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Odrůda Barva bobule Poznámky k agrotechnice Typ vína

Laurot modrá Při vysoké násadě vyžaduje 
regulaci hroznů. Doporučuje 
se odlistění zóny hroznů. Lze 
pěstovat bez ochrany proti 
houbovým chorobám.

Tóny červeného ovoce (třešeň, 
višeň) ve vůni a chuti, rubínová 
barva, plná chuť, harmonická 
tříslovina. 

Cerason modrá Při vysoké násadě vyžaduje 
regulaci hroznů. Doporučuje 
se odlistění zóny hroznů. Lze 
pěstovat bez ochrany proti 
houbovým chorobám.

Tóny červeného ovoce 
(třešeň, višeň) ve vůni a chuti, 
tmavěrubínová barva, plná chuť  
s jemnými tóny višní v čokoládě, 
harmonická tříslovina.

Kofranka modrá Při vysoké násadě vyžaduje 
regulaci hroznů. Doporučuje se 
odlistění zóny hroznů.  
1-3 ošetření proti chorobám za 
vegetaci.

Výrazné ovocné tóny ve vůni 
a chuti, tmavěrubínová barva, 
výraznější tříslovina.

Marlen modrá Doporučuje se odlistění zóny 
hroznů. 1-3 ošetření proti 
chorobám za vegetaci.

Víno „kabernetového“ typu, 
světlejší barva, výrazné tóny 
zelené papriky, a bobulovin. 
Jemná tříslovina.

Nativa modrá Doporučuje se odlistění zóny 
hroznů. 1-3 ošetření proti 
chorobám za vegetaci.

Výrazné ovocné tóny ve vůni 
a chuti, tmavěrubínová barva, 
výraznější tříslovina. Ve starších 
vínech čokoládové tóny.

Sevar modrá Doporučuje se odlistění zóny 
hroznů. Lze pěstovat bez ochrany 
proti houbovým chorobám.

Výrazně ovocně- květinové 
aroma, maliny, ostružiny, jahody, 
rybíz i borůvky. Jemná chuť.

Regent modrá Doporučuje se odlistění zóny 
hroznů. Lze pěstovat bez ochrany 
proti houbovým chorobám.

Výrazné ovocné tóny ve vůni  
a chuti, tmavěrubínová barva.

Tento materiál byl vydán za finanční podpory SFŽP a MŽP

Ekologické systémy hospodaření ve vinohradnictví jsou zaměřené na produkci zdravých a kvalitních hroznů a vín, bez reziduí 
pesticidů. Vyloučení používání většiny pesticidů a 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.

Ve 2. polovině 19. století zasáhly evropské vinohradnictví ekonomicky významné epidemie houbových chorob a mšičky révokazu. 
Do Evropy se rozšířily původci dvou nebezpečných houbových chorob: plísně révy (Plasmopara viticola) a padlí révy (Erisyphe 
necator). Tyto houbové choroby výrazně ničily úrodu hroznů v evropských vinicích. Devastaci evropských vinic doplnila mšička 
révokaz, která ničila kořenový systém révy vinné a vedla ke zničení velkých plochy vinic.
Šlechtitelé révy vinné se ve 2. polovině 19. století stále častěji zabývali myšlenkou na vytvoření tzn. „ideální révy vinné“, která bude 
mít dobrý výnos a kvalitu hroznů a bude také disponovat dostatečnou rezistencí k houbovým chorobám a révokazu.
Ke šlechtění tohoto typu odrůd se proto využívaly divoké druhy rév ze severní Ameriky, které disponovaly přirozenou rezistencí  
k houbovým chorobám a révokazu, a později také asijský druh Vitis amurensis, který sloužil jako nositel rezistence k zimním mrazům. 
Evropská réva vinná (Vitis vinifera) se využívala jako významný nositel kvality hroznů a vína.
Přesto však byl tento typ odrůd provázený neustálými diskusemi týkajícími se kvality hroznů a vína. V letech 1964 – 1973 publikovali 
BREIDER aj., poplašnou zprávu pro vinohradnický svět a konzumenty vína. Na základě pokusů s kuřaty předpokládali, že rezistence 
k houbovým chorobám u nových odrůd koreluje se sloučeninami ve víně – tzn. biostatiky, které ovlivňují negativně lidské zdraví. 
Později však bylo dokázáno některými vědci (LEUSCHNER a LEUSCHNER, 1966, SCHURICH a kol., 1968, STOEVSAND a kol., 
1969) vyvrácení těchto hypotéz a prokázána zdravotní nezávadnost těchto odrůd. Tyto diskuse však velmi negativně ovlivnily tento 
šlechtitelský směr v uvedeném období.
Šlechtění „interspecifických odrůd“ však pokračovalo dále a s poměrně velkou intenzitou. V 90-tých letech 20. století došlo  
k registraci mnoha odrůd v Německu, Maďarsku, Jugoslávii, Rakousku, zemích bývalého Sovětského svazu, ale i v České republice. 
Šlechtění těchto odrůd se stalo zajímavé zejména pro okrajové vinohradnické oblasti, pro země střední a východní Evropy a biologicky 
hospodařící vinaře ve všech evropských zemích.

