
  

STATUT SOUTĚŽE 

POŘÁDAJÍCÍ: VOC vinice VELKÉ PAVLOVICE, z.s. 

POD ZÁŠTITOU: Unie Enologů ČR, z.s. 

ZA PODPORY: Města Velké Pavlovice 

ENOLOG SOUTĚŽE / KONTAKTNÍ OSOBA: Libor Jestřáb mob.: 728 572 625 / libor.jestrab@centrum.cz  

( Po – Pá / 7:00 – 15:00) 

 
 

 
Organizátorem soutěže je spolek vinařů VOC vinice VELKÉ PAVLOVICE, z.s. za podpory města Velké Pavlovice. Záštitu 

nad odborným hodnocením převzala Unie Enologů ČR, z.s. Cílem soutěže je odborně zhodnotit červená vína od 

producentů z České republiky, s důrazem na komplexní suchá červená vína. 

Hodnotit se budou pouze červená vína. 

České zemské víno 

Moravské zemské víno 

Jakostní víno odrůdové 

Jakostní víno s přívlastkem 

Víno originální certifikace 

Likérové víno 

Jakostní likérové víno 

1 . Kategorie 

Kategorie A. červená vína ročníku 2019 a starší s obsahem zbytkového cukru do 4 g/l 
  

Kategorie B. červená vína ročníku 2020 s obsahem zbytkového cukru do 4 g/l 

Kategorie C. červená vína ročníku 2020 a starší s obsahem zbytkového cukru od 4,1 g/l – 45 g/l 

Kategorie D. červená vína ročníku 2020 a starší s obsahem zbytkového cukru nad 45,1 g/l 

Vína do kategorií budou setříděna dle odrůd, ročníku a obsahu zbytkového cukru. 

2 . Vybírají se 4 lahve od vzorku. Přihlašovací poplatek je 300 Kč bez DPH za přihlášený vzorek. Dle přihlášených 

vzorků bude vystavena a zaslána faktura každému výrobci. 

3 . SBĚRNÁ MÍSTA: 

Vzorky vín se vybírají v termínu 11.1. – 4.2.2022 

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. 

Pod Břehy 565/54, Velké Pavlovice – výrobní hala 

Kontakt: Kateřina Pukančíková 733 677 233 ( Po – Pá / 8:00 –15:00) 
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VÍNO BLATEL a.s. 

Blatnice pod Svatým Antonínkem 855 

Kontakt: Iva Šantavá 775 707 258 ( Po – Pá / 8:00 – 15:00) 

Vinné sklepy Skalák 

Skalka 85 

Kontakt: Libor Jestřáb mob.: 728 572 625 ( Po – Pá / 7:00 – 15:00) 

BS Vinařské Potřeby 
Prodejna Velké Bílovice, Žižkovská 1230 / kontakt: 606 550 782 

Prodejna Mikulov, K vápence 3202 / kontakt: 519 500 516 

Prodejna Znojmo, Brněnská 523 / kontakt: 515 260 600 

4 . Od jednoho vzorku se vybírají 4 lahve. V případě Championa a vítězů kategorií organizátor odkoupí 6 lahví 

v ceně 150 Kč bez DPH za lahev. U vín oceněných Velkou zlatou 3 lahve v ceně 150 Kč bez DPH za lahev. 

Výrobci, kteří dodají 5 až 10 vzorků získají 1 vstupenku na výstavu zdarma. Výrobci, kteří dodají 11 a více 

vzorků získají 2 vstupenky na výstavu zdarma. 
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Vína se přihlašují přes systém ELWIS Národního vinařského centra www.elwis.cz 

Hodnocení proběhne 16.2.2022 od 8:30 a 12:30 v Centru Excelence ve Valticích na systému ELWIS. 

Komise hodnocení jsou 5-ti členné, předsedou komise je vždy člen Unie Enologů ČR, z.s. Další členové jsou 

nominování spolkem VOC vinice Velké Pavlovice z.s. 

Hodnotí se 100 bodovým systémem s krajní eliminací. V případě rovnosti bodů pro postup do finále o dvou  
či více vín je dalším kritériem aritmetický průměr bez krajní eliminace, případně dále medián. 
Každý člen komise hodnotící Kategorii A má k dispozici 10 sklenic. V Kategorii B, C a D 4 sklenice. 

Za účast v komisi je vyplacena mzda ve výši 500 Kč s DPH. 

8 . OCENĚNÍ: 

- 

- 

Vítěz kategorie A a B bude udělen, pokud bude v kategorii více jak 20 vzorků. 

CHAMPION výstavy je vybrán z kategorie A, a je tak i vítězem Kategorie A. Z každé komise hodnotící 

kategorii A budou vybrána 2 nejvýše hodnocená vína do finálního výběru. 

MLADÁ PERSPEKTIVA je vítěz kategorie B bude vybrán z nejvýše hodnoceného vína. V případě že bude 

kategorie B ve více komisích, vybere každá komise nejvýše hodnocené víno a vítěz je pak vybrán ve 

finálním výběru kategorie B. 

- 

- 

- 

CENA UNIE ENOLOGŮ bude udělena za nejlepší kolekci vín. Nejvyšší průměr 4 nejlépe hodnocených 

vzorků od jednoho producenta z kategorie A. 

MEDAILE 

Velká zlatá medaile nad 92 bodů 

Zlatá medaile 88 – 91 bodů 

Stříbrná medaile 85 – 88 bodů 

9.  VÝSTAVA se uskuteční v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích v sobotu 5.3.2022 

http://www.elwis.cz/

