
STATUT ZNOJEMSKÉ GALERIE VELTLÍNŮ 2010  
 

 
1. Pořadatel přehlídky 
Přehlídka je v tomto ročníku organizována Občanským sdružením VOC Znojmo a Sdružením znojemských vinařů.  
 

 

2. Určení soutěže 
Přehlídka je otevřena pro tichá vína odrůdy Veltlínské zelené vyrobená z hroznů révy vinné, která splňují podmínky legislativy EU 
a Vinařského zákona. 
Je možné přihlásit vína následujících jakostních kategorií: 
víno zemské 
víno jakostní  
víno s přívlastkem - kabinet        
víno s přívlastkem - pozdní sběr        
víno s přívlastkem – výběr z hroznů        
víno s přívlastkem - výběr speciální (výběr z bobulí, ledové, slámové)      
víno s označením VOC 
zahraniční vína s označením dle národních předpisů      
 
Organizátor má právo na vyloučení vzorků, které nesplňují tento statut. 
 

 

3. Množství láhví a poplatek 
Přihlašovatel poskytne 6 lahví (objem 0,75 l a 0,5 l) nebo 9 lahví (objem 0,375 l a 0,2 l) do vlastnictví organizátora přehlídky. 
Každá láhev musí být přihlašovatelem označena podle platného vinařského zákona, včetně uvedení ročníku sklizně hroznů a čísla 
šarže.  
Přihlašovatel uhradí registrační poplatek ve výši 500 Kč včetně DPH nebo 20 EUR za každý přihlášený vzorek bankovním 
převodem na účet organizátora (Volksbank Znojmo, č.ú. 4200032339/6800) nejpozději do 16. 8. 2010. K úhradě poplatku lze 
využít i složenku. 
 

 

4. Přihláška a dodání vzorků 
Účastník přehlídky vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku na přiloženém formuláři-přihlášce nejpozději do 16. 8. 
2010 a dodá ji společně s přihlášenými vzorky na některou z níže uvedených adres: 
 
Prodejny společnosti BS vinařské potřeby s.r.o. 
Prodejna Znojmo – Brněnská 523, provozní doba Po-Pa 8.00-17.00, So 8.00 – 11.00, tel.: 515 260 600 
Prodejna Velké Bílovice – Čejkovská 35, provozní doba Po-Pa 8.00-17.00, So 8.00 – 11.00, tel.: 519 346 238 
Prodejna Mikulov – K Vápence 3203/10, provozní doba Po-Pa 8.00-17.00, So 8.00 – 11.00, tel.: 519 500 516 
Prodejna Brno – Svitavská 15, provozní doba Po-Pa 9.00-18.00, So zavřeno, tel.: 545 216 311 
 
Vyplněním a předáním přihlášky souhlasí přihlašovatel se zpracováním a publikací údajů o výrobci a vínu v katalogu přehlídky, 
dle rozsahu uvedeném v přihlášce. Vyplněnou přihlášku můžete odeslat i v elektronické podobě na adresu: 
tajemnik@vocznojmo.cz 
 
Organizátor přehlídky nevyžaduje zaslání kopie Rozhodnutí o zatřídění vína ani analytického rozboru z akreditované nebo 
pověřené laboratoře k přihlášeným vzorkům vín.  
 

 

5. Termín a místo hodnoceníůljk 
Hodnocení vín veřejností proběhne dne 4. 9. 2010 v Louckém klášteře ve Znojmě od 10 do 18 hodin. 
Hodnocení vín zúčastněnými zástupci médií proběhne dne 4. 9. 2010 v Louckém klášteře ve Znojmě od 14 do 16 hodin. 
 



