacátého století. Oproti ostatním PIWI-odrůdám jsou ještě v praxi značně rozšířeny německé odrůdy 

z osmdesátých let, Muscaris a Cabernet Cortis, jak lze pozorovat na Obrázku 1.  

I když kvalitativní vlastnosti jednotlivých odrůd se dost podstatně odlišují, rozdíly mezi sledovanými 

soubory PIWI-odrůd nejsou příliš velké. Počet udělených zlatých a velkých zlatých medailí roste 

lineárně s vysokou korelací s počtem vzorků. Přímka procházející grafem vyjadřuje přibližně střední 

hodnotu počtu udělených velkých zlatých a zlatých medailí v závislosti na počtu hodnocených vzorků. 

Přesto menší rozdíly existují a je z nich patrný určitý trend. Odrůdy nad přímkou získaly vyšší než 



průměrné hodnocení, odrůdy pod přímkou zase nižší. Starší odrůdy (Johanniter, Regent, Rondo, 

Bronner, Maréchal Foch, Seyval blanc) mají o něco nižší hodnocení než novější (Solaris, Cabernet 

blanc, Muscaris, Cabernet Jura).  

Obr. 1: Velké zlaté a zlaté medaile podle odrůd udělené za deset let soutěže PIWI Weinpreis 

 

Mezi nejčastějšími PIWI-odrůdami v Evropě se nenacházejí odrůdy vyšlechtěné na Moravě. Je to tím, 

že jednak jsou poměrně mladé, a pak zatím nejsou příliš rozšířeny v zahraničí. Také vinaři z ČR se 

soutěže PIWI Weinpreis zúčastňují jen v omezeném rozsahu. Přesto tyto odrůdy již 4 velké zlaté 

medaile získaly. Jak vyplývá z Obrázku 1, odrůda Cabernet Cortis se nachází právě v průměru 

hodnocení, proto jsme ji použili k porovnání s odrůdami Laurot, Rinot a Savilon. Počet vzorků každé 

z těchto tří porovnávaných odrůd se pohyboval v jednotlivých letech od 0 do 3 a pocházely z ČR a SR. 

V letech 2011 a 2012 se ještě soutěže nezúčastnily, Rinot pak nebyl zastoupen ani v roce 2020. Jak 

vyplývá z Obrázku 2, průměrná úspěšnost Laurotu činila 65 %, což je výrazně vyšší než Cabernetu 

Cortis (44 %). Vyšší úspěšnost byla taky u Rinotu (57 %), jenom Savilon dopadl o něco hůře (31 %), i 

když taky obdržel velkou zlatou medaili. 

Obr. 2: Porovnání úspěšnosti moravských PIWI-odrůd 



 

Moravské PIWI-odrůdy se pomalu začínají ukazovat na mezinárodních soutěžích vín, jejich 

problémem je však stále malá plocha ve výsadbách vinic v ČR. Místo nich se u nás pěstují starší 

německé odrůdy (Hibernal a Solaris). V příštím desetiletí to naše odrůdy na mezinárodním soutěžním 

poli rovněž nebudou mít lehké, protože v Evropě se vysazují vinice s novými švýcarskými, rakouskými, 

ale i německými a italskými PIWI-odrůdami, francouzské se teprve na svůj nástup připravují. 

 

 

 

  