V rámci vinohradnické a vinařské legislativy Evropské unie není vymezený pojem „interspecifická odrůda“. Vitis spp., druhy patřící 
do rodu Vitis, ze kterých je dovolena výroba jakostního vína, jsou v nařízení jasně vymezeny. Proto přirazení odrůdy do botanického 
taxonu má být rozhodnuto jednoznačně. Podle nařízení Evropské komise č. 1493/1999, článku 19, paragrafu 3, je výroba jakostního 
vína v zemích Evropské unie povolena pouze z odrůd, které náleží k botanickému druhu Vitis vinifera. Při registraci těchto nových 
odrůd se zvýšenou odolností k houbovým chorobám došlo k porovnání morfologických znaků odrůd. Rozhodnutí, zdali nově 
vyšlechtěná odrůda patří k botanickému druhu Vitis vinifera, je založeno na ampelografických znacích, které umožňují ověřit, zdali 
morfologické znaky této nové odrůdy patří mezi morfologické znaky existujících odrůd Vitis vinifera. Odrůdy jsou od té doby 
zařazeny do botanického druhu Vitis vinifera – réva vinná. 

Aby se mezi pěstiteli révy vinné posílil důraz na jejich pozitivní vlastnosti, tzn. zvýšenou odolnost k houbovým chorobám, jsou tyto 
odrůdy označované jako PIWI odrůdy, z německého „pilzwiderstandsfähige Rebsorten“.

V současnosti existující odrůdy mají v normálních podmínkách dostatečnou toleranci k plísni révy, padlí révy a šedé hnilobě a nemusí 
se chemicky ošetřovat. 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. Mikroklima vinice je potom 
ovlivňováno zejména kvalitou provedení zelených prací, která má vliv na ovlhčení listů a hroznů.
Není proto úplně ideální mluvit o rezistentních odrůdách, ale používat raději termíny „tolerantní k houbovým chorobám“, „se zvýšenou 
odolností k houbovým chorobám“, nebo „s polní rezistencí k houbovým chorobám“, které lépe vystihují danou skutečnost.

Nejběžnějším způsobem projevu rezistence k houbovým chorobám a škůdcům u révy vinné je hypersenzitivní reakce (HR). 
Hypersenzitivita naznačuje abnormálně rychlé odumření rostlinného pletiva, když dojde k napadení houbou nebo škůdcem. Patogen 
potom na rostlině dále nemůže přežívat. Hypersenzitivita proto většinou koreluje s rezistencí rostliny. 
Hypersenzitivní reakce ve vztahu k plísni révy se může projevovat dvěma způsoby: 
- ve formě malých (tečkovitých) nekróz 
- ve formě větších nekrotických skvrn, které mají průměr menší než 1 cm.
Oba tyto příznaky jsou spojené s žádnou nebo pouze minimální sporulací patogena. 



Odrůda Barva bobule Poznámky k agrotechnice Typ vína

Malverina narůžovělá Na vlhkých půdách vytváří 
husté hrozny. Při vysoké násadě 
vyžaduje regulaci hroznů. 
Doporučuje se odlistění zóny 
hroznů. 1-3 ošetření proti 
chorobám za vegetaci.

Ovocně-květinové aroma  
s výraznější, ale příjemnou 
kyselinkou, kořenitá chuť.

Hibernal narůžovělá Obvykle nevyžaduje regulaci 
násady hroznů. Doporučuje se 
odlistění zóny hroznů.  
1-3 ošetření proti chorobám za 
vegetaci.

Výrazné ovocné aroma (jablka, 
hrušky, meruňky, broskve), 
pikantní kyselinka, plná chuť. 
„Ryzlinkový“ typ vína.

Rinot zelenožlutá Při vysoké násadě vyžaduje 
regulaci hroznů. Doporučuje se 
odlistění zóny hroznů.  
1-3 ošetření proti chorobám za 
vegetaci.

Ovocně-květinové aroma s 
příjemnou kyselinkou, lehčí chuť.

Savilon žlutozelená Při vysoké násadě vyžaduje 
regulaci hroznů. Doporučuje 
se odlistění zóny hroznů. Lze 
pěstovat bez ochrany proti 
houbovým chorobám.

Aroma připomínající odrůdu 
Sauvignon blanc, výraznější 
kyselinka, plná chuť.

Erilon žlutozelená Na vlhkých půdách vytváří 
husté hrozny. Při vysoké násadě 
vyžaduje regulaci hroznů. 
Doporučuje se odlistění zóny 
hroznů. 1-3 ošetření proti 
chorobám za vegetaci.

