STATUT
soutěžní výstavy vín

VALTICKÝ KOŠT
I. Pořadatel:
Spolek - Vinaři Valtice, 2000, z.s..
II. Termín výstavy:
První březnová sobota v kalendářním roce.
III. Poslání a cíl soutěže:
1. Soutěžní porovnání a odborné zhodnocení
vín vyrobených ve Valticích a okolí.
2.
Zprostředkování
komunikace
mezi
producentem a spotřebitelem vína.
3. Nezávislé porovnání vín vyrobených
malovinaři a vín vyrobených profesionálními
výrobci vína.
IV. Podmínky účasti v soutěži:
1. Účastnit se mohou domácí i zahraničí vína z
okolí Valtic, která splní podmínky tohoto
statutu.
2. Soutěžící vydá bezplatně 3 láhve (o obsahu
0,75 l, speciální výběr min. 0,375 l) do
vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby
senzorického posouzení a vlastní veřejné
výstavy vín. Každá láhev musí být soutěžícím
označena jménem a příjmením respektive
názvem firmy, sídlem soutěžícího (obec),
názvem odrůdy nebo názvem vína, jakostní
třídou (pokud bylo víno zatříděno u SZIP) nebo
cukernatostí hroznů při sběru, ročníkem sklizně
hroznů. Pokud víno soutěží o cenu Vinařské
akademie bude láhev označena rovněž
vinohradnickou tratí.
3. Soutěžící se zavazuje při vítězství v některé z
hlavních kategorií a získání putovního poháru
odprodat pořadateli 6 ks láhví od vystaveného
vína za cenu 50,- Kč za láhev.
4. Minimálně 1 láhev pro potřeby hodnocení
musí být v typu láhve dodané pořadatelem
Valtického koštu. Pokud budou dodány vzorky
v odlišných lahvích, vymiňuje si pořadatel
možnost přelití jedné ze tří lahví vína z
originální láhve do unifikovaného typu láhve.

V. Odběr vzorků:
Odběr vzorků probíhá v termínu a na místě
zveřejněném pořadatelem ve Valtickém
zpravodaji a na webových stránkách města a
spolku.
VI. Hodnocení a hodnotící komise:
1. Hodnocení vín probíhá vždy v termínu 14
dnů před vlastní výstavou a to v sobotu od
09,00 hod na místě určeném pořadateli.
2. Členy jednotlivých základních hodnotících
komisí jmenuje organizátor z řad vinařů i
odborné veřejnosti.
3. Hodnotící komise je min. 3 – členná,
předseda komise není jmenován.
4. Hodnotí se 100 bodovou stupnicí.
5. Sčítání a výpočet závěrečných výsledků
komise provádí osoba, která rozlévala
hodnotící komisi vzorky a to za účasti člena(ů)
komise tak, aby do závěrečného výběru
šampionů postupovalo nejlepší víno dle
dosažených bodů.
VII. Vedoucí hodnocení, garant, odborná
komise, subkomise:
1. Organizaci hodnocení řídí „vedoucí
hodnocení“ (garant). Odborného vedoucího
hodnocení jmenuje zájmové sdružení VV 2000
vždy nejméně 14 dnů před vlastním hodnocení.
2. Na dodržování statutu a nestrannost při
vyhodnocování dohlíží „garant“ jmenovaný
sdružením VV 2000. Garantem je obvykle
osoba mající prestiž ve vinařské veřejnosti a
schválená členskou schůzí VV 2000. V případě
nečekané neúčasti jmenovaného garanta na
hodnocení je jmenován náhradní garant v
místě hodnocení z účastníků hodnotících
komisí.
3. „Odborná komise“ je min. 3 členná a je
jmenovaná v místě hodnocení ze zkušených
degustátorů, jejím úkolem je dohlížení na
dodržování statutu v průběhu hodnocení vína a
pomáhá v činnosti garantovi.
4. „Subkomise“ je min. 7 členná a je jmenovaná
po poradě garanta s odbornou komisí v místě
hodnocení ze členů hodnotících komisí.
Úkolem subkomise je výběr championů a
ostatních cen (Kníže vín, či jiných cen z vín,
která byla vybrána do subkomise). Činnost

