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JIžNÍ  MoRaVa  & VÍNo

Jižní Morava, to je slunce a  víno. Jižní Morava na  kole, to jsou Moravské vinařské stezky. 
Po více jak deseti letech své existence jsou již legendou cykloturistiky, známou nejen v České 
republice. Roviny Znojemska, pahorky zvlněné krajiny Modrých hor, stoupání do  strmých 
vinohradů na svazích Pálavy, vinice pod zalesněnými svahy Chřibů, výhledy na hřebeny Bí-
lých Karpat z vinic na Uherskohradišťsku, to všechno nabízí vinařské stezky cyklistům. Při 
pohledu do mapy se zdá, že se příliš klikatí a snad by mohly vést i kratšími trasami. Zdání 
neklame, ale ze sedla kola pak pochopíte a jistě i oceníte, že jen tímto způsobem vás dove-
dou do  těch nejkrásnějších vinohradů, k  nejlepším vyhlídkám a  nejmalebnějším sklepním 
uličkám. A nejen to – Moravské vinařské stezky mají právem podtitul Kraj památek a vína. 
Hrady, zámky, kostely, kaple i boží muka budete potkávat na svých cestách v každém městě 
či vesnici. Dobrý spánek, jídlo i relaxaci pak najdete v zařízeních s certifikací Cyklisté vítáni 
a dalších zařízeních certifikovaných pro služby vinařské turistiky. Přejeme vám ve dne šťast-
nou cestu a v podvečer pak, ve stínu sklepů, příjemná setkání s místními vinaři, doprovázené 
cinkáním sklenic skvělého moravského vína. Připijte tam na zdraví sobě i všem pohostinným 
lidem této krásné krajiny.

Kraví hora v Bořeticích z rozhledny Slunečná

117
117
118
119
120
123
124
126
127
127
127
131
136
136
137
137
139
140
140
140
142
143
144
145

146
148
148
148
150
155
157
158
158
158
159
160
161

162
164
164
164
168
169
170
171
172
172
172
175
179
181
181
181
182

182 
183
184
185
185
186
188

189
189
190
191
191
191
191
194
194
196
198
201

201

201
202
204
205
206
206
206
206
209
210
211
212
214
216

217

219

3



2 3

jižní  morava  & vínoPrůvodce  Po  vinařských  stezkách

Terezín–Mutěnice ......................................................
Mutěnice–Kyjov ..........................................................
Kyjov–Bzenec .............................................................
Bzenec–Polešovice .................................................... 
Polešovice–Uherské Hradiště ..................................

Tipy na dovolenou na stezce .........................................
MAPA: Moravská vinná a vinařská stezka Podluží ....  
Vinařská stezka Podluží ...............................................
Vinařský region Podluží ................................................
Na trase Vinařské stezky Podluží .................................

Břeclavský okruh ......................................................
Hodonínský okruh ....................................................

Lokální vinařské stezky ................................................
Neoveská vinařská stezka .......................................
Žižkovská vinařská stezka .......................................

Tipy na dovolenou na stezce .........................................
Mutěnická vinařská stezka ..........................................
Vinařský region Mutěnicka ...........................................
Na trase Mutěnické vinařské stezky .............................

I. úsek: Mutěnice–Milotice ........................................
II. úsek: Milotice–Šardice .........................................
III. úsek: Šardice–Mutěnice ......................................

Tipy na dovolenou na stezce .........................................
Kyjovská vinařská stezka ............................................
MAPA: Moravská vinná, Kyjovská a Mutěnická
vinařská stezka ..............................................................
Vinařský region Kyjovska ..............................................
Na trase Kyjovské vinařské stezky ...............................

Jižní větev: Kyjov–Hovorany .....................................
Severní větev: Vlkoš–Velké Hostěrádky ..................

Tipy na dovolenou na stezce .......................................... 
Bzenecká vinařská stezka ............................................
Vinařský region Bzenecka ............................................
Na trase Bzenecké vinařské stezky ..............................

Okruh okolo Starého hradu .....................................
Úsek Ježov–Vážany ...................................................

Tipy na dovolenou na stezce .........................................
Uherskohradišťská vinařská stezka ...........................
MAPA: Uherskohradišťská, Bzenecká a Strážnická
vinařská stezka ..............................................................
Vinařský region Uherskohradišťska ............................
Na trase Uherskohradišťské vinařské stezky ..............

Okruh na  stezce ........................................................
Spojnice do Podchřibí ...............................................
Spojnice na  Ostrožsko ..............................................

Tipy na dovolenou na stezce .........................................
Strážnická vinařská stezka .........................................
Vinařský region Strážnicka ..........................................
Na trase Strážnické vinařské stezky ............................

I. větev: Strážnice–Uherský Ostroh .........................
II. větev: Strážnice–Blatnice ....................................
III. větev: Strážnice–Rohatec ....................................
IV. větev: Strážnice–Bzenec .....................................

Regionální stezky Strážnicka .......................................
Stezka strážnickými vinohrady ...............................
Uprkova stezka ...........................................................

Oskorušová stezka ....................................................
Tipy na dovolenou na stezce .........................................
Skalická vinná cesta .................................................... 
Vinařský region Záhorí .................................................
Na trase Skalické vinné stezky ....................................
MAPA: Skalická vinná stezka .......................................
Tipy na dovolenou na stezce .........................................

WEINVIERTEL ...............................................................
Vinařská oblast Weinviertel .........................................
Západní Weinviertel – Westliches Weinviertel ...........
Na trasách vinařských stezek Západního Weinviertlu

Prohlídky sklepních uliček .......................................
Weintour Weinviertel ................................................
Vinařská stezka s vyhlídkami – Weinviertel DAC ... 
Chardonnay Radroute ..............................................
Rieslinger Radroute .................................................
Rivaner Radroute ......................................................
Portugieser Radroute ...............................................

Lokální vinařské stezky ................................................
Wein und Kultur Radweg – Cyklotrasa Víno 
& Kultura ...................................................................
Pulkautaler Kellergassenweg – Trasa sklepními
uličkami údolí Pulkau ..............................................

MAPA: Stezky Západního Weinviertelu ......................
Tipy na dovolenou na stezce .........................................
Kraj Veltlínu – Veltliner Land ........................................
Na trasách vinařských stezek Kraje Veltlínu ...............

Prohlídky sklepních uliček .......................................
Weintour Weinviertel ...............................................
Vinařská stezka rozhledů – Veltliner Radroute ..... 
Sylvaner Radroute ....................................................
Welschriesling Radroute .......................................... 
Blauburger Radroute ...............................................
Muskateller Radroute ...............................................

MAPA: Stezky Kraje Veltlínu ......................................... 
Tipy na dovolenou na stezce ......................................... 

DEsaTERo PRo CYKLIsTY .......................................

REJsTŘÍK ......................................................................

ÚVoD

JIžNÍ  MoRaVa  & VÍNo

Jižní Morava, to je slunce a  víno. Jižní Morava na  kole, to jsou Moravské vinařské stezky. 
Po více jak deseti letech své existence jsou již legendou cykloturistiky, známou nejen v České 
republice. Roviny Znojemska, pahorky zvlněné krajiny Modrých hor, stoupání do  strmých 
vinohradů na svazích Pálavy, vinice pod zalesněnými svahy Chřibů, výhledy na hřebeny Bí-
lých Karpat z vinic na Uherskohradišťsku, to všechno nabízí vinařské stezky cyklistům. Při 
pohledu do mapy se zdá, že se příliš klikatí a snad by mohly vést i kratšími trasami. Zdání 
neklame, ale ze sedla kola pak pochopíte a jistě i oceníte, že jen tímto způsobem vás dove-
dou do  těch nejkrásnějších vinohradů, k  nejlepším vyhlídkám a  nejmalebnějším sklepním 
uličkám. A nejen to – Moravské vinařské stezky mají právem podtitul Kraj památek a vína. 
Hrady, zámky, kostely, kaple i boží muka budete potkávat na svých cestách v každém městě 
či vesnici. Dobrý spánek, jídlo i relaxaci pak najdete v zařízeních s certifikací Cyklisté vítáni 
a dalších zařízeních certifikovaných pro služby vinařské turistiky. Přejeme vám ve dne šťast-
nou cestu a v podvečer pak, ve stínu sklepů, příjemná setkání s místními vinaři, doprovázené 
cinkáním sklenic skvělého moravského vína. Připijte tam na zdraví sobě i všem pohostinným 
lidem této krásné krajiny.

Kraví hora v Bořeticích z rozhledny Slunečná
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jižní  morava  & vínoPrůvodce  Po  vinařských  stezkách

bRNěNsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa  (130 KM)
Stezka napříč vinařsky okrajovou oblastí s několika 
centry (Rajhrad, Židlochovice, Slavkov) však nabízí 
poklidné putování otevřenou krajinou, cestu za po-
znáním severní výspy vinorodé Moravy.

ZNoJEMsKÁ 
VINaŘsKÁ 
PoDobLasT

ZNoJEMsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa (165 KM)
Vyznavači rovných silničních úseků a poho-
dových cest ocení severní část stezky a oblast 
kolem řeky Dyje. Milovníci náročnějších terénů si 
nejlépe vychutnají národní park Podyjí.

MoRaVsKÁ  VINNÁ   sTEZKa (245 KM)
Vinařská magistrála spojuje starobylé Znojmo se 
slováckou metropolí Uherským Hradištěm. Prochází 
všemi moravskými vinařskými podoblastmi a protí-
ná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek.

MIKULoVsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa (82 KM)
Jižní část uzavřeného okruhu prochází Lednicko-val-
tickým areálem. Od Rajstny nad Valticemi pokračuje 
atraktivním terénním úsekem v blízkosti hranice a až 
do Nového Přerova.

bZENECKÁ  VINaŘsKÁ 
sTEZKa (26 KM)
Nejkratší vinařská stezka 
kopíruje hranice oblasti, krátké 
terénní úseky nabízí široký 
rozhled do krajiny a jsou lehce 
sjízdné za každého počasí. 

VINaŘsKÁ  sTEZKa  PoDLUžÍ 
(115 KM)
Pestrá trasa střídá silnici s maleb-
nými úseky mezi vinicemi, chladivou 
cestu na břehu rybníka i vítaný stín či 
závětří lesní doubravy. 

sTRÁžNICKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa (101 KM)
Klikatá, více než stokilometrová trasa pokrývá rozsáh-
lé území, jehož západní hranici tvoří Bzenec a Rohatec, 
na východě dosahuje až k Boršicím a Hluku.

sLoVÁCKÁ 
VINaŘsKÁ 
PoDobLasT

KYJoVsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa 
(85 KM)
Kopcovitým profilem a délkou je 
stezka výzvou zkušeným cykli-
stickým harcovníkům, pestrostí 
a biologickou hodnotou krajiny 
představuje lahůdku pro milov-
níky přírody. 

sKaLICKÁ  VINNÁ  sTEZKa (45 KM)
Okruh propojuje nejvýznamnější kulturní a vinařská 
centra regionu – Skalici a Holíč, a zabíhá k jihu až 
do oblasti budoucího archeoparku Mikulčice-Kopča-
ny.

UhERsKohRaDIšťsKÁ 
VINaŘsKÁ  sTEZKa (75 KM)
Mírně zvlněnou pahorkatinou, 
po klidných silnicích a cyklostez-
kách vede trasa, která vás provede 
krajem lidové architektury i histo-
rických a přírodních památek.

MUTěNICKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa 
(65 KM)
Kultivovaná krajina a dobře sjízdné 
cesty nabízí cyklisticky atraktivní 
okruh, který si můžete spojkou 
vyznačenou mezi Hovorany 
a Jarohněvickým rybníkem 
upravit „na míru“.

VELKoPaVLoVICKÁ 
VINaŘsKÁ  sTEZKa 
(110 KM)
Barevnou krajinou 
„Modrých hor“, bezlesým 
„krajem beze stínu“ 
i kultivovaným územím 
Lednicko-valtického 
areálu vede více než 
stokilometrová stezka.

MoRaVsKé  VINaŘsKé  sTEZKY

Představte si, že byste v Brně sedli na kolo a vydali se 
do  Paříže. Celkem byste na  kole urazili asi 1  200  km. 
A  to je pořádná porce! Ač se to zdá neuvěřitelné, na-
bízí Moravské vinařské stezky trasy o  celkové délce 
srovnatelné s cestou z Brna do Paříže. Jižní Morava je 
vinařskými stezkami doslova prošpikovaná a díky nim 
máte možnost ze sedla kola poznat všechny krásy to-
hoto vinařského regionu.
 
Kde se vlastně vzala myšlenka vinařských stezek? Už 
v roce 1997 iniciovala Nadace Partnerství vznik Sdru-
žení vinařských obcí jižní Moravy. Společně s  nadací 
chtělo sdružení vytvořit projekt, který by podpořil vi-
nařskou turistiku na jižní Moravě a zároveň by vybízel 
k  ochraně kulturního dědictví jižní Moravy, jehož je 
vinařství neodmyslitelnou součástí. A  to vše splňo-
val právě projekt Moravských vinařských stezek. Po-
stupně s Nadací Partnerství, která převzala veškerou 
iniciativu, začali spolupracovat i další partneři a obce 
a na konci všeho toho snažení bylo vyznačení jednot-
livých tras. Moravské vinařské stezky získaly několik 
domácích i zahraničních ocenění za marketing a pro-
dukt v kategorii udržitelné turistiky. Pro roky 2014 až 
2019 jej agentura CzechTourism vybrala jako jeden 
ze tří top produktů České republiky aktivní turistiky. 
V  roce 2013 uvedl jižní Moravu a  její vinařské stezky 
ve výčtu 10 nejzajímavějších regionů Evropy renomo-
vaný turistický průvodce Lonely Planet.

VELKoPaVLoVICKÁ 
VINaŘsKÁ 
PoDobLasT

MIKULoVsKÁ 
VINaŘsKÁ 
PoDobLasT

SKALICA
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Název stezky Popis stezky Délka Číslo 
v mapě

Obecní vinařská stez-
ka obce Němčičky

Okružní stezka začíná i končí přímo v obci a seznamuje návštěvní-
ky jak s historií vinařství, tak se současným stavem výsadby révy 
vinné v Němčičkách. Z řady míst se otvírají jedinečné panorama-
tické pohledy do širokého okolí.

8 km 1

Vinařská stezka 
Křepice

Vinařská stezka vás zavede do sklepních uliček, vinic rozesetých 
v okolí obce. Míjí také zajímavá místa obce Křepice, např. pramen 
u Svaté, nabízí krásné výhledy na obec a okolí z různých poloh.

4,4 km 2

Krajem André Mezi vinohrady Velkých Pavlovic, Němčiček, Bořetic, Vrbice a Ko-
bylí, na cestách, které lemují vinné sklípky a kde je vždy chvilka 
pro příjemnou zastávku, vede nedávno otevřená trasa cyklostez-
ky nazvaná příznačně „Krajem André“.

40 km 3

Modré Hory Cyklostezka v kraji červených vín na Velkopavlovicku vás provede 
vinařskou krajinou s nádhernými výhledy, památkami, rozhled-
nami a turistickými zajímavostmi.  

30 km 4

Naučná stezka 
Pavlovské vinice 
a vinné sklepy

Pokud chcete vidět místa, kde vína z Pavlova vznikají, vydejte se 
po trase naučné stezky Pavlovské vinice a vinné sklepy. Sezná-
míte se s viničními tratěmi a historií vinařství na severním úpatí 
Pálavy

3,5 km 5

Stará hora Vinařský cyklistický okruh Stará hora vede z Mikulova krajinou 
Podpálaví a Dunajovických kopců do řady proslulých vinařských 
obcí na jihu Mikulovské vinařské podoblasti.

37,5 km 6

Vinařská naučná 
stezka Mikulov

Tematická naučná stezka seznamuje návštěvníky s historií města 
a kraje pod Pálavou s tisíciletou vinařskou tradicí. Trasa je znače-
ná a vybavena 17 informačními panely.

25 km 7

Naučná vinařská 
stezka Valtice

Tematická naučná stezka ve Valticích a okolí představuje 
významné centrum Mikulovské vinařské podoblasti. Trasa je 
značená a vybavena 19 trojjazyčnými informačními panely.

5 km 8

Naučně-poznávací 
stezka Mezi vinicemi 
Velkých Bílovic

Dvanáct zastávek naučně poznávací stezky vás provede mezi 
vinicemi největší vinařské obce v České republice a také největší 
velkobílovickou sklepní lokalitou Belegrady.

15 km 9

Neoveská vinařská 
stezka

Seznamte se s  lužním lesem kolem Moravské Nové Vsi, jeho 
faunou i florou. Informační panely také představí těžbu nerostů 
na území obce, vinné sklepy i vinařství na Podluží.

6,3 km 10

Žižkovská vinařská 
stezka

Vydejte se z malebné jihomoravské vesnice Moravský Žižkov 
po cestách mezi vinnými sklípky až na kopec nad vesnicí, mezi 
vinohrady s nádhernými výhledy na okolní krajinu.

3,2 km 11

Stezka strážnickými 
vinohrady

Stezka vás provede přes vrch Žerotín, areálem vinných sklepů 
„Starý potok“ v Sudoměřicích nebo věhlasnou Památkovou rezer-
vací lidové architektury Plže v obci Petrov.

18 km 12

Stezka Muškátu mo-
ravského (neznačená)

Okružní stezka vede z Uherského Hradiště do Polešovic, kde byl 
Muškát moravský vyšlechtěn, přes Tučapy, Boršice a Zlechov se 
pak vrací zpět do Uherského Hradiště.

35 km 13

Stezka Rulandského 
bílého

Okružní cesta začíná i končí v Uherském Hradišti, vede směrem 
k Velehradu a kopcovitým územím chřibského podhůří k nejse-
verněji položeným vinicím na Moravě

45 km 14

11 TRas, 1200  KM, NEsPočET  ZÁžITKů
Páteřní trasa Moravských vinařských stezek nese ná-
zev Moravská vinná stezka, vede malebnou krajinou 
mezi vinohrady od  starobylého  Znojma  až po  slo-
váckou metropoli  Uherské Hradiště a  měří 245  km. 
Na ni se připojuje jedenáct regionálních stezek, které 
vás provedou jednotlivými vinařskými regiony – po-
jmenovány jsou podle původních vinařských oblastí. 
Na výběr tak máte z jednodenních i vícedenních výletů 
za  poznáním toho nejlepšího z  vinařství a  památek 
na jižní Moravě. 

Trasy jsou navrženy tak, abyste díky nim poznali nej-
krásnější místa jižní Moravy. Stezky se klikatí vinař-
skou krajinou, zahýbají k vyhlídkám, procházejí sklep-

ními uličkami a  propojují významné vinařské obce. 
Moravský venkov při svém putování tak poznáte jako 
kraj malebné přírody, jedinečných historických pamá-
tek a skvělého vína. Trasy většinou vedou po klidných 
silnicích, místy po polních či lesních cestách, a můžete 
se na ně vydat jak na horských, tak na běžných silnič-
ních kolech. 

Po MÍsTNÍCh VINaŘsKýCh sTEZKÁCh 
Podél tras Moravských vinařských stezek se s vinař-
skými zajímavostmi můžete seznámit i na menších lo-
kálních naučných a vinařských stezkách nebo trasách. 
Některé z nich budují samotné vinařské obce mezi 
vinicemi, aby vám přiblížili vinohradnictví a vinařské 
tradice svého regionu.

JaK a KUDY Po VINaŘsKýCh sTEZKÁCh?
Jakmile narazíte na symbol vinařských stezek, siluetu 
sklepa, jste na správné cestě. Značení všech stezek ro-
zeznáte podle společného loga, jehož barevnost se liší 
podle konkrétní trasy. Na  zajímavosti a  služby podél 
stezek vás upozorní informační směrovky s  piktogra-
my, ve vinařských obcích nechybí tabule s mapami. 
Mapa Moravských vinařských stezek byla vydána 
v  ediční řadě cyklistických map a  v  její textové přílo-
ze najdete soupis cílů i služeb, včetně vybraných vin-
ných sklepů, vinoték a  vinařských společností. Kde 
mapu můžete pořídit, zjistíte na oficiálních stránkách  
vinarske.stezky.cz. 
Webové stránky jsou také optimalizovány pro mobilní 
zařízení, takže pokud nutně nepotřebujete papírovou 
mapu stezek, stačí, když s sebou budete mít chytrý te-
lefon nebo tablet s připojením na internet. V kapse pak 
budete mít kompletní mapu Moravských vinařských 
stezek se všemi zajímavostmi a  službami podél tras. 
Vše najdete na www.vinarske.stezky.cz
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Název stezky Popis stezky Délka Číslo 
v mapě
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PaTRoNI  VINaŘů
Během celého roku bylo potřeba, aby někdo ochraňoval vinohrady a dohlížel na ně. A to zejména proto, aby 
vinaři mohli vždy na podzim dát hold všem svým patronům. Pro vinaře byli patrony odjakživa světci. 

V Čechách se mezi patrony těší největší oblibě svatý Václav. Byl jediný, který prý révu vinnou sám pěstoval, 
sklízel i lisoval.

Na  Moravě je uctíván  svatý Urban,  který  bývá zobrazován s  hroznem, keřem vinné révy nebo soudkem 
vína. Legenda říká, že se ukryl před pronásledovateli ve vinici, a tím si zachránil život.

Svatý Vavřinec je vinaři na jižní Moravě uctíván zřejmě proto, že na jeho svátek (10. srpna) začínají zrát hrozny.

Svatý Bartoloměj bývá zobrazován s nožem, který je podobný noži vinařskému. Na jeho svátek (24. srpna) 
začínalo ve většině míst vinobraní, proto byl zvolen za patrona.

Svatý Jan Křtitel se stal patronem zřejmě proto, že jeho jméno v evangeliu svatého Lukáše uvádí ve spojitosti 
s vínem.

Patron svatý Jan Evangelista vypil pohár otráveného vína, ale jed na něj neúčinkoval. Na jeho svátek (29. pro-
since) se světí víno.

 VINoRoDÁ  MoRaVa
Proč se vínu daří zrovna na  jižní Moravě? Jedním 
z  hlavních důvodů je její pozice ve  srážkovém stínu, 
díky kterému tu najdete velice specifické klima a suš-
ší krajinu. Pro fanoušky geologie je pak zajímavostí 
horninové složení. Směrem od západu na východ se tu 
střídá žula s vápencem až po ruly a pískovce. Na podo-
bě regionu se velice podepsala i poslední doba ledová 
– díky ní zde zůstaly naváté mocné vrstvy sprašových 
hlín. Ty můžete znát třeba z  povodí řeky Moravy, kde 
tvoří unikátní komplex Moravské Sahary. Pestrá geo-
grafická struktura je dána také polohou na  hranici 
dvou velkých geologických oblastí – Českého masivu 
a Západních Karpat. 

Značná část regionu nese stopy poslední doby ledové 
v  podobě mocných vrstev navátých sprašových hlín, 
ale také říčních písků, tvořících např. v  povodí řeky 
Moravy unikátní komplex tzv. Moravské Sahary. Polo-
ha regionu při dolních tocích relativně velkých regio-

PŘÍRoDNÍ  KLENoTY Na JIhU  MoRaVY
Spojení všech přírodních vlivů vytváří z  krajiny jižní 
Moravy i přeshraniční oblasti Weinviertel unikátní mo-
zaiku velmi rozdílných typů krajiny. Rozhodně byste si 
neměli nechat ujít kaňon řeky Dyje v česko-rakouském 
Národním parku Podyjí-Thayatal, největší středoev-
ropský komplex lužních lesů okolo řek Dyje a Moravy 
zahrnutý spolu se „zahradou Evropy“ Lednicko-valtic-
kého areálu a  vápencovým bradlem Pavlovských vr-
chů do Biosférické rezervace Dolní Morava a kvetoucí 
louky západních svahů Biosférické rezervace Bílých 
Karpat. 

Lesnaté kopce a údolí řek Jihlavy, Rokytné a Bobravy 
prořezávající si cestu Bobravskou vrchovinou, kopco-
vitá a  malebná krajina vinic a  sadů Ždánického lesa 
v oblasti Hanáckého Slovácka a Kyjovska nebo nedo-
zírné vinice oblasti Weinviertel jen dotváří mozaiku 
pestrého koutu Evropy.

nálních řek Dyje se Svratkou a Jihlavou, a Moravy při-
nesla konečně v  poslední geologické době do  krajiny 
i velké množství půdního pokryvu.

JINý  KRaJ, JINý  KRoJ
Pestré kroje, obyčeje i řemesla byly naprosto neoddě-
litelnou součástí každodenního života na jižní Moravě 
– a to už vůbec nemluvíme o charakteristickém nářečí, 
něžně lyrických i  rázně rytmických lidových písních, 
tanci a cimbálové muzice, jejichž krásu si můžete vy-
chutnat na  regionálních i  vesnických slavnostech 
i  dnešní době. V  takových dnech se pomyslné brány 
obcí a měst otvírají dokořán a tisíce návštěvníků se ne-
chávají vtáhnout do  víru lidových tradic, zvyků, písní 
a  krojů. Příjemným zpestřením toulek jižní Moravou 
bývají návštěvy skanzenů nebo originálních řemesl-
nických dílen s bohatou nabídkou stylových suvenýrů. 
Mužský improvizovaný tanec skočného typu – Slovác-
ký verbuňk, který se tančí ve většině obcí na Slovácku, 
je dokonce zapsán na  seznamu UNESCO. Na  stejném 
seznamu najdete i legendární Jízdu králů. Ta odkazuje 
na historku o uherském králi Matyášovi, který po po-
rážce s  Jiřím z  Poděbrad prchal to Uher přestrojený 
do  ženských šatů. Na  vlastní oči můžete Jízdu králů 
spatřit hned v  několika slováckých obcích – nejzná-
mější je jízda ve Vlčnově, dále pak ve Skoronicích, Hlu-
ku, Kyjově nebo Kunovicích.

Každý region má svá folklorní specifika – kroje se liší 
dokonce obec od obce. V některých mají kroje bohatě 
zdobené vyšíváním, jinde jsou spíše jednoduché a zdo-
bené velmi střízlivě. Ženské kroje se od sebe liší zejmé-
na počtem sukní, jejich délkou a barvou. Kromě nářečí 
mají regiony i  své písně a  mnoho dalších specifik. 
Spojují je však ty nejdůležitější tradice, jako je stavění 
máje, hody, žehnání vín nebo zarážání hory.
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v oblasti Hanáckého Slovácka a Kyjovska nebo nedo-
zírné vinice oblasti Weinviertel jen dotváří mozaiku 
pestrého koutu Evropy.
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chutnat na  regionálních i  vesnických slavnostech 
i  dnešní době. V  takových dnech se pomyslné brány 
obcí a měst otvírají dokořán a tisíce návštěvníků se ne-
chávají vtáhnout do  víru lidových tradic, zvyků, písní 
a  krojů. Příjemným zpestřením toulek jižní Moravou 
bývají návštěvy skanzenů nebo originálních řemesl-
nických dílen s bohatou nabídkou stylových suvenýrů. 
Mužský improvizovaný tanec skočného typu – Slovác-
ký verbuňk, který se tančí ve většině obcí na Slovácku, 
je dokonce zapsán na  seznamu UNESCO. Na  stejném 
seznamu najdete i legendární Jízdu králů. Ta odkazuje 
na historku o uherském králi Matyášovi, který po po-
rážce s  Jiřím z  Poděbrad prchal to Uher přestrojený 
do  ženských šatů. Na  vlastní oči můžete Jízdu králů 
spatřit hned v  několika slováckých obcích – nejzná-
mější je jízda ve Vlčnově, dále pak ve Skoronicích, Hlu-
ku, Kyjově nebo Kunovicích.

Každý region má svá folklorní specifika – kroje se liší 
dokonce obec od obce. V některých mají kroje bohatě 
zdobené vyšíváním, jinde jsou spíše jednoduché a zdo-
bené velmi střízlivě. Ženské kroje se od sebe liší zejmé-
na počtem sukní, jejich délkou a barvou. Kromě nářečí 
mají regiony i  své písně a  mnoho dalších specifik. 
Spojují je však ty nejdůležitější tradice, jako je stavění 
máje, hody, žehnání vín nebo zarážání hory.

8
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VINaŘsKé   MINIMUM 

Vinařství je věda. Abyste si degustace u vinařů opravdu 
užili, je dobré znát alespoň malou část z vinařské teorie. 
Říkejme tomu třeba vinařské minimum. 

MoRaVa  96%, čEChY  4%
Začněme třeba tím, jak naši republiku dělí sami vinaři. 
V České republice známe dvě vinařské oblasti – Čechy 
a  Moravu. Není překvapením, že právě ta moravská 
hraje prim – 96 % všech registrovaných vinic totiž leží 
na Moravě a  její celková rozloha je 17 450 hektarů. Vi-
nařská oblast Morava se dále dělí na  4 vinařské pod-
oblasti – Znojemskou, Mikulovskou, Velkopavlovickou 
a Slováckou. Každá z nich byla ještě před několika lety 
rozdělena na tzv. oblasti a právě podle nich byly pojme-
novány i jednotlivé vinařské stezky. 

V každé vinařské podoblasti se daří jiným odrůdám vína. 
Například ve  Velkopavlovické najdeme mnoho odrůd 
modrých, především Svatovavřinecké, Modrý Portu-
gal a Frankovku. Mikulovské podoblasti zase dominují 
ryzlinky a  domácí odrůda Pálava, pro Znojemsko jsou 
typické odrůdy Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské 
zelené a Slovácká vinařská zase nabízí vynikající Char-
donnay nebo Rulandské bílé i šedé.

Obecně ale můžeme říci, že vinařská oblast Morava má 
výborné předpoklady pro tvorbu bílých vín se zajíma-
vým spektrem vůní a kořenitosti, které doplňuje látková 
plnost z moravských úrodných půd. Souhru vůní a chutí 
podtrhují svěží kyseliny povzbuzující k  opětovnému 
doušku harmonického a pro jednotlivé podoblasti Mo-
ravy charakteristického vína. 

Moravská červená vína provázela odjakživa venkovskou 
stravu a posilňovala vinaře v jejich těžké práci. Chuťový 
projev nikdy nepostrádal zemitou pravost doprováze-
nou uchováním ovocitého charakteru červeného vína. 
Charakter červených vín se v  poslední době mění pod 
vlivem uplatňování moderní technologie červených vín, 
která jim dodává více vláčné jemnosti. Líbezná jihomo-
ravská krajina a její jedinečné přírodní podmínky vtiskují 
vínům svéráznost, která je hlavním předpokladem pro 
trvalý zájem o jedinečnost v nepřeberném množství.

VINaŘsKÁ  čÍsLa  čR
• 19 633 ha vinic 
• 16 700 vlastníků vinic
• roční produkce hroznů 91,25 tis. tun (2011) 
• roční produkce vína 650 000 hl (2/3 bílého vína)
• spotřeba vína na osobu 20 l/rok (odhad MZ)

Kdybychom si jižní Moravu představili jako jeden hrozen, 
byl by různými odrůdami v zatřiďovaných vínech naplněn 
asi takto:

BíLá VíNA (2/3)

ČERVENá A RůŽOVá 
VíNA (1/3)

 JaK  sE  VYZNaT  VE VÍNě?
Pravý křest ohněm, při kterém se vám vinařské mini-
mum bude velice hodit, nastává u vinaře ve sklepě při 
degustaci jeho vín. Nejdůležitější je vědět, jak se víno 
vlastně třídí a podle jakých kritérií. S dělením na čer-
vené a bílé si totiž nevystačíte. Pak byste spadali do ka-
tegorie „Pražáka“, alespoň podle humorného dělení 
vína na „dá sa“, „nedá sa“ a „dá sa Pražákovi“. Dnes to 
však můžeme brát opravdu jako historický vtip, proto-
že milovníci vína z Prahy dnes šlapou svými znalostmi 
na paty i samotným vinařům. 

Nejběžnější dělení vín z pohledu konzumenta je podle 
zbytkového cukru:
•  suché víno: nejvýše 4 g zbytkového cukru/litr,
•  polosuché víno: 4,1–12 g zbytkového cukru/litr,
•  polosladké víno: 12,1–45 g zbytkového cukru/litr,
•  sladké víno: minimální obsah 45 g zbytkového cuk-

ru/litr.

V řadě oblastí jižní Moravy jsou tradice patrné na kaž-
dém kroku. Typickým projevem lidové tvořivosti spoje-
né s vínem jsou sklepní uličky. Po desetiletích chátrání 
a zavřených dveří dnes ožívají nejen vinařskou turisti-
kou, ale naštěstí i pilnou prací malých vinařů při zpra-
cování vína. Nabídka i  popularita akcí ve  sklepních 
uličkách neustále roste a  pojem „otevřené sklepy“ je 
známý v  širokém středoevropském teritoriu. Nejzná-
mější z nich můžete navštívit na sklepni-ulicky.cz nebo 
na vinarske.stezky.cz

15 % Müller-Thurgau

13 % Veltlínské zelené

12 % ostatní

11 % Ryzlink rýnský

10 % Rulandské šedé

10 % Chardonnay

10 % Sauvignon

8 % Ryzlink vlašský

5 % Tramín červený

3 % Pálava

3 % Muškát moravský

26 % Frankovka

19 % Svatovavřinecké

13 % Zweigeltrebe

11 % Modrý Portugal

10 % Rulandské modré 

10 % ostatní

5 % Cabernet Sauvignon

3 % Cabernet Moravia

3 % Merlot
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Zatřídění Dovětek Co to znamená? Co ukazuje 
moštoměr?

Stolní víno  Nejnižší kategorie vín z hroznů vyprodukovaných v kterékoli 
zemi EU.

Min. 11 °NM

Zemské víno Víno vyrobené pouze z tuzemských hroznů; může být 
označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou, ze které bylo 
vyrobeno.

Min. 14 °NM

Jakostní víno Min. 15 °NM

Odrůdové Víno vyrobené z tuzemských hroznů.  
Výroba musí proběhnout ve vinařské oblasti, kde byly hrozny 
sklizeny.

Min. 15 °NM

Známkové Platí pro něj totéž jako pro víno odrůdové. Navíc je víno 
vyrobené smísením vinných hroznů, hroznového moštu nebo 
vín podle stálé receptury.

Min. 15 °NM

Jakostní víno 
s přívlastkem

Hrozny musejí splňovat všechny požadavky na výrobu 
jakostního vína a navíc musejí pocházet z jedné vinařské 
podoblasti. Mošt se nesmí doslazovat řepným cukrem, ani 
jinak.  
Vína vyšších stupňů přívlastků jsou určená zejména 
k slavnostním příležitostem či archivaci.

Kabinetní víno Lehčí, suché, příjemně pitelné víno. Min. 19 °NM

Pozdní sběr Kvalitní suché či polosuché víno Min. 21 °NM.

Výběr z hroznů Plné extraktivní víno s vyšším obsahem alkoholu a někdy též 
s vyšším obsahem zbytkového cukru.

Min. 24 °NM.

Výběr z bobulí Plné a extraktivní, polosladké či sladké víno se vyrábí 
z hroznů, které dlouho zrály na vinici.

