STATUT
soutěžní výstavy vín s mezinárodní účastí

17. VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE
soutěž 25.3. - 26.3.2019
výstava 12.4. - 13.4. 2019
I. Pořadatel:
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., člen Cechu českých vinařů.
II. Poslání a cíl:
Odborně posoudit vína z různých vinařských oblastí, obcí a tratí, a tím podpořit
výrobu a prodej vín. Zprostředkovat osobní výměnu zkušeností a poznatků z
vinohradnicko - vinařského oboru.
Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenskýchvztahů
mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
III. Podmínky účasti soutěži:
Účastnit se mohou domácí vína i vína ze zahraničí, která splní podmínky tohoto
statutu. Soutěž se vyhlašuje pro vína zemská, jakostní, jakostní s přívlastkem a vína
šumivá. Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat Zákonu o vinohradnictví a
vinařství č.321/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a souvisejícím předpisům
Evropských společenství.
Soutěžní kategorie - Vína budou klasifikována a zatříděna a senzoricky
posouzena (dále hodnocena) dle následujících kategorií podle specifikace:

Soutěž vín ČR :
A) Bílá vína odrůdová a známková, se zbytkovým cukrem do 4 g/l.
B) Bílá vína odrůdová a známková, se zbytkovým cukrem 4 g/l - 12 g/l.
C) Bílá vína odrůdová a známková, se zbytkovým cukrem 12 g/l - 45 g/l.
D) Červená vína odrůdová a známková, se zbytkovým cukrem do 4 g/l.
E) Červená vína odrůdová a známková, se zbytkovým cukrem 4 g/l. - 45 g/l.
F) Růžová vína odrůdová a známková, se zbytkovým cukrem do 4 g/l.
G) Růžová vína odrůdová a známková, se zbytkovým cukrem 4 g/l - 12 g/l.
H) Růžová vína odrůdová a známková, se zbytkovým cukrem 12 g/l. - 45 g/l.
I) Bílá, růžová a červená vína odrůdová a známková, se zbytkovým cukrem nad 45 g/l.
J) Vína šumivá a sekty

Soutěž zahraničních vín :
K) Bílá vína ze zahraničí se zbytkovým cukrem do 4g/l
L) Bílá vína ze zahraničí se zbytkovým cukrem od 4g/l do 45g/l
M) Růžová vína ze zahraničí bez ohledu na výši zbytkového cukru
N) Červená vína ze zahraničí se zbytkovým cukrem do 4g/l
O) Červená vína ze zahraničí se zbytkovým cukrem od 4g/l do 45g/l
P) Vína speciální - sladká nad 45g/l
Q) Šumivá vína - sekty ze zahraničí bez ohledu na výši zbytkového cukru

Přihláška se vyplňuje elektronicky pomocí on-line přihlašovacího systému na webové stránce :

