Statut degustace vín členů spolku
Velká vína velkých vinic, z.s.
1. Pořadatel degustace

Velká vína velkých vinic, z.s., (dále jen VVVV) se sídlem 691 86 Perná č.p. 181, IČ:
07315767, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
spisovou značkou L 25135.
2. Poslání a cíl degustace
Posláním degustace je průběžně hodnotit kvalitu vín členů spolku VVVV, a to všech
kvalitativních úrovní těchto vín, tedy od „vína vinaře“ (VV), přes „víno vybrané vinice“
(VVV), až po kandidáty na budoucí „prémiová“ a „velká“ vína dle stanov spolku VVVV.
Po schválení prvních „prémiových“ vín bude spektrum vín členů spolku podléhajících
dalším pravidelným degustacím upřesněno.
Konečným cílem je návrat českého a moravského vinařství ke komplexním suchým
bílým i červeným vínům plně srovnatelným s velkými víny Evropy a celého světa
v souladu se stanovami spolku.
3. Určení degustace
Degustace je určena pouze pro vína vyprodukovaná členy spolku VVVV z jejich
vlastních vinic v souladu se stanovami spolku.
4. Termín a místo hodnocení
Pravidelné společné degustace výše uvedených vín členů spolku se budou konat
jednou ročně, v pevně stanoveném termínu, kterým je poslední čtvrtek v měsíci
lednu. První řádná degustace se tedy bude konat ve čtvrtek 26. ledna 2023.
Místem hodnocení je Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 696 19 Mikulčice č.ev.93.

5. Množství vzorku
Minimální množství přihlášeného vína u vinaře v okamžiku hodnocení není nijak
omezeno. Vzorek k degustaci představuje 2 láhve o obsahu 750 ml.
Za přihlášení vzorků se neplatí žádný poplatek.
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6. Přihláška
Přihláška musí obsahovat nejméně tyto údaje:
• jméno a příjmení člena spolku (producenta),
• označení odrůdy vína, ročníku, druhu vína resp. kandidátního vína dle hierarchie
vín spolku VVVV,
• v případě „kandidátních“ vín na „prémiová“ a „velká“ vína specifikace vinice (rok
výsadby, spon) popř. odkaz na registrační kartu vinic člena spolku,
• obsah zbytkového cukru, skutečný obsah alkoholu v % bez zaokrouhlování.
Součástí přihlášky kandidátních vín na „prémiová“ a „velká vína“ je i analytický rozbor
vín.
Vína kandidující na „prémiová vína“ mohou být přihlášena ke kontrolní degustaci
nejdříve po dosažení 2/3 požadované hodnoty stáří vinice dle stanov spolku.
Vína kandidující na „velká vína“ mohou být přihlášena ke kontrolní degustaci nejdříve
po dosažení 2/3 požadované hodnoty počtu sklizní dle stanov spolku;
Ostatní bílá vína členů spolku mohou být přihlášena k degustaci nejdříve 1. září roku
následujícího po sklizni a červená vína nejdříve 1. září druhého roku následujícího po
sklizni.
Přihlášky zasílají členové spolku na mail předsedy spolku nejpozději do konce prvního
týdne v měsíci lednu.

7. Odběr vzorků
Odběr vzorků probíhá:
•

ve Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 696 19 Mikulčice č. ev. 93 kterýkoliv den v

týdnu po předchozí telefonické domluvě na telefonu 731 546 542,
• ve vinařství Hana Mádlová, Sadová 1645, 691 02 Velké Bílovice ve všední
dny během pracovní doby po předchozí telefonické domluvě na
telefonech 602 155 844 a nebo 606 720 708.
Vzorky musí být dodány nejpozději 10 dní před stanoveným termínem hodnocení.

8. Hodnotící komise
Hodnotící komise se skládá z členů spolku VVVV, a to nejméně z nadpoloviční většiny
členů spolku. Účast na hodnocení je nutno předem nahlásit na mail předsedy spolku
a po nahlášení je tato závazná. Účast členů spolku na degustaci je doložena presenční
listinou. Pro hodnocení kandidátních „prémiových“ a „velkých“ vín může být hodnotící
komise, dle rozhodnutí členů spolku, doplněna o nezávislé degustátory.
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9. Podmínky hodnocení
Místnost světlá, dobře větraná o teplotě 18-22 °C, zajištěná proti vedlejším vlivům.
Nalévání a podávání vín probíhá tak, aby žádný degustátor neměl možnost jakkoliv
poznat identitu předkládaného vzorku. Pokud nalévání vín zajišťuje člen spolku, tento
se degustace nezúčastní (jeho hodnocení se nepočítá).
Degustátor má k dispozici seznam předkládaných vzorků s uvedením čísla vzorku,
ročníku, odrůdy a kategorie vína dle hierarchie vín spolku.
Dle požadavku přihlašujícího člena spolku uvedeného v přihlášce vína budou určená
vína před degustací předem dekantována.
Vzorky vín budou hodnoceny po skupinách - „flightech“ dle odrůd nebo příbuznosti
odrůd, dle ročníku kategorie a dále podle ročníku (sestupně) v odpovídajícím skle.
Vína se podávají v teplotách: bílé víno 10 - 12 °C, červené víno 14 -16°C,
Objektivita hodnocení a nestrannost zpracování výsledků musí být zajištěna. Výsledky
hodnocení budou archivovány dle rozhodnutí představenstva Spolku.

10. Systém hodnocení
Víno člena spolku je „schváleno“ pro přihlášenou deklaraci, pokud dosáhne minimálně
85 bodů. Hodnotí se po 5 bodových skocích (např. 80, 85, 90, 95 a 100) pro jasné
rozlišení kvality vína a výsledného bodového hodnocení, které je dáno průměrem
hodnocení od všech zúčastněných hodnotitelů, bez eliminace mezních hodnot. U vín,
kterým degustátor přidělí méně než 80 bodů je nutné uvést důvod tohoto nízkého
hodnocení (popsat případnou vadu vína).
Komise členů spolku zúčastněných na degustaci hodnotí v jeden hodnotící den vždy
maximálně 20 vzorků z přihlášených vín. Ostatní přihlášená vína se odloží na další
kolo hodnocení v termínu dle domluvy členů spolku. O výsledku hodnocení informuje
všechny členy spolku předseda spolku v nejkratším možném termínu po skončení
hodnocení.
Schválená vína členů spolku mohou být dále namátkově opakovaně kontrolována při
dalších degustacích.
V Mikulčicích 28. června 2022

____________________________________

Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.
předseda spolku
Velká vína velkých vinic, z.s.
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