subkomise je veřejná a výsledky se vyhlašují
bez prodlení po ukončení činnosti subkomise.
5. Vedoucí hodnocení řeší ve spolupráci s
garantem a odbornou komisí také případné
spory nejasnosti vzniklé při vlastním
hodnocení.
VIII. Podmínky pro hodnocení vín:
1. Místnost světlá, dobře větraná o teplotě 18–
22 °C, zajištěná proti vedlejším rušivým vlivům.
2. Každý degustátor pracuje samostatně, má k
dispozici degustátorské pracoviště vybavené
degustační sklenicí na stopce, pomocnou
skleničkou,
odlivkou,
stolní
vodou,
neutralizačním soustem, počítačkou.
3. Nalévání a podávání vín musí probíhat tak,
aby degustátor neměl možnost jakkoliv poznat
identitu předkládaného vzorku.
4. Degustátor má k dispozici seznam
předkládaných vzorků s uvedením evidenčního
čísla vzorku, ročníku a odrůdy nebo kategorie.
5. Degustační sklenice odpovídají typu podle
pravidel O.I.V., nebo podobné nebroušené a
nepotištěné degustační sklenice na stopce o
objemu min. 20 cl..
6. Komise pracují v době mezi 09,00 do max.
13,30 hod., případné přestávky mezi
hodnocením určují vedoucí komisí.
7. Vzorky jsou řazeny podle odrůd. Jakostní
třída, zbytkový cukr ani ročník nejsou v pořadí
vzorků uplatňované.
8. Vína se podávají v teplotách: bílé a růžové
víno 10 – 12 °C, červené víno 14 – 16 °C.
9. Hodnotící lístky jednotlivých vín jsou
archivovány po dobu tří let a je zaručena
absolutní objektivita a nestrannost (komisně)
zpracování výsledků. V případě podezření na
možné nesrovnalosti při vyhodnocování je 2
organizátor schopen na vyžádání vedoucího
hodnocení, garanta, nebo některého z členů
komisí zpětně dohledat a zkontrolovat
hodnotící lístky kteréhokoliv vzorku vína.
IX. Udělované ceny a podmínky držení:
1. Champion bílých vín – absolutní vítěz bílých
vín, cena je udělovaná za nejlepší bílé víno, je
otevřená a soutěží o ni malovinaři stejně jako
profesionální výrobci vína. Champion BV je
vybírán subkomisí. Pohár je putovní, věnovalo

ho sdružení VV 2000 a předává ho předseda VV
2000.
2. Champion červených vín – absolutní vítěz
červených vín, cena udělovaná za nejlepší
červené víno, je otevřená a soutěží o ni
malovinaři stejně jako profesionální výrobci
vína. Champion ČV je vybírán subkomisí. Pohár
je putovní, věnoval ho Penzion Moravský
sommelier a předává ho zástupce penzionu.
3. Kníže bílých vín – pohár je putovní, cena je
udělovaná a předávaná ředitelem(kou)
Vinařské školy Valtice za nejlepší bílé víno
valtického malovinaře, vybírá ho subkomise v
případě, že je víno vybrané a postoupí ze
základní komise. Pokud víno nepostoupí je
určeno na základě bodového hodnocení ze
základní hodnotící komise.
4. Kníže červených vín - pohár je putovní, cena
je udělovaná a předávaná starostou(kou) Valtic
za nejlepší červené víno valtického malovinaře,
vybírá ho subkomise v případě, že je víno
vybrané a postoupí ze základní komise. Pokud
víno nepostoupí je určeno na základě
bodového hodnocení ze základní hodnotící
komise.
5. Pohár za nejvýše hodnocené víno pohár je
putovní, cena je otevřená a uděluje se vínu,
které bylo nejvýše bodově hodnoceno v
základní komisi, pohár předává významný host
Valtického koštu, pozvaný sdružením VV 2000.
6. Pohár jakostní víno – pohár je putovní, cena
je otevřená a je určena pouze pro vína
vyrobená v ČR. Uděluje se nejvýše
hodnocenému jakostnímu vínu soutěže. Pohár
předává významný host Valtického koštu,
pozvaný sdružením VV 2000.
7. Pohár růžové víno – pohár je putovní, cena
je otevřená a uděluje se nejvýše hodnocenému
růžovému vínu soutěže. Pohár věnoval a cenu
předává p. Lukáš Najbrt.
8. Pohár www.znalecvin.cz – pohár je putovní,
cena se uděluje pouze v kategorii malovinařů za
nejlepší kolekci vín (3 nejlépe hodnocená vína v
základních komisích od 1 vystavovatele). Pohár
věnoval a cenu předává zástupce internetové
encyklopedie Znalecvin.cz.
9. Cena Vinařské akademie Valtice – cena se
uděluje v kategorii malovinařů i firem vínům
vyrobeném z hroznů s původem ve Valticích
nebo
Úvalech.
Uděluje
se
nejvýše
hodnocenému vínu v základní hodnotící komisi.
Pokud víno postoupí ze základní komise do