http://www.elwis.cz

Přihláška obsahuje identifikaci přihlašovatele (případně výrobce vína, pokud je
odlišný od přihlašovatele) a u jednotlivých přihlašovaných vín identifikace minimálně
s těmito údaji:
- obchodní název vína
- odrůda, resp. cuvée
- jakostní zařazení podle vinařského zákona
- ročník sklizně
- vinařská oblast, podoblast, příp. obec a viniční trať
- kategorie
- číslo šarže
- obsah zbytkového cukru (g/l)
- obsah titrovatelných kyselin (g/l)
- objem alkoholu (% obj.)
- velikost šarže (l) – max. dle Rozhodnutí o zatřídění
- objem láhve
Výrobce, nebo dovozce (přihlašovatel) odevzdá vytištěnou přihlášku, podepsanou
kompetentní osobou za přihlašovatele, současně s předáním vzorků (od jednoho
vzorku 6 ks lahví) na sběrná místa nejpozději do 13. března 2019 do 16.00 hodin.
(na základě Vaší on-line přihlášky Vám bude vystavena a zaslána faktura za
příslušný počet vzorků). Cena za jeden soutěžní vzorek je 300 Kč včetně DPH.
Součástí přihlášky je ke každému vínu:
- Osvědčení o chemickém rozboru vína z příslušné laboratoře.
- Rozhodnutí o zatřídění vína; v případě zemských vín doložení původu hroznů
(výkupní lístek nebo osvědčení o registraci vinice od ÚKZÚZ).
- Žádáme o označení kartonu příjmovým číslem vzorku, dle online přihlášky.
- Kopie přihlášky se odešle mailem na vankat@ortopedicke-centrum.cz
Součástí přihlášky je chemická analýza, uvedení množství přihlášeného vína a u
tuzemských vín v kategorii A – J doklad o původu vína pro jakostní vína, jakostní
vína s přívlastkem, jakostní šumivá vína s.o. , jakostní šumivá aromatická vína
s.o. a doklad o původu suroviny u zemských vín. Chemická analýza musí
obsahovat minimálně následující analytické hodnoty:
skutečný obsah alkoholu, zbytkový cukr,celková kyselost. Do soutěže může být
přihlášené jen víno, kterého má soutěžící nejméně 200 litrů, u vín kategorie C
nejméně 50 litrů.
Dokladem o původu vína se rozumí - kopie rozhodnutí SZPI, respektive MZe ČR o
zatřídění vína (lze nahradit evidenčním číslem jakosti). Dokladem o původu suroviny
pro výrobu zemského vína z ČR se rozumí:
- kopie evidenčního listu pozemku osázeného révou vinnou
- kopie dokladu o nákupu hroznů
Výrobce/Přihlašovatel poskytne bezplatně 6 láhví do vlastnictví organizátora soutěže.

IV. Hodnocení vín:
- Místnost světlá, dobře větraná, zajištěná proti vedlejším vlivům
- Každý degustátor má k dispozici samostatný degustační stůl chráněný proti rušivým
vlivům
- Nalévání a podávání vín musí probíhat tak, aby degustátor neměl možnost poznat
identitu předkládaného vzorku.
- Degustátor má k dispozici seznam předkládaných vzorků s uvedením evidenčního
čísla vzorku, ročníku a kategorie.
- Degustační sklenice odpovídají typu podle pravidel OIV, nebo podobné nebroušené
a nepotištěné degustační sklenice na stopce o objemu min.150ml.
- Komise pracuje v době mezi 9.00 až 18.00 hod, přestávky mezi hodnocením určují
předsedové komisí.
- Pořadí vzorků musí odpovídat pravidlům hodnocení - vína jsou seřazena podle
kategorie/ odrůdy a dále podle ročníku (sestupně) a podle obsahu zbytkového cukru
(vzestupně).
Hodnocení vín proběhne prostřednictvím elektronického systému NVC. Systém se
skládá z originálního softwaru, serveru, WiFi vysílače a netbooku pro každého
degustátora.
- Hodnocení vín proběhne v pondělí a úterý, ve dnech 25. 3. - 26. 3. 2019 v Hotelu
Koliba, Českolipská 2100 v Litoměřicích.
- O podrobném programu hodnocení budete včas informováni.
- Vína se hodnotí 100 bodovým systémem dle OIV.
- Jednotlivé vzorky jsou sestaveny podle odst. III bodu 3. tohoto statutu.
- Hodnotí se systémem aritmetického průměru s eliminací krajních hodnot.
- Vína se předkládají anonymně v zakryté lahvi, pouze s číslem vzorku.
- Ocenění budou předána organizačním výborem soutěže v 16:00 hod. na výstavě
Vinařské Litoměřice dne 12. 4. 2019 a vinařům, kteří se výstavy nezúčastní, bude
ocenění zasláno poštou. V případě rovnosti bodů je uděleno odpovídající množství
medailí, avšak s přihlédnutím k podmínce uvedené v čl. VIII., odst. 8. tohoto Statutu.
Na základě podnětu od hodnotitele, nebo na základě vlastního uvážení, si může
předseda hodnotící komise vyžádat odborný rozbor vzorku. Podnět k přehodnocení
vína odborným rozborem vzorku podá předseda hodnotící komise na základě
hlasování všech členů komise. Pokud výsledek rozboru nebude odpovídat hodnotám
uvedených na příslušné přihlášce, bude soutěžní vzorek vyřazen ze soutěže.
Odborný rozbor soutěžního vzorku bude proveden do 24.hodin.
Championu výstavy se neuděluje zlatá medaile, ale medaile Champion výstavy.