6. Hodnotící systém 
Přihlášená vína budou ohodnocena přítomnými návštěvníky Znojemské galerie veltlínů 2010 na základě jejich vlastního posouzení. 
Každý návštěvník bude mít k dispozici kompletní katalog přihlášených vín s veškerými údaji o vínech i přihlašovatelích. U 
každého vína bude uvedeno, zda je víno možné u výrobce zakoupit a za jakou cenu. Vína budou návštěvníci ochutnávat dle 
vlastního výběru pochůzkovou formou s možností hlasování. Vína budou v sále rozdělena podle skupin (1, 2, 3) dále abecedně 
podle jména výrobce a dále dle ročníku a obsahu zbytkového cukru. Každý návštěvník dostane na základě počtu nakoupených 
bločků úměrné množství žetonů. Tyto žetony budou návštěvníci v období od 10.00 do 18.00 hod vhazovat do nádob připravených 
před každým ze zúčastněných vín a udělovat jim tak pozitivní body do hodnocení. Po ukončení hodnotícího období budou v každé 
skupině určena minimálně 3 vína se ziskem největšího počtu žetonů a budou jim uděleny medaile. 
Souběžně s hodnocením vín přítomnou veřejností proběhne od 14.00 do 16.00 v oddělených prostorách Louckého kláštera řízená 
degustace všech přihlášených vín pocházejících ze znojemské vinařské podoblasti (skupina č. 1). V hodnotící komisi zasednou 
přítomní zástupci médií. Nejlépe hodnocené víno získá titul Cena starosty města Znojma pro nejlépe hodnocené víno ze znojemské 
vinařské podoblasti. 
  

 

7.  Rozdělení vín do skupin 
Přihlášená vína se řadí do skupin podle původu vína.   
Skupina: 
č. 1 Veltlínské zelené ze znojemské vinařské podoblasti     
č. 2 Veltlínské zelené z ostatních vinařských podoblastí ČR   
č. 3 zahraniční Veltlínské zelené    
 

 

8. Vyhlášená ocenění 
Vyhlášena budou následující ocenění: 
Zlatá medaile bude udělena v každé skupině (1, 2, 3) vínu s největším počtem hodnotících žetonů. Pokud budou 

mít dvě nebo více vín stejné množství žetonů, získávají zlatou medaili všechna tato vína. 
Stříbrná medaile bude udělena v každé skupině (1, 2, 3) vínu s druhým největším počtem hodnotících žetonů. 

Pokud budou mít dvě nebo více vín stejné množství žetonů, získávají stříbrnou medaili všechna 
tato vína. 

Bronzová medaile bude udělena v každé skupině (1, 2, 3) vínu s třetím největším počtem hodnotících žetonů. Pokud 
budou mít dvě nebo více vín stejné množství žetonů, získávají bronzovou medaili všechna tato 
vína. 

Cena starosty města Znojma 
pro nejlépe hodnocené víno 
ze znojemské vinařské 
podoblasti 

Bude uděleno vínu ze znojemské vinařské podoblasti, které bude vybráno na základě hodnocení 
přizvaných přítomných novinářů. Víno musí být předmětem prodeje. Víno oceněné Cenou starosty 
města Znojma může zároveň získat jednu z výše uvedených medailí. 

 

 

9. Diplomy 
Jako certifikát ocenění příslušného vína medailí bude přihlašovateli vydán diplom, označující ocenění (Zlatá medaile, Stříbrná 
medaile, Bronzová medaile, Cena starosty města Znojma pro nejlépe hodnocené víno ze znojemské vinařské podoblasti) název 
vína, ročník a číslo šarže.   
 

 

10. Výsledky 
Vyhlášení výsledků veřejného i novinářského hodnocení proběhne v den přehlídky, tedy v sobotu 4. 9. 2010 v 19.00 hodin přímo 
v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě. Výsledky hodnocení rovněž najdete od 7. 9. 2010 na webových stránkách 
www.vocznojmo.cz, www.vinari-znojmo.cz, www.vinazmoravy.cz.  Všem přihlašovatelům bude zaslán poštou katalog přehlídky a 
informace o hodnocení vín veřejností i přítomnými novináři. 
 

 

11. Doprovodný program 
Souběžně s přehlídkou vín proběhne od 10.00 do 12.00 hodin soubor přednášek s vinařskou tematikou. Přednášejícími budou Prof. 
MUDr. Milan Šamánek, DrSc, FESC., Doc. MUDr, Zuzana Urbanová, CSc., Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského 
fondu, Ing. Jaromír Čepička, CSc., předseda Sdružení znojemských vinařů, Bc. František Koudela, předseda sdružení VOC 
Znojmo, o. s. 

http://www.vocznojmo.cz/
http://www.vinari-znojmo.cz/
http://www.vinazmoravy.cz/
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