Min. 27 °NM

Ledové víno Vzácné, velmi sladké víno se vyrábí lisováním zmrzlých 
hroznů sklizených při teplotě maximálně –7 °C. Hrozny při 
lisování nesmí rozmrznout, a protože část vody zůstává 
v bobulích ve formě ledových krystalů, vylisovaná šťáva je 
velmi koncentrovaná.

Min. 27 °NM

Slámové víno Aromatické sladké víno se vyrábí z dobře vyzrálých 
hroznů, které se nejméně tři měsíce po sklizni dosoušejí 
na podložkách ze slámy či rákosu nebo jsou zavěšeny 
v dobře větraném prostoru. Tím se z bobulí odpaří část vody 
a ve šťávě se koncentrují extraktivní látky. Lisovat se může 
i již po 2 měsících, pokud cukernatost moštu dosáhne min. 
32 °NM.

Min. 27 °NM

Výběr z cibéb Velmi extraktivní, sladké a vzácné víno. Bobule v těchto 
hroznech se díky extrémně dlouhé době zrání většinou 
změnily na hrozinky – cibéby.

Min. 32 °NM

Jak jinak se víno třídí? Pro třídění tu máme dokon-
ce tzv. Vinařský zákon. Podle něj u  nás třídíme tichá 
vína na  základě vyzrálosti hroznů. Ta se stanovuje 
podle obsahu cukru v  hroznové šťávě během sklizně 
a stanovuje přívlastky odrůdových jakostních vín. Je-
den kilogram cukru ve 100 litrech hroznového moštu 
představuje jeden stupeň normalizovaného moštomě-

ru. Netaháme vás za nos, jednotka se opravdu jmenuje 
takto poeticky – moštoměr. Abyste se v třídění vín ne-
ztratili, máme pro vás jednoduchou tabulku. Nebojte 
se nalistovat si našeho průvodce pokaždé, když budete 
ve sklepě. Žádný učený z nebe nespadl a vinaři budou 
rádi, když o víno projevíte opravdový zájem.

Kromě tichých vín tu máme ještě vína šumivá, perlivá 
a likérová, a pokud chcete ve sklepě zazářit, zapama-
tujte si i další systém třídění vín. Jsou to takzvaná Vína 
originální certifikace. U nás se poprvé objevila teprve 
nedávno – v roce 2009. Dnes je u nás těchto systémů 
celkem pět – VOC Znojmo, VOC Modré hory, VOC Miku-
lov, VOC Pálava a VOC Blatnice. Jedná se o vína, která 

jsou vyráběná z  typických odrůd daného vinařského 
regionu, hrozny pochází z  pečlivě vybraných poloh, 
ve vínech se odráží terroir, neboli region, odkud hrozny 
pochází. Samotný výběr pak provádí sami vinaři.
Tříděním vín vás podrobně provedou internetové 
stránky www.wineofczechrepublic.cz a o systému VOC 
se nejvíce dozvíte na www.vinarstvivoc.cz.

Abyste vinaři rozuměli

Achtel Z německého Achtel – osmina. Achtel měl v různých dobách a obcích různou výmě-
ru. Plošná výměra všech vinohradů v obci byla podělena na tolik achtelů, kolik bylo 
vinařů.

Barrique Dubový sud užívaný původně ve francouzském vinařském regionu Bordeaux ke zrání 
červených vín.

Buket vína Souhrn vůní vzniklých při ležení vína v sudech a láhvích. 

Búda Ve východomoravských nářečích označení přízemní stavby nad vinným sklepem.

Frejd/frýd Živý plot, který ohrazoval horní a dolní hranice vinohradu Frejunk – právo čepovat 
víno příchozím i právo azylu a nedotknutelnosti osob ve vinici.

Grúl/druhák, padělák „Víno“ vyráběné z matolin přidáním vody a cukru.

Hotař Hlídač vinohradu v době dozrávání hroznů.

Hynšt Masivní kláda, tvořící horní vodorovnou část rámové konstrukce vřetenového lisu, 
bývá ozdobena letopočtem, christogramem nebo jménem majitele či výrobce lisu

Kantýř, kantéř Dva trámy na nízké podpěře podél stěny vinného sklepa, na které se ukládají sudy 
s vínem. 

Klebetnica, besednica Lokální výrazy pro místo ve sklepě, která slouží k setkávání vinařů.

Kocar Kožený bič na krátké hůlce, kterým byli vybaveni hotaři.

Koštýř Skleněná trubička s baňkou na čerpání vína ze sudu či demižonu.

Kvelbení Kamenná nebo cihelná klenba sklepa.

Kotovice, 
vepřovice

Nepálené cihly z jílu promíchané s řezanou slámou, plevami, otrubami či štětinami.

Lička Bílá nebo světle pastelová vápenná barva na omítce.

Loch Z  německého Loch – tajná jáma nebo chodba ve  sklepě, sloužil k  ukrývání zásob, 
ve válečných dobách také lidí.
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označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou, ze které bylo 
vyrobeno.

Min. 14 °NM

Jakostní víno Min. 15 °NM
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hIsToRIE  VINaŘsTVÍ  Na JIžNÍ  MoRaVě
Na  každém začátku by měla být nějaká legenda. 
A  když už ne legenda, tak alespoň příběh. Ten o  mo-
ravském víně začíná ve 2. století, kdy 10. legie římské 
armády doputovala až k  Pálavským vrchům. Zásoby 
vína, které měla armáda s sebou, se používaly zejména 

jako dezinfekce místní vody. Když ale postupem času 
začaly dodávky vína váznout, nezbývalo jim nic jiné-
ho, než zasadit na  jihozápadních svazích Pálavských 
kopců vlastní vinice. Takto tedy začíná příběh vinařství 
na Moravě. Jestli tomu tak skutečně bylo, se už prav-
děpodobně nedozvíme a i odborníci se nedokáží shod-

Mashaus Výčep vína.

Nabíjanica, tlučenica Zeď vystavěná pěchováním jílu smíchaného s plevami do posuvného bednění.

Perkrecht Roční daň z vinohradů

Perkmistr, horní Úředník, který vedl horenské knihy, dohlížel na řádné obdělávání vinohradů a rozho-
doval spory mezi vincúrem a vinaři.

Plž Historický název pro vinný sklep.

Presovňa Lisovna

Presúz, presóz, 
preshauz

z něm. Presshaus, místní označení lisoven lišící se podle oblasti.

Rampúch ventilační otvor vinného sklepa

Rmut Pomleté hrozny před lisováním 

Sur lie Ve  francouzštině doslova „na  kvasnicích“, je metoda při které se mladé víno pone-
chává ležet delší dobu na  kvasnicích „élevage“, někdy za  současného intenzivního 
promíchávání „battonage“.

Šambrány Barevně či tvarově zvýrazněné ostění oken a dveří.

Vincúr Dělník pracující ve vinici.

Viniční trať Tvoří podle zákona pozemek nebo část pozemku či jejich soubor tvořící souvislý celek 
v jedné vinařské podoblasti, splňující předpoklady pro pěstování révy z hlediska ze-
měpisné polohy, svažitosti, délky oslunění a půdně klimatických vlastností.

Zarážení hory Vinařský obřad při symbolickém uzamykání vinohradů

Žudro Malý klenutý výstupek nad vchodem do sklepa.

nout. Přímé důkazy totiž pocházejí až z 8. a 9. století, 
kdy kníže Svatopluk začal zakládat vinice ze sazenic 
dovezených z Uher a Rakouska. 

Stejně jako na všechno ostatní mělo i na rozvoj vinař-
ství vliv křesťanství a místní kláštery, které zakládaly 
vinice. V  první čtvrtině 13. století, kdy se Mikulovsko 
a  Valticko stalo součástí panství rodu Lichtenštejnů, 
pak obchod s vínem patřil k největším příjmům měš-
ťanů a šlechty. Jelikož dobrá vinice mívala větší cenu 
než pěkný dům, ukládali měšťané z  Brna, Znojma či 
Olomouce své finance právě do  vinohradů a  získali 
na Hustopečsku tolik vinic, že se prací na nich zabývalo 
téměř veškeré místní obyvatelstvo.

Je známo, že velkým příznivcem vína byl i  otec vlas-
ti, Karel IV. Ten mladé vinice na dvanáct let osvobodil 
od daní a teprve z třináctého vinohradu odváděli „hor-
níci“, což bylo staročeské označení vinařů odvozené 
od viničních hor (jak se tenkrát vinice nazývaly), desá-
tek nájemci a 30 litrů králi.

Zlatý věk moravského vinařství vrcholí kolem roku 
1820, kdy bylo na Moravě 29 801 hektarů vinic, což je 
třikrát více než v současnosti. 

Období válek a vpádů cizích vojsk v následujícím sto-
letí znamenal pro kraj vylidnění osad, zpustnutí vinic 
a celkový úpadek kraje. Teprve koncem 17. století za-
číná obnova venkovských vinic, na  které se podílelo 
především venkovské obyvatelstvo.

Moravské vinařství si ještě muselo projít několika 
vinařskými pohromami – krutou zimou v  roce 1866 
a  prvními zabijáky vinné révy z  Ameriky – mšičkou 
révokazem, plísní révovou a padlím révovým. Vinaři 
se postupně naučili čelit mšičce roubováním domá-
cích odrůd na  odolné americké podnože a  také byla 
nalezena obrana proti houbovým chorobám, trvalo 
to však celá desetiletí. Ve  30. letech minulého sto-

letí zůstalo na  Moravě jen kolem 3  800 hektarů vi-
nic. Za dalších třicet let se ale jejich plocha rozšířila 
na  7  000 hektarů. Vinice si také prošly svou rekon-
strukcí, přizpůsobovaly se zemědělské velkovýrobě 
a používání strojů.

Koncem 20. století prochází vinohradnictví další vel-
kou, hlavně organizační přeměnou, která však zvýšila 
kvalitu prodávaných vín. Byl vydán nový zákon o vino-
hradnictví a vinařství, který dal vinařům právní jistoty 
a  stanovil vinařské tratě. Nejkvalitnější vína se dnes 
pěstují pouze na  zaregistrovaných vinařských tratích, 
v  polohách, kde jsou dlouhodobě vhodně podmínky 
pro získání vysoce kvalitních hroznů, a  u  kterých je 
stanoveno, jaké odrůdy je zde možné pěstovat a maxi-
mální možné množství sklizených hroznů.

VINaŘsKé  aKCE 
V RYTMU  VINaŘsKého  RoKU

Vinařské tradice jižní Moravy a  oblasti Weinviertel 
nabízejí spoustu skvělých chutí, vůní a  zážitků, které 
můžete objevovat po celý rok. Na přelomu zimy a jara, 
kdy už je víno zralé, se vydejte na  některý z  vinných 
koštů, ochutnejte nejlepší vína určité vinařské oblasti 
a zhodnoťte spolu s vinaři, jak se vydařila loňská úro-
da. Od časného jara do pozdního podzimu můžete ob-
divovat pestrou nádheru tradičních vesnických hodů, 
tedy lidové slavnosti, konané při svátku patrona obce 
či místního kostela. V hodový den, zpravidla v sobotu, 
bývá dědina jako ze škatulky, z jednoho konce na druhý 
prochází průvod krojované chasy, na návsi stojí nazdo-
bená máj a bujaré oslavy se protáhnou do pozdní noci, 
mnohdy i do druhého (a někdy i třetího) dne. Mezi nej-
svátečnější chvíle vinohradnických obcí patří vinobra-
ní, čas, kdy celoroční úsilí vinařů vrcholí sklizní úrody. 
Pokud o  vinobraní přijdete, určitě si vyberete podle 
svého gusta z desítek a možná stovek výstav vín, které 
se konají po celý zbytek roku. Možná budete mít štěstí 
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a zúčastníte se žehnání vína, zimního vinařského svát-
ku, připomínaného na sv. Martina. Vinaři se v ten den 
schází v  kostele, kde je požehnáno vzorkům donese-
ného vína; podle tradice by pak měl vinař alespoň pár 
kapek požehnaného vína vlít do každého vinného sudu 
ve svém sklepě. Martinskou slavnost samozřejmě pro-
vází košt vín, oslavy a  veliké hodování, jemuž vévodí 
dozlatova vypečená martinská husa. Zmínky o konání 
vinařských a folklorních akcí najdete v celém průvodci 
vždy u každé z uvedených obcí.  

oTEVŘENé  sKLEPY
Fenoménem posledních let se staly „otevřené skle-
py“. Tyto akce mají podobu jednak stálé služby, kterou 
místní sdružení vinařů drží, aby mohli návštěvníci, kte-
ří do sklepní uličky nebo osady zavítají, vždy najít ale-
spoň jeden sklep otevřený. Příkladem je sklepní osada 
Šidleny u  Milotic nazvaná „K  Šidlenám za  vinařem“ 
nebo Belegrady u Velkých Bílovic nazvaná „Za vinařem 
do Velkých Bílovic“.  

Druhou variantou „otevřených sklepů“ jsou jednorázo-
vé akce, zpravidla o víkendech, kdy místní vinaři oteví-
rají své sklepy pro návštěvníky. 

Ojedinělou akcí je pak Festival otevřených sklepů, kte-
rý se koná několikrát ročně. Během jednoho víkendu 
představuje ve sklepech vinaře a jejich vína v několika 
sousedních obcích zároveň a pokaždé v jiném regionu. 
Pro milovníky vína je to jedinečná příležitost, jak po-
stupně poznat nejlepší vinaře všech vinařských regio-
nů. Návštěvníci mají k dispozici autobusovou kyvadlo-
vou dopravu, která je dopraví z obce do obce, a samo-
zřejmostí je bohatý doprovodný program. Festival se 

koná od roku 2009 a během své existence již představil 
více jak 350 vinařů z více jak 50 vinařských obcí. 
Informace o aktuálních festivalech najdete také 
na www.otevrenesklepy.cz 

K nejznámějším patří 
•  Festival otevřených sklepů (duben, červen, listopad)
• „Ze sklepa do sklepa“ v Belegradech u Velkých Bílo-

vic (březen-duben)
•  Weintour Weinviertel (první víkend po Velikonocích)
•  Den otevřených sklepů v  Mutěnicích – Pod búdama 

(duben)
•  Zpívající otevřené sklepy v  Novém Šaldorfu-Sedle-

šovicích (duben)
•  Putování po Blatnických búdách (duben)
•  K Nechorám do sklepa v Prušánkách (červen)
• „Víno v  oranžovém“ ve  Velkých Pavlovicích (červe-

nec)
•  Den otevřených sklepů Čejkovice (srpen-září)
•  Poysdorfský oblastní vinařský festival (září)
•  Víno – umění – kultura ve Falkensteinu (září)
•  Den otevřených sklepů v Pavlově (listopad)
Přehledný kalendář vinařských akcí najdete na 
www.wineofczechrepublic.cz

VINaŘsKé  sTEZKY  Na KoLE 
Během celého roku také máte možnost vybírat si 
z mnoha cyklistických akcí, které vás provedou vinař-
skými regiony a představí jižní Moravu v celé její kráse. 
Jedinečné zážitky vám nabídne seriál cykloturistic-
kých akcí s názvem Krajem vína. Spadá do něj přibližně 
desítka akcí, díky nimž můžete poznat krásy jižní Mo-
ravy ze sedla kola. Několikrát ročně nabídne možnost 
objevovat tajemství vinohradů a  sklepních uliček vy-

hlášených vinařských regionů. Každá z akcí nabízí více 
okruhů, ze kterých si vyberou jak sportovní cyklisté, 
tak méně zkušení nebo rodiče s  dětmi. Na  trase jsou 
vždy připravena razítkovací místa v  tradičních vinař-
ských sklepech nebo u atraktivních turistických cílů. 
Aktuální informace o  seriálu Krajem vína najdete 
na vinarske.stezky.cz. 

K nejznámějším cykloakcím patří
•  Na kole vinohrady Uherskohradišťska (duben)
•  Jarní šlapka (duben)
•  Otevírání cyklostezek Strážnicka (duben)
•  Zahájení sezóny na  Cyklistické stezce  Brno–Vídeň 

(květen)
•  Otevírání Lichtenštejnských stezek (květen)
• Otevření vinařské stezky v Šardicích (květen)
•  Májové putování Modrými horami a okolím (květen)
•  Kraj kvetoucí révy (červen)
•  Údolím na kole (červen)
• Po  vinařských stezkách s  Českým rozhlasem Brno 

(červen)
•  Velké letní chutnání pěšky i na kole (červen)
•  Author Znovín Cup (červen)
•  Expedice krajem André (červen)
•  Kolem horem dolem (červenec)
•  Velkomoravské stezky (červenec)
• Letní putování po  vinařských stezkách (červenec, 

srpen)
•  Ždánický histopedál (srpen)
•  Putování za burčákem po Modrých horách (září)
•  Valtické cyklobraní (září)
•  Tour de burčák (září)
•  Pochod slováckými vinohrady (říjen)
•  Na kole vinohrady Uherskohradišťska (říjen)

KDE  sE  o  VÁs  PosTaRaJÍ? 
Vyjet si na kole mezi vinicemi, kochat se krajinou a ve-
čer skončit ve sklípku a ochutnat poklady vinaře. Tak 
vypadá ideální víkend na jižní Moravě.  Jak ale vybrat 
toho správného vinaře, ubytování nebo restauraci? 
Pomocníkem při výběru vinařské dovolené jsou dvě 
certifikace. 

Tou první je Certifikace vinařských služeb, která vám 
pomůže zvolit vhodné zařízení. Ta musejí splnit daná 
kritéria, aby mohla certifikaci získat. Certifikaci mo-
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Po VINaŘsKýCh  sTEZKÁCh 
NEJEN  MoRaVoU

Pokud vás láká podívat se k našim rakouským souse-
dům, ochutnat jejich vína a poznat místní kraj, pak je 
pro vás připraveno několik atraktivních vinařských 
tras. Panoráma vinic a  polí na  mírně zvlněných pa-
horcích, klidná příroda, kam se oko podívá, a kulturní 
památky a  domácí dobroty na  každém rohu pak činí 
z oblasti Weinviertel cyklistický ráj. 

Ve třech částech oblasti – západním a jižním Weinvier-
telu a  Kraji Veltlínu – je připraveno celkem 12 tema-
tických cyklotras. Ty nesou název podle jednotlivých 
odrůd vinné révy a spojují půvaby jednotlivých oblastí. 
Ubytování v  zařízeních sítě RADfreundliche Betriebe 
(Cyklisté vítáni) nabízí informace, nářadí, „Radlerjau-
sen“ (svačiny pro cyklisty) a samozřejmě i přenocová-
ní.

hou získat vinařství, vinný sklep, vinotéka, restaurace 
s  vínem a  ubytovací zařízení s  vinařskou tematikou. 
Jejich přehled najdete na 
www.wineofczechrepublic.com.

Splnit podmínky vinařské certifikace si mohou zpra-
vidla dovolit jen zavedené podniky orientované na ob-
chod, prodej, turistiku, případně jiné komerční aktivity. 
Naproti tomu je atmosféra zašlých vinných sklípků 
malovinařů, kteří své vinařské umění provozují jen 
jako koníček nebo rodinnou tradici, neopakovatelným 
zážitkem i bez nebo právě pro absenci veškerého civi-
lizačního zázemí nebo úředně předepsaných podmí-
nek. Devizou těchto míst je právě autenticita setkání 
s po staletí nezměněnou prací vinařů.

Druhým certifikačním systém je certifikace Cyklisté 
vítáni, která vám pomůže při výběru zařízení, kde se 
postarají nejenom o vás, ale také o vaše kolo. Mohou 
mezi nimi být jak restaurace, ubytovatelé a kempy, tak 
turistické cíle. Na jižní Moravě je takových zařízení více 
než 200 a  všechna najdete na  www.cyklistevitani.cz. 
V terénu je poznáte podle zelenobílé tabulky s usmíva-
jícím se kolem.

ZáPADNí WEINVIERTEL

Vinařská stezka 
s vyhlídkami – 
Weinviertel DAC 
(54,4 km)

Nově vyznačená trasa, která rozšířila a nahradila dosavadní Burgunder Radrou-
te. Oblast kopcovitého okolí města Retz osázeného vinicemi nabízí sportovně ná-
ročnější region, protkaný o více romantickými sklepními uličkami a historickými 
sídly.

Chardonnay Radroute 
(44 km)

Chardonnay Radroute charakterizují zvlněné kopce a malebné vinice. Atraktivní 
příhraniční kraj zdobí historie a duch starověkých rituálních míst. Nejvíce však 
zvou k pobytu četné sklepní uličky a útulné vinárny podél trasy. 

Riesling Radroute 
(50 km)

Středně těžká stezka začíná v  Eggenburgu a  provádí návštěvníky středověkou 
minulostí historického města. Přes romantické sklepní uličky v Schmidatalu se 
nakonec dostáváme do Ametystového světa drahých kamenů.

Rivaner Radroute 
(57 km)

Kopcovitá trasa a  vede přes pole a  pastviny. Sklenku vína můžete vychutnat 
v  mnoha malebných sklepních uličkách a  vinicích. Vyrazíme-li z  Hollabrun-
nu na  sever, můžeme navštívit jedinečný klenot románské architektury, kostel 
Schöngrabern s  „kamennou Biblí". V  západní části trasy se ocitneme v  údolí 
Schmidatal. 

Portugieser Radroute 
(70 km)

Vychází severně od Hollabrunnu jako Rivaner Radroute přes kopce s malebnými 
vinicemi směrem do  oblasti okouzlujícího regionu údolí Pulkautal. U  Perner-
sdorfu trasa začíná svůj průběh údolím Pulkautal, kde v  obci Hadres můžeme 
navštívit nejdelší sklepní uličku v zemi. 

KRAJ VELTLíNU – VELTLINER LAND

Vinařská stezka rozhledů –  
Veltliner Radtour 
(75,5 km)

Spojuje „město vína“ Poysdorf s  lázeňským městem Laa an der Thaya. Čeká 
na vás monumentální zřícenina hradu nad městečkem Staatz, nepřehlédnutelná 
silueta hradu Falkenstein nebo překrásný rozhledový vrch Galgenberg s vyhlíd-
kou na moravskou stranu. 

Sylvaner Radroute 
(56,4 km)

Vede mořem zelených a žlutých kopečků východního Weinviertlu. Krajina spojuje 
stopy dávno zapomenutých časů romantických starých sklepních uliček s fasci-
nujícím světem vína a moderního vinařství.  

Welschriesling Radroute
(37,2 km)

Spojuje různé světy prolínající se v severovýchodním koutu oblasti Weinviertel 
nad řekou Dyjí a Moravou. Zavítejte do romantické čtvrti sklepních uliček, muzea 
bizarních vynálezů, i do v pískovcích vykopaných sklepních labyrintů. 

Blauburger Radroute 
(56 km)

Představuje výlet do fascinující přírody Lyských hor (Leiser Berge). Projížďka kra-
jinou je návratem do  hluboké minulosti kraje připomínanou archeoskanzenem 
v Asparnu, krajem fosilií v okolí Ernstbrunnu nebo divočinou Přírodního parku 
Leiser berge. 

Muskateller Radroute 
(75 km)

Vede krajinou ropy a  vína a  spojuje starý romantický svět vinařů a  vinařských 
uliček východního Weinviertlu s  moderním světem využívajícím podzemní bo-
hatství kraje i v podobě těžby ropy a zemního plynu. Muzeum Weinviertlu v Nie-
dersulz kontrastuje s muzeem těžby ropy v Neusiedl. 

JIŽNí WEINVIERTEL

Zweigelt Radroute 
(74 km)

Spojuje svět četných sklepních uliček s kolosálními větrnými parky, kterými jsou 
posety vrcholky kopečků nad nimi. Krajina na dohled od severního předpolí Víd-
ně a  dunajských břehů má své neopakovatelné kouzlo „větrného kraje“ jižního 
Weinviertlu.

Traminer Radroute 
(72 km)

Propojuje starý romantický svět vinařů a vinařských uliček s moderním světem 
využívajícím podzemní bohatství kraje i  v  podobě těžby ropy a  zemního plynu. 
Od bran proslulé ZOO v Gänsendorfu a pomoravních niv a luhů u Angernu an der 
March až po kopce pahorkatiny oblasti Weinviertelu. 
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ZNOJEMSKOPrůvOdcE  PO  viNařSKých  StEZKách

ZNoJEMsKo

ZNoJEMsKÁ  VINaŘsKÁ  
PoDobLasT

Znojemská vinařská podoblast zahrnuje zá-
padní část jižní Moravy od  dyjských luhů až 
po  východní svahy Českomoravské vrchoviny, 
v  jejímž dešťovém stínu leží. Horské výběžky 
Vysočiny v  teplém klimatu jihu Moravy daly 
na  mnohých místech, hlavně v  severní části, 
vzniknout kamenitým půdám význačným pro 
pěstování Ryzlinku rýnského, Veltlínského ze-
leného, a v okolí Dolních Kounic i pro pěstová-
ní modrých odrůd, hlavně Frankovky. Kvality 
zdejších přírodních podmínek pro pěstování 
vína odhalily už tábořící římské legie, o jejichž 
vinařské dědictví pečují stovky vinařů. Samo 
Znojemsko je hlavní oblastí bílých aromatic-
kých odrůd. Skvělá vína dávají Müller-Thurgau, 
Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené. 
Výborná jsou také Rulandské bílé, šedé i modré, 
Pálava a Chardonnay. Dalšími nejvíce pěstova-
nými odrůdami jsou Svatovavřinecké, Ryzlink 
vlašský, Tramín červený a Zweigeltrebe.
Pod znojemskou podoblast spadá 93 obcí, 
z  toho 91 vinařských, které hospodaří na  cel-
kem 3 530 hektarech vinic. Samo město Znojmo 
bylo vždy význačným vinařským střediskem 
a  dokládá to spleť dlouhých chodeb vinných 
sklepů přímo pod městem. V blízkosti města se 
táhnou prvotřídní viniční polohy od Kraví hory 
směrem na  Hnanice se štěrkovým podložím 
překrytým místy spraší, případně i  s  polohami 
jílů. Od  Znojma na  jih se táhne podél hrani-
ce s  Rakouskem řada známých viničních tratí 
přes Šatov, Chvalovice, Vrbovec, Hnízdo, Slup, 
Jaroslavice až do  Hrušovan nad Jevišovkou, 
většinou s  půdami sprašovými nebo štěrko-
písky. Na východ podél Dyje jsou viniční svahy 
v Tasovicích a Hodonicích. Ve střední části Zno-
jemska leží několik význačných viničních celků 
na Únanovce a Jevišovce se známými vinařský-
mi obcemi Těšetice, Lechovice, Borotice. Vel-
ký areál vinic v  okolí Hostěradic a  Miroslavi je 
znám viničními tratěmi Volné pole a Weinperky. 
V Příměticích u Znojma je největší křížový sklep 
na  světě, v  Jaroslavicích zase jedinečný archiv 
vín s  nejstaršími vzorky v  České republice. 
Všichni jsou srdečně zváni znojemské vinařské 
obce navštívit.Z Popic do Havraník
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KaM  PRo  INfoRMaCE  o RaKoUsKýCh  sTEZKÁCh?
Weinstraße Weinviertel West, Weinbaukompetenzzentrum, Seeweg 2, Retz, tel.: +43 29422202–31,  
office@weinstrasse.co.at, www.weinstrasse.co.at 

Weinstraße Weinviertel – Veltlinerland, Marktstraße 63, Falkenstein, tel.: +43 255488040,  
info@veltlinerland.at, www.veltlinerland.at 

Weinstraße Südliches Weinviertel, Hauptstraße 8/2, 2230 Gänserndorf, tel.: +43 5025948500,  
weinstrasse@gaenserndorf.lk-noe.at, www.weinstrasse-sued.at 

Mapu vinařských stezek oblasti Weinviertel vydává agentura Weinviertel Tourismus GmbH a ve spolupráci 
s Centrálou cestovního ruchu – jižní Morava i v české jazykové mutaci. K dostání jsou ve vybraných infocen-
trech oblasti Weinviertel. Elektronickou verzi map ve  formátu pdf najdete na  www.cyklo-jizni-morava.cz 
nebo na www.stezky.cz.

Lokální naučné a  vinařské stezky objevíte i  u  našich 
sousedů. Za všechny vás pozveme na dvě z nich. Wein 
und Kultur Radweg (3 × 50 km) je přeshraniční síť, kte-
rá vytváří 3 okruhy procházející vinařským regionem 
na obou stranách rakousko-moravské hranice. 

Pulkautaler Kellergassenweg (47 km) vás provede 
sklepními uličkami údolí Pulkau a  nabídne zelená 
pole, úrodné vinice a bílé uličky vinných sklípků. Pro-
chází všemi vinařskými obcemi údolí a  navštěvuje 
všechny zdejší proslulé sklepní uličky.
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Na TRasE  MoRaVsKé  VINNé  sTEZKY  
Na ZNoJEMsKU

ZNoJMo – šaToV
Moravská vinná stezka svou pouť začíná v  centru 
Znojma, nedaleko obelisku se sochou bohyně vítěz-
ství Niké na  Komenského náměstí. Uprostřed Huso-
vých sadů označuje její začátek návěstí se sklepním 
žudrem červené barvy. Po  krátkém sjezdu parkem 
pokračuje kilometrovým úsekem po silnici I. třídy. 
Rušný provoz a  hřmot města opouští stezka Louc-
kou ulicí kolem premonstrátského kláštera; most 
přes Dyji je již branou do  významné vinařské obce 
Nového Šaldorfu-Sedlešovic. Ze silnice Znojmo–Retz 
odbočuje trasa za  obcí a  přivádí cyklisty k  prvnímu 
stoupání do Konic. Po sjezdu do Popic následuje pů-
vabný, technicky náročný přejezd Havranického vře-
soviště, který je vstupem do národního parku Podyjí. 
Kamenitou stezku zdobí kaple, kříže a  Boží muka 
s česko-německými nápisy, doklady staleté společné 
minulosti. Ve  Starých vinicích nad Havraníky čeká 
na  cyklisty oáza v  podobě ochutnávkového altánu 
firmy Znovín Znojmo. 
Mezi desítkou vzorků můžete ochutnat i  znamenité 
cuveé Charles Sealsfield, upomínající na  slavného 
rodáka z  Popic spisovatele Karla Postla. Náhorní 
plošina nad Havraníky je ideálním výchozím místem 
ke krátké zajížďce k legendární vinici Šobes. Za Ha-
vraníky odbočuje stezka do Šatova. Na její trase leží 
snad všechny sklepy v obci, pouze k tomu nejznáměj-
šímu – Malovanému – musíte kousek odbočit.

ZNoJMo
viz Znojemská vinařská stezka 

PŘÍMěTICE
Severní předměstí Znojma proslulo díky 2 význam-
ným památkám: naleznete zde druhý největší křížový 
sklep na  světě postavený jezuity v  letech 1740–1756, 
půdorysně vytváří veliký latinský kříž. Hlavní chodba 
s obrovskými sudy je 110 m dlouhá a 10 m široká, rame-
no kříže měří 56 m, klenby jsou 6,5 m vysoké. Unikátní 
je akustika, raritou je tzv. jezuitský telefon – když po-
tichu promluvíte do zdi, váš hlas se po klenbě donese 
na  opačnou stranu chodby. Jedinečné je zdejší klima. 
Ušlechtilá plíseň, která pokrývá silnou vrstvou stěny 
a stropy Křížového sklepa, je tak dokonalým reguláto-
rem vlhkosti, že zde není potřeba žádné klimatizační 
zařízení. V  současné době zde zrají vína v  dubových 
nebo akátových sudech spol. Znovín a.s. V sousedství 
kostela sv. Markéty pak naleznete Památník Prokopa 
Diviše, který je symbolickým připomenutím života 

a díla řádového bratra premonstrátů, badatele v oboru 
elektřiny a vynálezce bleskosvodu.
Křížový sklep – Křížové náměstí, tel.: +420 515 225 014 
(sklepmistr), +420 606 712 231, primetice@znovin.cz, 
www.znovin.cz 
Památník Prokopa Diviše – tel.: +420 736 465 085, 
www.znojmuz.cz 

LoUKa
viz Znojemská vinařská stezka 

NoVý šaLDoRf-sEDLEšoVICE
www.saldorf-sedlesovice.cz 

Středověkou historii obce připomíná pozdně gotický 
sloup z  počátku 16. století. Centrem vinařské kolonie 
je historický kládový lis z 18. století. Areál „modrých“ 
sklepů je jedním z  největších na  Znojemsku, více než 
180 vinařských staveb zabírá plochu 9 ha a tvoří sklep-
ní náměstí dlouhé 800 metrů. Tajemství názvu památ-
kově chráněného souboru Modré sklepy se ukrývá pod 
zemí. Materiál podloží, v  němž jsou sklepní prostory 
vyhloubeny, tvoří pískovec prostoupený vrstvami 
modrošedého jílu, který působí dojmem namodralé 
výzdoby sklepního interiéru. Zvláštností je i  techno-
logie hloubení sklepů, které byly postupně kopány 
do délky i do šířky. Mimo „modrých“ sklepů jsou v lo-
kalitě i stavby, jejichž klenba je z pálených cihel. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Otevřené sklepy a kopání písku pro Vídeň (leden)
•  Soutěžní výstava místních vín (Velikonoční neděle)
•  Letní otevřené vinné sklepy (duben–listopad) 
•  Májové putování po Modrých sklepech (květen)

MoRaVsKÁ  VINNÁ  sTEZKa  Na ZNoJEMsKU
www.stezky.cz
mapa na stranách 22–23

Znojmo

Moravská vinná stezka je páteřní trasou sítě regionálních cyklistických 
Moravských vinařských stezek vedoucích malebnou krajinou jihový-
chodní Moravy. Stezka nabízí několikadenní putování krajem, který 
zdobí víno, venkovská krajina a  příroda, bohatá historie a  živé tradice.  
Červené značení prochází všemi moravskými vinařskými regiony a protí-
ná sedm z jedenácti okruhů místních vinařských stezek. Na její trase leží  
70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i  významné 
historické a  architektonické památky regionu. Na  Znojemsku si vybírá 
jeho jižní region znojemskými sklepy a východními partiemi národního 
parku Podyjí počínaje, přes pohraniční zemědělskou oblast okolo řeky 
Jevišovky, a úpatím Dunajovických vrchů, kde přechází na Mikulovsko, 
konče. 