V. Odborné komise:
Komise se skládají nejméně ze čtyř členů a předsedy, který má zkušenosti z
národních či mezinárodních soutěží vín. Hodnocení předsedy komise se započítává
do celkového hodnocení. Každá komise hodnotí v jednom dni nejvýše 55 vzorků.
Předsedy a členy odborných komisí včetně odborného garanta soutěže jmenuje
organizační výbor s předsednictvem Cechu českých vinařů. Funkce hodnotitele
je čestná a nezastupitelná. Hodnotitelé musí být držiteli platného osvědčení o
degustační zkoušce, která vyhovuje podmínce uvedené v příloze č. 14, vyhlášky
č. 323/2004 Sb. V platném znění.
VI. Vyhodnocení vín a ceny:
1. Vínům všech kategorií, která dosáhnou 90 - 100 bodů bude udělena “velká zlatá
medaile”, vínům všech kategorií, která dosáhnou 86 - 89,99 bodů bude udělena
zlatá medaile a vínům, která dosáhnou 83 – 85, 99 bodů bude udělena stříbrná
medaile.
2. Champion vín ČR, bude přehodnocen komisí složenou z předsedů komisí soutěže
3. Nejvýše ohodnocené víno výstavy bílé ČR
4. Nejvýše ohodnocená víno výstavy růžové ČR
5. Nejvýše ohodnocené víno výstavy červené ČR
6. Nejlepší odrůdové a známkové víno výstavy ČR se zb. cukrem nad 45g
7. Nejlepší šumivé víno – sekt ČR
8. Nejvýše hodnocené víno vinařské oblasti Čechy
9. Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Čechy
10. Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Morava
11. Nejlepší zahraniční víno bílé a růžové
12. Nejlepší zahraniční víno červené
13. Nejlepší zahraniční sekt
14. Nejvýše ohodnocené zahraniční víno
15. Nejvýše ohodnocené víno soutěže, ze všech soutěžních kategorií (A - Q)
16. Nejvýše hodnocená vína v jednotlivých soutěžních kategorií budou oceněna
titulem “Vítěz kategorie”
Výběr Championa provede komise složená z předsedů komisí, ředitele soutěže,
která anonymně přehodnotí vždy dvě nejvýše obodovaná vína z kategorií A, B, D,
F, G za podmínky, že v základní soutěži získaly nejméně 86 bodů. Přehodnocení
Championa se provede tak, že bez bodování se určí pořadí. V katalogu výstavy nebude
uvedeno u Championa bodové ohodnocení. Všechny ostatní soutěžní vzorky budou
uvedeny včetně bodů dosažených v soutěži.

