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Aktuální situace výsadeb PIWI odrůd v ČR
Podkladem pro tento materiál jsou souhrnná data registru vinic k 31. 7. 2022, za
jejichž poskytnutí autor tímto ÚKZÚZ děkuje.

K

e konci vinařského hospodářského roku 2021/2022 se v Česku
nacházelo přes 17 900 ha vinic
osázených téměř 72,6 mil. keřů révy, což
v průměru znamená 4 000 ks na hektar.
Nebo vyjádřeno jinak: Na každý keř připadá 2,5 m². Z toho vyplývá, že staré výsadby
ve sponu 3 × 1 m s 3 333 keři na hektar při
výsadbě, a chybějícími keři po pár letech
„péče“ o ně, jsou dávnou minulostí. K zahušťování výsadeb zatím dochází stále, což
potvrzují i výsadby PIWI odrůd, které patří
k těm nejnovějším. V současnosti je jich už
téměř 900 ha (895,999 ha), tedy rovných
5 %. Podle evidence je v republice 4,18 mil.
keřů PIWI odrůd, takže každý má v průměru 2,14 m2 prostoru půdy. Průměrně se
tedy vysazují v počtu 4 665 ks/ha. Vývoj
plochy PIWI odrůd od roku 2012 vyjadřuje

přibližně přímka růstu (Obrázek 1). Za posledních deset let se plocha zpětinásobila.
Co se odrůdové skladby týká, v registru vinic je zaevidováno celkem přes 210
odrůd révy vinné (bez podnoží), z čehož
je přes 70 PIWI (tj. třetina). Samozřejmě
skutečný význam mají jen některé z nich.
V případě PIWI odrůd se meziročně snížil
význam Hibernalu, i když se dále vysazuje.
Jako nejrozšířenější PIWI odrůda u nás se
plochou vinic pohybuje za Modrým Portugalem a Muškátem moravským, ale před
Neuburským a Cabernetem Sauvignon. Podíl ostatních PIWI odrůd se příliš nezměnil
– celkem se jejich podíl meziročně zvýšil ze
4,5 % na 5 % všech vinic ČR (Obrázek 2).
Stále se moravské odrůdy příliš neprosazují,
ačkoliv jejich vína na mezinárodní soutěži
PIWI Weinpreis získávají velké zlaté medai-
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le. Naše odrůdy jsou sice druhé nejčastější
s 8 % všech PIWI odrůd, nejčastěji se však
pěstují odrůdy německé s 85 % plochy.
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Obr. 1: Vývoj pěstování PIWI odrůd v ČR
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Obr. 2: Nejčastěji pěstované PIWI odrůdy v ČR
v roce 2022
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