Aroma připomínající odrůdu 
Sauvignon blanc, harmonická 
kyselinka, plná chuť.

Merzling zelenožlutá Na vlhkých půdách vytváří husté 
hrozny. Doporučuje se odlistění 
zóny hroznů. Doporučuje se 
ochrana proti šedé hnilobě.

Ovocně-květinové aroma  
s jemnou kyselinkou, lehčí chuť.

Solaris zelenožlutá Doporučuje se odlistění zóny 
hroznů. Lze pěstovat bez ochrany 
proti houbovým chorobám.

Ovocně-květinové aroma  
s jemnou kyselinkou, lehčí chuť. 
Vhodná na výrobu burčáku.

Cabernet blanc žlutozelená Doporučuje se odlistění zóny 
hroznů. Lze pěstovat bez ochrany 
proti houbovým chorobám.

Výrazné ovocné aroma podobné 
odrůdě Sauvignon blanc, jemná 
kyselinka.

V České republice je poměrně velký počet PIWI odrůd révy vinné zapsaný ve Státní odrůdové knize a nebo ve zkouškách odrůd 
pro registraci. Od roku 2010 je však možné pro pěstování a výrobu jakostního vína využívat také odrůdy z ostatních zemí Evropské 
unie.
Vyhláška č. 28/2010 Sb., která upravila některé základní podmínky pěstovaní odrůd révy vinné a výroby jakostního vína, v této 
souvislosti uvádí:

Seznam moštových odrůd révy vinné, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti, je veden ve Státní odrůdové 
knize nebo v Odrůdových knihách ostatních zemí Evropských společenství. Odrůdy révy vinné musí splňovat podmínky stanovené 
předpisem Evropských společenství pro zatřídění moštových odrůd.

Na základě této nové úpravy je možné pěstovat za účelem výroby vína odrůdy, které jsou registrované v zemích EU, ale v České 
republice neprošly řízením o registraci odrůdy. Jedná se o některé odrůdy, které se již pěstují v České republice, jako: Merzling, 
Solaris, Regent nebo Cabernet blanc.

Následující tabulky uvádí důležité vlastnosti odrůd révy vinné, které mají původ v České republice, a několika vybraných zahraničních 
odrůd.

Odrůda Původ Požadavky 
na 

stanoviště

Termín 
sklizně

Odolnost  
k plísni révy

Odolnost  
k padlí révy

Odolnost  
k šedé 

hnilobě

Odolnost 
k zimním 
mrazům

Doporučené 
zatížení (počet 

oček na m2)

Malverina ČR vyšší 1. pol. X dobrá dobrá dobrá až 
střední

dobrá 4-6

Hibernal ČR vyšší 1. pol. X dobrá dobrá velmi dobrá velmi dobrá 6-8

Rinot ČR střední 2. pol. IX dobrá dobrá dobrá dobrá 4-6

Savilon ČR vyšší 1. pol. X velmi dobrá velmi dobrá velmi dobrá dobrá 4-6

Erilon ČR střední 1. pol. X velmi dobrá velmi dobrá dobrá až 
střední

dobrá 4-6

Merzling DEU střední polovina IX velmi dobrá dobrá střední dobrá 6-8

Solaris DEU střední konec VIII 
- začátek IX

velmi dobrá velmi dobrá dobrá velmi dobrá 6-8

Cabernet 
blanc

SUI střední 1. pol. X dobrá dobrá dobrá dobrá 6-8

Laurot ČR vyšší polovina X velmi dobrá velmi dobrá velmi dobrá dobrá 4-6

Cerason ČR vyšší polovina X velmi dobrá velmi dobrá dobrá dobrá 4-6

Kofranka ČR vyšší polovina X dobrá dobrá dobrá dobrá 4-6

Marlen ČR střední 1. pol. X dobrá dobrá velmi dobrá dobrá 6-8

Nativa ČR střední 1. pol. X dobrá dobrá střední dobrá 6-8

Sevar ČR střední 2. pol. IX velmi dobrá dobrá dobrá dobrá 6-8

Regent DEU střední 2. pol. IX velmi dobrá dobrá dobrá dobrá 6-8

Závěr:
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. 

Pěstování PIWI odrůd umožňuje:
-  úplné vyloučení použití pesticidů. K ochraně proti houbovým chorobám je možné využívat pomocné prostředky pro zlepšení 

zdravotního stavu révy a nebo přípravky na bázi mědi a síry. PIWI odrůdy lze také na určitých stanovištích pěstovat bez jakékoliv 
ochrany k houbovým chorobám.

- vypěstování kvalitních hroznů pro výrobu jakostních vín a jakostních vín s přívlastkem.
- produkci moštů nebo hroznových šťáv z biologicky ošetřovaných vinic.
- v závislosti na odrůdě a stanovišti získání hroznů a vín s dobrým obsahem zdravotně prospěšných látek.


