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Přihláška pro soutěžící Litoměřický hrozen 2022 

Soutěž proběhne 5. května 2022 od 10:00 na sále Hradu Litoměřice. 

Výstava proběhne 4. června 2022 od 10:00 do 22:00 hodin v prostorách Hradu Litoměřice. 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na výstavě v 14:00 hodin.  

 

Informace pro soutěžící:  

• Veškeré informace o soutěži naleznete ve Statutu soutěže, prosíme o jeho přečtení. 

• Soutěžní vzorky vín (od jednoho vzorku 3 ks lahví o objemu 1l nebo 0,75l, v případě menšího 

objemu pak 4ks) můžete odevzdat na jednom ze sběrných míst: 

o Čechy: Hrad Litoměřice, Tyršovo náměstí 68, Litoměřice; nejpozději do 29. dubna 2022. 

o Morava: Vinařství Pavel Skrášek, Perná 313; nejpozději do 25. dubna 2022 do 16.00 

hodin. Předání je nutné předem domluvit telefonicky +420 606 365 751. 

• Za vklad soutěžního vzorku nebude účtován žádný poplatek. 

• Od každého vzorku je nutné k přihlášce přiložit: 

o Osvědčení o chemickém rozboru vína z akreditované laboratoře. 

o Rozhodnutí SZPI o zatřídění vína; v případě zemských vín doložení původu hroznů 

(výkupní lístek nebo osvědčení o registraci vinice od ÚKZÚZ) 

• Prosíme Vás o řádné označení lahví (pokud nejsou označeny etiketou) i kartonu/přepravky. 

• V případě zájmu o výstavu vín prosíme také o vyplnění Přihlášky vystavovatele.  

• Veškeré informace naleznete také na stránkách Litoměřického hroznu: 

www.litomerickyhrozen.cz nebo www.mkz.ltm.cz/litomerickyhrozen 
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Firma přihlašovatele, soutěžícího: 

Název firmy  

Ulice a číslo   

PSČ a město  

 

Kontaktní, odpovědná osoba: 

Jméno   

Telefon  

E-mail  

Pozn. možno uvést více osob, v tomto případě pokračujte dále v tabulce, prosím. 

Údaje o vzorku: 

Vzorek č. 1 

Kategorie:  

Odrůda, resp. Cuvée (obchodní označení):  

Jakostní zařazení podle vinařského zákonu:  

Ročník sklizně:  

Vinařská oblast (popř. podrobnější určení dle zákona):  

Číslo šarže:  

Obsah zbytkového cukru (g/l):  

Obsah celkových kyselin (g/l):  

Objem skutečného alkoholu (% obj.):  

Velikost šarže (l) - max. dle Rozhodnutí o zatřídění:  

Víno Ústeckého kraje     ANO                                         NE 

 

 

Vzorek č. 2 

Kategorie:  

Odrůda, resp. Cuvée (obchodní označení):  

Jakostní zařazení podle vinařského zákonu:  

Ročník sklizně:  

Vinařská oblast (popř. podrobnější určení dle zákona):  

Číslo šarže:  

Obsah zbytkového cukru (g/l):  

Obsah celkových kyselin (g/l):  

Objem skutečného alkoholu (% obj.):  

Velikost šarže (l) - max. dle Rozhodnutí o zatřídění:  

Víno Ústeckého kraje        ANO                                          NE 
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Vzorek č. 3 

Kategorie:  

Odrůda, resp. Cuvée (obchodní označení):  

Jakostní zařazení podle vinařského zákonu:  

Ročník sklizně:  

Vinařská oblast (popř. podrobnější určení dle zákona):  

Číslo šarže:  

Obsah zbytkového cukru (g/l):  

Obsah celkových kyselin (g/l):  

Objem skutečného alkoholu (% obj.):  

Velikost šarže (l) - max. dle Rozhodnutí o zatřídění:  

Víno Ústeckého kraje           ANO                                    NE 

 

 

Vzorek č. 4 

Kategorie:  

Odrůda, resp. Cuvée (obchodní označení):  

Jakostní zařazení podle vinařského zákonu:  

Ročník sklizně:  

Vinařská oblast (popř. podrobnější určení dle zákona):  

Číslo šarže:  

Obsah zbytkového cukru (g/l):  

Obsah celkových kyselin (g/l):  

Objem skutečného alkoholu (% obj.):  

Velikost šarže (l) - max. dle Rozhodnutí o zatřídění:  

Víno Ústeckého kraje          ANO                                 NE 

 

 

 