Délka trasy: 68 km
Povrch: 50 % klidné silnice 
3. třídy, 35 % terénní úseky, 
15 % cyklostezky
Sjízdnost: trasa úseku 
je sjízdná celoročně
Vhodné pro: všechny 
skupiny cykloturistů
Značení: cyklistické značky 
se stylizovaným sklepním 
žudrem červené barvy
Nejvyšší bod: 285 m n. m.
Nejnižší bod: 200 m n. m.
Nástupní místa: Znojmo, 
Šatov, Hrušovany 
nad Jeviškovkou, Jevišovka
Vlaková nádraží na trase: 
Znojmo, Šatov, Jevišovka
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Na TRasE  MoRaVsKé  VINNé  sTEZKY  
Na ZNoJEMsKU

ZNoJMo – šaToV
Moravská vinná stezka svou pouť začíná v  centru 
Znojma, nedaleko obelisku se sochou bohyně vítěz-
ství Niké na  Komenského náměstí. Uprostřed Huso-
vých sadů označuje její začátek návěstí se sklepním 
žudrem červené barvy. Po  krátkém sjezdu parkem 
pokračuje kilometrovým úsekem po silnici I. třídy. 
Rušný provoz a  hřmot města opouští stezka Louc-
kou ulicí kolem premonstrátského kláštera; most 
přes Dyji je již branou do  významné vinařské obce 
Nového Šaldorfu-Sedlešovic. Ze silnice Znojmo–Retz 
odbočuje trasa za  obcí a  přivádí cyklisty k  prvnímu 
stoupání do Konic. Po sjezdu do Popic následuje pů-
vabný, technicky náročný přejezd Havranického vře-
soviště, který je vstupem do národního parku Podyjí. 
Kamenitou stezku zdobí kaple, kříže a  Boží muka 
s česko-německými nápisy, doklady staleté společné 
minulosti. Ve  Starých vinicích nad Havraníky čeká 
na  cyklisty oáza v  podobě ochutnávkového altánu 
firmy Znovín Znojmo. 
Mezi desítkou vzorků můžete ochutnat i  znamenité 
cuveé Charles Sealsfield, upomínající na  slavného 
rodáka z  Popic spisovatele Karla Postla. Náhorní 
plošina nad Havraníky je ideálním výchozím místem 
ke krátké zajížďce k legendární vinici Šobes. Za Ha-
vraníky odbočuje stezka do Šatova. Na její trase leží 
snad všechny sklepy v obci, pouze k tomu nejznáměj-
šímu – Malovanému – musíte kousek odbočit.

ZNoJMo
viz Znojemská vinařská stezka 

PŘÍMěTICE
Severní předměstí Znojma proslulo díky 2 význam-
ným památkám: naleznete zde druhý největší křížový 
sklep na  světě postavený jezuity v  letech 1740–1756, 
půdorysně vytváří veliký latinský kříž. Hlavní chodba 
s obrovskými sudy je 110 m dlouhá a 10 m široká, rame-
no kříže měří 56 m, klenby jsou 6,5 m vysoké. Unikátní 
je akustika, raritou je tzv. jezuitský telefon – když po-
tichu promluvíte do zdi, váš hlas se po klenbě donese 
na  opačnou stranu chodby. Jedinečné je zdejší klima. 
Ušlechtilá plíseň, která pokrývá silnou vrstvou stěny 
a stropy Křížového sklepa, je tak dokonalým reguláto-
rem vlhkosti, že zde není potřeba žádné klimatizační 
zařízení. V  současné době zde zrají vína v  dubových 
nebo akátových sudech spol. Znovín a.s. V sousedství 
kostela sv. Markéty pak naleznete Památník Prokopa 
Diviše, který je symbolickým připomenutím života 

a díla řádového bratra premonstrátů, badatele v oboru 
elektřiny a vynálezce bleskosvodu.
Křížový sklep – Křížové náměstí, tel.: +420 515 225 014 
(sklepmistr), +420 606 712 231, primetice@znovin.cz, 
www.znovin.cz 
Památník Prokopa Diviše – tel.: +420 736 465 085, 
www.znojmuz.cz 

LoUKa
viz Znojemská vinařská stezka 

NoVý šaLDoRf-sEDLEšoVICE
www.saldorf-sedlesovice.cz 

Středověkou historii obce připomíná pozdně gotický 
sloup z  počátku 16. století. Centrem vinařské kolonie 
je historický kládový lis z 18. století. Areál „modrých“ 
sklepů je jedním z  největších na  Znojemsku, více než 
180 vinařských staveb zabírá plochu 9 ha a tvoří sklep-
ní náměstí dlouhé 800 metrů. Tajemství názvu památ-
kově chráněného souboru Modré sklepy se ukrývá pod 
zemí. Materiál podloží, v  němž jsou sklepní prostory 
vyhloubeny, tvoří pískovec prostoupený vrstvami 
modrošedého jílu, který působí dojmem namodralé 
výzdoby sklepního interiéru. Zvláštností je i  techno-
logie hloubení sklepů, které byly postupně kopány 
do délky i do šířky. Mimo „modrých“ sklepů jsou v lo-
kalitě i stavby, jejichž klenba je z pálených cihel. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Otevřené sklepy a kopání písku pro Vídeň (leden)
•  Soutěžní výstava místních vín (Velikonoční neděle)
•  Letní otevřené vinné sklepy (duben–listopad) 
•  Májové putování po Modrých sklepech (květen)

MoRaVsKÁ  VINNÁ  sTEZKa  Na ZNoJEMsKU
www.stezky.cz
mapa na stranách 22–23

Znojmo

Moravská vinná stezka je páteřní trasou sítě regionálních cyklistických 
Moravských vinařských stezek vedoucích malebnou krajinou jihový-
chodní Moravy. Stezka nabízí několikadenní putování krajem, který 
zdobí víno, venkovská krajina a  příroda, bohatá historie a  živé tradice.  
Červené značení prochází všemi moravskými vinařskými regiony a protí-
ná sedm z jedenácti okruhů místních vinařských stezek. Na její trase leží  
70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i  významné 
historické a  architektonické památky regionu. Na  Znojemsku si vybírá 
jeho jižní region znojemskými sklepy a východními partiemi národního 
parku Podyjí počínaje, přes pohraniční zemědělskou oblast okolo řeky 
Jevišovky, a úpatím Dunajovických vrchů, kde přechází na Mikulovsko, 
konče. 

Délka trasy: 68 km
Povrch: 50 % klidné silnice 
3. třídy, 35 % terénní úseky, 
15 % cyklostezky
Sjízdnost: trasa úseku 
je sjízdná celoročně
Vhodné pro: všechny 
skupiny cykloturistů
Značení: cyklistické značky 
se stylizovaným sklepním 
žudrem červené barvy
Nejvyšší bod: 285 m n. m.
Nejnižší bod: 200 m n. m.
Nástupní místa: Znojmo, 
Šatov, Hrušovany 
nad Jeviškovkou, Jevišovka
Vlaková nádraží na trase: 
Znojmo, Šatov, Jevišovka
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•  Košt vín u příležitosti cyklistického závodu Znovín-
cup (začátek července)

•  Václavské posvícení (na sv. Václava)
•  Příjezd svatého Martina a ochutnávka mladých vín 

(sobota po svátku sv. Martina)

KoNICE
www.koniceuznojma.cz, konice.mistecko.cz  
Konice jsou nejmalebnější městskou částí Znojma, 
ležící na samé hranici Národního parku Podyjí. Vinič-
ní trať Kraví hora považují někteří vinařští odborníci 
za  vůbec nejlepší ve  Znojemské vinařské podoblasti, 
především pro odrůdy Sauvignon a  Ryzlink rýnský. 
Sklepní ulička se nachází na  severovýchodním okraji 
obce, další sklepy najdeme ve  směru na  Popické ko-
pečky, jiné jsou v areálu obytných domů. Unikátní pří-
rodní scenérií je rovněž vřesoviště na Kraví hoře.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Zavírání hory s hroznovou kozou (září) 

PoPICE
Popice jsou místní částí města Znojma a leží na hranici 
Národního parku Podyjí. Mají jedinou viniční trať Pod 
Lesem, která se řadí mezi ty skutečně vynikající a dává 
skvělé hrozny pro výrobu lahodných vín. Sklepní ulička 
se nachází v jižní části obce. Většina vinařských staveb 
v ní pochází z druhé poloviny 19. století a novodobými 
přestavbami zůstaly sklepy dosud téměř nedotčeny. 
Západně od obce se nachází překrásná vyhlídka do dyj-
ského údolí – Sealsfieldův kámen, který tak byl nazván 
na počest místního rodáka, spisovatele Karla Postla.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Pouť (konec dubna)
•  Vynášení hroznového kozla (duben)

haVRaNÍKY
www.havraniky.cz 

Areál vinných sklepů v Havraníkách je situován na dol-
ním okraji obce, sklepy byly vykopány v měkkých pís-

kových spraších a  mnohé z  nich mají ozdobné prvky, 
jako jsou například sloupky nebo římsy. Milovníky 
historie zaujme památkově chráněná barokní lisovna 
se sklepem, nad jehož vchodem se nachází soška Pan-
ny Marie datovaná letopočtem 1718. Jeden z  tamních 
sklepů má rozsáhlé a členité podzemí, v závěru se na-
tolik zužující, že se jeho majitel až na úplný konec cho-
deb nikdy neodvážil. U  obce se rozkládá Havranické 
vřesoviště, v Evropě unikátní typ vřesovišť rostoucích 
na suchém a teplém stanovišti.

šaToV 
viz Znojemská vinařská stezka 

šaToV–JaRosLaVICE 
Do  výšky 290 m nad mořem, ke  státní hranici s  Ra-
kouskem stoupá trasa Moravské vinné stezky ze Ša-
tova. Ve viniční trati nad Peklem je parádní vyhlídka 
na  rakouské a  moravské vinařské obce, za  pěkného 
počasí lze prý vidět i Alpy. Zvlněný terén podél státní 
hranice opustí stezka odbočením po bývalé signálce 
směrem na  Chvalovice, odkud v  souběhu s  dálko-
vou cyklotrasou Greenway Praha–Vídeň pokračuje 
do Načeratic. 
Rovinatý silniční úsek si můžete zpestřit návštěvou 
hrádku Lampelberk, jehož kulatá věž poskytuje 
široký výhled do  krajiny, nebo ochutnávkou ve  vi-
nařském centru společnosti Ampelos ve  Vrbovci. 
Příhraniční průběh Moravské vinné postrádá pest-
rost a  členitost třiceti kilometrů v  okolí Znojma; až 
do  Jaroslavic vede rychle ubíhající rovinatá trasa 
po  silnici. Úsek je výmluvným svědectvím o  osudu 
moravského pohraničí, které tragicky utrpělo pová-
lečným odsunem Němců a následnou komunistickou 
devastací. Šedivé návsi, polorozpadlé renesanční 
domy a  zpustlé barokní usedlosti svědčí o  kdysi bo-
hatém kraji, který jen těžce hledá ztracenou tvář. 
Obrazem hospodaření lidové armády je i zámek v Ja-
roslavicích.

ChVaLoVICE
www.chvalovice.cz 

Sevřena v údolí nad potokem Daníž a rozložena kolem 
cesty zastíněné vzrostlými stromy je více než stovka  
sklepů chvalovické vinařské kolonie. Většinou nekle-
nuté sklepy jsou vykrouženy v  pískovci, některé jsou 
vybudovány v  úrovni terénu a  vrstva hlíny nad nimi 
pak dosahuje i  16 metrů. Jiné sklepní chodby klesají 
pod povrch a  tomu je přizpůsobena i  délka šíje. Pod-
laha sklepů, které dosahují délky až několika desítek 
metrů, je z  nerovné, dusané hlíny. Ve  Chvalovicích 
dosud najdeme i zemní sklepy ve stráni, většinou jsou 
ale opuštěné. Původní vzhled si zachoval jen pozdně 
barokní sklep z roku 1770. V sousedství sklepní uličky 
se nachází dětský zábavní park. Přímo v  centru obce 
roste expozice prehistorického parku. 
Prehistoric park – Chvalovice 30, tel.: +420 725 894 444, 
info@prehistoric-park.cz, www.prehistoric-park.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
• Den otevřených sklepů (červen)
•  Svatomarkétská pouť (červenec)
•  Tradiční krojované Kateřinské hody (listopad)

DYJÁKoVIčKY
www.obec-dyjakovicky.cz 
Dyjákovičky mají sice svůj sklepní areál, ale vědí o něm 
většinou jen místní zasvěcenci. Díky své poloze v blíz-
kosti hranice s Rakouskem nejezdily do zdejších sklepů 
„odborné“ zájezdy, ale pravidelně se kolem nich pro-
háněla auta pohraniční stráže. To bránilo přestavbě 
zdejších sklepů pro potřeby vinařské turistiky, takže 
zůstaly většinou zachovány ve  své původní podobě. 
Dyjákovičky jsou dnes východiskem zajímavých cykli-
stických tras směřujících okolo vinohradů přes Vinný, 
Ovčí a  Kočičí vrch do  Jaroslavic. Málokterý cyklista 
odolá, aby si neudělal zajížďku na hrádek Lampelberg, 
kde je pro žíznící o  víkendech v  turistické sezóně při-
pravena ochutnávka vín. Další atrakcí je jelení farma 
v nedaleké lokalitě Ječmeniště.
Jelení farma Ječmeniště – Věra Pexová, 
tel.: +420 732 753 200, +420 511 144 515, 
pexova@agpmasovice.eu, www.jecmeniste.cz 
Minimuzeum obrany hranic – Klub vojenské 
historie „ROTO Chvalovice“, tel.: +420 774 076 802, 
www.mj-s4.rajce.idnes.cz 

VRboVEC
www.obec-vrbovec.cz 

Vrbovec je největší vinařskou obcí Znojemské vinařské 
podoblasti. Areál 260 vinařských staveb Vrbovecké 
sklepní kolonie se rozkládá západně od obce pod viniční 
tratí Nad Sklepy. Cenný a obdivuhodně zachovaný sou-

bor přízemních lisoven ve  Vrbovci tvoří jednostranná 
ulička s  dominující stavbou společnosti Ampelos a  te-
rasovitě rozložené řádky sklepů za silnicí. Přízemní, ští-
tově orientované lisovny obdélníkového půdorysu jsou 
odděleny úzkými uličkami, barevné a  výtvarné řešení 
průčelí staveb nese výrazné stopy doby  jejich vzniku. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Zavírání hory s hroznovou kozou (září)

NačERaTICE
Obec připojená k  městu Znojmu. Farní kostel Panny 
Marie Bolestné vybudovala obec na  vlastní náklady 
v roce 1804. Rozšířen do dnešní podoby byl roku 1840. 
V průčelí je barokní socha Piety, jedná se o kopii sochy 
z poutního místa Maria Taferl v Rakousku.

DERfLICE
derflice.blogspot.cz  
Obec připojená k městu Znojmu. Rodinné sklípky a vi-
nohrady, ale především atmosféra, která na vás dých-
ne z každého koutu, ano to jsou Derflice.

sTRaChoTICE  a  MICMaNICE
www.strachotice.cz  

Na  území obce se dochovalo několik domů postave-
ných v původní lidové architektuře. Stojí zde nejstarší 
mlýn postavený na Znojemsku z roku 1302. V pozděj-
ších letech prodělal řadu přestaveb a v současné době 
je v  jeho objektu malá vodní elektrárna. Dominantou 
obce je barokní kostel svatého Jiří postavený koncem 
18. století. Jižním směrem od  obce se zvedá kopec 
Na  Valech a  u  jeho severního úpatí je vybudováno  

Muzeum československého opevnění v Šatově

Chvalovice

Nový Šaldorf-Sedlešovice
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•  Košt vín u příležitosti cyklistického závodu Znovín-
cup (začátek července)

•  Václavské posvícení (na sv. Václava)
•  Příjezd svatého Martina a ochutnávka mladých vín 

(sobota po svátku sv. Martina)

KoNICE
www.koniceuznojma.cz, konice.mistecko.cz  
Konice jsou nejmalebnější městskou částí Znojma, 
ležící na samé hranici Národního parku Podyjí. Vinič-
ní trať Kraví hora považují někteří vinařští odborníci 
za  vůbec nejlepší ve  Znojemské vinařské podoblasti, 
především pro odrůdy Sauvignon a  Ryzlink rýnský. 
Sklepní ulička se nachází na  severovýchodním okraji 
obce, další sklepy najdeme ve  směru na  Popické ko-
pečky, jiné jsou v areálu obytných domů. Unikátní pří-
rodní scenérií je rovněž vřesoviště na Kraví hoře.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Zavírání hory s hroznovou kozou (září) 

PoPICE
Popice jsou místní částí města Znojma a leží na hranici 
Národního parku Podyjí. Mají jedinou viniční trať Pod 
Lesem, která se řadí mezi ty skutečně vynikající a dává 
skvělé hrozny pro výrobu lahodných vín. Sklepní ulička 
se nachází v jižní části obce. Většina vinařských staveb 
v ní pochází z druhé poloviny 19. století a novodobými 
přestavbami zůstaly sklepy dosud téměř nedotčeny. 
Západně od obce se nachází překrásná vyhlídka do dyj-
ského údolí – Sealsfieldův kámen, který tak byl nazván 
na počest místního rodáka, spisovatele Karla Postla.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Pouť (konec dubna)
•  Vynášení hroznového kozla (duben)

haVRaNÍKY
www.havraniky.cz 

Areál vinných sklepů v Havraníkách je situován na dol-
ním okraji obce, sklepy byly vykopány v měkkých pís-

kových spraších a  mnohé z  nich mají ozdobné prvky, 
jako jsou například sloupky nebo římsy. Milovníky 
historie zaujme památkově chráněná barokní lisovna 
se sklepem, nad jehož vchodem se nachází soška Pan-
ny Marie datovaná letopočtem 1718. Jeden z  tamních 
sklepů má rozsáhlé a členité podzemí, v závěru se na-
tolik zužující, že se jeho majitel až na úplný konec cho-
deb nikdy neodvážil. U  obce se rozkládá Havranické 
vřesoviště, v Evropě unikátní typ vřesovišť rostoucích 
na suchém a teplém stanovišti.

šaToV 
viz Znojemská vinařská stezka 

šaToV–JaRosLaVICE 
Do  výšky 290 m nad mořem, ke  státní hranici s  Ra-
kouskem stoupá trasa Moravské vinné stezky ze Ša-
tova. Ve viniční trati nad Peklem je parádní vyhlídka 
na  rakouské a  moravské vinařské obce, za  pěkného 
počasí lze prý vidět i Alpy. Zvlněný terén podél státní 
hranice opustí stezka odbočením po bývalé signálce 
směrem na  Chvalovice, odkud v  souběhu s  dálko-
vou cyklotrasou Greenway Praha–Vídeň pokračuje 
do Načeratic. 
Rovinatý silniční úsek si můžete zpestřit návštěvou 
hrádku Lampelberk, jehož kulatá věž poskytuje 
široký výhled do  krajiny, nebo ochutnávkou ve  vi-
nařském centru společnosti Ampelos ve  Vrbovci. 
Příhraniční průběh Moravské vinné postrádá pest-
rost a  členitost třiceti kilometrů v  okolí Znojma; až 
do  Jaroslavic vede rychle ubíhající rovinatá trasa 
po  silnici. Úsek je výmluvným svědectvím o  osudu 
moravského pohraničí, které tragicky utrpělo pová-
lečným odsunem Němců a následnou komunistickou 
devastací. Šedivé návsi, polorozpadlé renesanční 
domy a  zpustlé barokní usedlosti svědčí o  kdysi bo-
hatém kraji, který jen těžce hledá ztracenou tvář. 
Obrazem hospodaření lidové armády je i zámek v Ja-
roslavicích.

ChVaLoVICE
www.chvalovice.cz 

Sevřena v údolí nad potokem Daníž a rozložena kolem 
cesty zastíněné vzrostlými stromy je více než stovka  
sklepů chvalovické vinařské kolonie. Většinou nekle-
nuté sklepy jsou vykrouženy v  pískovci, některé jsou 
vybudovány v  úrovni terénu a  vrstva hlíny nad nimi 
pak dosahuje i  16 metrů. Jiné sklepní chodby klesají 
pod povrch a  tomu je přizpůsobena i  délka šíje. Pod-
laha sklepů, které dosahují délky až několika desítek 
metrů, je z  nerovné, dusané hlíny. Ve  Chvalovicích 
dosud najdeme i zemní sklepy ve stráni, většinou jsou 
ale opuštěné. Původní vzhled si zachoval jen pozdně 
barokní sklep z roku 1770. V sousedství sklepní uličky 
se nachází dětský zábavní park. Přímo v  centru obce 
roste expozice prehistorického parku. 
Prehistoric park – Chvalovice 30, tel.: +420 725 894 444, 
info@prehistoric-park.cz, www.prehistoric-park.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
• Den otevřených sklepů (červen)
•  Svatomarkétská pouť (červenec)
•  Tradiční krojované Kateřinské hody (listopad)

DYJÁKoVIčKY
www.obec-dyjakovicky.cz 
Dyjákovičky mají sice svůj sklepní areál, ale vědí o něm 
většinou jen místní zasvěcenci. Díky své poloze v blíz-
kosti hranice s Rakouskem nejezdily do zdejších sklepů 
„odborné“ zájezdy, ale pravidelně se kolem nich pro-
háněla auta pohraniční stráže. To bránilo přestavbě 
zdejších sklepů pro potřeby vinařské turistiky, takže 
zůstaly většinou zachovány ve  své původní podobě. 
Dyjákovičky jsou dnes východiskem zajímavých cykli-
stických tras směřujících okolo vinohradů přes Vinný, 
Ovčí a  Kočičí vrch do  Jaroslavic. Málokterý cyklista 
odolá, aby si neudělal zajížďku na hrádek Lampelberg, 
kde je pro žíznící o  víkendech v  turistické sezóně při-
pravena ochutnávka vín. Další atrakcí je jelení farma 
v nedaleké lokalitě Ječmeniště.
Jelení farma Ječmeniště – Věra Pexová, 
tel.: +420 732 753 200, +420 511 144 515, 
pexova@agpmasovice.eu, www.jecmeniste.cz 
Minimuzeum obrany hranic – Klub vojenské 
historie „ROTO Chvalovice“, tel.: +420 774 076 802, 
www.mj-s4.rajce.idnes.cz 

VRboVEC
www.obec-vrbovec.cz 

Vrbovec je největší vinařskou obcí Znojemské vinařské 
podoblasti. Areál 260 vinařských staveb Vrbovecké 
sklepní kolonie se rozkládá západně od obce pod viniční 
tratí Nad Sklepy. Cenný a obdivuhodně zachovaný sou-

bor přízemních lisoven ve  Vrbovci tvoří jednostranná 
ulička s  dominující stavbou společnosti Ampelos a  te-
rasovitě rozložené řádky sklepů za silnicí. Přízemní, ští-
tově orientované lisovny obdélníkového půdorysu jsou 
odděleny úzkými uličkami, barevné a  výtvarné řešení 
průčelí staveb nese výrazné stopy doby  jejich vzniku. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Zavírání hory s hroznovou kozou (září)

NačERaTICE
Obec připojená k  městu Znojmu. Farní kostel Panny 
Marie Bolestné vybudovala obec na  vlastní náklady 
v roce 1804. Rozšířen do dnešní podoby byl roku 1840. 
V průčelí je barokní socha Piety, jedná se o kopii sochy 
z poutního místa Maria Taferl v Rakousku.

DERfLICE
derflice.blogspot.cz  
Obec připojená k městu Znojmu. Rodinné sklípky a vi-
nohrady, ale především atmosféra, která na vás dých-
ne z každého koutu, ano to jsou Derflice.

sTRaChoTICE  a  MICMaNICE
www.strachotice.cz  

Na  území obce se dochovalo několik domů postave-
ných v původní lidové architektuře. Stojí zde nejstarší 
mlýn postavený na Znojemsku z roku 1302. V pozděj-
ších letech prodělal řadu přestaveb a v současné době 
je v  jeho objektu malá vodní elektrárna. Dominantou 
obce je barokní kostel svatého Jiří postavený koncem 
18. století. Jižním směrem od  obce se zvedá kopec 
Na  Valech a  u  jeho severního úpatí je vybudováno  

Muzeum československého opevnění v Šatově

Chvalovice

Nový Šaldorf-Sedlešovice
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několik vinných sklípků. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Kateřinské hody (listopad)

sLUP
www.slup.cz  

Slup, dříve zvanou i Čule, německy Zulb, zdobí unikát-
ní technická památka Vodní mlýn na Mlýnské strouze. 
Ve  mlýně je instalována expozice vývoje mlynářství 
včetně provozuschopného mlýnského zařízení, jež je 
uváděno v  činnost vodními koly. Mlýnská strouha je 
technickým dílem ze 13. století, které přivádělo vodu 
nejen do mlýnů ale i do soustavy Jaroslavických rybní-
ků. Celková délka náhonu je 29 kilometrů, šířka 12–15 
metrů, průtok 2–3 metry za  vteřinu. Pozdně gotický 
kostel Jména Panny Marie je z 13. století, od počátku 
17. století se zde konají poutě u „Panny Marie pod vr-
bami“. Zemědělská a vinařská obec Slup měla v roce 
1900 největší rozlohu vinic v okrese a dodnes jsou za-
chovány některé významné vinařské tratě. 
Vodní mlýn – Slup 94, tel.: +420 515 235 370, 
+420 608 439 147, www.technicalmuseum.cz
Muzeum čs. opevnění 1938 ve Slupi – 
tel.: +420 603 935 224, nezradime@volny.cz, 
www.volny.cz/nezradime 
Muzeum zemědělství Oleksovičky –
 Oleksovičky 190, JUDr. Marie Cilínková, 
tel.: +420 777 252 392,  správce: p. Stašková, 
tel.: +420 724 752 905, muzastas@seznam.cz, 
www.muzeumzemedelstvioleksovicky.wbs.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Čulský košt (květen) – vinoslup.cz 
•  Slavnosti chleba (září) – www.slup.cz/slavnostichleba 

JaRosLaVICE 
www.obec-jaroslavice.cz 

Sklepní ulička se nachází v  západní části obce podél 
silnice směrem na Znojmo, kde jsou starší sklepy s li-
sovnami. Ty mladší, většinou z  minulého století, jsou 
v  lokalitě Bažantnice. Mnohé z  nich nabízejí pro ná-
vštěvníky příjemné posezení. Nachází se zde i  archiv 
vín s  nejstaršími víny v  České republice. Ptačí oblast 
Jaroslavické rybníky zahrnuje soustavu dvou velkých 
a  šesti malých rybníků a  zbytek lužního lesa v  okolí 
řeky Dyje. Jaroslavické rybníky mají význam přede-
vším jako hnízdiště ptáků a tahová zastávka. Nad hla-
dinou se zvedá do výše renesanční zámek spolu s při-
lehlým parkem a kašnou. Je bohužel zchátralý a nepří-
stupný. Na návsi se zachoval pranýř z doby hrdelního 
práva (ulice Hrádecká) a Mariánský sloup (nachází se 
na Náměstí u artézské studny). 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Jaroslavický košt (březen)
•  Oblastní výstava vín (duben)
•  Den otevřených sklepů (srpen)

JaRosLaVICE–JEVIšoVKa 
Od jaroslavického zámku stezka odbočuje ze silnice 
a krátkým úsekem po břehu rybníka a topolovou ale-
jí spěje do Hrádku. Před obcí si všimněte novogotické 
kaple z  roku 1906, která byla po  opravě zasvěcena 
sv. Anežce České. Dříve, než se vydáte na  závěrečný 
desetikilometrový úsek terénem do  Hevlína, za-
stavte se na návrší na okraji Hrádku. Za ohradní zdí 
pozdně barokního kostela sv. Petra a Pavla objevíte 
ojedinělou románskou rotundu sv. Oldřicha, která je 
zmiňovaná již v polovině 11. století.

V  Dyjákovicích stezka odbočuje na  bývalou signál-
ku a  klidnou asfaltovou cestou směřuje do  Hevlína. 
V půli úseku do Jevišovky se k páteřní trase připojuje 
Znojemská vinařská stezka, která vás přes Hrabětice 
a Šanov přivede do Hrušovan, železničního uzlu, od-
kud směřují vlaky do Brna, Břeclavi i Znojma. Stejné 
vlakové spojení můžete využít i z nedaleké Jevišovky. 
Odměnou těm, kteří si přidají šest kilometrů, bude 
zhlédnutí dvou nových odpočívek na  Greenways, 
vytvořených ivančickým sochařem Josefem Zahrad-
níkem.

hRÁDEK
www.obec-hradek.cz 
První zmínka o  vinicích v  Hrádku je z  roku 1052. 
Dnes jako viniční tratě slouží  Vinohrady,  Ke  Křídlův-
kám a Pustina, kterou místní vinaři považují za nejkva-
litnější. Ve  sklepních uličkách  U  Hřbitova  a  Pod Kos-
telem i samostatně na různých místech v obci narazí-
me na cca 150 zemních sklepů vesměs vyhloubených 
v  pískovci. Raritou je pěstování původní hybridní od-
růdy nazývané místními vinaři „Slovák Hrádecký“. Jde 
o lahodné červené víno s charakteristickou vůní jahod. 
Románská rotunda, kaple sv. Oldřicha,  je nejproslu-
lejší památkou Hrádku. Původně karner na kruhovém 
půdorysu s  půlkruhově vypnutou apsidou z  poloviny 
13. století. Jde o zbytek staroslavného zeměpanského 
hradu z 1. poloviny 11. století.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční místní výstava a košt vín (Bílá sobota – 

sobota před Velikonocemi)

DYJÁKoVICE
www.dyjakovice.cz 

V obci zaujme kostel sv. Michala vystavěný roku 1761. 
V kostele se nachází pět oltářů a zvonice se pyšní šes-
ti zvony. Ke  kostelu náleží barokní fara z  roku 1748, 
a dále na hlavní ulici Mariánská kaplička. U obce leží 
množství srubů meziválečného opevnění.
Srub MJ-S 15 „Závora“ – Lukáš Gründel, Botanická 12, 
Brno, info@mjs15.cz, www.mjs15.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Babská krojovaná veselice (květen)
•  Michalské krojované hody (září)

hEVLÍN
www.hevlin.cz 

V obci stojí za pozornost pozdně barokní kostel Nane-
bevzetí Panny Marie z  poloviny 18. století s  bohatou 
výzdobou interiéru. Zajímavostí v  okolí obce je linie 
lehkého opevnění s  dvěma těžkými objekty (MJ-S 15, 
MJ-S 16) a přírodní památka Hevlínské jezero – mokřa-
dy s bohatými břehovými porosty s výskytem vodního 
ptactva a obojživelníků. 
Přeshraniční informační centrum Hevlín – Hevlín 491, 
tel.: +420 515 221 726, infocentrum@hevlin.cz

TRÁVNÍ DVůR 
Národní přírodní rezervace, zbytky lužního lesa kolem 
starého ramene Dyje. Olšové lesíky, louky, rákosiny, 
malé trvalé vodní plochy. Ornitologicky významná 
lokalita.

JEVIšoVKa 
viz Moravská vinná na Mikulovsku

Vodní mlýn ve Slupi Jaroslavice

Hrádek Jaroslavice
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několik vinných sklípků. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Kateřinské hody (listopad)
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Slup, dříve zvanou i Čule, německy Zulb, zdobí unikát-
ní technická památka Vodní mlýn na Mlýnské strouze. 
Ve  mlýně je instalována expozice vývoje mlynářství 
včetně provozuschopného mlýnského zařízení, jež je 
uváděno v  činnost vodními koly. Mlýnská strouha je 
technickým dílem ze 13. století, které přivádělo vodu 
nejen do mlýnů ale i do soustavy Jaroslavických rybní-
ků. Celková délka náhonu je 29 kilometrů, šířka 12–15 
metrů, průtok 2–3 metry za  vteřinu. Pozdně gotický 
kostel Jména Panny Marie je z 13. století, od počátku 
17. století se zde konají poutě u „Panny Marie pod vr-
bami“. Zemědělská a vinařská obec Slup měla v roce 
1900 největší rozlohu vinic v okrese a dodnes jsou za-
chovány některé významné vinařské tratě. 
Vodní mlýn – Slup 94, tel.: +420 515 235 370, 
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Muzeum čs. opevnění 1938 ve Slupi – 
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•  Čulský košt (květen) – vinoslup.cz 
•  Slavnosti chleba (září) – www.slup.cz/slavnostichleba 

JaRosLaVICE 
www.obec-jaroslavice.cz 

Sklepní ulička se nachází v  západní části obce podél 
silnice směrem na Znojmo, kde jsou starší sklepy s li-
sovnami. Ty mladší, většinou z  minulého století, jsou 
v  lokalitě Bažantnice. Mnohé z  nich nabízejí pro ná-
vštěvníky příjemné posezení. Nachází se zde i  archiv 
vín s  nejstaršími víny v  České republice. Ptačí oblast 
Jaroslavické rybníky zahrnuje soustavu dvou velkých 
a  šesti malých rybníků a  zbytek lužního lesa v  okolí 
řeky Dyje. Jaroslavické rybníky mají význam přede-
vším jako hnízdiště ptáků a tahová zastávka. Nad hla-
dinou se zvedá do výše renesanční zámek spolu s při-
lehlým parkem a kašnou. Je bohužel zchátralý a nepří-
stupný. Na návsi se zachoval pranýř z doby hrdelního 
práva (ulice Hrádecká) a Mariánský sloup (nachází se 
na Náměstí u artézské studny). 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Jaroslavický košt (březen)
•  Oblastní výstava vín (duben)
•  Den otevřených sklepů (srpen)

JaRosLaVICE–JEVIšoVKa 
Od jaroslavického zámku stezka odbočuje ze silnice 
a krátkým úsekem po břehu rybníka a topolovou ale-
jí spěje do Hrádku. Před obcí si všimněte novogotické 
kaple z  roku 1906, která byla po  opravě zasvěcena 
sv. Anežce České. Dříve, než se vydáte na  závěrečný 
desetikilometrový úsek terénem do  Hevlína, za-
stavte se na návrší na okraji Hrádku. Za ohradní zdí 
pozdně barokního kostela sv. Petra a Pavla objevíte 
ojedinělou románskou rotundu sv. Oldřicha, která je 
zmiňovaná již v polovině 11. století.

V  Dyjákovicích stezka odbočuje na  bývalou signál-
ku a  klidnou asfaltovou cestou směřuje do  Hevlína. 
V půli úseku do Jevišovky se k páteřní trase připojuje 
Znojemská vinařská stezka, která vás přes Hrabětice 
a Šanov přivede do Hrušovan, železničního uzlu, od-
kud směřují vlaky do Brna, Břeclavi i Znojma. Stejné 
vlakové spojení můžete využít i z nedaleké Jevišovky. 
Odměnou těm, kteří si přidají šest kilometrů, bude 
zhlédnutí dvou nových odpočívek na  Greenways, 
vytvořených ivančickým sochařem Josefem Zahrad-
níkem.

hRÁDEK
www.obec-hradek.cz 
První zmínka o  vinicích v  Hrádku je z  roku 1052. 
Dnes jako viniční tratě slouží  Vinohrady,  Ke  Křídlův-
kám a Pustina, kterou místní vinaři považují za nejkva-
litnější. Ve  sklepních uličkách  U  Hřbitova  a  Pod Kos-
telem i samostatně na různých místech v obci narazí-
me na cca 150 zemních sklepů vesměs vyhloubených 
v  pískovci. Raritou je pěstování původní hybridní od-
růdy nazývané místními vinaři „Slovák Hrádecký“. Jde 
o lahodné červené víno s charakteristickou vůní jahod. 
Románská rotunda, kaple sv. Oldřicha,  je nejproslu-
lejší památkou Hrádku. Původně karner na kruhovém 
půdorysu s  půlkruhově vypnutou apsidou z  poloviny 
13. století. Jde o zbytek staroslavného zeměpanského 
hradu z 1. poloviny 11. století.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční místní výstava a košt vín (Bílá sobota – 

sobota před Velikonocemi)

DYJÁKoVICE
www.dyjakovice.cz 

V obci zaujme kostel sv. Michala vystavěný roku 1761. 
V kostele se nachází pět oltářů a zvonice se pyšní šes-
ti zvony. Ke  kostelu náleží barokní fara z  roku 1748, 
a dále na hlavní ulici Mariánská kaplička. U obce leží 
množství srubů meziválečného opevnění.
Srub MJ-S 15 „Závora“ – Lukáš Gründel, Botanická 12, 
Brno, info@mjs15.cz, www.mjs15.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Babská krojovaná veselice (květen)
•  Michalské krojované hody (září)

hEVLÍN
www.hevlin.cz 

V obci stojí za pozornost pozdně barokní kostel Nane-
bevzetí Panny Marie z  poloviny 18. století s  bohatou 
výzdobou interiéru. Zajímavostí v  okolí obce je linie 
lehkého opevnění s  dvěma těžkými objekty (MJ-S 15, 
MJ-S 16) a přírodní památka Hevlínské jezero – mokřa-
dy s bohatými břehovými porosty s výskytem vodního 
ptactva a obojživelníků. 
Přeshraniční informační centrum Hevlín – Hevlín 491, 
tel.: +420 515 221 726, infocentrum@hevlin.cz

TRÁVNÍ DVůR 
Národní přírodní rezervace, zbytky lužního lesa kolem 
starého ramene Dyje. Olšové lesíky, louky, rákosiny, 
malé trvalé vodní plochy. Ornitologicky významná 
lokalita.