subkomise, uděluje se vínu, které dosáhlo
nejvyššího počtu bodů v subkomisi. Cenu
věnovala Vinařská akademie a předává ji
prezident VAV.
10. Pohár společnosti STOMA - pohár je
putovní, cena se uděluje v kategorii
profesionálních výrobců vín za nejlepší kolekci
vín (3 nejlépe hodnocená vína v základních
komisích od 1 vystavovatele). Pohár věnovala
společnost STOMA a cenu předává její
zástupce.
11. Pohár NPU (Národní památkový ústav) cena je otevřená pro vína od malovinařů,
výrobců vína i zahraniční vína a uděluje se
nejlépe hodnocenému vínu odrůdy Ryzlink
rýnský. Víno vybírá subkomise v případě, že je
víno vybrané a postoupí ze základní komise.
Pokud víno nepostoupí je určeno na základě
bodového hodnocení ze základní hodnotící
komise. Cenu věnovala Správa zámku Valtice a
předává ji kastelán(ka) zámku Valtice.
12. Jméno vítěze putovního poháru v
příslušném roce se vyrývá do poháru. Vítěz má
právo pohár „držet“ 1 rok u sebe a využít držení
poháru ve svůj prospěch. V případě nemožnosti
umístit další jméno vítěze na pohár se pořizuje
pohár nový, stejného názvu. Původní pohár se
umístí trvale do městského muzea.
X. Medaile, diplomy:
1. Zlatá medaile se uděluje nejvýše
bodovanému vínu v kategorii a to zvlášť vínu
malovinaře a zvlášť vínu profesionálního
výrobce.
2. Stříbrná medaile se uděluje druhému
nejvýše bodovanému vínu v kategorii a to
zvlášť vínu malovinaře a zvlášť vínu
profesionálního výrobce.
3. Bronzová medaile se uděluje třetímu nejvýše
bodovanému vínu v kategorii a to zvlášť vínu
malovinaře a zvlášť vínu profesionálního
výrobce.
4. Všechny tři medaile v kategorii se udělí v
případě, že je vystaveno v kategorii min. 5 vín
(malovinaři nebo profesionální výrobci).
5. Při shodnosti bodů u více vín se udělí více
stejných medailí v jedné kategorii a to vždy
medailí vyšší hodnoty. Další medaile nižší
hodnoty se neudělí.
6. Diplom se udělí ostatním vínům bez rozdílu
vystavovatele (malovinař – profesionální
výrobce), jejichž bodové hodnocení bylo v první
třetině všech bodovaných vín.

XI. Kategorizace vín: Přihlášená vína se řadí a
hodnotí podle odrůd, které tvoří samostatné
kategorie pro hodnocení a uvedení v katalogu
výstavy. Pro vytvoření samostatné společné
kategorie malovinařů a profesionálních
výrobců je nutný minimální počet 6 vzorků v
kategorii. V případě nižšího počtu vzorků jsou
zařazena tato vína do kategorie „málo známé
bílé“ respektive „málo známé červené“.
XII. Ostatní ustanovení:
1. Celkem udělená ocenění nepřesáhnou 30% z
celkového počtu soutěžních vzorků. 2. Změny v
tomto statutu mohou být učiněné pouze po
odsouhlasení členskou schůzí sdružení VV
2000.
3. Pořadatel zveřejní statut a výsledky
hodnocení vín v jednotlivých ročnících min. po
dobu 1 roku po uskutečněném hodnocení vín
na webové stránce: www.vinarivaltice.cz

Tento statut byl schválen na valné hromadě
Vinařů Valtice 2000 dne 11. ledna 2011.
Změny statutu byly schváleny na členské schůzi
VV 2000, z.s. dne:
•
•

14. 2. 2016
12. 2. 2017.

Martin Štěpánek
předseda spolku VV 2000, z.s.

