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Postup při odběru vzorku pri zatřiďování vín
VOC MODRÉ HORY
Při odběru vzorků vína pro hodnocení za účelem přiznání označení VOC MODRÉ HO RY
postupují Pověřené osoby následujícím způsobem:
1. O dběr vzorků vín zajišťují Pověřené osoby uvedené v dokumentu č.j. 12.
2. Pověřená osoba zkontroluje na podané Žádosti o přiznání označení VOC MODRE HO RY
(viz dokument č.j. 10) správnost zapsaných údajů dle Podmínek a pravidel pro udělení
označení VOC MO DRÉ HO RY, č.j. 3.
3. O debrané vzorky Pověřená osoba uloží ve vinotéce Na horním frejdě č.59 Bořetice
4. Jedná se o 3 lahve o objemu 0,75 1
5. O odběru sepíše Pověřená osoba protokol s těmito náležitostmi:
a) označení žadatele
b) uvedení jména Pověřené osoby
c) označení vzorků a j ej ich množství
d) časový údaj o označení vzorků
f) podpisy žadatele a Pověřené osob

^ " " m g . Ján Stávek, Ph.D
předseda VOC MO DRÉ HO RY, z.s.

C.j.: 10
Žádost o přiznání označení VO C MO DRE HO RY
Jméno, příjmení a bydliště, nebo název a sídlo žadatele:

Identifikační číslo:
Charakteristika vína

Čísla jednací rozhodnutí o zamítnutí přiznání označení VO C MO DRÉ HO RY u uvedených vín
(opakovaná žádost):

Číslo
vzorku

Obchodní označení vína,
odrůda

Ročník
sklizně

Vinařská
obec

Množství
vína (1)

Datum ověření

Číslo
šarže

Číslo
nádoby1'

Číslo
ověření
SZPI

1.

Cukernatost hroznů:
Číslo
vzorku

Obchodní označení vína.
odrůda

Registr.číslo vinice:
Ročník
sklizně

Vinařská
obec

X

X

Množství
vína(l)

Datum ověření

Číslo
šarže

Číslo
nádoby1'

Číslo
ověření
SZPI

2.

Cukernatost hroznů:

Registr.číslo vinice:

X

Je-li víno stočeno v lahvích, uveďte počet lahví a místo uložení

Dne
Podpis žadatele

X

Č.j.: 9

Přihláška za člena zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY
Jméno a příjmení/název:

Bydliště/sídlo:
Zastoupena panem/paní:
IČ:

DIČ:

v

Žádám o posouzení splnění podmínek členství v zapsaném spolku s názvem VOC
MODRÉ HORY se sídlem č.p. 176, 691 07 Němči čky.
Informační údaje:
roční výroba vína v hl:
rozloha vlastních vinic v ha:
Kontaktní údaje:
telefon:
FAX:
E-mail:
www:
Prohlašuji, že do doby podání této přihlášky dozorové orgány u mne/nás neshledaly porušení
zákona a předpisů v oblasti produkce hroznů a výroby vína. Tímto se zavazuji, že v případě
členství budu o případných kontrolách a jejich výsledcích informovat Spolek VO C MO DRÉ
HORY. Shledají-li kontrolní orgány porušení předpisů, předložím příslušné doklady o zjištění
tohoto porušení spolkuVO C MO DRE HO RY. Prohlašuji, že řádně odvádím odvody
Vinařskému fondu a že jsem registrovaný jako výrobce vína a vinice, které přihlašuji do
seznamu VOC MO DRÉ HO RY jsou registrované na Ústředním kontrolním zkušebním ústavu
zemědělském.
Souhlasím se Stanovami a Jednacím řádem zapsaného spolku VOC MODRÉ HO RY.
Zavazuji se uhradit roční členský příspěvek ve výši 5000,- na účet č. 43-7501230287/0300
Při vstupu nového člena je povinnost uhradit poplatek 5000,- Kč zpětně za každý rok od
vzniku spolku.

Příloha: kopie registračních listů vinic, ze kterých bude vyráběno víno VOC MO DRÉ HO RY.

V

dne

c.j

Seznam odchylek, chorob a vad vína pro senzorické
hodnocení v Komisi VOC MODRÉ HORY
Znaky pro vyřazení vína

NEGATIVNÍ
HODNOCENÍ

ZNAK

vzhled 2

.

.

5

6

7

vůně 8
q

1n

neodpovídající, pl ovoucí
nečistoty
neodpovídající,
zakalené, opal izující
neodpovídající, sediment
na dně l áhve

SENZORICKY VJEM
pevné částice a nečistoty ve víně
vykazující ml havý až mléčný zákal,
víno postrádá jiskrnost
usazenina na dně l áhve

nahnědlý odstín způsobený oxidací,
neodpovídající, nahnědl ý
případně jinými nežádoucími
odstín
biochemickými pochody ve víně
jiná než určuje charakteristika pro
cizí, netypická pro víno
víno, např. po aromátech, kovu,
vyrobené z hroznů révy
ropných produktech, filtračním
vinné
materiálu
netypická, po
ostrá, štiplavá po octu, kysel ině
nežádoucích těkavých
octové a acetonu
látkách
nečistá, po živočišných, jogurtových
a máselno-mléčných tónech,
netypická, po
zkažených vejcích, mléčné,
nežádoucích
biologických procesech máselné, druhotná fermentace,
sirka
ne
po myších výkalech až vypečeném
°dpovídající, po
myšině
toastu
neodpovídající, po oxidu
štiplavá po kyselině siřičité
siřičitém
navětralé až jablečné tóny bez
neodpovídající,
aroma vína po oxidaci, až
oxidatívni
aldehydické tóny

tóny plesnivého chl eba napadeného
zelenou pl ísní Penicilium a
trouchnivělého starého dřeva, sudu
12 neodpovídající, po korku po korku, korek
13 neodpovídající, po
tóny po listu pelargonie, muškátu
*. neodpovídající, po
plísni

pelargonii
cizí, netypická pro víno
14 vyrobené z hroznů révy
vinné

jiná než určuje tato vyhláška, a
charakteristika pro danou odrůdu
např. po aromátech, kovu, ropných
produktech, filtračním materiál u

netypická, po
15 nežádoucích těkavých
látkách

ostrá, štiplavá po octu, kysel ině
octové a acetonu

netypická, po
16 nežádoucích
biologických procesech
neodpovídající, po

17 myšině
18

chuť
1Q

?f)

21
22
23

24

nečistá, po živočišných, jogurtových
a máselno-mléčných tónech
mléčné, máselné, druhotná
fermentace, sirka
po myších výkalech až vypečený
toast

neodpovídající, po oxidu
štiplavá po kyselině siřičité
siřičitém
navětralé až jablečné tóny bez
neodpovídající,
aroma vína po oxidaci až
oxidatívni
aldehydické tóny
tóny plesnivého chl eba napadeného
neodpovídající, po
zelenou pl ísní Penicilium a
plísni
trouchnivělého starého dřeva, sudu
neodpovídající, po
tóny po l istu pelargonie, muškátu
pelargonii
neodpovídající, po korku po korku, korek
neodpovídající, prázdná dochuť vodová, bez extraktu
neodpovídající,
neharmonická,
jiná než určuje tato vyhláška, méně
nevýrazná
příjemná až nepříjemná

neodpovídá typu VOC
25 v jakémkoliv znaku-viz
Jednací řád Komise

^-~Ing: JaVstávek, PhD.
Předseda VOC MODRÉ HORY.z.s.