JEVIšoVKa 
viz Moravská vinná na Mikulovsku

Vodní mlýn ve Slupi Jaroslavice

Hrádek Jaroslavice



30 31

ZNOJEMSKOPrůvOdcE  PO  viNařSKých  StEZKách

ZNoJEMsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa
www.stezky.cz 
mapa na stranách 22–23, 48–49, 98–99

Nejdelší vinařská stezka spojuje  pětapadesát vinařských obcí. 
V rozlehlé oblasti, které dominují aromatická bílá vína, si na své 
přijde skutečně každý. Vyznavači rovných  silničních úseků a po-
hodových cest mezi poli a  vinicemi ocení severní část stezky, 
která začíná v  Moravském Krumlově, a  úseky vedené nivou řek 
Dyje a Jevišovky. Romantické duše zaujmou  spíše klikaté partie 
v  blízkosti meandrů dyjského kaňonu. Milovníci náročnějších 
terénů si pak nejlépe vychutnají národní park Podyjí a lesní par-
tie severně od  Znojma. Víno a  tajemné sklepní labyrinty čekají 
návštěvníky v obcích jižně od Znojma. Vinařské kolonie v obcích 
Šaldorf-Sedlešovice, Hnanice, Šatov, Chvalovice, Vrbovec a  Ja-
roslavice si ve své většině zachovaly nejautentičtější podobu pů-
vodních hospodářských staveb i jedinečnou atmosféru sklepních 
uliček.  A vína zdejších vinařů patří k těm nejlepším, které vinoro-
dá jižní Morava nabízí.

TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE 

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
V příhraničním regionu Znojemska 
je pro jednodenní výlet po Morav-
ské vinné stezce nejlepší zvolit 
okruh po blízkém jižním okolí Zno-
jma zahrnující všechny nejzajíma-
vější vinařské obce. Vedle slavných 
znovínských sklepů v Louckém 
klášteře tak nemineme areál 
Modrých sklepů Nového Šaldorfu-
-Sedlešovic, malebnost podyjských 
Konic, Popic a Havraníků, proslulé 
sklepy Šatova, uličky v Chvalovi-
cích, Dyjákovičkách i Vrbovci, a na-
konec můžeme zavítat do Hodonic 
a Tasovic, které i přes jejich vinař-
ské tradice jinak všechny vinařské 
stezky míjí. Pestrá trasa vám dá 
obrázek o všech tvářích znojem-
ského vinařského kraje.

PRůběh TRasY
Znojmo–Louka–Nový Šaldorf-Sed-
lešovice–Konice–Popice–Havraní-
ky–Šatov–Chvalovice–Dyjákovičky–
Vrbovec–Načeratice–Tasovice–Ho-
donice–Dyje–Dobšice–Znojmo. 

DoPoRUčUJEME NaVšTÍVIT
Znojmo: staré město; radniční věž; 
podzemí; rotunda sv. Kateřiny; 
hrad; Jihomoravské muzeum; kos-
tel sv. Mikuláše; kaple sv. Václava; 
Vlkova věž; 
Louka: bazilika s románskou kryp-
tou, vinné sklepy

Nový Šaldorf-Sedlešovice: areál 
Modré sklepy
Konice: sklepní ulička, vřesoviště 
Kraví hora
Popice: sklepní ulička, vyhlídka 
Sealsfieldův kámen
Havraníky: sklepní ulička, Havra-
nické vřesoviště
Šatov: Malovaný sklípek, Morav-
ský sklípek, Areál československé-
ho opevnění
Chvalovice: sklepní areál, dětský 
park, Prehistoric park
Dyjákovičky: hrádek Lampelberg 
a jelení farma Ječmeniště, mini-
muzeum opevnění
Vrbovec: sklepní ulička
Dyje: kostel sv. Jana Nepomuckého
Dobšice: sklepní uličky

VÍKEND Na VINaŘsKé  
sTEZCE  (2 DNY)
Víkend na Moravské vinné stezce 
na Znojemsku můžeme strávit 
projetím celé trasy od Jevišovky až 
po Znojmo s návštěvou všech kul-
turních, historických i vinařských 
atraktivit. Nocleh můžeme zvolit 
dle aktuálního stavu trasy nebo 
zajímavosti místa nejlépe v některé 
z vinařských obcí poblíž sklípku. 

PRůběh TRasY
1. den: Jevišovka–Hevlín–Dyjáko-
vice (prohlídka opevnění)–Hrádek 
(prohlídka románské kaple, ná-
vštěva sklepní uličky)–Jaroslavice 
(vyhlídka na zámek)–Slup (pro-
hlídka vodního mlýna, návštěva 
zemědělského muzea)–Načera-

tice–Vrbovec (návštěva sklepní 
uličky)–Dyjákovičky (hrádek Lam-
pelberg a jelení farma Ječmeniště, 
minimuzeum opevnění)–Chvalovi-
ce (návštěva sklepní uličky)–Šatov, 
nocleh 
2. den: Šatov (Malovaný sklípek, 
Moravský sklípek, Areál česko-
slovenského opevnění)–Hnanice 
(kostel sv. Wolfgaga)–Šobes (vinice 
s ochutnávkou)–Havraníky (návště-
va sklepní uličky)–Popice (návštěva 
sklepní uličky, výšlap na Selsfieldův 
kámen)–Konice (návštěva sklepní 
uličky, výšlap na Kraví horu)–Nový 
Šaldorf-Sedlešovice (návštěva 
Modrých sklepů)–Louka (prohlídka 
baziliky s kryptou a návštěva vin-
ných sklepů)–Znojmo (prohlídka 
města)–Přímětice (návštěva Křížo-
vého sklepa a Památníku Prokopa 
Diviše)
   
PRoDLoUžENý  VÍKEND  
Na VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat dle 
kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských slav-
ností. Účast na takové akci nám 
pak zabere minimálně půl dne. 
Vedle prohlídky historických pa-
mětihodností a návštěvy a degus-
tace ve sklípcích tak můžeme prožít 
i kus živé vinařské tradice. 

Délka trasy: 165 km
Povrch: převážně klidné silnice 3. 
třídy, v NP Podyjí zpevněné obslužné 
komunikace, lesní cesty
Sjízdnost: silniční úseky na severu 
a severozápadě Znojemska jsou sjízd-
né po celý rok, průběh trasy v NP Po-
dyjí za mokra pouze na horském kole
Vhodné pro: většina trasy pro rekre-
ační cykloturistiku, náročnější lesní 
partie pro mírně pokročilé cyklisty
Značení: cyklistické značky se stylizo-
vaným sklepním žudrem zelené barvy
Nejvyšší bod: 420 m. n. m., Podmolí
Nejnižší bod: 190 m. n. m., Vlasatice
Nástupní místa: Šatov, Znojmo, Pří-
mětice, Hrušovany nad Jevišovkou, 
Miroslav, Moravský Krumlov, Pravlov/
Dolní Kounice
Vlaková nádraží na trase: Šatov, Znoj-
mo, Dyje, Božice, Břežany, Pravice, 
Hrušovany nad Jevišovkou, Miroslav, 
Bohutice, Rakšice, Moravský Krumlov

Most přes Dyji ve Znojmě
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Nejdelší vinařská stezka spojuje  pětapadesát vinařských obcí. 
V rozlehlé oblasti, které dominují aromatická bílá vína, si na své 
přijde skutečně každý. Vyznavači rovných  silničních úseků a po-
hodových cest mezi poli a  vinicemi ocení severní část stezky, 
která začíná v  Moravském Krumlově, a  úseky vedené nivou řek 
Dyje a Jevišovky. Romantické duše zaujmou  spíše klikaté partie 
v  blízkosti meandrů dyjského kaňonu. Milovníci náročnějších 
terénů si pak nejlépe vychutnají národní park Podyjí a lesní par-
tie severně od  Znojma. Víno a  tajemné sklepní labyrinty čekají 
návštěvníky v obcích jižně od Znojma. Vinařské kolonie v obcích 
Šaldorf-Sedlešovice, Hnanice, Šatov, Chvalovice, Vrbovec a  Ja-
roslavice si ve své většině zachovaly nejautentičtější podobu pů-
vodních hospodářských staveb i jedinečnou atmosféru sklepních 
uliček.  A vína zdejších vinařů patří k těm nejlepším, které vinoro-
dá jižní Morava nabízí.

TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE 

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
V příhraničním regionu Znojemska 
je pro jednodenní výlet po Morav-
ské vinné stezce nejlepší zvolit 
okruh po blízkém jižním okolí Zno-
jma zahrnující všechny nejzajíma-
vější vinařské obce. Vedle slavných 
znovínských sklepů v Louckém 
klášteře tak nemineme areál 
Modrých sklepů Nového Šaldorfu-
-Sedlešovic, malebnost podyjských 
Konic, Popic a Havraníků, proslulé 
sklepy Šatova, uličky v Chvalovi-
cích, Dyjákovičkách i Vrbovci, a na-
konec můžeme zavítat do Hodonic 
a Tasovic, které i přes jejich vinař-
ské tradice jinak všechny vinařské 
stezky míjí. Pestrá trasa vám dá 
obrázek o všech tvářích znojem-
ského vinařského kraje.

PRůběh TRasY
Znojmo–Louka–Nový Šaldorf-Sed-
lešovice–Konice–Popice–Havraní-
ky–Šatov–Chvalovice–Dyjákovičky–
Vrbovec–Načeratice–Tasovice–Ho-
donice–Dyje–Dobšice–Znojmo. 

DoPoRUčUJEME NaVšTÍVIT
Znojmo: staré město; radniční věž; 
podzemí; rotunda sv. Kateřiny; 
hrad; Jihomoravské muzeum; kos-
tel sv. Mikuláše; kaple sv. Václava; 
Vlkova věž; 
Louka: bazilika s románskou kryp-
tou, vinné sklepy

Nový Šaldorf-Sedlešovice: areál 
Modré sklepy
Konice: sklepní ulička, vřesoviště 
Kraví hora
Popice: sklepní ulička, vyhlídka 
Sealsfieldův kámen
Havraníky: sklepní ulička, Havra-
nické vřesoviště
Šatov: Malovaný sklípek, Morav-
ský sklípek, Areál československé-
ho opevnění
Chvalovice: sklepní areál, dětský 
park, Prehistoric park
Dyjákovičky: hrádek Lampelberg 
a jelení farma Ječmeniště, mini-
muzeum opevnění
Vrbovec: sklepní ulička
Dyje: kostel sv. Jana Nepomuckého
Dobšice: sklepní uličky

VÍKEND Na VINaŘsKé  
sTEZCE  (2 DNY)
Víkend na Moravské vinné stezce 
na Znojemsku můžeme strávit 
projetím celé trasy od Jevišovky až 
po Znojmo s návštěvou všech kul-
turních, historických i vinařských 
atraktivit. Nocleh můžeme zvolit 
dle aktuálního stavu trasy nebo 
zajímavosti místa nejlépe v některé 
z vinařských obcí poblíž sklípku. 

PRůběh TRasY
1. den: Jevišovka–Hevlín–Dyjáko-
vice (prohlídka opevnění)–Hrádek 
(prohlídka románské kaple, ná-
vštěva sklepní uličky)–Jaroslavice 
(vyhlídka na zámek)–Slup (pro-
hlídka vodního mlýna, návštěva 
zemědělského muzea)–Načera-

tice–Vrbovec (návštěva sklepní 
uličky)–Dyjákovičky (hrádek Lam-
pelberg a jelení farma Ječmeniště, 
minimuzeum opevnění)–Chvalovi-
ce (návštěva sklepní uličky)–Šatov, 
nocleh 
2. den: Šatov (Malovaný sklípek, 
Moravský sklípek, Areál česko-
slovenského opevnění)–Hnanice 
(kostel sv. Wolfgaga)–Šobes (vinice 
s ochutnávkou)–Havraníky (návště-
va sklepní uličky)–Popice (návštěva 
sklepní uličky, výšlap na Selsfieldův 
kámen)–Konice (návštěva sklepní 
uličky, výšlap na Kraví horu)–Nový 
Šaldorf-Sedlešovice (návštěva 
Modrých sklepů)–Louka (prohlídka 
baziliky s kryptou a návštěva vin-
ných sklepů)–Znojmo (prohlídka 
města)–Přímětice (návštěva Křížo-
vého sklepa a Památníku Prokopa 
Diviše)
   
PRoDLoUžENý  VÍKEND  
Na VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat dle 
kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských slav-
ností. Účast na takové akci nám 
pak zabere minimálně půl dne. 
Vedle prohlídky historických pa-
mětihodností a návštěvy a degus-
tace ve sklípcích tak můžeme prožít 
i kus živé vinařské tradice. 

Délka trasy: 165 km
Povrch: převážně klidné silnice 3. 
třídy, v NP Podyjí zpevněné obslužné 
komunikace, lesní cesty
Sjízdnost: silniční úseky na severu 
a severozápadě Znojemska jsou sjízd-
né po celý rok, průběh trasy v NP Po-
dyjí za mokra pouze na horském kole
Vhodné pro: většina trasy pro rekre-
ační cykloturistiku, náročnější lesní 
partie pro mírně pokročilé cyklisty
Značení: cyklistické značky se stylizo-
vaným sklepním žudrem zelené barvy
Nejvyšší bod: 420 m. n. m., Podmolí
Nejnižší bod: 190 m. n. m., Vlasatice
Nástupní místa: Šatov, Znojmo, Pří-
mětice, Hrušovany nad Jevišovkou, 
Miroslav, Moravský Krumlov, Pravlov/
Dolní Kounice
Vlaková nádraží na trase: Šatov, Znoj-
mo, Dyje, Božice, Břežany, Pravice, 
Hrušovany nad Jevišovkou, Miroslav, 
Bohutice, Rakšice, Moravský Krumlov

Most přes Dyji ve Znojmě
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Na TRasE  ZNoJEMsKé  
VINaŘsKé  sTEZKY

Síť cyklotras pod společným názvem Znojemská 
vinařská stezka prochází rozlehlou oblastí znojem-
ského okresu a  je také nejdelší vinařskou stezkou 
spojující pětapadesát vinařských obcí. Prezentuje 
krajinu, které dominují aromatická bílá vína a  kde 
si na  své přijdou všichni. Vyznavači rovných silnič-
ních úseků a  pohodových cest mezi poli a  vinicemi 
ocení severní a východní část stezky a oblast kolem 
řeky Dyje. Milovníci náročnějších terénů si nejlépe 
vychutnají národní park Podyjí a lesní partie severně 
od Znojma.

ZNoJEMsKÁ  VěTEV 
Znojemská větev Znojemských vinařských stezek 
na trase z Hrabětic do Šatova vede ze dvou třetin rovin-
ným nebo pahorkatinným reliéfem po silnicích II. a III. 
třídy a po polních cestách různé kvality východní polní 
krajinou okolí Znojma. U obce Dyje vstupuje do dyjské-
ho údolí a  průjezd městem už představuje atraktiv-
nější členitý reliéf, stejně jako pokračování Národním 
parkem Podyjí. V  souběhu s  Greenways Praha–Vídeň 
kopíruje meandry řeky Dyje a  sleduje romantickou 
přírodní scenérii parku. Celá trasa vrcholí překoná-
ním překrásného hlubokého údolí Dyje pod starobylou 
a světoznámou vinicí Šobes. Nenechte si ujít návštěvu 
ochutnávkového stánku společnosti Znovín na  úpatí 
vinice Šobes, kde se podávají vína pocházející z této le-
gendární viniční trati. Řeku je nutné překonat visutou 
lávkou a stoupáním, jehož vrchol vás odmění širokým 
výhledem do  kraje s  dominantou  ojedinělého kostela 
sv. Wolfganga v  nedalekých  Hnanicích. Trasa končí 
v  polní a  vřesovištní krajině Šatovska u  zdejších vin-
ných sklepů patřících k  nejvýznamnějším vinařským 
lokalitám vůbec. Její větší část je památkově chrá-
něnou zónou venkovské architektury a  mezi sklepní 
stavby zdejší kolonie patří i ojedinělé podzemí Malova-
ného sklepa. Milovníky vojenské historie určitě zaujme 
naučná stezka těsně před vjezdem od obce, která ma-
puje předválečné opevnění Šatova s ukázkou vybavení 
bunkrů a dobové vojenské techniky.

hRaběTICE 
www.hrabetice.eu 

K místním památkám patří kostel sv. Antonína z roku 
1863, jehož přístupovou cestu lemuje 6 soch kapucín-
ských mnichů z konce 18. století. Bývalé poutní místo 
Kalvárie s  křížovou cestou na  vyvýšenině na  okraji 
obce, z níž je jedinečný pohled do okolní krajiny včetně 
sousedního Rakouska s kopcem Galgenberg, zahrnuje 
14 betonových sloupů s obrazy Křížové cesty a kaplič-
ku. Uprostřed prostranství na vyvýšeném pahorku se 
tyčí kříž se sochou Ježíše Krista. V  uměle vytvořené 
jeskyni je socha Panny Marie. U severního a západního 
okraje obce jsou nevelké vinohrady. Na katastru obce 
se nachází chráněná přírodní lokalita Trávní Dvůr,  
evropsky významná lokalita.
Kulturní a vinařské akce
•  Hrabětické hody (červen)
•  Babské krojované hody (září)

šaNoV
www.sanov.cz 

Uprostřed krásného lesoparku s  několika rybníky, 
se zajímavou faunou a  flórou na  trase Muchovy cy-

klostezky spojující Pravice a  Šanov, se nachází Emin 
zámek – novobarokní stavba vybudovaná v roce 1882 
rodem Khuen-Belassi jako letní sídlo. Zde započal svo-
ji uměleckou dráhu světoznámý secesní malíř Alfons 
Mucha. Dnes je na  zámečku umístěn Ústav sociální 
péče, tudíž je nepřístupný veřejnosti. Zámeček si ale 
i přesto stále zachovává svůj půvab i historickou hod-
notu a i jeho okolí je z hlediska historického, architek-
tonického i  přírodního velice zajímavé. Hraběcí nebo 
také Hraběnčina studánka, která se nachází v  bez-
prostřední blízkosti hráze rybníka Prostřední Karlov, 
jehož jižní břeh je součástí Přírodní rezervace Karlov, 
stojí na místě, kde ve stráni vyvěrá pramen vody. Nad 
pramínkem byla v  roce 1810 postavena klasicistní 
stavbička obložená pískovcovými kvádry.
Kulturní a vinařské akce
•  Pravá moravská zabíjačka (únor)
•  Výstava vín (květen)
•  Krojované hody (září)
•  Předvánoční jarmark (listopad)

hRUšoVaNY  NaD  JEVIšoVKoU
www.hrusovany.cz 

Nejvýznamnějším památkovým objektem je původně 
gotický kostel sv. Štěpána ze 14. století, barokně pře-
stavěný v polovině 18. století. Od roku 1711 dominuje 
náměstí sousoší Nejsvětější Trojice obklopené stale-
tými vrbami. Hlavní stavební památkou je v  Hrušo-
vanech empírový trojkřídlý zámek v  přírodně kraji-
nářském parku na mírném návrší vystavěný po roce 
1669.
TIC mikroregionu Hrušovansko – nám. Míru 9, 
tel.: +420 515 229 897, info@hrusovansko.cz, 
www.hrusovansko.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Primavera bike (březen)
•  Hrušovanský košt (duben)
•  Rybářské závody (květen)

•  Hrušovanské slavnosti (červen)
•  Vavřinecké putování po sklepech (srpen)

PRaVICE
www.obecpravice.cz 

Někdejší gotický kostel neznámého patrocinia, připo-
mínaný v roce 1222 a existující ještě v 18. století nahra-
dila v roce 1833 kaple Nejsvětější Trojice.
Kulturní a vinařské akce
•  Hrkání (Velikonoce)
•  Pálení čarodějnic (duben)
•  Pravické krojované hody (říjen)

bŘEžaNY
www.obec-brezany.cz 

Již v době německého osídlení byly Břežany klasickou 
vinařskou obcí a v této tradici dále pokračovali i čeští 
osídlenci. Brzy po  válce to bylo jednotné zemědělské 
družstvo, které vlastnilo vinohrady i sklep, když však 
koncem 70. let minulého století došlo k jeho sloučení 
se státním statkem, nastal ve vinařské činnosti útlum. 
A tak se dnes z původních tří viničních tratí dochovaly 
menší viničky pouze na Křížovém vrchu. Původem ba-
rokní zámek z poloviny 17. století, přebudován ve stylu 
empírovém a klasicistním. Zámek stojí na vyvýšenině, 
je dvoupodlažní a  postavený do  tvaru čtyřúhelníku. 
Obklopuje jej rozsáhlý anglický park o rozloze 6 ha se 
vzácnými dřevinami.
Kulturní a vinařské akce
•  Rybářské závody (květen, září)
•  Břežanské hody (srpen)

božICE
www.bozice.cz 

Mezi obcemi Božice a  Borotice se zachovala jedinečná 
sklepní ulička se sklípky vyhloubenými v  pískovcovém 
svahu, ve sprašových návějích. Božice se mohou pochlu-
bit 150 vinnými sklepy, jejichž shluky najdeme na něko-

Chvalovice

Hradiště sv. Hypolita

Kaple u obce Práče Veltlín zelený, typická odrůda znojem-
ských vinohradů

Krajina kolem Jaroslavic
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lika místech v těsném okolí obce a podél silnice k Boro-
ticím. Jsou vykopány ve  sprašových návějích a  leckdy 
je jejich průčelí pojato v  klasicistním stylu. Za  nejlepší 
viniční trať je považována Nová hora a Pustina. Naučná 
a relaxační stezka „Údolím lásky“ vede turisticky příjem-
ným a nenáročným terénem. Na trase jsou k vidění kraji-
nářsky atraktivní lokality a můžete se zde setkat s celou 
řadou vzácných a ohrožených živočišných i rostlinných 
druhů. Stezka je značena od nádraží v Božicích. 
Kulturní a vinařské akce
•  Božický košt (březen/duben)
•  Krojované hody (červen)
•  Posezení při burčáku (září)

boRoTICE
www.borotice.cz 

Viniční tratě Nad Kolářovým sklepem a U Auerova kří-
že se staly pojmem. Vinaři vsadili pouze na  vysokou 
kvalitu, takže neváhají ostříhat třeba i polovinu hroz-
nů na keřích, aby ty zbývající byly skutečně špičkové. 
Za  charakteristickou odrůdu zdejších viničních tratí 
považuje ředitel vinařství Ivan Kalaš Pálavu a Tramín. 
V akátových porostech nad bývalým panským dvorem 
se nachází významné mohylové pohřebiště (mohylník) 
ze střední doby bronzové. V  Boroticích v  tzv. Dropím 
poli má své hnízdiště a tokaniště drop velký.

LEChoVICE
www.obec-lechovice.cz 

Lechovický poutní kostel Navštívení Panny Marie je 
barokní architektonickou perlou. Na  místě původní 
tvrze vzniklo v roce 1660 klášterní letní sídlo v barok-

ním slohu. Po  zrušení kláštera se stal zámkem dnes 
v soukromých rukou. Tisíciletý dub v Lechovicích (také 
známý jako Lechovický šípák) je velmi starý památný 
strom, který roste v jižní části parku zámku Lechovice, 
která patří ke  klášteru řádových sester. Vinné sklepy 
Lechovice jsou největší výrobci vína z  vlastních vinic 
ve Znojemské vinařské podoblasti.
Kulturní a vinařské akce
•  Kurz vinných vědomostí (březen, květen, říjen)
•  Škola sabrage sektů (červen, září)
•  Lechovická pouť (červenec)
•  Galavečer sektu (srpen)
•  Lechovické posvícení (říjen)

PRÁčE
www.obec-prace.cz 
Dominantou obce je kostel Neposkvrněného početí 
Panny Marie.  
Kulturní a vinařské akce
•  Práčská místní výstava vín (březen)

PRosIMěŘICE 
www.prosimerice.cz 

Kostel sv. Jiljí je nejvýznamnější a  společně s  farou 
také nejstarší památka v  obci. Městečko Prosiměřice 
mělo vlastní trestní právo. Jako pozůstatek po  této 
výsadě stojí u křižovatky v centru obce na vyvýšeném 
místě kamenný pranýř s vytesaným letopočtem 1794. 
Sklepní ulička je v hlubokém úvoze, kterým kdysi snad 
procházela cesta do Znojma. V pískovcovém břehu je 
vykopáno celkem 17 sklepů, většinou navenek nepříliš 
udržovaných, některé z nich majitelé opravují. 

Kulturní a vinařské akce
•  Jurta – setkání Mongolů žijících v ČR 
•  Cesty – Mezinárodní setkání cestovatelů a přátel tu-

ristiky (říjen)

TěšETICE
www.tesetice.cz 
Na  místě nynějšího kostela stála nepatrná kaple, 
která byla zbourána a  v  letech 1843–1847 nahrazena 
dnešním kostelem Nejsvětější Trojice. Severozápadně 
nad obcí bylo objeveno a  prozkoumáno staré sídliš-
tě z  mladší doby kamenné (neolitu), starší a  střední 
doby bronzové a  důležité pohřebiště lidu únětické 
kultury starší doby bronzové (cca 1600 př. n. l.). Osada 
lidu s moravskou malovanou keramikou měla areál – 
„rondel“, který tu byl zjištěn, jakožto do té doby nezná-
mý typ pravěké architektury, poprvé ve střední Evropě. 
Kulturní a vinařské akce
•  Těšetický košt (březen)

KUChaŘoVICE
www.kucharovice.cz 

Obec je východiskem vycházek do přilehlé lesnaté ob-
lasti, a přestože sama je ukryta v dolíku, z  jejích výše 
položených míst se otevírá nádherný výhled do okolní 
krajiny a  za  příznivých podmínek jsou vidět vrchol-
ky rakouských Alp. Na  severovýchodním návrší stojí 
od roku 1952 budova meteorologické stanice. 
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (květen)

sUChohRDLY
www.obec-suchohrdly.cz 
Dominantou obce je dnes již zrekonstruovaný Havra-
nův dům. Vytvořilo se zde kulturní a společenské cen-
trum pro všechny místní obyvatele a návštěvníky. Pro 
společenské využití je k  dispozici formou pronájmu 
vinný sklípek. Ve středu obce se nachází zvonička, kte-
rá je zapsána jako kulturní památka z roku 1829. 

DYJE
www.obec-dyje.cz 
Dominantou obce je barokní kostel z roku 1775, který 
je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. O  malby se po-
staral Franz Anton Maulbertsch, jedna ze stěžejních 
osobností evropského barokního malířství. Kostel je 
památka I. řádu. Po  veškerých opravách kostela by 
chtěla Moravská galerie v Brně v kostele pořádat vý-
stavy. Zámek Dyje je někdejší letní sídlo premonstrátů 
Louckého kláštera a později světské šlechty, v součas-
nosti je v havarijním stavu a není veřejnosti přístupný. 
Na svazích jsou vinice, které produkují kvalitní vína.

DobšICE
www.dobsice.cz 

Obec Dobšice se může pochlubit dvěma sklepními 
uličkami. První se nachází v okolí potoka Leska, další 
jsou v ulicích Za Školou a Dyjské. Některé sklepy jsou 
kopané v pískovci se zpevněnými vstupy, jiné pak vy-
zděné obloukovou klenbou. Stáří sklepů se odhaduje 
přibližně na dvě století. Ozdobou těchto sklípků zůstá-
vají tradiční sudy. V obci se nachází trojboká kaplička, 
trojboká proto, že k ní směřovaly tři cesty – od Znojma, 
Suchohrdel a dříve také od Dobšic.
Kulturní a vinařské akce
•  Putování po dobšických sklípcích (únor) –  

www.vinari.dobsice.cz 
•  Výstava vín (duben)
•  Dobývání dobšických sklípků (červenec)

LoUKa
Klenotem kostelní architektury je původně románská 
bazilika Panny Marie a sv. Václava v Louce z počátku 
13. století s  gotickým presbytářem, v  němž jsou za-
chovány vyřezávané raně barokní chórové lavice. Pod 
bazilikou se nachází unikátní románská krypta. Bazi-
lika spolu s premonstrátským klášterem byla založe-
na v  roce 1190 knížetem Konrádem II. Otou. Barokní 
přestavbu přerušilo zrušení kláštera Josefem II. Obří 
komplex budov sloužil za  továrnu na  zpracování ta-
báku, jako vojenská akademie a až do roku 1993 jako 
kasárna. Nyní část využívá Znovín Znojmo pro uložení 
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lika místech v těsném okolí obce a podél silnice k Boro-
ticím. Jsou vykopány ve  sprašových návějích a  leckdy 
je jejich průčelí pojato v  klasicistním stylu. Za  nejlepší 
viniční trať je považována Nová hora a Pustina. Naučná 
a relaxační stezka „Údolím lásky“ vede turisticky příjem-
ným a nenáročným terénem. Na trase jsou k vidění kraji-
nářsky atraktivní lokality a můžete se zde setkat s celou 
řadou vzácných a ohrožených živočišných i rostlinných 
druhů. Stezka je značena od nádraží v Božicích. 
Kulturní a vinařské akce
•  Božický košt (březen/duben)
•  Krojované hody (červen)
•  Posezení při burčáku (září)

boRoTICE
www.borotice.cz 

Viniční tratě Nad Kolářovým sklepem a U Auerova kří-
že se staly pojmem. Vinaři vsadili pouze na  vysokou 
kvalitu, takže neváhají ostříhat třeba i polovinu hroz-
nů na keřích, aby ty zbývající byly skutečně špičkové. 
Za  charakteristickou odrůdu zdejších viničních tratí 
považuje ředitel vinařství Ivan Kalaš Pálavu a Tramín. 
V akátových porostech nad bývalým panským dvorem 
se nachází významné mohylové pohřebiště (mohylník) 
ze střední doby bronzové. V  Boroticích v  tzv. Dropím 
poli má své hnízdiště a tokaniště drop velký.

LEChoVICE
www.obec-lechovice.cz 

Lechovický poutní kostel Navštívení Panny Marie je 
barokní architektonickou perlou. Na  místě původní 
tvrze vzniklo v roce 1660 klášterní letní sídlo v barok-

ním slohu. Po  zrušení kláštera se stal zámkem dnes 
v soukromých rukou. Tisíciletý dub v Lechovicích (také 
známý jako Lechovický šípák) je velmi starý památný 
strom, který roste v jižní části parku zámku Lechovice, 
která patří ke  klášteru řádových sester. Vinné sklepy 
Lechovice jsou největší výrobci vína z  vlastních vinic 
ve Znojemské vinařské podoblasti.
Kulturní a vinařské akce
•  Kurz vinných vědomostí (březen, květen, říjen)
•  Škola sabrage sektů (červen, září)
•  Lechovická pouť (červenec)
•  Galavečer sektu (srpen)
•  Lechovické posvícení (říjen)

PRÁčE
www.obec-prace.cz 
Dominantou obce je kostel Neposkvrněného početí 
Panny Marie.  
Kulturní a vinařské akce
•  Práčská místní výstava vín (březen)

PRosIMěŘICE 
www.prosimerice.cz 

Kostel sv. Jiljí je nejvýznamnější a  společně s  farou 
také nejstarší památka v  obci. Městečko Prosiměřice 
mělo vlastní trestní právo. Jako pozůstatek po  této 
výsadě stojí u křižovatky v centru obce na vyvýšeném 
místě kamenný pranýř s vytesaným letopočtem 1794. 
Sklepní ulička je v hlubokém úvoze, kterým kdysi snad 
procházela cesta do Znojma. V pískovcovém břehu je 
vykopáno celkem 17 sklepů, většinou navenek nepříliš 
udržovaných, některé z nich majitelé opravují. 

Kulturní a vinařské akce
•  Jurta – setkání Mongolů žijících v ČR 
•  Cesty – Mezinárodní setkání cestovatelů a přátel tu-

ristiky (říjen)

TěšETICE
www.tesetice.cz 
Na  místě nynějšího kostela stála nepatrná kaple, 
která byla zbourána a  v  letech 1843–1847 nahrazena 
dnešním kostelem Nejsvětější Trojice. Severozápadně 
nad obcí bylo objeveno a  prozkoumáno staré sídliš-
tě z  mladší doby kamenné (neolitu), starší a  střední 
doby bronzové a  důležité pohřebiště lidu únětické 
kultury starší doby bronzové (cca 1600 př. n. l.). Osada 
lidu s moravskou malovanou keramikou měla areál – 
„rondel“, který tu byl zjištěn, jakožto do té doby nezná-
mý typ pravěké architektury, poprvé ve střední Evropě. 
Kulturní a vinařské akce
•  Těšetický košt (březen)

KUChaŘoVICE
www.kucharovice.cz 

Obec je východiskem vycházek do přilehlé lesnaté ob-
lasti, a přestože sama je ukryta v dolíku, z  jejích výše 
položených míst se otevírá nádherný výhled do okolní 
krajiny a  za  příznivých podmínek jsou vidět vrchol-
ky rakouských Alp. Na  severovýchodním návrší stojí 
od roku 1952 budova meteorologické stanice. 
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (květen)

sUChohRDLY
www.obec-suchohrdly.cz 
Dominantou obce je dnes již zrekonstruovaný Havra-
nův dům. Vytvořilo se zde kulturní a společenské cen-
trum pro všechny místní obyvatele a návštěvníky. Pro 
společenské využití je k  dispozici formou pronájmu 
vinný sklípek. Ve středu obce se nachází zvonička, kte-
rá je zapsána jako kulturní památka z roku 1829. 

DYJE
www.obec-dyje.cz 
Dominantou obce je barokní kostel z roku 1775, který 
je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. O  malby se po-
staral Franz Anton Maulbertsch, jedna ze stěžejních 
osobností evropského barokního malířství. Kostel je 
památka I. řádu. Po  veškerých opravách kostela by 
chtěla Moravská galerie v Brně v kostele pořádat vý-
stavy. Zámek Dyje je někdejší letní sídlo premonstrátů 
Louckého kláštera a později světské šlechty, v součas-
nosti je v havarijním stavu a není veřejnosti přístupný. 
Na svazích jsou vinice, které produkují kvalitní vína.

