TISKOVÁ ZPRÁVA
Zatřiďování vín ročníku 2013 do apelačního systému VOC Znojmo
16. dubna 2014, Znojmo, Loucký klášter

V letošním roce, stejně jako v předchozích pěti letech, ale ve větším počtu
členů 17 vinařství, které jsou členy spolku VOC ZNOJMO, absolvují vinaři akt
přihlášení, odběru a zatřídění nových VOC vín ročníku 2014.
Členové spolku VOC ZNOJMO mohli z určených viničních tratí a určených, pro
znojemskou vinařskou podoblast typických odrůd vyrobit a přihlásit vína
z nového ročníku 2013. Jelikož zatřídění vín, které fakticky znamená uvolnění
těchto vín na trh pod společným označením VOC ZNOJMO je prováděno
samotnými členy spolku, musí každý krok tohoto procesu podléhat jasným a
ministerstvem
zemědělství
schváleným
pravidlům,
která
zaručí
nezpochybnitelnost zavedeného apelačního systému VOC. Odběr vzorků
provedli 2 náhodně vylosovaní členové spolku za asistence předsedy a
tajemníka spolku. Při samotném odběru byla například zkontrolována
podmínka nalahvování celé šarže před zatříděním, byla pořízena
fotodokumentace a náhodně odebráno a zapečetěno 6 lahví z každé přihlášené
šarže. Část těchto odebraných vín slouží k provedení chemického rozboru vína
v akreditované laboratoři, část podlehne senzorické analýze a část bude
uložena v archivu pro účely případné kontroly totožnosti s VOC víny
odebranými v průběhu roku náhodně z trhu.

Novinka:
Přísnější vyhodnocení výsledků hodnocení dle Jednacího řádu Komise VOC ZNOJMO, z.s. pro
hodnocení vína č.j.: 09/01/2013
Citováno z výše uvedeného dokumentu:

Vyhodnocení výsledků hodnocení

Po skončení hodnocení všech vín provede tajemník sdružení vyhodnocení výsledků podle
údajů uvedených ve formulářích jednotlivých členů Komise. Hlas „V“ znamená, že víno
vyhovuje. Hlas „N“ znamená, že vín nevyhovuje.
Aby vínu bylo Komisí uděleno povolení označení VOC ZNOJMO, musí při určitém počtu
členů Komise být minimální počet „V“ (vyhovuje) dle níže uvedených hodnot v tabulce:

Počet hlasů
VYHOVUJE

Počet degustátorů
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Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Počet hlasů
NEVYHOVUJE
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Průběh zatřídění dozorovali i pracovníci ministerstva zemědělství.
Vína, která projdou úspěšně tímto procesem a následně i zatřiďovací komisí,
získávají právo používat označení VOC ZNOJMO. Vinař musí všechny láhve
zatříděných vín při uvedení na trh označit ochranou páskou s kontrolními údaji.
Pásku s logem spolku VOC ZNOJMO spotřebitel nalezne na hrdle láhve. Vinař
obdrží pro svá vína pouze tolik pásků, kolik lahví zatříděného vína VOC
ZNOJMO měl v době odběru vzorků vín k zatřídění.
Na identifikačním pásku nalezne zákazník kód výrobce, číslo šarže, kód
rozhodnutí a počet lahví v dané šarži.

Pro spotřebitele je tato kontrolní páska garancí původu a výjimečnosti
vín z vybraných viničních tratí znojemské vinařské podoblasti.

Čísla ze zatřídění:
2009
Přihlášeno 24 vín, vyhovovalo 18 (13 Sg., 2 RR, 2 VZ, 1 cuvée Sg./RR)
2010
Přihlášeno 45 vín, vyhovovalo 27 (6 Sg., 12 RR, 8 VZ, 1 cuvée RR/VZ)
2011
Přihlášeno 36 vín, vyhovovalo 29 (11 Sg., 11 RR, 7 VZ)
2012
Přihlášeno 44 vín, vyhovovalo 34 (16 Sg., 11 RR, 6 VZ, 1 cuvée VZ/RR)
2013
Přihlášeno 51 vín, 38 vyhovovalo (12 Sg., 17 RR, 9 VZ)

2014
Výsledek zatříděných vín ročníku 2013: 16 Sg., 7 RR, 10 VZ.
Celkově ze 43 přihlášených vzorků 33 vyhovovalo, 10 nevyhovovalo.
1. DV Promotion s.r.o.
2. Ing. Josef Dobrovolný
Ryzlink rýnský
Veltlínské zelené
3. Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.
Sauvignon
Ryzlink rýnský
Veltlínské zelené
4. Vinařství Kořínek, s.r.o.
Sauvignon
Veltlínské zelené
5. VÍNO VANĚK s.r.o.
Sauvignon
Sauvignon
Veltlínské zelené
6. Vinařství LAHOFER, a.s.
Sauvignon
Sauvignon
Veltlínské zelené
7. Vinařství Líbal, s.r.o.
Sauvignon
8. Vinařství rodiny Špalkovy
Sauvignon
Ryzlink rýnský
Veltlínské zelené
9. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o.
Sauvignon
Veltlínské zelené

10. Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Sauvignon
Ryzlink rýnský
11. VINO HORT, s.r.o.
Sauvignon
12. Zemědělské družstvo Hodonice
Sauvignon
Veltlínské zelené
13. ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Veltlínské zelené
14. Vinařství Sádek, s.r.o.
Sauvignon
15. VINICE - HNÁNICE s.r.o.
Sauvignon
Ryzlink rýnský
Veltlínské zelené
16. VINAŘSTVÍ HANZEL
Sauvignon
17. Arte Vini spol. s.r.o.
Sauvignon
Ryzlink rýnský
Veltlínské zelené

Rozhodnutí o přiznání VOC Znojmo obdrží Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský (ÚKZÚZ) a Ministerstvo zemědělství ČR. Dále budou výsledky
zveřejněny na www.vocznojmo.cz

Koudela František, Bc.
předseda VOC Znojmo, z.s.
tel.: 737 815 402
e-mail: voc@vocznojmo.cz

11 podmínek pro zařazení vín do VOC Znojmo
1
1. výrobce musí být členem VOC Znojmo, o.s.
2. povoleny jsou pouze odrůdy Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené a jejich
cuveé
3. hrozny musí pocházet z registrovaných vinic
4. hrozny musí mít nejméně 19° NM
5. výnos nesmí překročit 2,5 kg na keř
6. školení vína nesmí probíhat metodou „barikování“
7. vína nesmí být vyrobena metodou dlouhodobého zrání na kvasničných kalech
8. jablečno-mléčná fermentace je povolena
9. zbytkový cukr ve víně je povolen do 25 g/l
10. obsah alkoholu ve víně je omezen na maximálně 13,9 % objemových
11. vína musí výrazně vykazovat typické senzorické vlastnosti znojemské vinařské
podoblasti

