
Podzimní den otevřených dveří na Veselé biofarmě 
v rámci projektu: „ Poznejte s námi, jak vznikají 

biopotraviny na ekologickém statku.“ 

Informace o semináři Ekologické vinohradnictví a vinařství  

V sobotu 8. října 2016 se na farmě ve Velkých Hostěrádkách uskutečnil 
poslední den otevřených dveří v rámci projektu „Poznejte s námi, jak vznikají 
biopotraviny na ekologickém statku“. V rámci tohoto dne proběhl seminář na 
téma Ekologické vinohradnictví a vinařství.  Přednášející informovali 
účastníky semináře o historii i současnosti pěstování révy vinné u nás i ve 
světě, o rozvoji ekologického vinohradnictví v České republice i o pěstování 
interspecifických odrůd (PIWI odrůd) vhodných právě pro ekologické 
vinohradnictví. 

 

Vinohradnictví a vinařství provází lidskou civilizaci od nepaměti - réva vinná je 
tak jednou z nejstarších kulturních rostlin pěstovaných člověkem. Za oblast 
vzniku kulturní révy vinné můžeme považovat území Kavkazu a Iránu, odtud se 
pak vinohradnictví a vinařství rozšířily do Mezopotámie a Egypta. Zde se před 5 
tisíci lety před naším letopočtem vinná réva začala záměrně pěstovat a 
vyrábělo se víno. Do Evropy se začalo šířit pěstování révy vinné a výroba vína 
přes Řecko a Řím a díky římské kolonizaci se dostaly sazenice také na naše 
území, na jižní Moravu. Pěstování révy vinné a výroba vína je dnes doménou 
Evropy (zejména Španělska, Francie a Itálie).  
 
V současné době se ve světě pěstuje vinná réva na více než 7,5 milionech 
hektarů. Produkce vína představuje celosvětově necelých 280 milionu 
hektolitrů. Plochy vinic v České republice dosahují 19 633 hektarů, což je 0,2 
procenta plochy světových vinic. Celkovou plochu vinic v ČR obhospodařuje 
18 414 pěstitelů. Z toho je 5697 pěstitelů s plochou do 0,1 hektaru, nad pět 
hektarů je pouze 199 pěstitelů. Dovoz vín do ČR představuje zhruba 1,34 
milionu hektolitrů vína, dovoz sudového vína tvoří 0,693 milionu hektolitrů. 
 
Ekologické vinohradnictví se začalo v Evropě prosazovat od 70. let minulého 
století, v České republice od roku 1991. V Evropské unii je nyní 135 tisíc hektarů 



těchto vinic. Například ve Francii je přes 50 tisíc hektarů biovinic, v ČR se již 
pěstuje réva vinná podle zásad EZ na více než 1000 hektarech. 
Ekologické vinohradnictví a vinařství je zaměřené na produkci zdravých a 
kvalitních hroznů a vín, bez reziduí pesticidů. Vyloučení používání většiny 
pesticidů a také systémy ošetřování vinic blízké přírodě jsou základem kvalitní 
ekologické produkce. Jednou z cest, jak dosáhnout tohoto cíle, je pěstování 
odrůd révy vinné, které disponují přirozenou zvýšenou odolností k houbovým 
chorobám. 

PIWI (z německého pilzwiderstandsfähige) odrůdy jsou interspecifické odrůdy 
révy vinné, které se vyznačují odolností proti houbovým chorobám a jsou 
převážně spojovány s ekologickým vinohradnictvím. Tyto odrůdy mají odolnost 
vůči významným chorobám révy vinné, mezi které patří plíseň révy vinné, padlí 
révové, šedá plíseň a také nelze opomenout odolnost vůči mrazu. Projev 
odolnosti je geneticky daný odrůdou. Může však být ovlivněný také 
mesoklimatem a mikroklimatem vinice. Důležitá je svažitost vinice, expozice 
ke světovým stranám a proudění větru ve vinici. Jestliže umístění vinice vytváří 
předpoklady pro dlouhé ovlhčení hroznů a listů, vytváří také předpoklady pro 
rozvoj houbových chorob.  

Pěstování PIWI odrůd umožňuje úplné vyloučení použití pesticidů. K ochraně 
proti houbovým chorobám lze využívat pomocné prostředky pro zlepšení 
zdravotního stavu révy nebo přípravky na bázi mědi a síry, ale tyto odrůdy lze 
také na určitých stanovištích pěstovat bez jakékoliv ochrany k houbovým 
chorobám. Pěstování PIWI odrůd je ideální cestou pro produkci kvalitních 
hroznů a vín v podmínkách biologického vinohradnictví. PIWI odrůdy pěstují 
biovinaři v Německu, Rakousku, Maďarsku, Švýcarsku, Jižním Tyrolsku, Polsku a 
České republice. Mezi PIWI odrůdy patří například: Malverina, Hibernal, Rinot, 
Savilon, Cerason, Erilon, Kofranka, Marlen, Solaris, Laurot, atd. 



 

Nejvíce zastoupenou odrůdou v ukázkovém vinohradu na farmě ve Velkých 
Hostěrádkách je odrůda SOLARIS (123 sazenic), raná, bílá moštová PIWI odrůda 
révy vinné, která byla vyšlechtěna v německém Freiburgu im Breisgau. SOLARIS 
je nejvíce pěstovanou PIWI odrůdou v systému ekologického zemědělství.  
Odolnost odrůdy je velmi dobrá vůči plísni révy, padlí révy a mrazu. SOLARIS je 
odrůda vhodná pro pěstování ve všech vinařských i nevinařských oblastech v 
České republice, pěstuje se také napříč Evropou (Dánsko, Skandinávské země, 
Anglie, Polsko, atd.), je nenáročná na stanoviště, proto je možné ji pěstovat v 
širokém spektru pěstitelských podmínek. Velkou předností odrůdy je rané zrání 
(konec srpna až začátek září), v závislosti na požadované kvalitě hroznů. 
SOLARIS je vhodný k výrobě burčáku nebo tzv. mladých vín.  
 
 
 
 
Akce se uskutečnila v rámci projektu neziskové organizace Oslavka, o.p.s.,  
ve spolupráci s Veselou biofarmou, z.s.,    
za finanční podpory Ministerstva zemědělství. 