DobšICE
www.dobsice.cz 

Obec Dobšice se může pochlubit dvěma sklepními 
uličkami. První se nachází v okolí potoka Leska, další 
jsou v ulicích Za Školou a Dyjské. Některé sklepy jsou 
kopané v pískovci se zpevněnými vstupy, jiné pak vy-
zděné obloukovou klenbou. Stáří sklepů se odhaduje 
přibližně na dvě století. Ozdobou těchto sklípků zůstá-
vají tradiční sudy. V obci se nachází trojboká kaplička, 
trojboká proto, že k ní směřovaly tři cesty – od Znojma, 
Suchohrdel a dříve také od Dobšic.
Kulturní a vinařské akce
•  Putování po dobšických sklípcích (únor) –  

www.vinari.dobsice.cz 
•  Výstava vín (duben)
•  Dobývání dobšických sklípků (červenec)

LoUKa
Klenotem kostelní architektury je původně románská 
bazilika Panny Marie a sv. Václava v Louce z počátku 
13. století s  gotickým presbytářem, v  němž jsou za-
chovány vyřezávané raně barokní chórové lavice. Pod 
bazilikou se nachází unikátní románská krypta. Bazi-
lika spolu s premonstrátským klášterem byla založe-
na v  roce 1190 knížetem Konrádem II. Otou. Barokní 
přestavbu přerušilo zrušení kláštera Josefem II. Obří 
komplex budov sloužil za  továrnu na  zpracování ta-
báku, jako vojenská akademie a až do roku 1993 jako 
kasárna. Nyní část využívá Znovín Znojmo pro uložení 
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lika místech v těsném okolí obce a podél silnice k Boro-
ticím. Jsou vykopány ve  sprašových návějích a  leckdy 
je jejich průčelí pojato v  klasicistním stylu. Za  nejlepší 
viniční trať je považována Nová hora a Pustina. Naučná 
a relaxační stezka „Údolím lásky“ vede turisticky příjem-
ným a nenáročným terénem. Na trase jsou k vidění kraji-
nářsky atraktivní lokality a můžete se zde setkat s celou 
řadou vzácných a ohrožených živočišných i rostlinných 
druhů. Stezka je značena od nádraží v Božicích. 
Kulturní a vinařské akce
•  Božický košt (březen/duben)
•  Krojované hody (červen)
•  Posezení při burčáku (září)

boRoTICE
www.borotice.cz 

Viniční tratě Nad Kolářovým sklepem a U Auerova kří-
že se staly pojmem. Vinaři vsadili pouze na  vysokou 
kvalitu, takže neváhají ostříhat třeba i polovinu hroz-
nů na keřích, aby ty zbývající byly skutečně špičkové. 
Za  charakteristickou odrůdu zdejších viničních tratí 
považuje ředitel vinařství Ivan Kalaš Pálavu a Tramín. 
V akátových porostech nad bývalým panským dvorem 
se nachází významné mohylové pohřebiště (mohylník) 
ze střední doby bronzové. V  Boroticích v  tzv. Dropím 
poli má své hnízdiště a tokaniště drop velký.

LEChoVICE
www.obec-lechovice.cz 

Lechovický poutní kostel Navštívení Panny Marie je 
barokní architektonickou perlou. Na  místě původní 
tvrze vzniklo v roce 1660 klášterní letní sídlo v barok-

ním slohu. Po  zrušení kláštera se stal zámkem dnes 
v soukromých rukou. Tisíciletý dub v Lechovicích (také 
známý jako Lechovický šípák) je velmi starý památný 
strom, který roste v jižní části parku zámku Lechovice, 
která patří ke  klášteru řádových sester. Vinné sklepy 
Lechovice jsou největší výrobci vína z  vlastních vinic 
ve Znojemské vinařské podoblasti.
Kulturní a vinařské akce
•  Kurz vinných vědomostí (březen, květen, říjen)
•  Škola sabrage sektů (červen, září)
•  Lechovická pouť (červenec)
•  Galavečer sektu (srpen)
•  Lechovické posvícení (říjen)

PRÁčE
www.obec-prace.cz 
Dominantou obce je kostel Neposkvrněného početí 
Panny Marie.  
Kulturní a vinařské akce
•  Práčská místní výstava vín (březen)

PRosIMěŘICE 
www.prosimerice.cz 

Kostel sv. Jiljí je nejvýznamnější a  společně s  farou 
také nejstarší památka v  obci. Městečko Prosiměřice 
mělo vlastní trestní právo. Jako pozůstatek po  této 
výsadě stojí u křižovatky v centru obce na vyvýšeném 
místě kamenný pranýř s vytesaným letopočtem 1794. 
Sklepní ulička je v hlubokém úvoze, kterým kdysi snad 
procházela cesta do Znojma. V pískovcovém břehu je 
vykopáno celkem 17 sklepů, většinou navenek nepříliš 
udržovaných, některé z nich majitelé opravují. 

Kulturní a vinařské akce
•  Jurta – setkání Mongolů žijících v ČR 
•  Cesty – Mezinárodní setkání cestovatelů a přátel tu-

ristiky (říjen)

TěšETICE
www.tesetice.cz 
Na  místě nynějšího kostela stála nepatrná kaple, 
která byla zbourána a  v  letech 1843–1847 nahrazena 
dnešním kostelem Nejsvětější Trojice. Severozápadně 
nad obcí bylo objeveno a  prozkoumáno staré sídliš-
tě z  mladší doby kamenné (neolitu), starší a  střední 
doby bronzové a  důležité pohřebiště lidu únětické 
kultury starší doby bronzové (cca 1600 př. n. l.). Osada 
lidu s moravskou malovanou keramikou měla areál – 
„rondel“, který tu byl zjištěn, jakožto do té doby nezná-
mý typ pravěké architektury, poprvé ve střední Evropě. 
Kulturní a vinařské akce
•  Těšetický košt (březen)

KUChaŘoVICE
www.kucharovice.cz 

Obec je východiskem vycházek do přilehlé lesnaté ob-
lasti, a přestože sama je ukryta v dolíku, z  jejích výše 
položených míst se otevírá nádherný výhled do okolní 
krajiny a  za  příznivých podmínek jsou vidět vrchol-
ky rakouských Alp. Na  severovýchodním návrší stojí 
od roku 1952 budova meteorologické stanice. 
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (květen)

sUChohRDLY
www.obec-suchohrdly.cz 
Dominantou obce je dnes již zrekonstruovaný Havra-
nův dům. Vytvořilo se zde kulturní a společenské cen-
trum pro všechny místní obyvatele a návštěvníky. Pro 
společenské využití je k  dispozici formou pronájmu 
vinný sklípek. Ve středu obce se nachází zvonička, kte-
rá je zapsána jako kulturní památka z roku 1829. 

DYJE
www.obec-dyje.cz 
Dominantou obce je barokní kostel z roku 1775, který 
je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. O  malby se po-
staral Franz Anton Maulbertsch, jedna ze stěžejních 
osobností evropského barokního malířství. Kostel je 
památka I. řádu. Po  veškerých opravách kostela by 
chtěla Moravská galerie v Brně v kostele pořádat vý-
stavy. Zámek Dyje je někdejší letní sídlo premonstrátů 
Louckého kláštera a později světské šlechty, v součas-
nosti je v havarijním stavu a není veřejnosti přístupný. 
Na svazích jsou vinice, které produkují kvalitní vína.

DobšICE
www.dobsice.cz 

Obec Dobšice se může pochlubit dvěma sklepními 
uličkami. První se nachází v okolí potoka Leska, další 
jsou v ulicích Za Školou a Dyjské. Některé sklepy jsou 
kopané v pískovci se zpevněnými vstupy, jiné pak vy-
zděné obloukovou klenbou. Stáří sklepů se odhaduje 
přibližně na dvě století. Ozdobou těchto sklípků zůstá-
vají tradiční sudy. V obci se nachází trojboká kaplička, 
trojboká proto, že k ní směřovaly tři cesty – od Znojma, 
Suchohrdel a dříve také od Dobšic.
Kulturní a vinařské akce
•  Putování po dobšických sklípcích (únor) –  

www.vinari.dobsice.cz 
•  Výstava vín (duben)
•  Dobývání dobšických sklípků (červenec)

LoUKa
Klenotem kostelní architektury je původně románská 
bazilika Panny Marie a sv. Václava v Louce z počátku 
13. století s  gotickým presbytářem, v  němž jsou za-
chovány vyřezávané raně barokní chórové lavice. Pod 
bazilikou se nachází unikátní románská krypta. Bazi-
lika spolu s premonstrátským klášterem byla založe-
na v  roce 1190 knížetem Konrádem II. Otou. Barokní 
přestavbu přerušilo zrušení kláštera Josefem II. Obří 
komplex budov sloužil za  továrnu na  zpracování ta-
báku, jako vojenská akademie a až do roku 1993 jako 
kasárna. Nyní část využívá Znovín Znojmo pro uložení 

Informační panel Znojemské stezky Bývalý arcibiskupský sklep ve Chvalovicích

Bazilika sv. Václava v Louce
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lahví s  vínem, prodejnu vín, pořádání různých spole-
čenských akcí a je zde umístěno malé muzeum vinař-
ství. Zbytek komplexu nevyužit chátrá. 
Muzeum vinařství a bednářství – Loucký klášter – tel.: 
+420 515 267 458, +420 721 754 656, znovin@znovin.cz, 
www.znovin.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Znovínský košt vín (březen)
•  Znojemský košt (březen)
•  Terroir znojemských vín (září)
•  Znojemsko zahrada Moravy (září)
•  Burčákfest (září)

ZNoJMo
www.znojmocity.cz 

Díky příhodným klimatickým podmínkám se ve  městě 
daří vinařství a  ovocnářství. Znojmo se stalo proslulé 
rovněž okurkami. Díky své bohaté historii získalo rov-
něž titul „nejkrásnější historické město ČR“. Samotné 
město je městskou památkovou rezervací, ve  které je 
evidováno 217 nemovitých kulturních památek. Nejzají-
mavější propaguje Znojmo v rámci akce 77 divů Znojma. 
Románská rotunda Nanebevzetí Panny Marie ve  Znoj-
mě byla založena jako součást Znojemského hradu Bře-
tislavem I., nejdříve kolem roku 1019. Zřejmě sloužila 
jako hradní kaple. Roku 1134 kníže Konrád II. Znojemský 
upravil statut svatyně Panny Marie a  zasvětil ji svaté 
Kateřině Alexandrijské. Rotundu tvoří válcová loď, k níž 
je na východě připojena apsida. Je postavena na vyvý-
šeném skalním výběžku a je neobvyklá i tím, že se do ní 
vstupuje po schodišti. Zdivo netvoří klasické románské 
kvádříky, ale nepravidelné tmavé lomové kameny. In-
teriér rotundy je celoplošně pokryt mimořádně cennou 

románskou malířskou výzdobou (1134). 
Kostel svatého Mikuláše je pozdně gotickou trojlodní 
halou, stavěnou od roku 1338 do první poloviny 16. sto-
letí. Trojlodí i presbytář jsou zaklenuty síťovou žebrovou 
klenbou ovlivněnou činností Petra Parléře. Věž kostela 
stojí netypicky za presbytářem, protože byla dostavěna 
až v letech 1845–1850 v novogotickém slohu. 
V  sousedství se nachází dvoupatrová Svatováclavská 
kaple, postavená po roce 1521. V horní kapli je unikátní 
pozdně gotická klenba zachovaná jako jediná na Mora-
vě. Okolo kaple je ochoz s výhledem do hlubokého údolí 
Dyje.
Kostel svatého Michala postavený již kolem 12. století 
měl nahradit pohanské rituální kultiště. Během oblé-
hání města husity byl téměř úplně zničen. Jezuitský 
řád ho nechal přestavět na  nynější barokní podobu 
a zavedl v přilehlých budovách výuku v tzv. jezuitské 
koleji. 
Radniční věž jako hlavní dominanta města patří k nej-
významnějším gotickým stavbám v Česku. Byla posta-
vena v letech 1445–1448, je asi 80 m vysoká a je opatře-
na vyhlídkovým ochozem, který je celoročně přístupný. 
V  suterénu věže je vstup do  proslulého Znojemského 
podzemí, které je největším systémem podzemních 
chodeb a sklepů v Česku, dlouhý téměř 27 km a má až 
4 patra. Počátek budování chodeb spadá do  přelomu 
14. a 15. století. Každý z obytných domů měl podzem-
ní prostory, sloužící patrně k  hospodářským účelům. 
V  katakombách je kvůli hloubce až jedenácti metrů 
po celý rok stálá teplota, a tak se předpokládá, že byly 
využívány v dřívějších dobách k uskladňování vinných 
sudů, piva a zemědělských produktů. Dále v řadě stud-
ní byla jímána voda a spojena s odvodňovací štolou – 

tzv. jezuitským vodovodem. Některé prostory využíva-
lo také středověké soudnictví. 
Centrum města obepínají hradby, které jsou jedny 
z nejlépe zachovalých městských obranných systémů. 
Jejich součástí je i Horní brána na nám. Svobody a go-
tická Vlkova věž na Kollárově ulici.
Jihomoravské muzeum sídlí v  původním klášteře mi-
noritů, kde jsou ke  zhlédnutí stálé expozice Neživá 
a živá příroda Znojemska – Archeologie na Znojemsku 
– Černé řemeslo – Orientální zbraně, příležitostné vý-
stavy. 
Druhou polovinu muzea najdeme na  místě někdejší-
ho znojemského hradu. Toto původní sídlo znojem-
ských údělných přemyslovských knížat bylo založeno  
v 11. století. Na základech středověkého zeměpanské-
ho hradu byl po  roce 1710 pány z  Deblína vybudován 
barokní zámek.
Turistické informační centrum – Obroková 10, 
tel.: +420 515 222 552, tic@beseda.znojmo.cz 
Jihomoravské muzeum – Přemyslovců 130/6, 
tel.: +420 515 282 211, znojmuz@znojmuz.cz, 
www.znojmuz.cz 
Radniční věž – Obroková 12, tel.: +420 739 389 094, 
vez@beseda.znojmo.cz 
Rotunda sv.Kateřiny – Hradní 1, tel.: +420 515 222 311 
(v sezóně), +420 515 282 211 (mimo sezónu), 
znojmuz@znojmuz.cz, www.znojmuz.cz 
Znojemské podzemí – Slepičí trh 275/2, tel.: 
+420 515 221 342, podzemi@beseda.znojmo.cz 
Znojemský hrad – Hradní 1, tel.: +420 515 222 311, 
znojmuz@znojmuz.cz, www.znojmuz.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Jarovin rosé (květen)
•  Festival vín VOC Znojmo (květen)
•  Ochutávka vín VOC Znojmo (září)
•  ZHV Znojmo (září)
•  Mikulášský košt (prosinec)

hRaDIšTě
Hradiště sv. Hypolita se rozkládá naproti znojemskému 
hradu. Bylo důležitým centrem Velkomoravské říše, 
a tak zde vznikla jedna z nejstarších církevních staveb 
na území dnešní ČR. Měla to být rotunda s minimálně 
jednou apsidou a okolním pohřebištěm. Část jejích zá-
kladů i přilehlého pohřebiště byla objevena při arche-
ologickém výzkumu. Někdy během 12. či 13. století byl 
na  místě rotundy postaven pozdně románský kostel, 
který byl v  roce 1240 českým králem Václavem  I. da-
rován Křížovníkům s  červenou hvězdou. Ti zde zřídili 
klášter a  proboštství (13. století). Velkou přestavbou 
kostel prošel po třicetileté válce a svoji dnešní barok-
ně-klasicistickou podobu získal v 18. století.

NÁRoDNÍ  PaRK  PoDYJÍ
www.nppodyji.cz 

Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachova-
lého říčního údolí v  bohatě zalesněné krajině jihozá-
padní Moravy. Na  rakouské straně na  něj navazuje 
Nationalpark Thayatal, se kterým vytváří přeshraniční 
bilaterální chráněné území. Národní park Podyjí se vy-
značuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou 
mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, mean-
dry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými str-
žemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými 
lesostepmi s  pestrými koberci teplomilných rostlin. 
Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost 
vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a je-
jich vysoká koncentrace na relativně malé ploše.
Správa Národního parku Podyjí – Na Vyhlídce 5, Znoj-
mo, tel.: +420 515 282 240, info@nppodyji.cz 

MašoVICE
www.masovice.cz 
V  nedávné době byl také v  oblasti Mašovic objeven 
starověký rondel. Tento objev odstartoval poměrně 
rozsáhlé archeologické práce v  této lokalitě. První  

Pohled na Znojmo z Kraví hory

Znojmo Opevnění Znojma

Dyje v Národním parku Podyjí

Vinohrady nad Kraví horou



36 37

ZNOJEMSKOPrůvOdcE  PO  viNařSKých  StEZKách

lahví s  vínem, prodejnu vín, pořádání různých spole-
čenských akcí a je zde umístěno malé muzeum vinař-
ství. Zbytek komplexu nevyužit chátrá. 
Muzeum vinařství a bednářství – Loucký klášter – tel.: 
+420 515 267 458, +420 721 754 656, znovin@znovin.cz, 
www.znovin.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Znovínský košt vín (březen)
•  Znojemský košt (březen)
•  Terroir znojemských vín (září)
•  Znojemsko zahrada Moravy (září)
•  Burčákfest (září)

ZNoJMo
www.znojmocity.cz 

Díky příhodným klimatickým podmínkám se ve  městě 
daří vinařství a  ovocnářství. Znojmo se stalo proslulé 
rovněž okurkami. Díky své bohaté historii získalo rov-
něž titul „nejkrásnější historické město ČR“. Samotné 
město je městskou památkovou rezervací, ve  které je 
evidováno 217 nemovitých kulturních památek. Nejzají-
mavější propaguje Znojmo v rámci akce 77 divů Znojma. 
Románská rotunda Nanebevzetí Panny Marie ve  Znoj-
mě byla založena jako součást Znojemského hradu Bře-
tislavem I., nejdříve kolem roku 1019. Zřejmě sloužila 
jako hradní kaple. Roku 1134 kníže Konrád II. Znojemský 
upravil statut svatyně Panny Marie a  zasvětil ji svaté 
Kateřině Alexandrijské. Rotundu tvoří válcová loď, k níž 
je na východě připojena apsida. Je postavena na vyvý-
šeném skalním výběžku a je neobvyklá i tím, že se do ní 
vstupuje po schodišti. Zdivo netvoří klasické románské 
kvádříky, ale nepravidelné tmavé lomové kameny. In-
teriér rotundy je celoplošně pokryt mimořádně cennou 

románskou malířskou výzdobou (1134). 
Kostel svatého Mikuláše je pozdně gotickou trojlodní 
halou, stavěnou od roku 1338 do první poloviny 16. sto-
letí. Trojlodí i presbytář jsou zaklenuty síťovou žebrovou 
klenbou ovlivněnou činností Petra Parléře. Věž kostela 
stojí netypicky za presbytářem, protože byla dostavěna 
až v letech 1845–1850 v novogotickém slohu. 
V  sousedství se nachází dvoupatrová Svatováclavská 
kaple, postavená po roce 1521. V horní kapli je unikátní 
pozdně gotická klenba zachovaná jako jediná na Mora-
vě. Okolo kaple je ochoz s výhledem do hlubokého údolí 
Dyje.
Kostel svatého Michala postavený již kolem 12. století 
měl nahradit pohanské rituální kultiště. Během oblé-
hání města husity byl téměř úplně zničen. Jezuitský 
řád ho nechal přestavět na  nynější barokní podobu 
a zavedl v přilehlých budovách výuku v tzv. jezuitské 
koleji. 
Radniční věž jako hlavní dominanta města patří k nej-
významnějším gotickým stavbám v Česku. Byla posta-
vena v letech 1445–1448, je asi 80 m vysoká a je opatře-
na vyhlídkovým ochozem, který je celoročně přístupný. 
V  suterénu věže je vstup do  proslulého Znojemského 
podzemí, které je největším systémem podzemních 
chodeb a sklepů v Česku, dlouhý téměř 27 km a má až 
4 patra. Počátek budování chodeb spadá do  přelomu 
14. a 15. století. Každý z obytných domů měl podzem-
ní prostory, sloužící patrně k  hospodářským účelům. 
V  katakombách je kvůli hloubce až jedenácti metrů 
po celý rok stálá teplota, a tak se předpokládá, že byly 
využívány v dřívějších dobách k uskladňování vinných 
sudů, piva a zemědělských produktů. Dále v řadě stud-
ní byla jímána voda a spojena s odvodňovací štolou – 

tzv. jezuitským vodovodem. Některé prostory využíva-
lo také středověké soudnictví. 
Centrum města obepínají hradby, které jsou jedny 
z nejlépe zachovalých městských obranných systémů. 
Jejich součástí je i Horní brána na nám. Svobody a go-
tická Vlkova věž na Kollárově ulici.
Jihomoravské muzeum sídlí v  původním klášteře mi-
noritů, kde jsou ke  zhlédnutí stálé expozice Neživá 
a živá příroda Znojemska – Archeologie na Znojemsku 
– Černé řemeslo – Orientální zbraně, příležitostné vý-
stavy. 
Druhou polovinu muzea najdeme na  místě někdejší-
ho znojemského hradu. Toto původní sídlo znojem-
ských údělných přemyslovských knížat bylo založeno  
v 11. století. Na základech středověkého zeměpanské-
ho hradu byl po  roce 1710 pány z  Deblína vybudován 
barokní zámek.
Turistické informační centrum – Obroková 10, 
tel.: +420 515 222 552, tic@beseda.znojmo.cz 
Jihomoravské muzeum – Přemyslovců 130/6, 
tel.: +420 515 282 211, znojmuz@znojmuz.cz, 
www.znojmuz.cz 
Radniční věž – Obroková 12, tel.: +420 739 389 094, 
vez@beseda.znojmo.cz 
Rotunda sv.Kateřiny – Hradní 1, tel.: +420 515 222 311 
(v sezóně), +420 515 282 211 (mimo sezónu), 
znojmuz@znojmuz.cz, www.znojmuz.cz 
Znojemské podzemí – Slepičí trh 275/2, tel.: 
+420 515 221 342, podzemi@beseda.znojmo.cz 
Znojemský hrad – Hradní 1, tel.: +420 515 222 311, 
znojmuz@znojmuz.cz, www.znojmuz.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Jarovin rosé (květen)
•  Festival vín VOC Znojmo (květen)
•  Ochutávka vín VOC Znojmo (září)
•  ZHV Znojmo (září)
•  Mikulášský košt (prosinec)

hRaDIšTě
Hradiště sv. Hypolita se rozkládá naproti znojemskému 
hradu. Bylo důležitým centrem Velkomoravské říše, 
a tak zde vznikla jedna z nejstarších církevních staveb 
na území dnešní ČR. Měla to být rotunda s minimálně 
jednou apsidou a okolním pohřebištěm. Část jejích zá-
kladů i přilehlého pohřebiště byla objevena při arche-
ologickém výzkumu. Někdy během 12. či 13. století byl 
na  místě rotundy postaven pozdně románský kostel, 
který byl v  roce 1240 českým králem Václavem  I. da-
rován Křížovníkům s  červenou hvězdou. Ti zde zřídili 
klášter a  proboštství (13. století). Velkou přestavbou 
kostel prošel po třicetileté válce a svoji dnešní barok-
ně-klasicistickou podobu získal v 18. století.

NÁRoDNÍ  PaRK  PoDYJÍ
www.nppodyji.cz 

Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachova-
lého říčního údolí v  bohatě zalesněné krajině jihozá-
padní Moravy. Na  rakouské straně na  něj navazuje 
Nationalpark Thayatal, se kterým vytváří přeshraniční 
bilaterální chráněné území. Národní park Podyjí se vy-
značuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou 
mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, mean-
dry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými str-
žemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými 
lesostepmi s  pestrými koberci teplomilných rostlin. 
Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost 
vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a je-
jich vysoká koncentrace na relativně malé ploše.
Správa Národního parku Podyjí – Na Vyhlídce 5, Znoj-
mo, tel.: +420 515 282 240, info@nppodyji.cz 

MašoVICE
www.masovice.cz 
V  nedávné době byl také v  oblasti Mašovic objeven 
starověký rondel. Tento objev odstartoval poměrně 
rozsáhlé archeologické práce v  této lokalitě. První  

Pohled na Znojmo z Kraví hory

Znojmo Opevnění Znojma

Dyje v Národním parku Podyjí

Vinohrady nad Kraví horou
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písemná zmínka o obci pochází z roku 1046. Mezi nej-
starší dominanty obce patří kostel, který je zasvěcený 
sv. Janu Křtiteli. 

PoDMoLÍ
www.podmoli.cz 

Přestože se Podmolí nachází na  samém západním 
okraji Znojemské vinařské podoblasti a  patří k  němu 
pouze jediná a  nepříliš velká (asi 12 ha) viniční trať 
Šobes, jedná se právě díky této vinici o jednu z nejvý-
znamnějších vinařských obcí v Česku. Vinice má spe-
cifické mikroklima a vína z ní patří mezi velmi ceněná. 
V minulosti měl prý podíl na šobeské vinici téměř kaž-
dý podmolský dům. U rybníka se nachází nejproslulej-
ší cyklistická hospůdka a přímo kolem ní vede několik 
cyklotras. V anketě turistů byla vyhodnocena jako jed-
na z nejhezčích lokalit na Jižní Moravě.
Kulturní a vinařské akce
•  Zabijačka u rybníka (říjen)

NoVý hRÁDEK 
Zřícenina původně loveckého hradu ze 14. století, na os-
trohu nad nejlépe vyvinutým meandrem Dyje. Návštěv-
níci zhlédnou unikátně dochovaný hradební systém 
staršího lucemburského hradu ze 14. století s dvojitým, 
do sebe vloženým prstencem oválných hradeb, pozděj-
ším předhradím a  opevněným suchým příkopem. Sou-
částí prohlídky je dále mladší trojpodlažní hrad převážně 
z 15. století s mohutnou třičtvrtěválcovou věží, skalními 
místnostmi a miniaturním nádvořím. Prohlídka vrcholí 
pohledem z  vyhlídky do  hlubokého dyjského kaňonu 
s údolními nivami a spletitě meandrující řekou, která tu 
z české i rakouské strany obtéká dvě impozantní, hustě 

zalesněné a proti sobě vybíhající skalnaté ostrožny. 
Zřícenina hradu Nový Hrádek – Podmolí, 
tel.: +420 515 296 215, +420 724 357 169, 
vranov@brno.npu.cz, www.novy-hradek.eu 

šobEs
Jedna z  nejstarších a  patrně nejlepších vinic evrop-
ských vinařských poloh leží v  hlubokém údolí Dyje, 
v samém srdci Národního parku Podyjí na úbočí skal-
ního ostrohu v meandru řeky. Za své vynikající vlast-
nosti vděčí šobeské víno právě ideální poloze vinice, 
ležící v nižší nadmořské výšce na prosluněném jižním 
svahu, chráněném ze severozápadu i  severovýchodu 
proti větrům. Zvláštní význam má i  řeka Dyje, která 
vinici obtéká, teplé dny a  chladnější noci, mlhy a  na-
konec i kamenitá, kyselá hlína na rulovém podkladě, 
která přes den nasává sluneční teplo a  v  noci je zase 
intenzivně vyzařuje. Zdejší mikroklima se podobá pod-
mínkám například na Rýně či v údolí francouzské Rhô-
ny. První vinice zde údajně založili už římští legionáři. 
V  letních měsících je přímo na  vinici otevřen firemní 
stánek s ochutnávkou šobeských vín.

hNaNICE
www.obechnanice.cz 

Dominantou obce je chrám sv. Wolfganga z roku 1487, 
v jehož nejstarší části je studánka, k níž se váže legen-
da o  jistém rytíři. Roku 1480 začali poutníci k  léčivé 
studánce u  svatého Wolfganga ve  Hnanicích skládat 
příspěvky, almužny a milodary, aby z nich byl založen 
kostel. K charakteristickým stavbám ve Hnanicích pa-
tří více než sto vinných sklepů. Stavěly se při okrajích 
současných nebo již zaniklých vinohradů a  postupně 

vytvořily souvislý celek po obou stranách cesty v jiho-
západní části obce. Součástí uličky je i  Osada havra-
nů, která spojuje vinařskou turistiku s  jízdou na koni. 
Sklepní prostory tvoří komplikovaný systém spletitých 
chodeb s četnými odbočkami a výklenky, které byly vy-
budovány pro velké sudy s vínem.
Kostel sv. Wolfganga – tel.: +420 736 523 600 (pan 
Marian), +420 732 768 826 (pan Jurák)
Kulturní a vinařské akce
•  Valentýn s králem vín (únor)
•  Den Znovín walkingu (duben)
•  Den otevřených sklepů (květen)
•  Kulturní odpoledne (červen)
•  Krojované hody (listopad)

šaToV
www.obecsatov.cz 

Šatov je obklopen vinicemi a ovocnými sady a v obci na-
jdeme celou řadu uliček s vinnými sklípky. Obec je cen-
trem vinařství ve  znojemské oblasti. Sídlí zde největší 
a nejznámější producent vín na Znojemsku, společnost 
Znovín Znojmo, a.s., která díky zaměření na výrobu kva-
litních vín proslavila české vinařství ve světě. Nejstarší 
dochovanou stavbou v Šatově je gotické jádro kaple Bo-
žího hrobu za kostelem. Vesnická památková zóna zahr-
nuje 38 domů v klasicistním a historizujícím stylu, za se-
verní záhumenní cestou je řada lisoven s vinnými sklepy, 
některé architektonicky a konstrukčně velmi hodnotné. 
Chodníky a vozovka si zachovaly původní ráz tím, že byly 
zhotoveny z tzv. šatovské dlažby. Nejznámějšími objek-
ty Šatova jsou Moravský sklípek s  Vinařskou stodolou 
a Malovaný sklep. Moravský sklípek patří mezi světové 
rarity i  díky podzemnímu labyrintu téměř kilometru 

chodeb, který zde můžete navštívit. Malovaný sklep vy-
hloubený v pískovcovém svahu nad Šatovem je unikátní 
svojí výzdobou plastickými malbami lidového umělce. 
Naučná vinice starých odrůd za  Modrým sklípkem 
zahrnuje 19 odrůd, které pěstovali předkové. Každou 
odrůdu doplňuje informační tabule, která návštěvníky 
seznamuje s její stručnou charakteristikou. 
Areál československého opevnění Šatov je muzeum 
československého opevnění budovaného v  letech 
1935–1938 na  obranu před nacistickým Německem, 
ležící v blízkosti Šatova. 
Naučná stezka „Za historií, vínem a opevněním“ o cel-
kové délce cca 4,5 km seznamuje na  16 informačních 
tabulích se všemi tvářemi Šatova nejúplněji. 

Šatov

Vojenský bunkr u Šatova

Lávka u Šobesu Naučná stezka Stará hora u Šatova

Kostel sv. Wolfganga v Hnanicích
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písemná zmínka o obci pochází z roku 1046. Mezi nej-
starší dominanty obce patří kostel, který je zasvěcený 
sv. Janu Křtiteli. 

PoDMoLÍ
www.podmoli.cz 

Přestože se Podmolí nachází na  samém západním 
okraji Znojemské vinařské podoblasti a  patří k  němu 
pouze jediná a  nepříliš velká (asi 12 ha) viniční trať 
Šobes, jedná se právě díky této vinici o jednu z nejvý-
znamnějších vinařských obcí v Česku. Vinice má spe-
cifické mikroklima a vína z ní patří mezi velmi ceněná. 
V minulosti měl prý podíl na šobeské vinici téměř kaž-
dý podmolský dům. U rybníka se nachází nejproslulej-
ší cyklistická hospůdka a přímo kolem ní vede několik 
cyklotras. V anketě turistů byla vyhodnocena jako jed-
na z nejhezčích lokalit na Jižní Moravě.
Kulturní a vinařské akce
•  Zabijačka u rybníka (říjen)

NoVý hRÁDEK 
Zřícenina původně loveckého hradu ze 14. století, na os-
trohu nad nejlépe vyvinutým meandrem Dyje. Návštěv-
níci zhlédnou unikátně dochovaný hradební systém 
staršího lucemburského hradu ze 14. století s dvojitým, 
do sebe vloženým prstencem oválných hradeb, pozděj-
ším předhradím a  opevněným suchým příkopem. Sou-
částí prohlídky je dále mladší trojpodlažní hrad převážně 
z 15. století s mohutnou třičtvrtěválcovou věží, skalními 
místnostmi a miniaturním nádvořím. Prohlídka vrcholí 
pohledem z  vyhlídky do  hlubokého dyjského kaňonu 
s údolními nivami a spletitě meandrující řekou, která tu 
z české i rakouské strany obtéká dvě impozantní, hustě 

zalesněné a proti sobě vybíhající skalnaté ostrožny. 
Zřícenina hradu Nový Hrádek – Podmolí, 
tel.: +420 515 296 215, +420 724 357 169, 
vranov@brno.npu.cz, www.novy-hradek.eu 

šobEs
Jedna z  nejstarších a  patrně nejlepších vinic evrop-
ských vinařských poloh leží v  hlubokém údolí Dyje, 
v samém srdci Národního parku Podyjí na úbočí skal-
ního ostrohu v meandru řeky. Za své vynikající vlast-
nosti vděčí šobeské víno právě ideální poloze vinice, 
ležící v nižší nadmořské výšce na prosluněném jižním 
svahu, chráněném ze severozápadu i  severovýchodu 
proti větrům. Zvláštní význam má i  řeka Dyje, která 
vinici obtéká, teplé dny a  chladnější noci, mlhy a  na-
konec i kamenitá, kyselá hlína na rulovém podkladě, 
která přes den nasává sluneční teplo a  v  noci je zase 
intenzivně vyzařuje. Zdejší mikroklima se podobá pod-
mínkám například na Rýně či v údolí francouzské Rhô-
ny. První vinice zde údajně založili už římští legionáři. 
V  letních měsících je přímo na  vinici otevřen firemní 
stánek s ochutnávkou šobeských vín.

hNaNICE
www.obechnanice.cz 

Dominantou obce je chrám sv. Wolfganga z roku 1487, 
v jehož nejstarší části je studánka, k níž se váže legen-
da o  jistém rytíři. Roku 1480 začali poutníci k  léčivé 
studánce u  svatého Wolfganga ve  Hnanicích skládat 
příspěvky, almužny a milodary, aby z nich byl založen 
kostel. K charakteristickým stavbám ve Hnanicích pa-
tří více než sto vinných sklepů. Stavěly se při okrajích 
současných nebo již zaniklých vinohradů a  postupně 

vytvořily souvislý celek po obou stranách cesty v jiho-
západní části obce. Součástí uličky je i  Osada havra-
nů, která spojuje vinařskou turistiku s  jízdou na koni. 
Sklepní prostory tvoří komplikovaný systém spletitých 
chodeb s četnými odbočkami a výklenky, které byly vy-
budovány pro velké sudy s vínem.
Kostel sv. Wolfganga – tel.: +420 736 523 600 (pan 
Marian), +420 732 768 826 (pan Jurák)
Kulturní a vinařské akce
•  Valentýn s králem vín (únor)
•  Den Znovín walkingu (duben)
•  Den otevřených sklepů (květen)
•  Kulturní odpoledne (červen)
•  Krojované hody (listopad)

šaToV
www.obecsatov.cz 

Šatov je obklopen vinicemi a ovocnými sady a v obci na-
jdeme celou řadu uliček s vinnými sklípky. Obec je cen-
trem vinařství ve  znojemské oblasti. Sídlí zde největší 
a nejznámější producent vín na Znojemsku, společnost 
Znovín Znojmo, a.s., která díky zaměření na výrobu kva-
litních vín proslavila české vinařství ve světě. Nejstarší 
dochovanou stavbou v Šatově je gotické jádro kaple Bo-
žího hrobu za kostelem. Vesnická památková zóna zahr-
nuje 38 domů v klasicistním a historizujícím stylu, za se-
verní záhumenní cestou je řada lisoven s vinnými sklepy, 
některé architektonicky a konstrukčně velmi hodnotné. 
Chodníky a vozovka si zachovaly původní ráz tím, že byly 
zhotoveny z tzv. šatovské dlažby. Nejznámějšími objek-
ty Šatova jsou Moravský sklípek s  Vinařskou stodolou 
a Malovaný sklep. Moravský sklípek patří mezi světové 
rarity i  díky podzemnímu labyrintu téměř kilometru 

chodeb, který zde můžete navštívit. Malovaný sklep vy-
hloubený v pískovcovém svahu nad Šatovem je unikátní 
svojí výzdobou plastickými malbami lidového umělce. 
Naučná vinice starých odrůd za  Modrým sklípkem 
zahrnuje 19 odrůd, které pěstovali předkové. Každou 
odrůdu doplňuje informační tabule, která návštěvníky 
seznamuje s její stručnou charakteristikou. 
Areál československého opevnění Šatov je muzeum 
československého opevnění budovaného v  letech 
1935–1938 na  obranu před nacistickým Německem, 
ležící v blízkosti Šatova. 
Naučná stezka „Za historií, vínem a opevněním“ o cel-
kové délce cca 4,5 km seznamuje na  16 informačních 
tabulích se všemi tvářemi Šatova nejúplněji. 

