
Diplomy:

1. Ocenění zlatým, stříbrným a bronzovým diplomem obdrží vystavovatel při dosažení
Zlatá medaile 86 bodů a více
Stříbrná medaile 83 – 85,99 bodů
Bronzová medaile 79 – 82,99 bodů
V případě rovnosti bodů, obdrží příslušný diplom všechna stejně bodově ohodnoce-
ná vína.

2. Organizátor se zavazuje neudělit více diplomů, než odpovídá 20% celkového počtu 
přihlášených vín.

Mimořádné ceny:

• Šampion celostátní výstavy vín - 
Cena ministra zemědělství ČR Ing. Mariana Jurečky

• Šampion bílých vín - 
Cena senátora Ing. Jana Hajdy

• Šampion červených vín - 
Cena hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška

• Šampion růžových vín - 
Cena starosty města Břeclavi Ing. Pavla Dominika

• Šampion speciálních vín - 
Cena předsedy ÚS ČZS Břeclav JUDr. Pavla Ruse

• Nejvýše hodnocené víno člena ČZS – 
Cena předsedy ČZS Stanislava Kozlíka

 Jeden vzorek může získat pouze jednu mimořádnou cenu

Vystavovatel, jehož vzorek získá některé z ocenění „Šampion“, „Vítěz odrůdy“ nebo 
některou z mimořádných cen, se zavazuje prodat pořadateli 5 lahví tohoto vína za cenu 
100 Kč/láhev.

Vystavovatelům, kteří si ocenění nevyzvednou, budou doručena.

Vzorky vín je možné zasílat do 24. 4. 2016

Adresa pro zasílání vzorků poštou:
JUDr. Pavel Rus, Na Širokých 22, 690 02 Břeclav, tel. 777 076838,
e-mail: zahradkari.breclav@seznam.cz

Zasílání vzorků ze Slovenské republiky se řídí pokyny Republikového výboru Slovenské-
ho zväzu zahradkárov Bratislava a Okresného výboru Slovenského zväzu zahrádkárov 
Trnava.

Reklamu do výstavního katalogu si může dle zvážení zadat právnická nebo fyzická osoba, 
případně za obec společně za úhradu.

Za garanta Celostátní výstavy vín s mezinárodní účastí
Předseda Územního sdružení Břeclav
JUDr. Pavel Rus

STATUT
Celostátní výstavy vín

Českého zahrádkářského svazu, z. s. 
s mezinárodní účastí 

Břeclav 2016

27. 5. – 28. 5. 2016
v Kulturním domě Na Obecní 

ve Staré Břeclavi



Český zahrádkářský svaz, z.s. pod záštitou ministra zemědělství ČR Ing. Mariana Jurečky, 
hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a starosty města Břeclavi Ing. Pav-
la Dominika, za podpory Vinařského fondu České republiky, státních a samosprávních 
orgánů Jihomoravského kraje pořádají ve dnech 27. 5. – 28. 5. 2016 v Kulturním domě Na 
Obecní ve Staré Břeclavi, město Břeclav, Celostátní výstavu vín Českého zahrádkářského 
svazu, z. s. s mezinárodní účastí.

Garantem výstavy je Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Břeclav.

Termíny:

Degustace – 
sobota 14. 5. 2016 od 10.00 hod., 
v KD Na Obecní ve Staré Břeclavi.

Slavnostní zahájení výstavy a předání ocenění – 
pátek 27. 5. 2016 od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Otevření Celostátní výstavy vín ČZS pro veřejnost – 
pátek 27. 5. 2016 od 17.00 hod. do 22.00 hod., 
sobota 28. 5. 2016 od 09.00 hod do 22.00 hod.

Odborný seminář – 
pátek 27. 5. 2016 od 9.00 hod. do 12.00 hod., 
ve Vzdělávacím centru, Dům školství, ul. 17.listopadu 1a, v Břeclavi

Poslání a cíl výstavy:
1. Odborně posoudit vína od profesionálních a amatérských vinařů z různých vinař-

ských oblastí, obcí a tratí dle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství.
2. Umožnit pěstitelům vinné révy a výrobcům vína výměnu poznatků a zkušeností 

z oboru vinohradnického – vinařského s bezprostřední možností porovnání jakosti 
výstavního vína z domácí i zahraniční produkce.

3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vzta-
hů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.

