
 

   

 

 
STATUT 

1. ročník mezinárodní soutěže vín 

 
VÝSTAVA VÍN TROJZEMÍ 2023 

 
 

 
I. Poslání a cíl 
Soutěžní přehlídka „Výstava vín Trojzemí“ spojuje unikátní vinařské oblasti Jižní Moravy, 
Slovenska a Rakouska, které spolu bezprostředně sousedí, a které mají dlouholetou společnou 
historii společenskou, kulturní, obchodní i vinařskou narušenou na straně jedné železnou 
oponou, na straně druhé rozpadem Československa. Cílem výstavy je oživení vztahů, další 
propagace a podpora vína a vinařství, srovnání vín na mezinárodní úrovni, vytvoření prostoru 
pro dialog a spolupráci zúčastněných vystavovatelů, a komunikace na linii producent - 
prodejce - spotřebitel. Každý z vinařů bude mít možnost porovnání svého vína nejen v rámci 
našeho regionu, ale také v rámci širšího příhraničního celku. V neposlední řadě touto výstavou 
obohacujeme kulturní život hraničního města Hodonína.      
 
 
II. Termín a místo konání  
Svoz vzorků:       27. 3 – 2. 4. 2023  
Hodnocení přihlášených vín:     8. 4. 2023, 9-15 hod. Dům kultury 
        Hodonín  
Vyhlášení, předání cen a diplomů 
a výstava zúčastněných vín:     22. 4. 2023, 14-22 hod. Dům  
        kultury  Hodonín  
  
III. Organizátor soutěže  
Spolek Jsme Hodoňáci, z.s. , Nádražní řádek 1268/20, 695 01 Hodonín. 
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Navrátilová, tel.: +420 607 664 558, e-mail: jsme@hodonaci.cz, 
info a dokumentace ke stažení na webové stránce www.jsmehodonaci.cz. 
Odborný garant degustace bude jmenován organizátorem z řad významných vinařských 
osobností se zkušenostmi s řízením významných vinařských soutěží.   
  
 
 



 

   

IV. Účast, zveřejnění pravidel a výsledků soutěže  
Soutěž je otevřena pro všechna vína z výše uvedených oblastí vyrobená pouze z odrůd 
schválených pro pěstování v zemích EU. K účasti na soutěžní přehlídce vín „Výstava vín 
Trojzemí“ jsou zváni všichni výrobci vína s původem v České republice nebo Slovenské 
republice nebo v Rakousku, kteří splní podmínky tohoto Statutu. Přihlášením do soutěže 
vyjadřuje přihlašovatel souhlas s respektováním podmínek tohoto Statutu.  
Podmínky soutěže (Statut) budou dodávány přihlášeným vystavovatelům od 9. ledna 2023 v 
elektronické podobě (e-mail ve formátu pdf) a ke stažení na internetových stránkách 
pořádajícího spolku www.jsmehodonaci.cz.   
Výsledky budou uveřejněny v katalogu výstavy, který bude rozeslán v elektronické podobě 
přihlášeným vinařstvím, zveřejněn na webu www.jsmehodonaci.cz a v tištěné podobě v místě 
konání vyhodnocení.  
 
V. Přihláška, registrační poplatek, sběr vzorků  
Přihláška  
Přihlášení vinařství a vzorků do soutěže se provádí jednou přihláškou. 
Přihláška bude a) zaslána elektronicky na žádost zájemce o účast, b) ke stažení na webu 
www.jsmehodonaci.cz. 
Přihláška každého vzorku bude obsahovat: obchodní název vína, odrůda/odrůdová skladba, 
ročník sklizně, přívlastek, obsah zbytkového cukru, číslo šarže, vinařská obec, země původu, 
jméno a adresa výrobce vč. kontaktu. Pořadatel přijme do soutěže i vzorky bez informace o 
obsahu zbytkového cukru a čísla šarže. 
Vyplněnou přihlášku je odevzdat co nejdříve, nejpozději však spolu se vzorky. 
Přihlášení probíhá a) elektronickou poštou, b) při sběru vzorků. 
   