Šatov

Vojenský bunkr u Šatova

Lávka u Šobesu Naučná stezka Stará hora u Šatova

Kostel sv. Wolfganga v Hnanicích
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Moravský sklípek – Šatov 337, tel.: +420 515 232 218, 
info@moravskysklipeksatov.cz, 
www.moravskysklipeksatov.cz 
Malovaný sklep – Šatov, p. Hadroušková, 
tel.: +420 774 700 572 – prohlídky, 
rezervace@malovany-sklep.cz, www.malovany-sklep.cz 
Areál československého opevnění Šatov – Pěchotní 
srub „Zahrada“, tel.: +420 602 438 637, 
www.technicalmuseum.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (březen/duben)
•  Vinařská 50 – Author Znovín Cup (červen/červenec)

DUNaJoVICKÁ  VěTEV 
Dunajovická větev Znojemských vinařských stezek 
na trase z Prosiměřic do Damnic vede rovinným a pa-
horkatinným reliéfem v oblasti Miroslavských kopců. 
Krajina polí, vinic a  občasných lesíků představuje ty-
pickou severoznojemskou krajinu. Stezka střídá silnici 
s atraktivními terénními úseky a představuje malebná 
místa jako Prosiměřice s rozsáhlými chodbami Křížo-
vého sklepa, který zde vybudovali v  polovině 18. sto-
letí jezuité, Horní Dunajovice se šikmou kostelní věží 
a prvotřídními vinařskými tratěmi či malebné Višňové, 
které je velkou zahradou se zámkem, cyklopenzionem  
a nabídkou ochutnávek vína. Zajímavou zastávkou je 
město Miroslav se zámkem a  židovským hřbitovem. 
Stezka z větší části kopíruje cyklotrasu 5006.

VÍToNICE
www.vitonice.info 

V současnosti znovu ožívá zajímavá zóna klidu a odpo-
činku při skleničce vína – lokalita vinných sklepů roz-

kládajících se asi 1 km za obcí směrem do Hostěradic. 
Zde je možné odbočit z  hlavní silnice a  ochutnat pod 
klenbou starých sklepů vynikající vína místních vina-
řů. Raritou Vítonic jsou čápi. Pamětníci uvádějí, že po-
prvé přiletěli, uhnízdili se a vyvedli mladé na komíně 
mlýna, č. 43, již v roce 1938.
Kulturní a vinařské akce
• Pouť (srpen)

žELETICE
www.obeczeletice.cz 

Dominantou obce je kostel sv. Jakuba, dále se zde na-
chází socha generála Laudona na návsi a vodní mlýn. 
Ve staré škole je instalována manufaktura, kde se pa-
pír vyrábí tradičním, 2 000 let starým způsobem. Kro-
mě exkurze s výkladem nabízí také možnost vyrobit si 
vlastní papír. 
Ruční papírna Stará škola – Želetice 15, 
tel.: +420 723 365 454, +420 723 335 398, 
+420 515 273 029, handmade.paper@seznam.cz, 
www.handmadepaper.cz 
Hasičské muzeum – hasičská zbrojnice, Želetice 49, 
tel.: +420 515 273 236

žERoTICE
www.zerotice.cz 

Na jižním okraji vesnice leží zřícenina hradu. Patrový 
hrádek a  ves jsou připomínány k  roku 1259. Do  sou-
časné doby se z hradu zachovala renesančně klenutá 
místnost, obvodové zdivo paláce (do výše prvního pat-
ra), opěrné pilíře hradeb, zbytek hranolové věže a obe-
zděný příkop. Posledním majitel zříceninu zakoupil 
roku 1998 a  provádí postupnou rekonstrukci. Dále se 
zde nachází farní kostel zasvěcený sv. Martinu a fara.
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (březen)

hoRNÍ  DUNaJoVICE
www.hornidunajovice.cz 

Horní Dunajovice jsou malebnou obcí, jejíž vinařskou 
tradici symbolizuje velký kládový lis umístěný na ná-
vsi. Směrem na Višňové jsou ve svahu vykopány četné 
vinné sklepy. Další se nacházejí na konci obce směrem 
na Želetice. Před některými z nich umocňují atmosfé-
ru vystavené historické vinařské potřeby. Věž kostela 
Nejsvětější Trojice, vysoká 26 m, je nakloněná. Její ne-
stabilita se přičítá podzemním chodbám. Další památ-
kou je zámek – původně vodní tvrz. Vodní nádrž Horní 
Dunajovice SZ od obce skýtá překrásné pláže.
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (březen)

VIšňoVé
www.visnove.cz 
Ve středu obce je gotický kostel svatého Jana Křtitele 
postavený na přelomu 13. a 14. století. V letech 1894 až 
1901 byl kostel stavebně upraven v romantickém stylu. 
Na počátku 18. století postaven zámek na místě tvrze, 
v blízkosti romantický krajinářský park s 95 druhy dře-
vin (roste zde nejmohutnější cedr libanonský v Česku). 
V obci se dochoval dům z 19. století postavený ve stylu 
lidové vesnické architektury. Nedaleko tohoto domu 
jsou pozůstatky po tvrzi ze 13. století. Tvrz v 15. století 
zanikla a dochovaly se pouze rozsáhlé sklepy. Větrné 
kolo větrákového typu je technickou památkou. Větrná 
turbína byla pohonným zdrojem čerpadla pitné vody 
do obecního rezervoáru.
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (duben) – www.visnove.com/zahradkari 

sKaLICE
www.skaliceuznojma.cz 
Dnešní skalický zámek byl zbudován na  počátku  
19. století v místě, kde tehdy stála kaple sv. Víta. Dnes 
v  něm sídlí domov důchodců. Od  náměstíčka před 
zámkem se táhne lipová alej až ke zdaleka viditelnému 
platanu javorolistému. Ten je dominantou parku. Nad 
obcí na kopci se nachází dominanta obce, zdaleka vidi-
telná stavba sýpky ze začátku 19. století.

hosTěRaDICE
www.hosteradice.cz 

Zásluhou krále Václava I. přešla část obce do  rukou 
Řádu německých rytířů. Z  dob jejich působení se do-
chovala tzv. komenda (nacházející se vedle fary na ná-
městí). Bylo též započato se stavbou špitálu a farního 
kostela sv. Kunhuty. Tento stavební komplex je největší 
obecní pamětihodností.

MIRosLaV
www.mesto-miroslav.cz

K  nepřehlédnutelným dominantám města patří ode-
všad viditelný miroslavský zámek založený podle le-
gendy na přelomu 9. a 10. století kněžnou Miroslavou 
jako vodní tvrz. Renesančně přestavěný gotický hrad je 
dnes nevyužitý. Pouze za dveřmi s figurálně zdobeným 
portálem je maličké muzeum města. Občasné návštěv-
níky upoutá zejména sklípková klenba v bývalé soudní 
síni. Barokní chrám sv. Petra a  Pavla pochází z  roku 
1729. Významnou kulturní památkou je židovský hřbi-
tov na Nádražní ulici. Z židovské ulice uprostřed města 
se zachovalo jen několik obytných domků a synagoga. 
Kolem města jsou vinice, na jižním okraji se na Marko-
vě (300 m) a okolních kopcích rozkládá vinicemi přeru-

šovaná NPP Miroslavské kopce. 
Městské kulturní a informační centrum – nám. Svobo-
dy 13, tel.: +420 515 333 538, mkic.miroslav@volny.cz,  
www.mesto-miroslav.cz, www.miroslavsko.cz
Kulturní a vinařské akce
•  Ochutnávka mladých vín (leden)
•  Miroslavský košt – výstava vín (březen)
•  Miroslavská šlápota (duben) – turistický pochod 

a cyklistické putování 
•  Rybářské závody (květen) 
•  Babské hody (květen)
•  Boží tělo (květen–červen)
•  Miroslavský klíč (červen) – přehlídka dechových 

kapel
•  Meruňkobraní s jarmarkem u Floriána (červenec) 
•  Hody v Kašenci (srpen) 
•  Tradiční Miroslavské krojované hody (září)
•  Gulášovka (listopad) – ochutnávka gulášů a mla-

dých vín 

MoRaVsKoKRUMLoVsKÁ  VěTEV 
Moravskokrumlovská větev Znojemské vinařské 
stezky na  trase z  Damnic do  Pravlova vede nejprve 
rovinným, později pahorkatinným reliéfem při pře-
konávání nejjižnějších výběžků Bobravské vrchoviny 
do  jihomoravských rovin. Nejvýznamnější vinařskou 
obcí této části podoblasti jsou Olbramovice. Malova-
ný sklepní komplex, vinařské experimenty, stylové 
ubytování i výbornou domácí kuchyni nabízí Markovy 
vinné sklepy. Nedaleké rodinné vinařství Matoušovi 
sází spíše na  tradici a  domácí atmosféru vinařských 
i ubytovacích služeb. U Moravského Krumlova stezka 
vstupuje do hlubokého údolí řeky Rokytné s překrás-
nými skalními stěnami v koloritu města, aby poté pře-

Šatov
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Moravský sklípek – Šatov 337, tel.: +420 515 232 218, 
info@moravskysklipeksatov.cz, 
www.moravskysklipeksatov.cz 
Malovaný sklep – Šatov, p. Hadroušková, 
tel.: +420 774 700 572 – prohlídky, 
rezervace@malovany-sklep.cz, www.malovany-sklep.cz 
Areál československého opevnění Šatov – Pěchotní 
srub „Zahrada“, tel.: +420 602 438 637, 
www.technicalmuseum.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (březen/duben)
•  Vinařská 50 – Author Znovín Cup (červen/červenec)

DUNaJoVICKÁ  VěTEV 
Dunajovická větev Znojemských vinařských stezek 
na trase z Prosiměřic do Damnic vede rovinným a pa-
horkatinným reliéfem v oblasti Miroslavských kopců. 
Krajina polí, vinic a  občasných lesíků představuje ty-
pickou severoznojemskou krajinu. Stezka střídá silnici 
s atraktivními terénními úseky a představuje malebná 
místa jako Prosiměřice s rozsáhlými chodbami Křížo-
vého sklepa, který zde vybudovali v  polovině 18. sto-
letí jezuité, Horní Dunajovice se šikmou kostelní věží 
a prvotřídními vinařskými tratěmi či malebné Višňové, 
které je velkou zahradou se zámkem, cyklopenzionem  
a nabídkou ochutnávek vína. Zajímavou zastávkou je 
město Miroslav se zámkem a  židovským hřbitovem. 
Stezka z větší části kopíruje cyklotrasu 5006.

VÍToNICE
www.vitonice.info 

V současnosti znovu ožívá zajímavá zóna klidu a odpo-
činku při skleničce vína – lokalita vinných sklepů roz-

kládajících se asi 1 km za obcí směrem do Hostěradic. 
Zde je možné odbočit z  hlavní silnice a  ochutnat pod 
klenbou starých sklepů vynikající vína místních vina-
řů. Raritou Vítonic jsou čápi. Pamětníci uvádějí, že po-
prvé přiletěli, uhnízdili se a vyvedli mladé na komíně 
mlýna, č. 43, již v roce 1938.
Kulturní a vinařské akce
• Pouť (srpen)

žELETICE
www.obeczeletice.cz 

Dominantou obce je kostel sv. Jakuba, dále se zde na-
chází socha generála Laudona na návsi a vodní mlýn. 
Ve staré škole je instalována manufaktura, kde se pa-
pír vyrábí tradičním, 2 000 let starým způsobem. Kro-
mě exkurze s výkladem nabízí také možnost vyrobit si 
vlastní papír. 
Ruční papírna Stará škola – Želetice 15, 
tel.: +420 723 365 454, +420 723 335 398, 
+420 515 273 029, handmade.paper@seznam.cz, 
www.handmadepaper.cz 
Hasičské muzeum – hasičská zbrojnice, Želetice 49, 
tel.: +420 515 273 236

žERoTICE
www.zerotice.cz 

Na jižním okraji vesnice leží zřícenina hradu. Patrový 
hrádek a  ves jsou připomínány k  roku 1259. Do  sou-
časné doby se z hradu zachovala renesančně klenutá 
místnost, obvodové zdivo paláce (do výše prvního pat-
ra), opěrné pilíře hradeb, zbytek hranolové věže a obe-
zděný příkop. Posledním majitel zříceninu zakoupil 
roku 1998 a  provádí postupnou rekonstrukci. Dále se 
zde nachází farní kostel zasvěcený sv. Martinu a fara.
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (březen)

hoRNÍ  DUNaJoVICE
www.hornidunajovice.cz 

Horní Dunajovice jsou malebnou obcí, jejíž vinařskou 
tradici symbolizuje velký kládový lis umístěný na ná-
vsi. Směrem na Višňové jsou ve svahu vykopány četné 
vinné sklepy. Další se nacházejí na konci obce směrem 
na Želetice. Před některými z nich umocňují atmosfé-
ru vystavené historické vinařské potřeby. Věž kostela 
Nejsvětější Trojice, vysoká 26 m, je nakloněná. Její ne-
stabilita se přičítá podzemním chodbám. Další památ-
kou je zámek – původně vodní tvrz. Vodní nádrž Horní 
Dunajovice SZ od obce skýtá překrásné pláže.
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (březen)

VIšňoVé
www.visnove.cz 
Ve středu obce je gotický kostel svatého Jana Křtitele 
postavený na přelomu 13. a 14. století. V letech 1894 až 
1901 byl kostel stavebně upraven v romantickém stylu. 
Na počátku 18. století postaven zámek na místě tvrze, 
v blízkosti romantický krajinářský park s 95 druhy dře-
vin (roste zde nejmohutnější cedr libanonský v Česku). 
V obci se dochoval dům z 19. století postavený ve stylu 
lidové vesnické architektury. Nedaleko tohoto domu 
jsou pozůstatky po tvrzi ze 13. století. Tvrz v 15. století 
zanikla a dochovaly se pouze rozsáhlé sklepy. Větrné 
kolo větrákového typu je technickou památkou. Větrná 
turbína byla pohonným zdrojem čerpadla pitné vody 
do obecního rezervoáru.
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (duben) – www.visnove.com/zahradkari 

sKaLICE
www.skaliceuznojma.cz 
Dnešní skalický zámek byl zbudován na  počátku  
19. století v místě, kde tehdy stála kaple sv. Víta. Dnes 
v  něm sídlí domov důchodců. Od  náměstíčka před 
zámkem se táhne lipová alej až ke zdaleka viditelnému 
platanu javorolistému. Ten je dominantou parku. Nad 
obcí na kopci se nachází dominanta obce, zdaleka vidi-
telná stavba sýpky ze začátku 19. století.

hosTěRaDICE
www.hosteradice.cz 

Zásluhou krále Václava I. přešla část obce do  rukou 
Řádu německých rytířů. Z  dob jejich působení se do-
chovala tzv. komenda (nacházející se vedle fary na ná-
městí). Bylo též započato se stavbou špitálu a farního 
kostela sv. Kunhuty. Tento stavební komplex je největší 
obecní pamětihodností.

MIRosLaV
www.mesto-miroslav.cz

K  nepřehlédnutelným dominantám města patří ode-
všad viditelný miroslavský zámek založený podle le-
gendy na přelomu 9. a 10. století kněžnou Miroslavou 
jako vodní tvrz. Renesančně přestavěný gotický hrad je 
dnes nevyužitý. Pouze za dveřmi s figurálně zdobeným 
portálem je maličké muzeum města. Občasné návštěv-
níky upoutá zejména sklípková klenba v bývalé soudní 
síni. Barokní chrám sv. Petra a  Pavla pochází z  roku 
1729. Významnou kulturní památkou je židovský hřbi-
tov na Nádražní ulici. Z židovské ulice uprostřed města 
se zachovalo jen několik obytných domků a synagoga. 
Kolem města jsou vinice, na jižním okraji se na Marko-
vě (300 m) a okolních kopcích rozkládá vinicemi přeru-

šovaná NPP Miroslavské kopce. 
Městské kulturní a informační centrum – nám. Svobo-
dy 13, tel.: +420 515 333 538, mkic.miroslav@volny.cz,  
www.mesto-miroslav.cz, www.miroslavsko.cz
Kulturní a vinařské akce
•  Ochutnávka mladých vín (leden)
•  Miroslavský košt – výstava vín (březen)
•  Miroslavská šlápota (duben) – turistický pochod 

a cyklistické putování 
•  Rybářské závody (květen) 
•  Babské hody (květen)
•  Boží tělo (květen–červen)
•  Miroslavský klíč (červen) – přehlídka dechových 

kapel
•  Meruňkobraní s jarmarkem u Floriána (červenec) 
•  Hody v Kašenci (srpen) 
•  Tradiční Miroslavské krojované hody (září)
•  Gulášovka (listopad) – ochutnávka gulášů a mla-

dých vín 

MoRaVsKoKRUMLoVsKÁ  VěTEV 
Moravskokrumlovská větev Znojemské vinařské 
stezky na  trase z  Damnic do  Pravlova vede nejprve 
rovinným, později pahorkatinným reliéfem při pře-
konávání nejjižnějších výběžků Bobravské vrchoviny 
do  jihomoravských rovin. Nejvýznamnější vinařskou 
obcí této části podoblasti jsou Olbramovice. Malova-
ný sklepní komplex, vinařské experimenty, stylové 
ubytování i výbornou domácí kuchyni nabízí Markovy 
vinné sklepy. Nedaleké rodinné vinařství Matoušovi 
sází spíše na  tradici a  domácí atmosféru vinařských 
i ubytovacích služeb. U Moravského Krumlova stezka 
vstupuje do hlubokého údolí řeky Rokytné s překrás-
nými skalními stěnami v koloritu města, aby poté pře-
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konala velký zalesněný masív obory Krumlovského 
lesa před svým návratem do rovin Pojihlaví. Trasa tak 
nabízí překvapivě malebné kouty i příjemný sportov-
ní zážitek. Povrch je různorodý, převážně jde o silnice 
2. a 3. třídy, místy o polní cesty.

DaMNICE
www.obecdamnice.cz 
Stará obecní kronika připomíná pěstování vína: „Orná 
půda sahá u všech německých obcí až těsně k vesnici, 
nikde není spatřiti skaliska nebo pustého štěrkoviště, 
všude samá plodná půda: rovněž v tratích nenajdeme 
skoro nikde zmol, oulehlí a  lad, na  svazích pahrbků 
všude vysázena vínorodá réva.“ 16,8 ha zaujímá plo-
cha viničních tratí Za Vinohrady.

JIŘICE U MIRosLaVI
www.jirice.cz 

Jednopatrová architektonicky nevýrazná stavba ba-
rokního zámku z  konce 16. století. Dominantou obce 
je kostel sv. Anny ve  slohu neorománském. Židovský 
hřbitov se nachází na samém jižním okraji Jiřic a nej-
starší dochované náhrobky pocházejí z roku 1692.

TRosKoToVICE
www.troskotovice.cz 

Ozdobou obce je zajímavě řešené náměstí, kde se na-
chází historická budova obecního úřadu, škola, kostel 
sv. Václava a památkově chráněný dům č. p. 159 s pod-
loubím z  konce 17. století. V  ulici za  kostelem je zají-
mavá soustava vinných sklípků, v  některých místech 
i  ve  třech řadách nad sebou. V  katastrálním území je 
necelých 58 ha vinic. 
Kulturní a vinařské akce
•  Masopust (před postní dobou)
•  Košt vína (březen)
•  Svatováclavské hody (září)

VLasaTICE
www.vlasatice.cz 

Mezi kulturní památky patří kostel sv. Jana Křtitele 
a  socha sv. Jana Nepomuckého a  sv. Floriána z  doby 
baroka. Do  seznamu je zapsána rovněž kaplička sv. 
Antonína směrem na Pohořelice. Kdysi hospodářskou 
prosperitu Vlasatic dokládá i zámeček. Jedná se o re-
nesanční zámek menších rozměrů vzniklý přestavbou 
tvrze, nyní po zchátrání v rekonstrukci.
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční velikonoční výstava vín (neděle velikonoční)

bRaNIšoVICE
www.branisovice.cz 

V  Branišovicích je zmínka o  vinohradech z  roku 1497. 
Réva se pěstovala roku 1502 na  Leskounu (Lyskunu), 
kdy měl „stráně lesnaté a vinorodá úbočí.“ Nejvíce vino-
hradů je v té době soustředěno ve Staré trati a Vysoké 
hoře. Po druhé světové válce už vinice nebyly obnoveny. 
V obci je nevelký barokní zámek. Přízemí, kde se nachá-
zí zbytky původních kleneb, není v současnosti využité. 
Kostel sv. Vavřince je čtverhranný, spadající do  slohu 
rané gotiky. 
Kulturní a vinařské akce
•  Místní výstava vín (únor)
•  Svatovavřinecké hody (srpen)
•  Degustace nových vín a Martinská husa (11. 11.)

NašIMěŘICE
www.nasimerice.cz 

Pradávná staročeská vladycká ves rodu Vlků z  Naši-
měřic. Zdejší kostel je zasvěcen sv. Jiljí. V obci se dále 
nachází socha sv. Jana Nepomuckého a  je zde stále 
živá lidová architektura.

bohUTICE 
www.bohutice.cz 

Obec se staletou tradicí meruňkového sadařství a  vi-
nařství. Bohutické vinice si nejlépe prohlédnete při 
procházce na vrch sv. Michala nad vesnicí. První vinice 
zde byla založena již roku 1237. Aktuálně je v obci vysa-
zeno 6,9 ha vinic, na nichž hospodaří 39 pěstitelů vinné 
révy. V obci se nachází unikátní soubor památek pro-
pojených Naučnou stezkou Antonína Práška, někdej-
šího faráře, který se zasloužil o známost Bohutic. Za-
jímavými místy na  trase stezky jsou zejména: zámek, 
kostel, Lurdská jeskyně, památník A. Práška, hřbitov 
s kaplí sv. Michaela a socha sv. Václava nad hřbitovem. 
Největší pozoruhodností zámku jsou arkádové ochozy 
ve všech podlažích na jižní straně hlavního renesanč-
ního křídla. V přízemí nesou arkády štíhlé pískovcové 
pilíře, v  patrech pak toskánské sloupy. Ve  2. patře je 
expozice 54 soch Bohutické křížové cesty v životní ve-
likosti. Na  západním okraji obce je významné poutní 
místo Lurdská jeskyně.
Expozice Bohutické křížové cesty – Bohutický zámek, 
tel.: +420 724 183 293, +420 732 860 587,  
oubohutice@tiscali.cz, www.krizovacestabohutice.cz 
Minimuzeum československého opevnění 1935–1938 
– na kopci Spravedlnost, tel.: +420 723 615 083,  
minimuzeum@seznam.cz, www.minimuzeum.com 
Kulturní a vinařské akce
•  Bohutický košt (duben)
•  Babské hody (květen)
•  Meruňkový karneval (červenec)
•  Hody (srpen) 
•  Podzimní slavnosti (říjen)
•  Ochutnávka mladých vín (prosinec)

oLbRaMoVICE
www.mestys-olbramovice.cz 

Olbramovické vinné sklepy se nacházejí na okraji obce 
Olbramovice. Tvoří unikátní sklepní komplex vytesaný 
ve  tvrdém pískovci v  první polovině 14. století. Nej-
starší písemná zmínka pochází z roku 1321, kdy skle-
py vlastnil Jindřich z Lipé. Sklepní komplex o celkové 
délce 467 m Markových vinných sklepů tvoří malova-
ný vinařský komplex, který nabízí kvalitní ubytování, 
výbornou domácí kuchyni i  nezapomenutelné chvíle 
strávené u  vína v  historické vinárně. Farní kostel sv. 
Jakuba staršího je dvoulodní pozdně gotický. Rene-
sanční stavba radnice je postavená v druhé třetině 16. 
století. Barokní fara je z 2. poloviny 17. století. Kopeček 
Kalvárie je asi 7 m vysoký, podle místní pověsti prý na-
nosili hlínu vojáci v čepicích na hrob svého padlého ge-
nerála v třicetileté válce. Do této oblast se připomíná 
tvrz, zmiňovaná v roce 1253, zaniklá v 17. století.

Kulturní a vinařské akce
•  Olbramovický košt (květen) 
•  Svatováclavské hody (září)
•  Martinské chutnání mladých vín (11. listopadu)
•  Svatoštěpánské svěcení vína v kostele sv. Jakuba

šUMICE
www.sumice.eu 

Obyvatelé Šumic se v minulosti věnovali vinařství, kte-
rému se tu dobře dařilo, a obživu získávali také polním 
hospodářstvím a dobytkářstvím. Za vlády Lichtenštej-
nů vznikl nejstarší obecní typář se symbolem radlice 
v pečetním poli. 

KUbšICE
kubsice.eu 
Obec Kubšice pochází z  roku 1353. Pamětihodností je 
kostel Panny Marie Bolestné. 
Kulturní a vinařské akce
•  Masopustní obchůzka obcí a zábava (před postní 

dobou)
•  Rybářské závody (duben)
•  Řemeslný jarmark (duben)
•  Babské krojované hody (září)
•  Vánoční jarmark (listopad)

VEDRoVICE
vedrovice.eu 

Jedním z  manů pánů z  Lipé byl také vladyka Hanuš 
z  Vedrovic, doložený v  písemných pramenech v  le-
tech 1407–1418. Za  jeho panování se ve  vsi již pěsto-
valo víno. Zdejší kostelík zasvěcený svaté Kunhutě,  

Lesy kolem VišňovéhoMnohé vinné sklípky zpustly... Vinice na Znojemsku

Vedrovice
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konala velký zalesněný masív obory Krumlovského 
lesa před svým návratem do rovin Pojihlaví. Trasa tak 
nabízí překvapivě malebné kouty i příjemný sportov-
ní zážitek. Povrch je různorodý, převážně jde o silnice 
2. a 3. třídy, místy o polní cesty.

DaMNICE
www.obecdamnice.cz 
Stará obecní kronika připomíná pěstování vína: „Orná 
půda sahá u všech německých obcí až těsně k vesnici, 
nikde není spatřiti skaliska nebo pustého štěrkoviště, 
všude samá plodná půda: rovněž v tratích nenajdeme 
skoro nikde zmol, oulehlí a  lad, na  svazích pahrbků 
všude vysázena vínorodá réva.“ 16,8 ha zaujímá plo-
cha viničních tratí Za Vinohrady.

JIŘICE U MIRosLaVI
www.jirice.cz 

Jednopatrová architektonicky nevýrazná stavba ba-
rokního zámku z  konce 16. století. Dominantou obce 
je kostel sv. Anny ve  slohu neorománském. Židovský 
hřbitov se nachází na samém jižním okraji Jiřic a nej-
starší dochované náhrobky pocházejí z roku 1692.

TRosKoToVICE
www.troskotovice.cz 

Ozdobou obce je zajímavě řešené náměstí, kde se na-
chází historická budova obecního úřadu, škola, kostel 
sv. Václava a památkově chráněný dům č. p. 159 s pod-
loubím z  konce 17. století. V  ulici za  kostelem je zají-
mavá soustava vinných sklípků, v  některých místech 
i  ve  třech řadách nad sebou. V  katastrálním území je 
necelých 58 ha vinic. 
Kulturní a vinařské akce
•  Masopust (před postní dobou)
•  Košt vína (březen)
•  Svatováclavské hody (září)

VLasaTICE
www.vlasatice.cz 

Mezi kulturní památky patří kostel sv. Jana Křtitele 
a  socha sv. Jana Nepomuckého a  sv. Floriána z  doby 
baroka. Do  seznamu je zapsána rovněž kaplička sv. 
Antonína směrem na Pohořelice. Kdysi hospodářskou 
prosperitu Vlasatic dokládá i zámeček. Jedná se o re-
nesanční zámek menších rozměrů vzniklý přestavbou 
tvrze, nyní po zchátrání v rekonstrukci.
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční velikonoční výstava vín (neděle velikonoční)

bRaNIšoVICE
www.branisovice.cz 

V  Branišovicích je zmínka o  vinohradech z  roku 1497. 
Réva se pěstovala roku 1502 na  Leskounu (Lyskunu), 
kdy měl „stráně lesnaté a vinorodá úbočí.“ Nejvíce vino-
hradů je v té době soustředěno ve Staré trati a Vysoké 
hoře. Po druhé světové válce už vinice nebyly obnoveny. 
V obci je nevelký barokní zámek. Přízemí, kde se nachá-
zí zbytky původních kleneb, není v současnosti využité. 
Kostel sv. Vavřince je čtverhranný, spadající do  slohu 
rané gotiky. 
Kulturní a vinařské akce
•  Místní výstava vín (únor)
•  Svatovavřinecké hody (srpen)
•  Degustace nových vín a Martinská husa (11. 11.)

NašIMěŘICE
www.nasimerice.cz 

Pradávná staročeská vladycká ves rodu Vlků z  Naši-
měřic. Zdejší kostel je zasvěcen sv. Jiljí. V obci se dále 
nachází socha sv. Jana Nepomuckého a  je zde stále 
živá lidová architektura.

bohUTICE 
www.bohutice.cz 

Obec se staletou tradicí meruňkového sadařství a  vi-
nařství. Bohutické vinice si nejlépe prohlédnete při 
procházce na vrch sv. Michala nad vesnicí. První vinice 
zde byla založena již roku 1237. Aktuálně je v obci vysa-
zeno 6,9 ha vinic, na nichž hospodaří 39 pěstitelů vinné 
révy. V obci se nachází unikátní soubor památek pro-
pojených Naučnou stezkou Antonína Práška, někdej-
šího faráře, který se zasloužil o známost Bohutic. Za-
jímavými místy na  trase stezky jsou zejména: zámek, 
kostel, Lurdská jeskyně, památník A. Práška, hřbitov 
s kaplí sv. Michaela a socha sv. Václava nad hřbitovem. 
Největší pozoruhodností zámku jsou arkádové ochozy 
ve všech podlažích na jižní straně hlavního renesanč-
ního křídla. V přízemí nesou arkády štíhlé pískovcové 
pilíře, v  patrech pak toskánské sloupy. Ve  2. patře je 
expozice 54 soch Bohutické křížové cesty v životní ve-
likosti. Na  západním okraji obce je významné poutní 
místo Lurdská jeskyně.
Expozice Bohutické křížové cesty – Bohutický zámek, 
tel.: +420 724 183 293, +420 732 860 587,  
oubohutice@tiscali.cz, www.krizovacestabohutice.cz 
Minimuzeum československého opevnění 1935–1938 
– na kopci Spravedlnost, tel.: +420 723 615 083,  
minimuzeum@seznam.cz, www.minimuzeum.com 
Kulturní a vinařské akce
•  Bohutický košt (duben)
•  Babské hody (květen)
•  Meruňkový karneval (červenec)
•  Hody (srpen) 
•  Podzimní slavnosti (říjen)
•  Ochutnávka mladých vín (prosinec)

oLbRaMoVICE
www.mestys-olbramovice.cz 

Olbramovické vinné sklepy se nacházejí na okraji obce 
Olbramovice. Tvoří unikátní sklepní komplex vytesaný 
ve  tvrdém pískovci v  první polovině 14. století. Nej-
starší písemná zmínka pochází z roku 1321, kdy skle-
py vlastnil Jindřich z Lipé. Sklepní komplex o celkové 
délce 467 m Markových vinných sklepů tvoří malova-
ný vinařský komplex, který nabízí kvalitní ubytování, 
výbornou domácí kuchyni i  nezapomenutelné chvíle 
strávené u  vína v  historické vinárně. Farní kostel sv. 
Jakuba staršího je dvoulodní pozdně gotický. Rene-
sanční stavba radnice je postavená v druhé třetině 16. 
století. Barokní fara je z 2. poloviny 17. století. Kopeček 
Kalvárie je asi 7 m vysoký, podle místní pověsti prý na-
nosili hlínu vojáci v čepicích na hrob svého padlého ge-
nerála v třicetileté válce. Do této oblast se připomíná 
tvrz, zmiňovaná v roce 1253, zaniklá v 17. století.

Kulturní a vinařské akce
•  Olbramovický košt (květen) 
•  Svatováclavské hody (září)
•  Martinské chutnání mladých vín (11. listopadu)
•  Svatoštěpánské svěcení vína v kostele sv. Jakuba

šUMICE
www.sumice.eu 

Obyvatelé Šumic se v minulosti věnovali vinařství, kte-
rému se tu dobře dařilo, a obživu získávali také polním 
hospodářstvím a dobytkářstvím. Za vlády Lichtenštej-
nů vznikl nejstarší obecní typář se symbolem radlice 
v pečetním poli. 