VII. Podrobný popis ocenění:
- Champion vín z ČR – cena bude udělena nejlepšímu vínu oceněnému v rámci
soutěže.
- Nejvýše ohodnocené víno výstavy bílé ČR – cena bude udělena nejvýše
hodnocenému bílému vínu v rámci soutěže.
- Nejvýše ohodnocená víno výstavy růžové a klaret ČR – cena bude udělena
nejvýše hodnocenému růžovému vínu oceněnému v rámci soutěže.
- Nejvýše ohodnocené víno výstavy červené ČR – cena bude udělena nejvýše
hodnocenému červenému vínu oceněnému v rámci soutěže.
- Nejlepší odrůdové a známkové víno výstavy ČR se zb. cukrem nad 45g – cena
bude udělena nejvýše hodnocenému odrůdovému a známkovému vínu se zbytkovým
cukrem nad 45g v rámci soutěže
- Nejlepší šumivé víno – sekt ČR v soutěži – cena bude udělena nejvýše
hodnocenému šumivému vínu – sektu oceněnému v rámci soutěže.
- Nejvýše hodnocené víno vinařské oblasti Čechy v soutěži – cena ředitele
soutěže Jiřího Čábelky, bude udělena nejvýše hodnocenému vínu vinařské oblasti
Čechy oceněnému v rámci soutěže.
- Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Čechy – cena Cechu českých vinařů cena bude udělena soutěžní kolekci čtyř a více soutěžních vzorků vín soutěžícímu,
jehož všechny přihlášené vzorky vín dosáhnou nejvyššího aritmetického průměru.
Hodnotí se všechny přihlášené vzorky vína.
- Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Morava – cena bude udělena soutěžní
kolekci čtyř a více soutěžních vzorků vín soutěžícímu, jehož všechny přihlášené
vzorky vín dosáhnou nejvyššího aritmetického průměru. Hodnotí se všechny
přihlášené vzorky vína.
- Nejlepší zahraniční víno bílé a růžové – cena bude udělena nejvýše
hodnocenému vínu v dané kategorii oceněnému v rámci soutěže.
- Nejlepší zahraniční víno červené – cena bude udělena nejvýše hodnocenému
vínu v dané kategorii oceněnému v rámci soutěže.
- Nejlepší zahraniční sekt v soutěži - cena bude udělena nejvýše hodnocenému
zahraničnímu šumivému vínu – sektu oceněnému v rámci soutěže.
- Nejvýše ohodnocené zahraniční víno - cena bude udělena nejvýše
hodnocenému vínu ze zahraničí, bez ohledu na výši zbytkového cukru oceněnému v
rámci soutěže.
- Nejvýše ohodnocené víno soutěže, ze všech soutěžních kategorií
(A - Q) cena bude udělena nejvýše hodnocenému vínu v soutěži, bez ohledu na
zařazení do kategorie
Pro všechny kategorie: V případě, že nejvyššího bodového ohodnocení dosáhne
více než jeden soutěžní vzorek vína, bude dalším hodnotícím kritériem celkový
průměr bodů od všech degustátorů v komisi a bude-li shodný, rozhoduje medián.

VIII. Zvláštní ustanovení:
1. Předběžné výsledky budou k dispozici ihned po skončení hodnocení. Vyhlášení
oficiálních výsledků soutěže VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2018 bude na webových
stránkách www.ortopedicke-centrum.cz nejpozději 1. 4. 2019.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo na tisk a distribuci samolepek s logem VL pro vína
oceněná medailí v nominální hodnotě Kč 3,- + DPH, nad 5000ks. za 2,50 Kč.
3. Pořadatel odprodá na požádání soutěžícího samolepky pro oceněnou šarži vína
(champion ,zlatá medaile a stříbrná medaile) v počtu dle množství vína uvedeného
na přihlášce, za cenu stanovenou výborem VL.
4. Svévolné označování vín logem VL (napodobeninou medailí) je považováno
za porušení statutu, nekalé soutěžní jednání, zasahování do práv pořadatele a
zneužití registrované známky.
5. Organizátor má právo vyloučit vzorky vín, které nesplňují tento statut, znění
zákona č.321/2004Sb., v platném znění anebo platné předpisy ES (tato vína
propadají ve prospěch výstavy).
6. Vína starších tuzemských ročníků, s výjimkou zemských vín, budou bez
rozhodnutí SZPI o zatřídění ze soutěže vyloučena.
7. Minimální počet soutěžních vzorků v kategoriích je 5 vzorků v případě menšího
počtu soutěžníchvzorků, bude soutěžní vzorek hodnocen, ale vínu nebude
uděleno ocenění.
8. Celkem udělená ocenění nepřesáhnou 30% z celkového počtu soutěžních
vzorků.
9. Organizační výbor soutěže má právo vyloučit vzorky vín, které na návrhy
předsedůhodnotitelských komisí budou zaslány na srovnávací analytické rozbory do
akreditované laboratoře a následný rozbor ukáže jiné naměřené hodnoty, než jsou
uvedeny v přihlášce a jsou neodpovídající dané kategorii. Analytické rozbory bude
provádět akreditovaná laboratoř Bohemia Sekt s.r.o.
10. Pořadatel zveřejní statut, přihlášky a výsledky hodnocení na:

