
STATUT VELKOMORAVSKÉHO KOŠTU VÍN 

MIKULČICE 1.4.2023 

 
Pořadatelem výstavy „VELKOMORAVSKÝ KOŠT VÍN MIKULČICE 1.4.2023“ je spolek  

 
Mikulečtí vinaři z.s. 

Mikulčice 593 

696 19 Mikulčice 

IČ: 270 34 101 

 

 

I. Poslání a cíl výstavy 
a) Zhodnotit vína pocházejících od vinařů z obce Mikulčice a z přilehlých 

vinařských obcí. 

b) Zprostředkovat širokou odbornou výměnu zkušeností a poznatků z vinařské 

a vinohradnické problematiky. 

c) Poukázat na kvalitu vyráběných vín, a tím i na vyspělost a umění zdejších vinařů. 

 

II. Podmínky účasti na výstavě 
a) Zúčastnit se mohou všichni výrobci vína splňující tento statut.  

b) Pořadatel neodpovídá za správnost informací dodaných výrobcem vína. 

c) Výstava je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné. 

d) Víno může do soutěže přihlásit pouze jeho výrobce, případně jím zplnomocněná 

osoba. 

e) Jeden vzorek přihlášeného vína reprezentují 3 láhve o objemu 0,75 litru dodané 

výrobcem vína pořadateli výstavy. U speciálních vín, jako jsou například 

slámová vína, ledová vína, bobulové výběry a podobně, pak jeden vzorek 

přihlášeného vína reprezentují 3 láhve o minimálním objemu 0,375 litru. 

f) Množství vzorků vín od jednoho výrobce není omezeno. 

g) Dodané vzorky vín se stávají majetkem pořadatele. 

h) Do nesoutěžní přehlídky (vína v kategorii dle IV. d) e) ) dodá výrobce jednu 

láhev o minimálním objemu 0,75 litru. 

 

III. Označení vzorků vína 
Každá láhev musí být řádně a zřetelně označena údaji dle dodaného štítku. 

Minimálně musí obsahovat: 

a) Jméno výrobce, adresu, odrůdu, ročník. 

b) Víno může být označeno přívlastkem, ale v tom případě musí výrobce doložit 

doklad o zatřídění SZPI, alternativně může být víno v láhvi s originální etiketou 

obsahující požadované údaje dle vinařského zákona. 

c) Je možno použít láhve s originální etiketou. V takovém případě pořadatel při 

degustaci zajistí anonymizaci vzorku tak, aby byla znemožněna identifikace vína 

i výrobce. Pro zachování nestrannosti může pořadatel víno z netypické láhve 

přelít do standartizované lahve distribuované vinařům. 

d) Do katalogu výstavy budou uvedeny tyto informace:  

1) Evidenční číslo vzorku 

2) Příjmení, jméno, titul vinaře, nebo obchodní jméno firmy 

3) Obec 

4) Odrůda 



5) Ročník 

6) Zatřídění (splňuje li víno bod b), jinak bude kolonka ponechána prázdná) 

7) Poznámka (Zde budou uvedeny jiné, než výše uvedené údaje, pokud budou 

vinařem dodány. Tyto údaje jsou považovány pouze za informativní a 

pořadatel výstavy žádným způsobem neručí za soulad s platnou legislativou.) 

8) Bodové hodnocení. Zde bude uveden počet bodů, případně označení VO (vítěz 

odrůdy) nebo CH (šampion bílých/červených/rosé vín). 

 

V případě dodání vína s nečitelnými údaji na štítku si pořadatel vyhrazuje právo 

takové víno z hodnocení vyřadit. 

 

IV. Kategorizace vín 
 

Vína budou hodnocena v následujících kategoriích: 

a) bílá tichá vína rozdělená do podkategorií dle odrůd 

b) růžová tichá vína (rosé, klaret, růžák) bez dělení dle odrůd 

c) červená tichá vína rozdělená do podkategorií dle odrůd 

 

V rámci Velkomoravského koštu proběhne nesoutěžní přehlídka vín v následujících 

kategoriích: 

 

d) šumivá a perlivá vína bez další specifikace 

e) organická vína – oranžová vína, kvevri apod. bez rozdílů barvy 

 

Do nesoutěžní přehlídky mohou být zařazena i všechna dodaná vína, která neplní 

statut této výstavy. 