KUbšICE
kubsice.eu 
Obec Kubšice pochází z  roku 1353. Pamětihodností je 
kostel Panny Marie Bolestné. 
Kulturní a vinařské akce
•  Masopustní obchůzka obcí a zábava (před postní 

dobou)
•  Rybářské závody (duben)
•  Řemeslný jarmark (duben)
•  Babské krojované hody (září)
•  Vánoční jarmark (listopad)

VEDRoVICE
vedrovice.eu 

Jedním z  manů pánů z  Lipé byl také vladyka Hanuš 
z  Vedrovic, doložený v  písemných pramenech v  le-
tech 1407–1418. Za  jeho panování se ve  vsi již pěsto-
valo víno. Zdejší kostelík zasvěcený svaté Kunhutě,  

Lesy kolem VišňovéhoMnohé vinné sklípky zpustly... Vinice na Znojemsku

Vedrovice
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připomíná se rokem 1543 a stával zajisté již dříve pouze 
jako hrobka vrchnostenských majitelů. V  obci je také 
prováděn více než třicetiletý archeologický výzkum, 
jehož vrcholem bylo nalezení plastiky „venuše“ patřící 
k tzv. střelickému typu. Na základě nálezů zde vzniklo 
místní muzeum a informační centrum. Muzeum je do-
plněno expozicí Venkovské stodoly s exponáty z doby 
přelomu 19. a 20. století. Větrné kolo s čerpadlem vody 
je chráněno jako technická památka. Jde o jediný kom-
pletní objekt tohoto druhu na jižní Moravě.
Muzeum a informační centrum Vedrovice – Bc. Hana 
Kolegarová, Vedrovice 327, tel.: +420 515 294 656, 
info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Masopust a obecní zabíjačka (před postní dobou) 
•  Cyklistický závod Na kole lesem – Vedrovický pedál 

(červenec) 
•  Tradiční rozmarýnové hody s ochutnávkou vína 

(září)
•  Martinské hody (listopad) 

PETRoVICE
www.petrovice.cz 

V „Petrovické hoře“ byly rozsáhlé vinice a zdejší obec 
měla vlastní horenské právo včetně práva trestat 
na  hrdle. Jediným svědkem zdejšího hrdelního soud-
nictví je dnes polní trať Šibenice. Popraviště stávalo 
na  kopci při staré cestě do  petrovických vinohradů. 
V  „Petrovické hoře“ měli své vinice kromě obyvatel 
okolních vesnic a  městeček mimo jiné také řeholníci 
žďárského kláštera a  kdysi též templáři. Významnou 
památkou lidové architektury je došková chalupa. 
Na jižní Moravě se do dnešních dnů dochovaly doško-
vice jen ve třech lokalitách. 
Kulturní a vinařské akce
•  Masopustní průvod a zábava (před Postní dobou)
•  Petrovický košt – ochutnávka vín v obecním sklepě 

(květen)
•  Tradiční hody (září) 
•  Vinobraní (říjen) 

DobELICE
www.e-deska.cz/dobelice 
Obec Dobelice je významnou vinohradnickou usedlostí. 

PŘÍRoDNÍ  PaRK  ÚDoLÍ  RoKYTNé
Část údolí říčky Rokytné se silně meandrujícícm tokem 
uprostřed luk a lesů. Romantická zákoutí málo obyd-
leného údolí naleznete na každém kroku. Údolí je však 
na kole po většinu roku nesjízdné.

RYbNÍKY
www.obecrybniky.cz 

Na návrší kolem hřbitova s kaplí sv. Markéty se ve stře-
dověku rozkládala vesnice Tupanov. Kromě dochované 
části kostela a méně nápadných stop v krajině připo-
míná vesnici také několik záznamů ve  středověkých 
písemných pramenech. Současná kaple je torzem po-
měrně velké stavby farního kostela. Jelikož o  kostel 
nebylo pečováno, hrozilo sesutí kostelní věže, takže 
nakonec byl v roce 1877 z části zbořen a presbytář byl 
upraven na  kapli. V  současnosti je půdorys zbořené 
chrámové lodi v terénu vyznačen kamennou dlažbou. 
Dominantní budovou obce je barokní mlýn. Současná 
budova byla postavena v roce 1804. Vystřídala se celá 
řada nájemců, která byla ukončena Janem Drápalem, 
podle něhož se i mlýn nazývá. Pod mlýnem je pěkný –
dnes firemní sklep s přilehlou vinárnou. 
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční velikonoční výstava vín (Velikonoce) v KD 

Rybníky
•  Hody (září)
•  Košt vín a destilátů (květen)
•  Svatováclavské hody (září)

RaKšICE
www.raksice.cz 
Kostel sv. Vavřince založili pravděpodobně již ve  13. 
století Křižovníci s  červenou hvězdou. V  19. století 
probíhala v  Rakšicích těžba uhlí nevelkého rozsahu. 
Místem dolování byly výchozy hornin na  břehu řeky 
jihozápadně od obce naproti bývalému mlýnu „Témil“ 
(Teichmühle). 
Kulturní a vinařské akce
•  Josefský košt vín (březen) na Orlovně
•  Svatováclavské hody (září)
•  Žehnání mladých vín (sv. Štěpán) na Orlovně

MoRaVsKý KRUMLoV
www.mkrumlov.cz, dokrumlova.cz 

Moravskokrumlovsko je nejsevernější část Znojemské 
oblasti, která dává charakteristická „tvrdší“ a minerál-
ní vína s  příjemnou a  typickou vůní. Tyto půdní pod-

mínky a s poněkud delší vegetační dobou zrání, vyšší 
nadmořskou výškou dodávají vínům poměrně boha-
tou, zajímavou a  širokou paletu aromatických a  chu-
ťových látek. Město se nachází na  ostrohu nad řekou 
Rokytnou. Název pochází ze staroslovanského „krum“, 
což znamenalo „zákrut, zatáčka“. Poloha města je ná-
padně podobná jeho jihočeskému jmenovci Českému 
Krumlovu. Město je doslova napěchováno kulturními 
památkami, z nichž nejvýznamnější je chátrající budo-
va zámku, dříve s expozicí Muchovy Slovanské epopeje 
a  expozicí známého renesančního lékaře Paracelsa. 
Nejstarší budovou města je Knížecí dům, ve  kterém 
sídlí městské muzeum, galerie a archeologická expo-
zice Moravskokrumlovska. Kostel Všech svatých byl 
pravděpodobně vystavěn komendou Řádu německých 
rytířů. Kostel sv. Bartoloměje s  klášterem pochází ze 
14. století, kdy zde působil řeholnický řád Augustiniá-
nů. V prostorách bývalého kláštera má sídlo městský 
úřad, na  upraveném vnitřním nádvoří se konají spo-
lečenské a  kulturní události. Nepřehlédnutelnou do-
minantou města je kaple sv. Floriána, stojící na kopci 
Floriánek dříve zvaném Spielberg.
Městské informační centrum – nám. TGM 40,  
tel.: +420 515 321 064, makovickova@meksmk.cz,  
infocentrum2@seznam.cz, www.meksmk.cz 
Zámek Moravský Krumlov – Zámecká 1, 
tel.: +420 515 322 789, tel.: +420 515 321 029 (mimo 
sezonu), meksmk.epopej@seznam.cz, info@epopej.cz, 
www.epopej.cz 
Galerie Knížecí dům – nám. TGM 40, tel.: +420 
515 322 330, muzmk@centrum.cz, www.mkrumlov.cz
Kulturní a vinařské akce
•  Josefský košt vína (březen) 
•  Krumlovské slavnosti hudby, tance a zpěvu (květen)
•  Floriánská pouť (květen)
•  Tradiční rybářský karneval (červenec) ve Vrabčím 

hájku, www.rybarimomk.sky.cz 
•  Moravskokrumlovské burčákobraní (září)

KRUMLoVsKý  LEs
Zalesněný horský masív v jižní části Bobravské vrcho-
viny je významnou přírodní lokalitou. Jeho nedílnou 
součástí je i  obora založená před 2. světovou válkou 
a je odkazem velkého českého lesníka, generálního ře-
ditele lichtenštejnských lesů Julia Wiehla. Je zde cho-
vána zvěř jelení, mufloní, černá a v menším počtu také 
zvěř srnčí. Trofeje zvěře z  Obory Moravský Krumlov 
se řadí mezi nejsilnější v ČR. Většina výměry obory je 
součástí evropsky významné lokality Krumlovský les 
systému Natura 2000.

JEZEŘaNY-MaRšoVICE
www.jezerany-marsovice.cz 

Jméno Jezeřany označuje lidi bydlících u  jezera (ryb-
níka). Pojmenování Maršovic je odvozeno od osobního 
jména Marek, či Martin. Obec má bohatou prehisto-
rickou minulost sahající od  starší doby kamenné až 
po dobu slovanskou. Historicky se jedná o dvě samo-
statné vesnice. V  současnosti tradiční vinařství opět 
ožívá. V obci je 211 ha viničních tratí, na kterých je vy-
sazeno asi 98 ha vinohradů. 
Kulturní a vinařské akce
•  Masopust – průvod masek obcí a zábava (sobota 

před Popeleční středou)
•  Košt vín a destilátů (květen)
•  Svatováclavské hody (září)

KUPaŘoVICE
www.kuparovice.cz 

V  roce 1379 se poprvé připomíná kupařovická tvrz, 
která zanikla za česko-uherských válek ve 2. polovině  
15. století. Na jejím místě pak stával pouze hospodář-
ský dvůr, jehož část byla za Dietrichštejnů v letech 1740 
až 1742 přestavěna na barokní zámek, který byl využí-
ván jako venkovské sídlo. Počátkem 80. let minulého 
století jej však místní JZD nákladně rekonstruovalo 
a  modernizovalo, poté byl zámek využíván pro kul-
turní a společenské účely. Přilehlé budovy dvora byly 
přestavěny na hotel a restauraci. Nyní jej ke svým po-
třebám využívá obec a podnikatelské firmy. 

PRaVLoV 
viz Brněnská vinařská stezka 

Moravský Krumlov
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připomíná se rokem 1543 a stával zajisté již dříve pouze 
jako hrobka vrchnostenských majitelů. V  obci je také 
prováděn více než třicetiletý archeologický výzkum, 
jehož vrcholem bylo nalezení plastiky „venuše“ patřící 
k tzv. střelickému typu. Na základě nálezů zde vzniklo 
místní muzeum a informační centrum. Muzeum je do-
plněno expozicí Venkovské stodoly s exponáty z doby 
přelomu 19. a 20. století. Větrné kolo s čerpadlem vody 
je chráněno jako technická památka. Jde o jediný kom-
pletní objekt tohoto druhu na jižní Moravě.
Muzeum a informační centrum Vedrovice – Bc. Hana 
Kolegarová, Vedrovice 327, tel.: +420 515 294 656, 
info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Masopust a obecní zabíjačka (před postní dobou) 
•  Cyklistický závod Na kole lesem – Vedrovický pedál 

(červenec) 
•  Tradiční rozmarýnové hody s ochutnávkou vína 

(září)
•  Martinské hody (listopad) 

PETRoVICE
www.petrovice.cz 

V „Petrovické hoře“ byly rozsáhlé vinice a zdejší obec 
měla vlastní horenské právo včetně práva trestat 
na  hrdle. Jediným svědkem zdejšího hrdelního soud-
nictví je dnes polní trať Šibenice. Popraviště stávalo 
na  kopci při staré cestě do  petrovických vinohradů. 
V  „Petrovické hoře“ měli své vinice kromě obyvatel 
okolních vesnic a  městeček mimo jiné také řeholníci 
žďárského kláštera a  kdysi též templáři. Významnou 
památkou lidové architektury je došková chalupa. 
Na jižní Moravě se do dnešních dnů dochovaly doško-
vice jen ve třech lokalitách. 
Kulturní a vinařské akce
•  Masopustní průvod a zábava (před Postní dobou)
•  Petrovický košt – ochutnávka vín v obecním sklepě 

(květen)
•  Tradiční hody (září) 
•  Vinobraní (říjen) 

DobELICE
www.e-deska.cz/dobelice 
Obec Dobelice je významnou vinohradnickou usedlostí. 

PŘÍRoDNÍ  PaRK  ÚDoLÍ  RoKYTNé
Část údolí říčky Rokytné se silně meandrujícícm tokem 
uprostřed luk a lesů. Romantická zákoutí málo obyd-
leného údolí naleznete na každém kroku. Údolí je však 
na kole po většinu roku nesjízdné.

RYbNÍKY
www.obecrybniky.cz 

Na návrší kolem hřbitova s kaplí sv. Markéty se ve stře-
dověku rozkládala vesnice Tupanov. Kromě dochované 
části kostela a méně nápadných stop v krajině připo-
míná vesnici také několik záznamů ve  středověkých 
písemných pramenech. Současná kaple je torzem po-
měrně velké stavby farního kostela. Jelikož o  kostel 
nebylo pečováno, hrozilo sesutí kostelní věže, takže 
nakonec byl v roce 1877 z části zbořen a presbytář byl 
upraven na  kapli. V  současnosti je půdorys zbořené 
chrámové lodi v terénu vyznačen kamennou dlažbou. 
Dominantní budovou obce je barokní mlýn. Současná 
budova byla postavena v roce 1804. Vystřídala se celá 
řada nájemců, která byla ukončena Janem Drápalem, 
podle něhož se i mlýn nazývá. Pod mlýnem je pěkný –
dnes firemní sklep s přilehlou vinárnou. 
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční velikonoční výstava vín (Velikonoce) v KD 

Rybníky
•  Hody (září)
•  Košt vín a destilátů (květen)
•  Svatováclavské hody (září)

RaKšICE
www.raksice.cz 
Kostel sv. Vavřince založili pravděpodobně již ve  13. 
století Křižovníci s  červenou hvězdou. V  19. století 
probíhala v  Rakšicích těžba uhlí nevelkého rozsahu. 
Místem dolování byly výchozy hornin na  břehu řeky 
jihozápadně od obce naproti bývalému mlýnu „Témil“ 
(Teichmühle). 
Kulturní a vinařské akce
•  Josefský košt vín (březen) na Orlovně
•  Svatováclavské hody (září)
•  Žehnání mladých vín (sv. Štěpán) na Orlovně

MoRaVsKý KRUMLoV
www.mkrumlov.cz, dokrumlova.cz 

Moravskokrumlovsko je nejsevernější část Znojemské 
oblasti, která dává charakteristická „tvrdší“ a minerál-
ní vína s  příjemnou a  typickou vůní. Tyto půdní pod-

mínky a s poněkud delší vegetační dobou zrání, vyšší 
nadmořskou výškou dodávají vínům poměrně boha-
tou, zajímavou a  širokou paletu aromatických a  chu-
ťových látek. Město se nachází na  ostrohu nad řekou 
Rokytnou. Název pochází ze staroslovanského „krum“, 
což znamenalo „zákrut, zatáčka“. Poloha města je ná-
padně podobná jeho jihočeskému jmenovci Českému 
Krumlovu. Město je doslova napěchováno kulturními 
památkami, z nichž nejvýznamnější je chátrající budo-
va zámku, dříve s expozicí Muchovy Slovanské epopeje 
a  expozicí známého renesančního lékaře Paracelsa. 
Nejstarší budovou města je Knížecí dům, ve  kterém 
sídlí městské muzeum, galerie a archeologická expo-
zice Moravskokrumlovska. Kostel Všech svatých byl 
pravděpodobně vystavěn komendou Řádu německých 
rytířů. Kostel sv. Bartoloměje s  klášterem pochází ze 
14. století, kdy zde působil řeholnický řád Augustiniá-
nů. V prostorách bývalého kláštera má sídlo městský 
úřad, na  upraveném vnitřním nádvoří se konají spo-
lečenské a  kulturní události. Nepřehlédnutelnou do-
minantou města je kaple sv. Floriána, stojící na kopci 
Floriánek dříve zvaném Spielberg.
Městské informační centrum – nám. TGM 40,  
tel.: +420 515 321 064, makovickova@meksmk.cz,  
infocentrum2@seznam.cz, www.meksmk.cz 
Zámek Moravský Krumlov – Zámecká 1, 
tel.: +420 515 322 789, tel.: +420 515 321 029 (mimo 
sezonu), meksmk.epopej@seznam.cz, info@epopej.cz, 
www.epopej.cz 
Galerie Knížecí dům – nám. TGM 40, tel.: +420 
515 322 330, muzmk@centrum.cz, www.mkrumlov.cz
Kulturní a vinařské akce
•  Josefský košt vína (březen) 
•  Krumlovské slavnosti hudby, tance a zpěvu (květen)
•  Floriánská pouť (květen)
•  Tradiční rybářský karneval (červenec) ve Vrabčím 

hájku, www.rybarimomk.sky.cz 
•  Moravskokrumlovské burčákobraní (září)

KRUMLoVsKý  LEs
Zalesněný horský masív v jižní části Bobravské vrcho-
viny je významnou přírodní lokalitou. Jeho nedílnou 
součástí je i  obora založená před 2. světovou válkou 
a je odkazem velkého českého lesníka, generálního ře-
ditele lichtenštejnských lesů Julia Wiehla. Je zde cho-
vána zvěř jelení, mufloní, černá a v menším počtu také 
zvěř srnčí. Trofeje zvěře z  Obory Moravský Krumlov 
se řadí mezi nejsilnější v ČR. Většina výměry obory je 
součástí evropsky významné lokality Krumlovský les 
systému Natura 2000.

JEZEŘaNY-MaRšoVICE
www.jezerany-marsovice.cz 

Jméno Jezeřany označuje lidi bydlících u  jezera (ryb-
níka). Pojmenování Maršovic je odvozeno od osobního 
jména Marek, či Martin. Obec má bohatou prehisto-
rickou minulost sahající od  starší doby kamenné až 
po dobu slovanskou. Historicky se jedná o dvě samo-
statné vesnice. V  současnosti tradiční vinařství opět 
ožívá. V obci je 211 ha viničních tratí, na kterých je vy-
sazeno asi 98 ha vinohradů. 
Kulturní a vinařské akce
•  Masopust – průvod masek obcí a zábava (sobota 

před Popeleční středou)
•  Košt vín a destilátů (květen)
•  Svatováclavské hody (září)

KUPaŘoVICE
www.kuparovice.cz 

V  roce 1379 se poprvé připomíná kupařovická tvrz, 
která zanikla za česko-uherských válek ve 2. polovině  
15. století. Na jejím místě pak stával pouze hospodář-
ský dvůr, jehož část byla za Dietrichštejnů v letech 1740 
až 1742 přestavěna na barokní zámek, který byl využí-
ván jako venkovské sídlo. Počátkem 80. let minulého 
století jej však místní JZD nákladně rekonstruovalo 
a  modernizovalo, poté byl zámek využíván pro kul-
turní a společenské účely. Přilehlé budovy dvora byly 
přestavěny na hotel a restauraci. Nyní jej ke svým po-
třebám využívá obec a podnikatelské firmy. 

PRaVLoV 
viz Brněnská vinařská stezka 

Moravský Krumlov
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MIKULoVsKo

MIKULoVsKÁ  VINaŘsKÁ 
PoDobLasT  
 
Mikulovskou vinařskou podoblast cha-
rakterizují vápencové elevace Pavlov-
ských vrchů (severní výběžek vápenco-
vých Alp). Na  jejich úbočích a  soused-
ních Dunajovických vrších jsou rozšířeny 
vápenité jíly, písky (Boří les) i  mohutné 
sprašové návěje (Valtická pahorkatina). 
Podnebí tu je velmi teplé a  suché. Jako 
na  sousední Znojemsko i  pod Pálavu 
přinesli znalost vína a  pěstování vinic 
římské legie, které zde měly u  Mušova 
předsunutou vojenskou stanici, již ve  3. 
století našeho letopočtu. K velkému roz-
šíření  pěstování révy vinné v kraji došlo 
v  době Velkomoravské říše. V  polovině 
13. století, kdy se Mikulovsko a Valticko 
stalo součástí panství rodu Lichtenštej-
nů, patřil již obchod s vínem k největším 
zdrojům příjmů.
Klima a  půdní podmínky svědčí více bí-
lým odrůdám, které tu jsou vysázeny 
na podstatně větší ploše vinic, a výrazně 
z nich převažuje Ryzlink vlašský. K němu 
se druží tradičně Veltlínské zelené. Dob-
rou kvalitu má i  zdejší Rulandské bílé 
a Chardonnay. Severně od Pálavy se dob-
ře daří odrůdám Ryzlink rýnský, Tramín 
červený, Pálava a Aurelius. Další nejvíce 
pěstované odrůdy: Veltlínské zelené, 
Müller-Thurgau, Svatovavřinecké, Fran-
kovka, Neuburské a  Sylvánské zelené. 
V  hlinitějších půdách Dunajovických 
vrchů se k  Ryzlinku vlašskému přidává 
další odrůda typická pro Mikulovsko – 
Veltlínské zelené. Na  méně vhodných 
polohách to je i Müller-Thurgau a na Val-
ticku Neuburské a Sylvánské zelené. Se-
verně od Pálavy to jsou obce Strachotín, 
Pouzdřany a  Popice známé víny Ryzlin-
ku rýnského, Tramínu a  Pálavy, která 
vznikla na Šlechtitelské stanici vinařské 
v  Perné, podobně jako odrůda Aureli-
us. Z  modrých odrůd tu jsou nejvíce za-
stoupeny Svatovavřinecké, Frankovka 
a Zweigeltrebe. V poslední době se zkouší 
ve větší míře Cabernet Sauvignon a Mer-
lot.

TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Rozsáhlý region Znojemska nelze 
během jednoho dne obsáhnout, 
a proto k výletu po Znojemské 
vinařské stezce zvolíme srdce re-
gionu – nejatraktivnější jižní část 
s jeho samotným centrem Znoj-
mem a jeho okolím. Zde se může-
me setkat s perlami vinařského 
regionu v podobě vinných sklepů 
Louckého kláštera, vinicí Šobes 
v centru Národního parku Podyjí 
nebo vinařskou obcí Šatov. Kopco-
vitá krajina údolí Dyje, historické 
město Znojmo či obec Hnanice 
i překrásná přírodní zákoutí ná-
rodního parku skýtají neobyčejný 
a jedinečný zážitek znojemského 
vinařského kraje.

PRůběh  TRasY
Znojmo-Louka–Dobšice–Dyje–Su-
chohrdly–Kuchařovice–Znojmo–
Hradiště–Mašovice–Podmolí–vini-
ce Šobes–Hnanice–Šatov 

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Dobšice: sklepní uličky
Dyje: kostel sv. Jana Nepomuckého
Znojmo: staré město; radniční věž; 
podzemí; rotunda sv. Kateřiny; 
hrad; Jihomoravské muzeum; kos-
tel sv. Mikuláše; kaple sv. Václava; 
Vlkova věž
Hradiště: kostel sv. Hypolita
Podmolí: cyklistická hospůdka 

U Rybníka
Šobes: viniční trať s ochutnávkou
Hnanice: kostel sv. Wolfganga
Šatov: Malovaný sklípek, Moravský 
sklípek, Areál československého 
opevnění

VÍKEND  Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Znojemská vinařská stezka se vine 
jihomoravskou krajinou a střídá 
roviny polí s lesnatými kopci jižní 
části Bobravské vrchoviny. Dlouhé 
putování nás zavede od rozmanité 
krajiny Moravskokrumlovska přes 
sadařské a vinařské království 
Miroslavska až na okurkové Hru-
šovansko. To nám poskytne celý 
obrázek o rozmanitosti a pokla-
dech, které Znojemská vinařská 
podoblast nabízí. Nocleh zvolíme 
v Miroslavi na polovině trasy. 

PRůběh  TRasY
1. den: Moravský Krumlov (ná-
vštěva zámku, Knížecího domu, 
vyhlídky u poutní kaple sv. Flo-
riána)–Rybníky (prohlídka kaple 
sv. Markéty)–Dobelice–Vedrovice 
(návštěva muzea)–Kubšice–Šumi-
ce–Olbramovice (návštěva sklepní 
uličky)–Bohutice (prohlídka 
expozice bohutické křížové cesty, 
návštěva lurdské jeskyně, výšlap 
k minimuzeu československého 
opevnění)– Našiměřice–Brani-
šovice–Vlasatice–Troskotovice 
(návštěva vinných sklepů)–Jiřice 
(prohlídka židovského hřbitova)–

Damnice–Miroslav (návštěva mu-
zea na tvrzi, prohlídka židovského 
hřbitova), nocleh
2. den: Miroslav–Hostěradi-
ce–Skalice–Višňové (prohlídka 
parku)–Horní Dunajovice (koupání 
ve vodní nádrži)–Želetice (návštěva 
ruční papírny, prohlídka hasičské-
ho minimuzea)–Vítonice (návštěva 
vinných sklepů)–Prosiměřice (ná-
vštěva sklepní uličky)–Práče–Le-
chovice (návštěva poutního kostela 
a vinných sklepů)–Borotice–Božice 
(návštěva sklepní uličky, procház-
ka v Údolí lásky)–Břežany–Pravi-
ce–Hrušovany nad Jevišovkou

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na VINaŘsKé  sTEZCE   (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce dává možnost absolvovat 
většinu trasy Znojemské vinařské 
stezky (spojit plán výletu na 1 
a na 2 dny), případně se načasovat 
dle kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských 
slavností. Účast na takové akci 
nám pak zabere minimálně půl 
dne. Vedle prohlídky historických 
pamětihodností a návštěvy a de-
gustace ve sklípcích tak můžeme 
prožít i kus živé vinařské tradice. 

Mikulovské 

vinné trhy
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MIKULoVsKÁ  VINaŘsKÁ 
PoDobLasT  
 
Mikulovskou vinařskou podoblast cha-
rakterizují vápencové elevace Pavlov-
ských vrchů (severní výběžek vápenco-
vých Alp). Na  jejich úbočích a  soused-
ních Dunajovických vrších jsou rozšířeny 
vápenité jíly, písky (Boří les) i  mohutné 
sprašové návěje (Valtická pahorkatina). 
Podnebí tu je velmi teplé a  suché. Jako 
na  sousední Znojemsko i  pod Pálavu 
přinesli znalost vína a  pěstování vinic 
římské legie, které zde měly u  Mušova 
předsunutou vojenskou stanici, již ve  3. 
století našeho letopočtu. K velkému roz-
šíření  pěstování révy vinné v kraji došlo 
v  době Velkomoravské říše. V  polovině 
13. století, kdy se Mikulovsko a Valticko 
stalo součástí panství rodu Lichtenštej-
nů, patřil již obchod s vínem k největším 
zdrojům příjmů.
Klima a  půdní podmínky svědčí více bí-
lým odrůdám, které tu jsou vysázeny 
na podstatně větší ploše vinic, a výrazně 
z nich převažuje Ryzlink vlašský. K němu 
se druží tradičně Veltlínské zelené. Dob-
rou kvalitu má i  zdejší Rulandské bílé 
a Chardonnay. Severně od Pálavy se dob-
ře daří odrůdám Ryzlink rýnský, Tramín 
červený, Pálava a Aurelius. Další nejvíce 
pěstované odrůdy: Veltlínské zelené, 
Müller-Thurgau, Svatovavřinecké, Fran-
kovka, Neuburské a  Sylvánské zelené. 
V  hlinitějších půdách Dunajovických 
vrchů se k  Ryzlinku vlašskému přidává 
další odrůda typická pro Mikulovsko – 
Veltlínské zelené. Na  méně vhodných 
polohách to je i Müller-Thurgau a na Val-
ticku Neuburské a Sylvánské zelené. Se-
verně od Pálavy to jsou obce Strachotín, 
Pouzdřany a  Popice známé víny Ryzlin-
ku rýnského, Tramínu a  Pálavy, která 
vznikla na Šlechtitelské stanici vinařské 
v  Perné, podobně jako odrůda Aureli-
us. Z  modrých odrůd tu jsou nejvíce za-
stoupeny Svatovavřinecké, Frankovka 
a Zweigeltrebe. V poslední době se zkouší 
ve větší míře Cabernet Sauvignon a Mer-
lot.

TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Rozsáhlý region Znojemska nelze 
během jednoho dne obsáhnout, 
a proto k výletu po Znojemské 
vinařské stezce zvolíme srdce re-
gionu – nejatraktivnější jižní část 
s jeho samotným centrem Znoj-
mem a jeho okolím. Zde se může-
me setkat s perlami vinařského 
regionu v podobě vinných sklepů 
Louckého kláštera, vinicí Šobes 
v centru Národního parku Podyjí 
nebo vinařskou obcí Šatov. Kopco-
vitá krajina údolí Dyje, historické 
město Znojmo či obec Hnanice 
i překrásná přírodní zákoutí ná-
rodního parku skýtají neobyčejný 
a jedinečný zážitek znojemského 
vinařského kraje.

PRůběh  TRasY
Znojmo-Louka–Dobšice–Dyje–Su-
chohrdly–Kuchařovice–Znojmo–
Hradiště–Mašovice–Podmolí–vini-
ce Šobes–Hnanice–Šatov 

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Dobšice: sklepní uličky
Dyje: kostel sv. Jana Nepomuckého
Znojmo: staré město; radniční věž; 
podzemí; rotunda sv. Kateřiny; 
hrad; Jihomoravské muzeum; kos-
tel sv. Mikuláše; kaple sv. Václava; 
Vlkova věž
Hradiště: kostel sv. Hypolita
Podmolí: cyklistická hospůdka 

U Rybníka
Šobes: viniční trať s ochutnávkou
Hnanice: kostel sv. Wolfganga
Šatov: Malovaný sklípek, Moravský 
sklípek, Areál československého 
opevnění

VÍKEND  Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Znojemská vinařská stezka se vine 
jihomoravskou krajinou a střídá 
roviny polí s lesnatými kopci jižní 
části Bobravské vrchoviny. Dlouhé 
putování nás zavede od rozmanité 
krajiny Moravskokrumlovska přes 
sadařské a vinařské království 
Miroslavska až na okurkové Hru-
šovansko. To nám poskytne celý 
obrázek o rozmanitosti a pokla-
dech, které Znojemská vinařská 
podoblast nabízí. Nocleh zvolíme 
v Miroslavi na polovině trasy. 

PRůběh  TRasY
1. den: Moravský Krumlov (ná-
vštěva zámku, Knížecího domu, 
vyhlídky u poutní kaple sv. Flo-
riána)–Rybníky (prohlídka kaple 
sv. Markéty)–Dobelice–Vedrovice 
(návštěva muzea)–Kubšice–Šumi-
ce–Olbramovice (návštěva sklepní 
uličky)–Bohutice (prohlídka 
expozice bohutické křížové cesty, 
návštěva lurdské jeskyně, výšlap 
k minimuzeu československého 
opevnění)– Našiměřice–Brani-
šovice–Vlasatice–Troskotovice 
(návštěva vinných sklepů)–Jiřice 
(prohlídka židovského hřbitova)–

Damnice–Miroslav (návštěva mu-
zea na tvrzi, prohlídka židovského 
hřbitova), nocleh
2. den: Miroslav–Hostěradi-
ce–Skalice–Višňové (prohlídka 
parku)–Horní Dunajovice (koupání 
ve vodní nádrži)–Želetice (návštěva 
ruční papírny, prohlídka hasičské-
ho minimuzea)–Vítonice (návštěva 
vinných sklepů)–Prosiměřice (ná-
vštěva sklepní uličky)–Práče–Le-
chovice (návštěva poutního kostela 
a vinných sklepů)–Borotice–Božice 
(návštěva sklepní uličky, procház-
ka v Údolí lásky)–Břežany–Pravi-
ce–Hrušovany nad Jevišovkou

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na VINaŘsKé  sTEZCE   (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce dává možnost absolvovat 
většinu trasy Znojemské vinařské 
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Mikulovské 

vinné trhy
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Na TRasE  MoRaVsKé  
VINNé  sTEZKY  MIKULoVsKEM

JEVIšoVKa – MIKULoV 
V Jevišovce, kolonizační osadě založené ve 13. století 
na soutoku Jevišovky s Dyjí, vstupuje trasa Moravské 
vinné společně s Greenways Praha–Vídeň do Mikulov-
ské vinařské oblasti. Jevišovka, po staletí těžce zkou-
šená osada, je dnes upravenou a  pohostinnou obcí 
a  začátkem úseku, který potěší především milovníky 
přírody, architektury a  dalekých výhledů. Po  silni-
cích 3. třídy, účelových komunikacích s  asfaltovým 
povrchem i  prašných polních cestách ubírá se per-
fektně značená Moravská vinná k Mikulovu. Drnholec 
a Novosedly, dvě z největších vinařských obcí na Mo-
ravě, nabízí nejen přehlídku sklepních staveb v  jejich 
pestrosti a  bohatosti, ale i  ojedinělou ukázku vývoje 
venkovské církevní architektury od  doby románské 
po baroko. Za Drnholcem a mostem přes Dyji, odboču-
je trasa do Novosedel. K páteřní stezce se připojí zele-
ně značený okruh Mikulovské vinařské stezky a v obci 
samotné cyklistický okruh Stará hora. 
Dále na  jih, až k  česko-rakouské hranici, pokračuje 
stezka do Nového Přerova. Z osady, která ještě nedáv-
no oddělovala dva světy a dnes je mekkou cyklistiky 
stoupá trasa k  Přerovskému vrchu. Vede po  kvalitní 
asfaltové komunikaci s  výhledem na  vinice, jejichž 
úpatí zdobí originální, neokázalá a  stylová průče-
lí sklepů ze 30. let minulého století. Daleké výhledy 
z  Přerovského kopce záhy vystřídá stinná lesní cesta 
vedoucí na okraj Dobrého Pole. Sedm kilometrů dlou-
há cesta míří do Mikulova po nové cyklostezce končící 
pohledem na  úchvatné panorama města hýčkaného 
sluncem na  jižním svahu pálavských kopců. Staro-
bylý Mikulov s jedinečnou atmosférou historické mo-
zaiky je nejen křižovatkou kultur, ale i  městem vína. 
Ideální přírodní podmínky na  úbočích nad městem, 
výborné viniční polohy v  jeho bezprostřední blízkosti 
a  zkušenosti desítek vinařských generací dávají zde 
vína s vynikající pověstí.

