$LOGOIMAGE

Králem vín se stalo poprvé červené víno!
Navíc se zcela rekordním ziskem 95,8 bodu. Je jím Rulandské modré 2015 pozdní sběr z VINAŘSTVÍ JAN
PLAČEK. Držitelem titulu nejlepší kolekce se opět stalo VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK s průměrnou známkou
89,22 bodu, na druhé skáče VICAN RODINNÉ VINAŘSTVÍ MIKULOV (89,0) a zcela nově se v tomto
žebříčku objevuje na bronzové příčce VINAŘSTVÍ JAN PLAČEK (88,6).
KRÁL VÍN České republiky 2018 ohodnotil přihlášená vína v kongresovém centru hotelu Clarion Prague.
175 českých a moravských vinařů přihlásilo neuvěřitelných 1 260 vzorků. Jejich hodnocení zabralo pečlivě
vybrané komisi hodnotitelů téměř celý týden.
V souladu se statutem byl udělen titul Champion a 11 vítězů kategorií. Celkem bylo uděleno 33 velkých
zlatých medailí, 127 zlatých medailí (89,8 - 87 bodů), 154 stříbrných medailí (86,8 - 85,8 bodů) a 113
bronzových medailí (85,6 - 84,6 bodů). Na spoustu krásných vín hodnocených mezi 82 a 84,4 body se už
medaile nedostaly, což je sice škoda, ale pořadatelé zásadně bojují proti inflačním snahám řady soutěží, které
rozdávají mnohem více, než 30% medailí stanovených OIV. Všechna vína s body nad 80 jsou uveřejněna v
knize KRÁL VÍN České republiky 2018, která vychází v tištěné i elektronické verzi dne 24. 8. 2018.
S nejlepšími 300 víny objede KRÁL VÍN České republiky doslova celou ČR. Královský košt můžete
navštívit v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Liberci či
Hustopečích.
Pro fajnšmekry je určeno Turné KRÁLE VÍN - řízená degustace nejlepších 15 vín soutěže, kterou řídí
osobně autor projektu Branko Černý, MBA. Během podzimu a zimy je plánováno více než 20 zastávek po
celé ČR. (podrobnosti najdete na www.kralvin.cz)
V letošním roce byla poprvé otevřena kategorie velkých vín. Společná kategorie pro bílá vína ročníku 2016 a
starší a červená vína ročníku 2015 a starší, vždy do max. 4 g /l zbytkového cukru. Kategorie se speciální
dekantací a hodnocením u kulatého stolu. U červených vín je vyžadováno zrání v sudu, u bílých je
doporučeno. Touto kategorií vůbec nechceme říct, že by ostatní vína byla malá, ale chtěli jsme umožnit účast
vínům, která jsou vinařem stavěna na dlouhý čas, vína do archivu či ke zvláštním příležitostem.
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