 

V. Odborný garant hodnocení 
a) Organizaci hodnocení řídí odborný garant výstavy, kterého zajistí pořadatel. 

b) Odborný garant je držitelem platného osvědčení II. stupně senzorických zkoušek 

SZPI nebo degustátorských zkoušek pořádaných Národním vinařským centrem v 

letech 2000-2007, tzv. Steidl, nebo zkoušek degustátorů pořádaných Národním 

vinařským centrem dle ČSN ISO 8586-2 a ČSN EN ISO 8586, případně 

evropských či mezinárodních ekvivalentů. 

c) Odborný garant  má zkušenosti s organizací národních nebo mezinárodních 

soutěží vín. 

d) Odborný garant řeší případné spory a nejasnosti vzniklé při hodnocení. 

 

VI. Organizace a zásady hodnocení vín 
 

a) Termíny sběru vzorků, degustace a výstavy stanovuje pořadatel. 

b) Předsedy a členy degustační komise jmenuje pořadatel z řad vinařů i odborné 

veřejnosti. 

c) Funkce degustátora je čestná a nezastupitelná. 

d) Hodnocení bude provedeno stobodovým systémem mezinárodní unie enologů 

OIV od roku 2009. 

e) Počet a složení hodnotících komisí bude stanoveno podle počtu přihlášených vín. 

Minimální počet členů v komisi je 3. 

f) Soubory vín k degustaci pro jednotlivé komise budou sestaveny přednostně dle 

jednotlivých odrůd, v případě málo zastoupených odrůd budou do souboru pro 

jednu komisi sloučeny přednostně odrůdy podobného charakteru. 



g) Degustátoři sedí v komisi u jednoho stolu, mohou spolu hodnocení konzultovat. 

h) Pokud to bude možné, budou předsedové hodnotících komisí obsazeni 

degustátory s platnými senzorickými zkouškami. 

i) Předseda komise odpovídá za řádný průběh hodnocení jeho komise a odevzdání 

výsledného hodnocení pořadateli. 

j) Pro degustaci se budou používat skleničky Strix 250 ml. 

k) Degustátoři dostanou před hodnocením nultý vzorek v kategorii bílých a 

červených vín. Nultý vzorek bude k dispozici po celou dobu hodnocení. 

l) Degustátoři dostanou k dispozici neutralizační bílé pečivo, pitnou vodu a nádobu 

na vylévání vzorků. 

m) Odborný garant degustace provede otevřené hodnocení nultého vzorku 

s vysvětlením svého bodového hodnocení. 

n) Vína se budou předkládat anonymně s uvedením evidenčního čísla vzorku, 

odrůdy a ročníku. 

o) Výsledné hodnocení vzorku vína vznikne dohodou všech členů hodnotící komise, 

v případě nedohody je výsledkem aritmetický průměr dosažených bodů 

jednotlivých členů hodnotící komise zaokrouhlený na celé číslo. 

p) U odrůd, jejichž zastoupení činí minimálně 6 vzorků, určí komise vítěze odrůdy. 

Vítězem odrůdy se stává víno z odrůdy s nejvyšším bodovým hodnocením. 