Registrační poplatek  
Za přihlášení vzorku vína se nebude v roce 2023 platit žádný registrační poplatek. 
 
Sběr vzorků  
Vzorek vína obsahuje 3 lahve o objemu 0,75 l, pro výběr z bobulí či z cibéb, ledové a slámové 
víno mohou být lahve o minimálním objemu 3 x 0,375 l. Každá láhev musí být označena 
etiketou, případně průvodním štítkem s těmito informacemi:  
a) obchodním názvem nebo odrůdou/odrůdovou skladbou  
b) ročníkem 
c) přívlastkem 
d) místem/obcí původu 
e) jménem výrobce 
f) obsahem zbytkového cukru 
g) číslem šarže 
(přičemž body f) a g) jsou jen doporučené).  
Dodané vzorky jsou bezplatně předávány do vlastnictví organizátora soutěže. 
Pořadatel nedodává přihlášeným vystavovatelům lahve. 



 

   

Vzorky se budou sbírat od 27. 3. do 2. 4. 2023 na předem dohodnutých sběrných místech v 
jednotlivých obcích a časech v režii pořadatele soutěže, o přesných termínech bude pořadatel 
zavčasu informovat. Vzorky je také možno pořadateli po dohodě doručit do Hodonína.  
Pořadatel si vyhrazuje, že může vzorky, které nesplňují požadavky dané tímto statutem, 
vyřadit ze soutěže.  
Vystavovatel, který dodá do soutěže alespoň 6 vzorků vína, bude mít jeden vstup zdarma, 
včetně skleničky a tištěného katalogu. 
 
VI. Hodnotící komise  
 
Předsedy a členy hodnoticích komisí, včetně odborného garanta degustace jmenuje 
organizátor soutěže. 
Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná. 
Každá komise bude složena ze 3-4 členů, kteří budou jmenováni z řad odborné veřejnosti a 
zkušených vinařů. 
Hodnocení předsedy komise se započítává do celkového hodnocení. 
Hodnocení přihlášených vín proběhne 8. 4. 2023 v čase od 9 hodin v Kulturním domě Hodonín. 
 
VII. Podmínky hodnocení, hodnoticí systém  
Podmínky hodnocení vín  
a) Světlá, dobře větraná místnost o teplotě 18-22 °C, zajištěná proti vedlejším vlivům (hluk, 
zápach) s dostatečným osvětlením. 
b) Každý degustátor má k dispozici dostatečný prostor u degustačního stolu chráněný proti 
rušivým vlivům. 
c) Nalévání a podávání vín musí probíhat tak, aby degustátor neměl možnost jakkoli poznat 
identitu předkládaného vzorku.  
d) Degustátor má k dispozici seznam předkládaných vzorků s uvedením evidenčního čísla 
vzorku, ročníku, odrůdy a kategorie.  
e) Přestávky mezi hodnocením určují vedoucí komisí. Po skončení hodnocení mají 
degustátoři nárok na pořadatelem zajištěný oběd a nápoje v místě konání.  
f) Pořadí vzorků musí odpovídat pravidlům hodnocení – vína jsou seřazena podle kategorie, 
ročníku (sestupně) odrůdy a dále podle obsahu zbytkového cukru (vzestupně).  
g) Vína se podávají v teplotách: bílé a růžové víno 10-12 °C, červené víno 14-16 °C.  
h) Každý degustátor bude mít k dispozici sklenice na víno, sklenici na vodu + vodu, ubrousky, 
nádobu na odlévání, neutralizační bílé pečivo. 
j) Každý degustátor hodnotí samostatně. 
k) Hodnoticí lístky jsou archivovány po dobu dvou let a je zaručena absolutní objektivita a 
nestrannost zpracování výsledků. V případě podezření na možné nesrovnalosti při 
vyhodnocování je organizátor schopen na vyžádání vedoucího hodnocení, garanta, nebo 
některého z předsedů komisí zpětně dohledat a zkontrolovat hodnoticí lístky kteréhokoli 
hodnotitele.  
 