4. Doprovodnou přednáškovou činností vysoce kvalifi kovaného lektorského sboru obo-
hatit vinařskou obec o nejnovější vývojové trendy a poznatky získané v současnosti 
na poli vinařství a vinohradnictví.

Podmínky výstavní účasti:
1. Účastnit se mohou svými víny domácí i zahraniční vinaři, kteří splní podmínky 

tohoto statutu.
2. Vína musí odpovídat zákonu č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství v platném 

znění a přímo použitelných a souvisejících předpisů Evropské unie.
3. Všechna vystavovaná vína budou vinaři na výstavu darována.
4. Každý vzorek obsahuje tři láhve 0,75 l nebo 4 láhve menšího objemu v případě 

speciálních vín (ledové, slámové, výběry atd.), které budou označeny visačkou. Víno 
bude označeno těmito údaji: Název a adresa výrobce, název odrůdy, jakostní ozna-
čení °ČNM, rok výroby. Láhve budou při odběru vzorků vyměněny.

5. Rozvoz skla - lahví bude uskutečněn ve dnech 21. 3. – 23. 3. 2016.
6. Svoz vzorků bude probíhat v termínu 14. 4. – 24. 4. 2016. Dodané vzorky po tomto 

datu nebudou na výstavu přijaty.

Kategorie vín:
1. Vína bílá odrůdová a jejich určené směsi s uvedením cukernatosti v °ČNM při sběru.
2. Vína červená odrůdová a jejich určené směsi s uvedením cukernatosti v °ČNM při 

sběru.
3. Vína růžová a klarety s uvedením stupňů cukernatosti v °ČNM při sběru.
4. Vína ledová, slámová, tokajské výběry a výběry z bobulí s uvedením stupňů cuker-

natosti v °ČNM při sběru.

Hodnocení vín:
1. Degustace a hodnocení vín se uskuteční 14. května 2016 od 10. 00 hod., v Kul-

turním domě Na Obecní ve Staré Břeclavi. Registrace začíná v 9.00 hod.
2. Vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhne 27. 5. 2016 ve 13.00 hod. v rámci 

slavnostního otevření výstavy v KD Na Obecní ve Staré Břeclavi za účasti pozvaných 
hostů a oceněných vystavovatelů.

3. Vína budou hodnocena 100 bodovým systémem Mezinárodní unie enologů (O.I.V.)
4. Jednotlivé vzorky budou seřazeny k hodnocení podle odrůd a ročníků.
5. Vína budou předkládána anonymně pouze s číslem vzorku.
6. Hodnotitelům se uvádí pouze kategorie, odrůda a ročník.
7. Hodnotící listy budou evidovány a archivovány.

Odborné hodnotící komise:
1. Předsedy a členy hodnotících komisí a předsedy a členy subkomise jmenuje organi-

zační výbor výstavní komise Českého zahrádkářského svazu.
2. Komise hodnotící je 4 - členná.
3. Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků 

započítává.
4. Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná.
5. Předsedové komisí musí být držiteli platného osvědčení o vykonání senzorických 

zkoušek pro hodnocení vín.
6. Ostatní hodnotitelé prošli školením degustátorů.

Udělení hlavních cen a diplomů:

Šampioni výstavy:

1. Šampionem Celostátní výstavy vín ČZS se stává víno s absolutně nejvyšším 
bodovým ohodnocením ze všech vystavovaných vín.

2. Šampion bílých vín bude udělen nejlépe hodnocenému bílému vínu.
3. Šampion červených vín bude udělen nejlépe hodnocenému červenému vínu.
4. Šampion kategorie růžových vín bude udělen nejlépe hodnocenému vzorku této 

kategorie bez rozdílu odrůd.
5. Šampion speciálních vín (ledové, slámové, výběry atd.) nejvýše hodnocené víno 

této kategorie bez rozdílu odrůd.
V případě rovnosti v dosažení počtu bodů, bude vítězné víno vyhodnoceno subkomisí.

Vítězové odrůd:

1. Vítězem odrůdy se stává nejlépe hodnocené víno v odrůdě, v případě rozdělení 
odrůdy do více komisí vyhodnotí vítěze subkomise za účasti předsedů těchto komisí.

2. Podmínkou udělení ocenění Vítěz odrůdy je účast minimálně 10-ti vzorků vín v dané 
odrůdě.
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