Svatomartinská vína jsou vybrána
Tisková zpráva ze dne 31. října 2017
V úterý 31. 10. proběhlo ve Valticích druhé kolo hodnocení vín, která usilovala o
možnost používat známku Svatomartinské 2017. Celkem do obou kol hodnocení
vinařské firmy přihlásily 431 vzorků mladých vín, z nichž uspělo 379. Letos tak
budeme moci ochutnat o 4 Svatomartinská vína více než v loňském roce.
Celková úspěšnost hodnocených vín byla letos nadprůměrná, když možnost užívat známku
Svatomartinské získalo 88 % hodnocených vín.
„Radost máme zejména z kvality letošních vín. Během hodnocení se ukázalo, nejen že
letošní ročník bude dobrý, ale zároveň vysoký počet úspěšných vzorků vypovídá o přístupu
vinařů, kteří v krátkém čase od sklizně zvládají vína připravit rok od roku lépe,“ komentoval
konečné počty letošních Svatomartinských vín Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského
fondu.
Nejvíce zastoupena budou tradičně bílá vína (162), následována růžovými (113) a červenými
víny (104).
Celkové množství vína na trh tak odpovídá dřívějším odhadům, tedy cca 2 196 000 lahví.
Největší ochutnávku Svatomartinských vín tradičně pořádá Vinařský fond 11. 11. v Brně. Na
náměstí Svobody bude k ochutnání jako každý rok 100 druhů Svatomartinských vín od 100
různých výrobců.
Letos poprvé bude také Svatomartinské označeno jednotným logem v podobě známého
symbolu skleničky v národních barvách (na horní části kapsle/šroubového uzávěru), jak od
letošního roku určuje vinařská legislativa. Logo Martina na koni zůstává na etiketě.
Ochranná známka „Svatomartinské“ byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je jejím
vlastníkem Vinařský fond. Ten v letošním roce již potřinácté organizuje propagaci těchto vín
pod jednotným logem.
Detailní statistika Svatomartinských 2017:
Odrůda
Müller Thurgau
Muškát moravský
Veltlínské červené rané
Svatovavřinecké (rosé, klaret)
Modrý Portugal (rosé, klaret)
Zweigeltrebe (rosé a klaret)
Svatovavřinecké (červené)
Modrý Portugal (červené)
Cuvée
Celkem

Celkem
99
39
23
55
10
48
35
69
1
379

Kategorie
Svatomartinské bílé
Svatomartinské rosé a klarety
Svatomartinské červené

Celkem
162
113
104

Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu ČR – značka, propagace
E-mail: machovec@vinarskyfond.cz
Tel.: +420 606 645 470
Ing. Marek Babisz, hlavní sommeliér Národního vinařského centra, o.p.s. - hodnocení
E-mail: marek.babisz@vinarskecentrum.cz
Tel.: +420 602 470 262
Ing. Dominika Uhrová, Omnimedia s.r.o.
E-mail: d.uhrova@omnimedia.cz
Tel.: +420 774 530 255