 



 

   

Hodnotící systém  
Vína, která splnila všechny podmínky tohoto Statutu, budou hodnocena stobodovým 
systémem mezinárodní unie enologů. Hodnotí se tyto senzorické vlastnosti vína: vzhled (čirost 
a barva), vůně (intenzita, čistota a kvalita), chuť (intenzita, čistota, harmonie a perzistence) a 
celkový dojem. Výsledné hodnocení komise je aritmetickým průměrem hodnocení 
jednotlivých členů komise.   
 
 
VIII. Ceny a ocenění  
Nejlépe hodnocené víno z kategorií "šampion", se stává vítězem kategorie. Titul "šampion" je 
udělován vínům s nejvyšším bodovým hodnocením v těchto kategoriích: 
Šampion Výstavy vín Trojzemí 2023 
Šampion bílých vín  
Šampion červených vín 
Šampion růžových vín 
Šampion - nejlepší víno z Moravy 
Šampion - nejlepší víno z Rakouska 
Šampion - nejlepší víno ze Slovenska 
Vína oceněná cenou "šampion" získají věcné ceny a diplom s uvedením daného ocenění. 
 
Nejlépe hodnocené odrůdové víno získá titul "vítěz odrůdy", při minimálním počtu vzorků 10 
v dané odrůdě. V případě malého počtu (méně než 5) vzorků v některé z odrůd, má pořadatel 
soutěže právo danou kategorii sloučit s jinou kategorií, ocenění jsou následně udělována pro 
obě (všechny) sloučené kategorie společně.  V případě, že by měla dvě nebo více vín u vítěze 
kategorie rovnost bodů, rozhodne o vítězi odborný garant degustace. 
Vítězové odrůd získají diplomy. 
 
Ostatním vínům budou uděleny medaile dle následujícího bodového hodnocení: 
- velká zlatá medaile od 95 bodů 
- zlatá medaile od 90 bodů 
- stříbrná medaile od 85 bodů 
Všechna vína oceněná některou z medailí získají vinětu ve formě pečeti na označení lahví, 
kterou dodá pořadatel soutěže ve formátu pdf. Medailemi je možno označit výhradně 
vína/šarže, která byla předmětem ocenění.  
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet medailí na max. 30% oceněných vzorků.  
 
Veškeré diplomy a medaile dodá pořadatel soutěže oceněným na jejich kontaktní adresy 
nejpozději do konce měsíce května 2023.  
 
Držitelé ocenění "šampion" a "vítěz odrůdy" dodají pořadateli na vyžádání 6 lahví (0,75l) 
oceněného vína za paušální cenu 100,- Kč/lahev spolu s fakturou adresovanou pořadateli 
výstavy. 
 



 

   

 
IX. Medializace a PR 
Oficiální výsledky soutěže budou uveřejněny na webových stránkách www.jsmehodonaci.cz a 
formou oficiálního tištěného katalogu. Informace budou obsahovat přehled soutěžních 
vzorků, dosažené výsledky a udělené medaile a ocenění. Budou zveřejněna všechna přihlášená 
vína, jejich bodové hodnocení.  
Na akci budou přítomna média, která budou o akci informovat. 
Výstava bude na náklady pořadatele inzerována v rámci celoročních kalendářů vinařských akcí 
(např. vinarskecentrum.cz, vinazmoravyvinazcech.cz, kudyznudy.cz, vinarske.stezky.cz, 
jiznimorava.cz, slovacko.cz, atd.).  
Pořadatel výstavy si vyhrazuje právo pořizování a zveřejňování fotografií a videozáznamů. 
Umístění reklamy v prostoru výstavy, v tištěném katalogu a jinde je možné za úplatu na základě 
dohody s pořadatelem.    
 
 
V Hodoníně dne 18. 01. 2023                 Výstavní výbor Výstavy vín Trojzemí 2023 
 
 
 
 