www.ortopedicke-centrum.cz

SBĚRNÁ MÍSTA PRO VZORKY VÍN A PŘIHLÁŠKY
Malý vinař - Ing. František Mádl
Sadová 1465
691 02 Velké Bílovice
Odpovědná osoba -paní Helešicová
Pracovní doba:Po - Pá - 9.00 - 18.00
Tel.:602 155 844
Vinařství Čech s.r.o.
691 53 Tvrdonice
Odpovědná osoba - pan Čech
Pracovní doba:Po - Pá - 7.00 - 15.30
Tel.:519 339 124, 603 267 948

Zemědělské družstvo SEDLEC
691 21 Sedlec u Mikulova
Pracovní doba: Po - Pá - 8.00 - 15.00
Odpovědná osoba – pani Minaříková
Tel.: 777 719 117

Agrofrukt Kamýk
Velká Dominikánská 11
412 01 Litoměřice
Pracovní doba:Po - Pá 8.00 – 14.00
Tel.:416 732 829, 723 164 904

Prodejna vín v Louckém klášteře
Loucká ul.
669 02 Znojmo
Prodejní doba: Po - Pá 9.00 - 18.00
Tel.:515 267 237, 606 707 626

VINO – JANO s.r.o.
Vinohradnická 60
900 91 Limbach
Prodejní doba: Po - Pá 9.00 - 16.00
Odpovědná osoba – pan Ján Janušík
Tel.:00421 903 444 307

Josef Dufek Svatobořice - Mistřín
Pod Sokolovnou 1185/17
696 04 Svatobořice-Mistřín
Odpovědná osoba – pan Dufek
Tel.:602 540 500, 518 620 416

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SOUTĚŽE:
Jiří Čábelka – ředitel soutěže, Cech českých vinařů
Ing. Slavomír Hermann - jednatel BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Ing. František Mádl - Vinařství Ing. František & Hana Mádlovi Velké Bílovice
Ctirad Králík - sklepmistr ZD Sedlec, Sedlec u Mikulova
Ludvík Maděřič - Vinařství Ludvík Maděřič, Moravský Žižkov
ing. František Kupsa - Žernosecké vinařství s.r.o.
Vladimír Šuhájek - koordinátor soutěže
Jan Podrábský- koordinátor soutěže
MUDr. Pavel Kacerovský - ředitel výstavy VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE
Ing. Barbora Kubíková - projektová manažerka, ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Marie Vaňkátová - projektová manažerka, ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Petr Vaňkát - projektový manažer, ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
POŘADATEL: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
jednatel společnosti MUDr. Pavel Kacerovský
Masarykova 94/209, 40001 Ústí nad Labem
Petr Vaňkát - 739 630 748,
Ing. Barbora Kubíková - 603 870 041
E-mail: vankat@ortopedicke-centrum.cz
kubikova@ortopedicke-centrum.cz
www.ortopedicke-centrum.cz
Číslo účtu: KB 27-3401960217/0100
IBAN: CZ7701000000273401960217
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
KB a.s. – pobočka Ústí nad Labem
Bílinská 2
400 42 Ústí nad Labem