V případě stejného bodového hodnocení určí komise vítěze odrůdy dohodou, 

v případě neshody rozhodne garant. 

q) Je-li odrůda rozdělena mezi více komisí, stává se vítězem odrůdy víno 

s nejvyšším bodovým hodnocením. V případě stejného bodového hodnocení vín 

stejné odrůdy z různých komisí určí vítěze odrůdy garant. 

r) Každá komise vybere 1 vzorek vína, který považuje za nejlepší, napříč všemi 

odrůdami v hodnoceném souboru. Tento vzorek postupuje k přehodnocení 

subkomisí. Na výjimku, schválenou garantem, může jedna komise poslat na 

přehodnocení subkomisí dva vzorky. 

s) Absolutní vítěz kategorie bude vybrán minimálně pětičlennou subkomisí, 

sestavenou z předsedů jednotlivých komisí nebo navržených degustátorů a 

garanta, z vín postoupivších z jednotlivých komisí. Počet členů subkomise musí 

být vždy lichý. Při hodnocení absolutního vítěze kategorie je anonymizováno 

číslo vzorku, odrůda i ročník. 

t) Bude-li v dané kategorii hodnotit vína jen jedna komise, určí přímo absolutního 

vítěze kategorie bez dalšího posuzování subkomisí. 

u) Vína, která budou ze soutěže vyřazena, nebudou uváděna v katalogu výstavy vín. 

v) Vyřazena budou vína se zjevnou enologickou vadou s bodovým hodnocením 

nižším než 60 bodů. 

 

VII. Podmínky pro udělení cen a diplomů 
a) Z celkového počtu vystavovaných vín získá maximálně 30% nejlépe 

ohodnocených vín „DIPLOM“. O přesném podílu vín obdržících diplom 

rozhodne pořadatel dle skutečného počtu přihlášených vín. 

b) Nejlépe hodnocené víno odrůdy získá DIPLOM-VÍTĚZ ODRŮDY (VÍTĚZ 

CUVÉE). 

c) DIPLOM-VÍTĚZ ODRŮDY se uděluje pouze u odrůd, kde je zastoupeno 

nejméně 6 vín dané odrůdy (cuvée). 

d) Titul „ŠAMPION BÍLÝCH VÍN“ obdrží nejvýše ohodnocené bílé víno. 

e) Titul ŠAMPION RŮŽOVÝCH VÍN obdrží nejvýše ohodnocené růžové víno. 

f) Titul „ŠAMPION ČERVENÝCH VÍN“ obdrží nejvýše ohodnocené červené 

víno. 



g) Titul „NEJLEPŠÍ KOLEKCE VÍN“ obdrží vinař, který dosáhne nejlepší 

aritmetický průměr ze všech dodaných vzorků kolekce, přičemž za kolekci se 

považují nejméně 4 dodané vzorky. 

h) Cenu starosty Mikulčic obdrží nejvýše ohodnocené víno (jen jedno ze všech 

kategorií) deklarované vinařem jako víno z Mikulčic (viz část III, Označení 

vzorků). V případě rovnosti bodů rozhodne starosta Mikulčic. 

i) Podmínkou udělení titulu a předání ceny: 

 

Diplom-Vítěz odrůdy - je dodání minimálně 3 lahví zcela identického vína od 

každého vítězného vzorku. Vinař dostane protihodnotou jednu čestnou 

vstupenku. 

 

Šampion bílých vín - je dodání minimálně 6 lahví zcela identického vína od 

každého vítězného vzorku. Vinař dostane protihodnotou dvě čestné vstupenky. 

 

Šampion růžových vín - je dodání minimálně 6 lahví zcela identického vína od 

každého vítězného vzorku. Vinař dostane protihodnotou dvě čestné vstupenky. 

 

Šampion červených vín - je dodání minimálně 6 lahví zcela identického vína od 

každého vítězného vzorku. Vinař dostane protihodnotou dvě čestné vstupenky. 

 

VIII. Vyhlášení výsledků a předání cen 

 

Vyhlášení výsledků a předání cen Šampion bílých/červených/růžových vín, Nejlepší 

kolekce vín a Ceny starosty Mikulčic proběhne veřejně, na pódiu KD, v průběhu konání 

výstavy, v čase určeném pořadatelem. 

 

Předání diplomů bude probíhat individuálně v průběhu výstavy, případně budou 

diplomy distribuovány zástupcům jednotlivých vinařských spolků po skončení výstavy. 