JEVIšoVKa
www.jevisovka.cz 

Ves je původu kolonizačního někdy z první půle 13. sto-
letí. Po  vzniku Československé republiky v  roce 1918 
nesla obec úřední název Frélichov, užívaný společně 
s německou variantou Frollesdorf. Po skončení 2. svě-
tové války byla dvakrát přejmenována. V roce 1949 zís-
kala jméno Charvátská a od roku 1950 se úředně nazý-
vá Jevišovka. 57 % nového obyvatelstva po válce tvořili 
reemigranti z Bulharska a Jugoslávie. Od roku 1990 se 
každou druhou sobotu v září při příležitosti konání tra-

dičních hodů scházejí v obci původní obyvatelé a vzpo-
mínají na život ve své staré domovině na jižní Moravě. 
Původní kostel sv. Kunhuty byl v roce 1836 renovován 
a v letech 1929–1932 zásadně přestavěn, takže ze star-
ších fází stavby zůstala pouze věž.
Kulturní a vinařské akce
•  Posezení u vína – degustace (březen)
•  Degustace vín před výstavou (duben)
•  Výstava vín (duben)
•  Posezení u vína – degustace (červen)
•  Jevišovické krojované hody (červenec)
•  Pohodová zábava (srpen)
•  Martinská husa (listopad)

DRNhoLEC
www.drnholec.eu 

Mnoho sklepů v  Drnholci bylo zničeno za  poslední 
války, takže zde zůstaly dvě výrazné lokality ležící 
na  trase Moravské vinné stezky, ulice Litobratřická 
a Husova. Především sklepy s lisovnami podél silnice 
směřující na Výsluní si zachovaly autentickou podobu 
vinařských staveb budovaných původními obyvateli 
města. 
S počátky Drnholce souvisí Hradisko (Burgstall) z 12. 
století, které se nachází asi 2 km západně od obce. Mo-
numentální barokní kostel Nejsvětější Trojice byl vy-
budován v  letech 1750–1757. Fara vznikla přestavbou 
z někdejšího raně gotického kostela koncem 16. stole-
tí. Na západním průčelí je zřetelný bývalý hlavní vstup 
gotického kostela. Renesanční historická radnice je 
z 16. století. V blízkosti kostela stojí barokní (původně 
renesanční) zámek z  18. století, který byl vybudován 

MoRaVsKÁ  VINNÁ  sTEZKa  Na MIKULoVsKU 
www.stezky.cz
mapa na stranách 48–49

Moravská vinná stezka je páteřní trasou sítě regionálních cyklis-
tických Moravských vinařských stezek vedoucích malebnou kra-
jinou jihovýchodní Moravy. Stezka nabízí několikadenní putování 
krajem, který zdobí víno, venkovská krajina a příroda, bohatá his-
torie a  živé tradice. Červené značení prochází všemi moravskými 
vinařskými regiony a  protíná sedm z  jedenácti okruhů místních 
vinařských stezek. Na  její trase leží 70 vinařských obcí, desítka 
chráněných přírodních lokalit i  významné historické a  architek-
tonické památky regionu. Na  Mikulovsku prochází přímo srdcem 
regionu od  jižních svahů Dunajovických vrchů, královským měs-
tem Mikulovem a  okolo bílých skal Pálavy do  kraje proslaveného 
pavlovskými vinicemi a Věstonickou venuší. Za hrází vodních ploch 
Novomlýnských nádrží pak přechází do viničních tratí Ždánických 
kopců na Velkopavlovicku. 

Délka trasy: 55 km
Povrch: 50 % klidné silnice 
3. třídy, 35% terénní úseky, 15% 
cyklostezky
Sjízdnost: trasa úseku je sjízdná 
celoročně, úsek kolem Stracho-
tínského rybníka je po deštích 
sjízdný jen na horském kole
Vhodné pro: rekreační cykloturis-
tiku, náročnější je pouze kopcovitý 
přejezd Pálavských vrchů
Značení: cyklistické značky se 
stylizovaným sklepním žudrem 
červené barvy
Nejvyšší bod: 350 m n. m.
Nejnižší bod: 180 m n. m.
Nástupní místa: Jevišovka, Drn-
holec, Mikulov, Pavlov, Pouzdřany
Vlaková nádraží na trase: Jevi-
šovka, Novosedly, Březí, Dobré 
Pole, Mikulov, Pouzdřany

Cyklistická odpočívka U Čápů u Jevišovky

Náměstí v Mikulově
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na místě někdejšího hradu z 13. století. Původní gotic-
ký hrad byl kolébkou rodu pánů z Drnholce známých 
v době krále Přemysla Otakara II. Na výšině ve viniční 
trati U Křížku vyrostla nová 11 m vysoká rozhledna, od-
kud jsou nádherné výhledy do širokého okolí. Trať nese 
jméno po kříži, který zde v roce 1899 postavila rodina 
Scherak.
Kulturní a vinařské akce
•  Velikonoční výstava vín (Velikonoční neděle)
•  Vinobraní (září)

NoVosEDLY
Viz Vinařská stezka Stará hora

NoVý  PŘERoV
Viz Mikulovská vinařská stezka

DobRé PoLE
Viz Mikulovská vinařská stezka

bŘEZÍ
Viz Mikulovská vinařská stezka

MIKULoV
Viz Mikulovská vinařská stezka

MIKULoV–PoUZDŘaNY 
S Mikulovem za zády, po klidné silnici III. třídy stoupá 
trasa Moravské vinné ke  Klentnici. Než cestou Pav-
lovskými vrchy vystoupá do výšky 350 m n. m., mine 
vápencový útes Kočičí skálu, nabídne výhled na ma-
sív Stolové hory se zříceninou Sirotčího hrádku,  

Děvín i Děvičky. Z nejvyššího bodu před Klentnicí pak 
klesá do Pavlova, barokní vinařské vesnice na břehu 
Novomlýnských nádrží. Voda spojuje i  poslední dvě 
osady vinařské magistrály na  Mikulovsku. Dolní 
Věstonice s  archeologickou expozicí proslavil v  mi-
nulosti nejen nález korpulentní venuše, ale i  rozvi-
nuté vinařství habánských osadníků, do Strachotína 
stezku přivádí most mezi Dolní a Střední nádrží vod-
ního díla. Za strachotínskou sklepní kolonií přichází 
romantický úsek remízkem podél rybníka a  mírné 
stoupání do  Pouzdřan, které nabízí vlakové spojení 
do Brna i Břeclavi.

ChRÁNěNÁ  KRaJINNÁ  obLasT  PÁLaVa
www.palava.ochranaprirody.cz

CHKO Pálava zahrnuje hřebeny Pavlovských vrchů, 
Milovický les a  sníženinu jižně od  něj až po  státní 
hranici s  Rakouskem. Ochraňuje nejcennější biotopy 
druhově bohatých skalních, drnových a  lučních ste-
pí, lesostepí, teplomilných doubrav a  suťových lesů 
vyvinutých na  vápencových kopcích Pavlovských vr-
chů. Lesní komplex Milovického lesa tvoří teplomilné 
doubravy a panonské dubohabřiny se dvěma oborami 
pro chov zvěře. V nivě Dyje mezi Novými Mlýny a Bul-
hary se střídají lužní lesy s  jinými mokřadními nebo 
vodními společenstvy. Území je od  roku 1986 biosfé-
rickou rezervací, nyní součástí BR Dolní Morava. Část 
území CHKO Pálava je také součástí Mokřadů Dolního 
Podyjí, vyhlášených v roce 1993 a chráněných Ramsar-
skou konvencí.
Správa CHKO Pálava – Náměstí 32, Mikulov, 
tel.: +420 519 510 585, palava@nature.cz

KLENTNICE
www.klentnice.cz

Obec náležela v roce 1322 k panství mikulovskému. Dle 
urbáře z  roku 1414 tu byl hrad – Sirotčí hrad, rychta, 
lázeň, rybník a  35 podsedků různé velikosti obděla-
ných a  7 pustých. Roku 1645 a  následně 1663 dolehl 
na Klentnici tatarský nájezd, kdy zpustla téměř polovi-
na rolí a vinic. Farou příslušela obec do Mikulova; v 16. 
století převládal v obci protestantismus a novokřtěnci. 
Lokálie byla zřízena v roce 1785, na faru byla povýšena 
roku 1869. V obci se připomíná kostel v roce 1582. Pří-
mo nad obcí se zvedají impozantní vápencová bradla 
Stolové hory. Nejvyšší dosahuje od  paty až po  vrchol 
výšky 38 m. V minulosti patřila hora mezi nejtěžší le-
zecké terény na Pálavě, dnes nejsou výstupy na její vr-
chol povoleny. Na  severovýchodním výběžku Stolové 
hory stojí Sirotčí (nebo též Růžový) hrádek, který je 
jednou z  nejpěknějších a  nejromantičtějších hradních 
zřícenin. 
Kulturní a vinařské akce
•  Košt v Klentnici (duben)
•  Mikulášská výstava mladých vín (prosinec)

PaVLoV
Viz Mikulovská vinařská stezka

DoLNÍ  VěsToNICE
Viz Mikulovská vinařská stezka

NoVoMLýNsKé  NÁDRžE
Za severní hranicí CHKO Pálava se nachází kaskáda tří 
vodních nádrží, které byly na dolním toku Dyje vybu-
dovány v  letech 1975 až 1989 na  ploše 3  226 ha. Dů-
vodem k jejich vybudování byla snaha zabránit případ-
ným povodním, slouží však také k chovu ryb, rekreaci 
a  provozování vodních sportů. Negativní stránkou 
vzniku nádrží byla ztráta nenahraditelného lužního 
lesa a  změna celkového charakteru krajiny. V  okolí 
těchto nádrží jsou ideální podmínky pro pěstování vin-
né révy a ovocnářství, což je rovněž významným rysem 
této oblasti. Původně byl na  jejich místě překrásný 
lužní komplex. Když byly koncem 80. let na jeho místě 
napuštěny tři umělé nádrže, převládal mezi ochránci 
přírody pocit zmaru. Příroda se ale aspoň částečně na-
vrátila a prostřední Věstonická nádrž byla po několika 
letech vyhlášena za rezervaci. Tato oblast se stala jed-
nou z  nejvýznamnějších rybářských lokalit celé jižní 
Moravy. Komplex nádrží dnes díky své ploše a poloze 
představuje nejvýznamnější zimoviště pro některé se-
verské druhy husí, kterých tu můžete někdy pozorovat 
až 30 tisíc kusů. Za  pohled taky stojí několik desítek 
mořských orlů, kteří zde rovněž zimují. Každoročně 

hnízdí na  malých ostrůvcích husy velké, dále kachny 
divoké, chocholačky, zrzohlávky a další druhy kachen. 
Jsou zde mnohatisícové kolonie racků chechtavých, 
mezi nimiž lze rozeznat i rybáky obecné, racky bouřní 
i černohlavé. V létě je možno zahlédnout mnohé druhy 
bahňáků, elegantní bílé i červené volavky. V zimě mů-
žeme pozorovat severské kachny, morčáky velké a bílé, 
hohli severní, severské husy polní a běločelé. 
Toto druhové bohatství ptactva je ovšem pouhou ná-
hradou za původní jedinečné lužní lesy, které jsou dnes 
k vidění pouze na soutoku řek Jihlavy a Svratky. 
Zde se nachází přírodní památka Dolní mušovský luh, 
chránící zbytek tvrdého lužního lesa a porosty ladoňky 
vídeňské, která zde rozkvétá časně zjara.
Horní (Mušovská) nádrž (Nové Mlýny I.) byla napuš-
těna v  roce 1979 (531 ha, délka hráze 2 484 m, max. 
hloubka 4 m). Nese název zaniklé obce Mušov, která 
se však nacházela na místě Střední nádrže. Na severní 
straně Mušovské nádrže byl vybudován rekreační are-
ál Pasohlávky. Nad ním se zdvihá vrch Hradisko, kde 
byly objeveny zbytky římské stanice z 2. století n. l.
Na  území Střední (Věstonické) nádrže (Nové Mlýny II.) 
byla roku 1994 vyhlášena přírodní rezervace Věstonic-
ká nádrž. Po hrázi vede silnice spojující Dolní Věstonice 
a Strachotín. Nádrž má plochu 1 033 ha a její maximální 
hloubka dosahuje 5,3 m. Na  jednom ze dvou ostrovů, 
které vznikly po napuštění nádrže, stojí zbytky kostela 
sv. Linharta, který byl součástí dnes již zatopené obce 
Mušov. Kostel je jediný pozůstatek starobylé obce Mu-
šov, ovšem pozůstatek se značnou kulturně-historickou 
hodnotou. Kostel sv. Linharta je původně románská 

Kostel v Drnholci

Novomlýnské nádrže u Dolních Věstonic

Zámek v Drnholci
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na místě někdejšího hradu z 13. století. Původní gotic-
ký hrad byl kolébkou rodu pánů z Drnholce známých 
v době krále Přemysla Otakara II. Na výšině ve viniční 
trati U Křížku vyrostla nová 11 m vysoká rozhledna, od-
kud jsou nádherné výhledy do širokého okolí. Trať nese 
jméno po kříži, který zde v roce 1899 postavila rodina 
Scherak.
Kulturní a vinařské akce
•  Velikonoční výstava vín (Velikonoční neděle)
•  Vinobraní (září)

NoVosEDLY
Viz Vinařská stezka Stará hora

NoVý  PŘERoV
Viz Mikulovská vinařská stezka

DobRé PoLE
Viz Mikulovská vinařská stezka

bŘEZÍ
Viz Mikulovská vinařská stezka

MIKULoV
Viz Mikulovská vinařská stezka

MIKULoV–PoUZDŘaNY 
S Mikulovem za zády, po klidné silnici III. třídy stoupá 
trasa Moravské vinné ke  Klentnici. Než cestou Pav-
lovskými vrchy vystoupá do výšky 350 m n. m., mine 
vápencový útes Kočičí skálu, nabídne výhled na ma-
sív Stolové hory se zříceninou Sirotčího hrádku,  

Děvín i Děvičky. Z nejvyššího bodu před Klentnicí pak 
klesá do Pavlova, barokní vinařské vesnice na břehu 
Novomlýnských nádrží. Voda spojuje i  poslední dvě 
osady vinařské magistrály na  Mikulovsku. Dolní 
Věstonice s  archeologickou expozicí proslavil v  mi-
nulosti nejen nález korpulentní venuše, ale i  rozvi-
nuté vinařství habánských osadníků, do Strachotína 
stezku přivádí most mezi Dolní a Střední nádrží vod-
ního díla. Za strachotínskou sklepní kolonií přichází 
romantický úsek remízkem podél rybníka a  mírné 
stoupání do  Pouzdřan, které nabízí vlakové spojení 
do Brna i Břeclavi.

ChRÁNěNÁ  KRaJINNÁ  obLasT  PÁLaVa
www.palava.ochranaprirody.cz

CHKO Pálava zahrnuje hřebeny Pavlovských vrchů, 
Milovický les a  sníženinu jižně od  něj až po  státní 
hranici s  Rakouskem. Ochraňuje nejcennější biotopy 
druhově bohatých skalních, drnových a  lučních ste-
pí, lesostepí, teplomilných doubrav a  suťových lesů 
vyvinutých na  vápencových kopcích Pavlovských vr-
chů. Lesní komplex Milovického lesa tvoří teplomilné 
doubravy a panonské dubohabřiny se dvěma oborami 
pro chov zvěře. V nivě Dyje mezi Novými Mlýny a Bul-
hary se střídají lužní lesy s  jinými mokřadními nebo 
vodními společenstvy. Území je od  roku 1986 biosfé-
rickou rezervací, nyní součástí BR Dolní Morava. Část 
území CHKO Pálava je také součástí Mokřadů Dolního 
Podyjí, vyhlášených v roce 1993 a chráněných Ramsar-
skou konvencí.
Správa CHKO Pálava – Náměstí 32, Mikulov, 
tel.: +420 519 510 585, palava@nature.cz

KLENTNICE
www.klentnice.cz

Obec náležela v roce 1322 k panství mikulovskému. Dle 
urbáře z  roku 1414 tu byl hrad – Sirotčí hrad, rychta, 
lázeň, rybník a  35 podsedků různé velikosti obděla-
ných a  7 pustých. Roku 1645 a  následně 1663 dolehl 
na Klentnici tatarský nájezd, kdy zpustla téměř polovi-
na rolí a vinic. Farou příslušela obec do Mikulova; v 16. 
století převládal v obci protestantismus a novokřtěnci. 
Lokálie byla zřízena v roce 1785, na faru byla povýšena 
roku 1869. V obci se připomíná kostel v roce 1582. Pří-
mo nad obcí se zvedají impozantní vápencová bradla 
Stolové hory. Nejvyšší dosahuje od  paty až po  vrchol 
výšky 38 m. V minulosti patřila hora mezi nejtěžší le-
zecké terény na Pálavě, dnes nejsou výstupy na její vr-
chol povoleny. Na  severovýchodním výběžku Stolové 
hory stojí Sirotčí (nebo též Růžový) hrádek, který je 
jednou z  nejpěknějších a  nejromantičtějších hradních 
zřícenin. 
Kulturní a vinařské akce
•  Košt v Klentnici (duben)
•  Mikulášská výstava mladých vín (prosinec)

PaVLoV
Viz Mikulovská vinařská stezka

DoLNÍ  VěsToNICE
Viz Mikulovská vinařská stezka

NoVoMLýNsKé  NÁDRžE
Za severní hranicí CHKO Pálava se nachází kaskáda tří 
vodních nádrží, které byly na dolním toku Dyje vybu-
dovány v  letech 1975 až 1989 na  ploše 3  226 ha. Dů-
vodem k jejich vybudování byla snaha zabránit případ-
ným povodním, slouží však také k chovu ryb, rekreaci 
a  provozování vodních sportů. Negativní stránkou 
vzniku nádrží byla ztráta nenahraditelného lužního 
lesa a  změna celkového charakteru krajiny. V  okolí 
těchto nádrží jsou ideální podmínky pro pěstování vin-
né révy a ovocnářství, což je rovněž významným rysem 
této oblasti. Původně byl na  jejich místě překrásný 
lužní komplex. Když byly koncem 80. let na jeho místě 
napuštěny tři umělé nádrže, převládal mezi ochránci 
přírody pocit zmaru. Příroda se ale aspoň částečně na-
vrátila a prostřední Věstonická nádrž byla po několika 
letech vyhlášena za rezervaci. Tato oblast se stala jed-
nou z  nejvýznamnějších rybářských lokalit celé jižní 
Moravy. Komplex nádrží dnes díky své ploše a poloze 
představuje nejvýznamnější zimoviště pro některé se-
verské druhy husí, kterých tu můžete někdy pozorovat 
až 30 tisíc kusů. Za  pohled taky stojí několik desítek 
mořských orlů, kteří zde rovněž zimují. Každoročně 

hnízdí na  malých ostrůvcích husy velké, dále kachny 
divoké, chocholačky, zrzohlávky a další druhy kachen. 
Jsou zde mnohatisícové kolonie racků chechtavých, 
mezi nimiž lze rozeznat i rybáky obecné, racky bouřní 
i černohlavé. V létě je možno zahlédnout mnohé druhy 
bahňáků, elegantní bílé i červené volavky. V zimě mů-
žeme pozorovat severské kachny, morčáky velké a bílé, 
hohli severní, severské husy polní a běločelé. 
Toto druhové bohatství ptactva je ovšem pouhou ná-
hradou za původní jedinečné lužní lesy, které jsou dnes 
k vidění pouze na soutoku řek Jihlavy a Svratky. 
Zde se nachází přírodní památka Dolní mušovský luh, 
chránící zbytek tvrdého lužního lesa a porosty ladoňky 
vídeňské, která zde rozkvétá časně zjara.
Horní (Mušovská) nádrž (Nové Mlýny I.) byla napuš-
těna v  roce 1979 (531 ha, délka hráze 2 484 m, max. 
hloubka 4 m). Nese název zaniklé obce Mušov, která 
se však nacházela na místě Střední nádrže. Na severní 
straně Mušovské nádrže byl vybudován rekreační are-
ál Pasohlávky. Nad ním se zdvihá vrch Hradisko, kde 
byly objeveny zbytky římské stanice z 2. století n. l.
Na  území Střední (Věstonické) nádrže (Nové Mlýny II.) 
byla roku 1994 vyhlášena přírodní rezervace Věstonic-
ká nádrž. Po hrázi vede silnice spojující Dolní Věstonice 
a Strachotín. Nádrž má plochu 1 033 ha a její maximální 
hloubka dosahuje 5,3 m. Na  jednom ze dvou ostrovů, 
které vznikly po napuštění nádrže, stojí zbytky kostela 
sv. Linharta, který byl součástí dnes již zatopené obce 
Mušov. Kostel je jediný pozůstatek starobylé obce Mu-
šov, ovšem pozůstatek se značnou kulturně-historickou 
hodnotou. Kostel sv. Linharta je původně románská 

Kostel v Drnholci

Novomlýnské nádrže u Dolních Věstonic

Zámek v Drnholci
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stavba z přelomu 12. a 13. století, ve 14. století přesta-
věna ve stylu gotiky, takže z původní stavby se docho-
vala jižní stěna lodi s románským portálem a okny. 
Při průzkumu již odsvěceného kostela v dnešní barok-
ní podobě byly odkryty gotické nástěnné malby a mal-
ba z 1. poloviny 16. století. Kostel, který je pravděpo-
dobně nejstarší románskou církevní stavbou na Břec-
lavsku, byl v roce 1999 bezplatně převeden obci Ivaň. 
Sv. Linhart byl poustevník žijící asi v 6. století, který se 
proslavil četnými zázraky a byl patronem vězňů. Svou 
historickou i stavební hodnotou s románským jádrem 
a  gotickou přestavbou se tak památka dodnes řadí 
k  nejstarším a  velmi vzácným kulturním památkám 
na jihu Moravy.
Druhý ostrov je archeologickou lokalitou, na níž bylo 
objeveno více než 2000 hrobů z období Velkomoravské 
říše. 
Největší ze tří novomlýnských nádrží je Dolní (Novo-
mlýnská) nádrž (Nové Mlýny III.) s  plochou 1 668 ha 
a s maximální hloubkou 7,8 m.

sTRaChoTÍN
Viz Mikulovská vinařská stezka

PoUZDŘaNY
www.pouzdrany.cz 

Zemědělství a vinařství v obci má dlouholetou tradici. 
První zmínky o  něm pocházejí již ze 13. století. Dnes 
najdete většinu vinic na  svahu kopce zvaného Kolby. 
Nezapomeňte navštívit i  ojedinělou Pouzdřanskou 
step Kolby s řadou chráněných rostlin a živočichů nebo 
působivý kostel sv. Mikuláše a sv. Václava.

Kulturní a vinařské akce
•  Josefská zábava (březen)
•  Výstava vín (duben)
•  Babské hody (červen)

PoUZDŘaNsKÁ  sTEP – KoLbY
Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step-Kolby se 
nachází v katastrálním území obcí Pouzdřany a Uher-
čice v  okrese Břeclav. Rozkládá se na  ploše 47,09 ha 
a tvoří ji východní, jižní a částečně západní úbočí Uher-
čické nové hory (kóta 306,7 m n. m.) a  část její ploši-
ny na  temeni směrem k  vrchu Strážná (294 m n. m.) 
ve Starovické pahorkatině. Důvodem ochrany je stepní 
flóra a fauna s komplexem teplomilných doubrav a du-
bohabřin panonského typu. 

Pouzdřany

Vinařství Sonberk v PopicíchVinařství Gotberg v Popicích

TIPY Na DoVoLENoU
Na sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Pro jednodenní výlet strávený v tak 
bohatém vinařském regionu jako je 
Mikulovsko je vhodnou volbou pro 
poznání toho nejlepšího absolvovat 
trasu nejtypičtější částí – Pavlov-
skými vrchy. S počátkem v perle 
jihomoravské architektury a městu 
vína Mikulově, přes přírodní krásy 
vápencových bradel, ke svahům 
Pavlovských a Věstonických vino-
hradů nad hladinou Novomlýn-
ských nádrží. 

PRůběh  TRasY
Mikulov–Klentnice–Pavlov–Dolní 
Věstonice–Strachotín–Pouzdřany 
(případně návrat do Mikulova 
z Dolních Věstonic trasou Vinařské 
naučné stezky Mikulov) 

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Mikulov: zámek, regionální muze-
um, zřícenina Kozí hrádek, Svatý 
kopeček, synagóga a židovský 
hřbitov, vinné sklepy, jeskyně 
Na Turoldu
Klentnice: Café Fara, Sirotčí hrádek
Pavlov: vinné sklepy, procházka 
naučnou stezkou
Dolní Věstonice: vinné sklepy, 
archeologická expozice
Pouzdřany: přírodní rezervace 
Pouzdřanská step-Kolby

VÍKEND Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Dvoudenní putování Mikulovskou 
vinařskou podoblastí nám umožní 
projet napříč celým regionem 
v plné délce trasy Moravské vinné 
stezky a ještě ochutnat všechny 
podoby vinařského kraje – stepní 
liduprázdné Dunajovické vrchy, ro-
mantickou malebnost Pálavy, luhy 
a vodní kraj okolo řeky Dyje i jižní 
svahy Ždánického lesy na okraji 
Hustopečska. Mnoho podob kraje, 

architektury, vůní i vín. Nocleh 
zvolíme v Mikulově, bohatém 
na památky i příležitosti k noclehu.

PRůběh  TRasY
1. den: Jevišovka–Drnholec (ná-
vštěva sklepní uličky a památek 
renesančního města)–Novosedly 
(vinařská naučná stezka Stará 
hora; vinařství Marcinčák; Vinař-
ský dvůr Kovács)–Nový Přerov 
(ekofarma Jáňův dvůr s cyklo-
kempem)–Březí (vinařské kolonie 
U Rybníka a Sklepní ulice)–Mikulov 
(prohlídka zámku, regionálního 
muzea, zříceniny Kozí hrádek, Sva-
tého Kopečku, synagógy a židov-
ského hřbitova, návštěva vinných 
sklepů) 
2. den: Mikulov (návštěva jeskyně 
Na Turoldu)–Klentnice (návštěva 
Café Fara, výšlap na Sirotčí hrá-
dek)–Pavlov (návštěva sklepů, 
procházka naučnou stezkou)–Dolní 
Věstonice (návštěva sklepů)–Stra-
chotín–Pouzdřany (výšlap na Pouz-
dřanskou step) 

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat dle 
kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských 
slavností. Účast na takové akci 
nám pak zabere minimálně půl 
dne. Vedle prohlídky historických 

pamětihodností a návštěvy a de-
gustace ve sklípcích tak můžeme 
prožít i kus živé vinařské a folklorní 
tradice přítomné zde na každém 
kroku. 
Pro milovníky přírodních krás je 
třeba doporučit zejména v průbě-
hu jarních měsíců výlet do větší 
hloubky Pavlovských vrchů, pěší 
výstup na hrad Děvičky, Stolovou 
horu nebo okruh okolo Děvína. 
Specifické kouzlo mají i podyjské 
luhy ovšem je třeba myslet na fakt, 
že během jara mohou být některé 
úseky okolo řek zatopeny, jak se 
na pravý lužní les sluší. 
Noclehy je vhodné rezervovat v do-
statečném předstihu, kulturní akce 
přitahují do regionu velké množství 
turistů. 

Pouzdřany

Pouzdřanská step
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stavba z přelomu 12. a 13. století, ve 14. století přesta-
věna ve stylu gotiky, takže z původní stavby se docho-
vala jižní stěna lodi s románským portálem a okny. 
Při průzkumu již odsvěceného kostela v dnešní barok-
ní podobě byly odkryty gotické nástěnné malby a mal-
ba z 1. poloviny 16. století. Kostel, který je pravděpo-
dobně nejstarší románskou církevní stavbou na Břec-
lavsku, byl v roce 1999 bezplatně převeden obci Ivaň. 
Sv. Linhart byl poustevník žijící asi v 6. století, který se 
proslavil četnými zázraky a byl patronem vězňů. Svou 
historickou i stavební hodnotou s románským jádrem 
a  gotickou přestavbou se tak památka dodnes řadí 
k  nejstarším a  velmi vzácným kulturním památkám 
na jihu Moravy.
Druhý ostrov je archeologickou lokalitou, na níž bylo 
objeveno více než 2000 hrobů z období Velkomoravské 
říše. 
Největší ze tří novomlýnských nádrží je Dolní (Novo-
mlýnská) nádrž (Nové Mlýny III.) s  plochou 1 668 ha 
a s maximální hloubkou 7,8 m.

sTRaChoTÍN
Viz Mikulovská vinařská stezka

PoUZDŘaNY
www.pouzdrany.cz 

Zemědělství a vinařství v obci má dlouholetou tradici. 
První zmínky o  něm pocházejí již ze 13. století. Dnes 
najdete většinu vinic na  svahu kopce zvaného Kolby. 
Nezapomeňte navštívit i  ojedinělou Pouzdřanskou 
step Kolby s řadou chráněných rostlin a živočichů nebo 
působivý kostel sv. Mikuláše a sv. Václava.

Kulturní a vinařské akce
•  Josefská zábava (březen)
•  Výstava vín (duben)
•  Babské hody (červen)

PoUZDŘaNsKÁ  sTEP – KoLbY
Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step-Kolby se 
nachází v katastrálním území obcí Pouzdřany a Uher-
čice v  okrese Břeclav. Rozkládá se na  ploše 47,09 ha 
a tvoří ji východní, jižní a částečně západní úbočí Uher-
čické nové hory (kóta 306,7 m n. m.) a  část její ploši-
ny na  temeni směrem k  vrchu Strážná (294 m n. m.) 
ve Starovické pahorkatině. Důvodem ochrany je stepní 
flóra a fauna s komplexem teplomilných doubrav a du-
bohabřin panonského typu. 

Pouzdřany

Vinařství Sonberk v PopicíchVinařství Gotberg v Popicích

TIPY Na DoVoLENoU
Na sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Pro jednodenní výlet strávený v tak 
bohatém vinařském regionu jako je 
Mikulovsko je vhodnou volbou pro 
poznání toho nejlepšího absolvovat 
trasu nejtypičtější částí – Pavlov-
skými vrchy. S počátkem v perle 
jihomoravské architektury a městu 
vína Mikulově, přes přírodní krásy 
vápencových bradel, ke svahům 
Pavlovských a Věstonických vino-
hradů nad hladinou Novomlýn-
ských nádrží. 

PRůběh  TRasY
Mikulov–Klentnice–Pavlov–Dolní 
Věstonice–Strachotín–Pouzdřany 
(případně návrat do Mikulova 
z Dolních Věstonic trasou Vinařské 
naučné stezky Mikulov) 

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Mikulov: zámek, regionální muze-
um, zřícenina Kozí hrádek, Svatý 
kopeček, synagóga a židovský 
hřbitov, vinné sklepy, jeskyně 
Na Turoldu
Klentnice: Café Fara, Sirotčí hrádek
Pavlov: vinné sklepy, procházka 
naučnou stezkou
Dolní Věstonice: vinné sklepy, 
archeologická expozice
Pouzdřany: přírodní rezervace 
Pouzdřanská step-Kolby

VÍKEND Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Dvoudenní putování Mikulovskou 
vinařskou podoblastí nám umožní 
projet napříč celým regionem 
v plné délce trasy Moravské vinné 
stezky a ještě ochutnat všechny 
podoby vinařského kraje – stepní 
liduprázdné Dunajovické vrchy, ro-
mantickou malebnost Pálavy, luhy 
a vodní kraj okolo řeky Dyje i jižní 
svahy Ždánického lesy na okraji 
Hustopečska. Mnoho podob kraje, 

architektury, vůní i vín. Nocleh 
zvolíme v Mikulově, bohatém 
na památky i příležitosti k noclehu.

PRůběh  TRasY
1. den: Jevišovka–Drnholec (ná-
vštěva sklepní uličky a památek 
renesančního města)–Novosedly 
(vinařská naučná stezka Stará 
hora; vinařství Marcinčák; Vinař-
ský dvůr Kovács)–Nový Přerov 
(ekofarma Jáňův dvůr s cyklo-
kempem)–Březí (vinařské kolonie 
U Rybníka a Sklepní ulice)–Mikulov 
(prohlídka zámku, regionálního 
muzea, zříceniny Kozí hrádek, Sva-
tého Kopečku, synagógy a židov-
ského hřbitova, návštěva vinných 
sklepů) 
2. den: Mikulov (návštěva jeskyně 
Na Turoldu)–Klentnice (návštěva 
Café Fara, výšlap na Sirotčí hrá-
dek)–Pavlov (návštěva sklepů, 
procházka naučnou stezkou)–Dolní 
Věstonice (návštěva sklepů)–Stra-
chotín–Pouzdřany (výšlap na Pouz-
dřanskou step) 

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat dle 
kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských 
slavností. Účast na takové akci 
nám pak zabere minimálně půl 
dne. Vedle prohlídky historických 

pamětihodností a návštěvy a de-
gustace ve sklípcích tak můžeme 
prožít i kus živé vinařské a folklorní 
tradice přítomné zde na každém 
kroku. 
Pro milovníky přírodních krás je 
třeba doporučit zejména v průbě-
hu jarních měsíců výlet do větší 
hloubky Pavlovských vrchů, pěší 
výstup na hrad Děvičky, Stolovou 
horu nebo okruh okolo Děvína. 
Specifické kouzlo mají i podyjské 
luhy ovšem je třeba myslet na fakt, 
že během jara mohou být některé 
úseky okolo řek zatopeny, jak se 
na pravý lužní les sluší. 
Noclehy je vhodné rezervovat v do-
statečném předstihu, kulturní akce 
přitahují do regionu velké množství 
turistů. 

Pouzdřany

Pouzdřanská step
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Na TRasE  MIKULoVsKé  
VINaŘsKé  sTEZKY

Uzavřený okruh kopíruje hranice Mikulovské vinařské 
podoblasti, převážně rovinatý průběh severní části 
trasy rámují vody řeky Dyje, rybníků a Novomlýnských 
nádrží. Jižní část okruhu prochází Lednicko-valtickým 
areálem, u kolonády na Rajstně nad Valticemi vystou-
pá do své největší nadmořské výšky. Odtud pokračuje 
atraktivním terénním úsekem v blízkosti státní hrani-
ce a až do Nového Přerova sleduje signálku, vojenskou 
silnici podél bývalé železné opony.

bIosféRICKÁ  REZERVaCE  DoLNÍ  MoRaVa
Světová organizace pro výchovu, vědu a  kulturu 
UNESCO zřizuje v jednotlivých státech biosférické re-
zervace (BR) jako ukázky vyváženého vztahu lidských 
aktivit v krajině a přírodního prostředí. BR Dolní Mora-
va byla zřízena v roce 2003 a představuje území, které 
svou různorodostí a bohatstvím rostlin a živočichů jin-
de v naší vlasti nenajdeme. Na ploše jen o něco málo 
větší než 350 km2 jsou vedle velkých památkových 
a  kulturních hodnot harmonické krajiny Lednicko-
-valtického areálu unikátní přírodní celky Pálavských 
vápencových bradel se stepí, lesy a loukami, ale také 
vinicemi a  poli, a  rozsáhlé komplexy lužního pralesa 
a  luk na  dolních tocích řek Kyjovky, Dyje a  Moravy, 
největší ve  střední Evropě (Moravská Amazonie). Ob-
last je začleněna i  do  evropské sítě Natura 2000 jako 
Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko, protože je význam-
nou zastávkou a  shromaždištěm vodních a  tažných 
ptáků. Je zde projektováno zřízení Chráněné krajinné 
oblasti (CHKO) Soutok zahrnující údolní nivy řek Dyje 
od Nových Mlýnů a   Moravy od Hodonína až po jejich 
soutok. Území figuruje i  v  plánech quadrilaterárního 
národního parku Donau-March-Thaya Auen. Sousední 
rakouské území u Soutoku požívá ochrany přírodního 
parku March Auen, zatímco na slovenské straně je zří-
zena CHKO Záhorie. Lužní lesy Dyjského trojúhelníku 
na soutoku jsou oploceny jako obora spárkaté zvěře.

MIKULoV
www.mikulov.cz 

Mikulov je městem, které láká množstvím historických 
památek, okouzlující přírodou Pálavy, ale také umě-
ním místních vinařů. Mikulovské sklepy byly budovány 
v několika lokalitách na okraji města, významné skle-
py a  vinařské kolonie najdete ale i  pár kroků od  his-
torického centra. Působivé jsou především výstavní 
nadsklepní domy v lokalitě Na Jámě. Za návštěvu ur-
čitě stojí mikulovský zámek se zahradami, dnes sídlo 
Regionálního muzea v  Mikulově, kde si můžete pro-

hlédnout proslulou vinařskou expozici s obřím sudem. 
Z ostatních památek stojí za pozornost také židovský 
hřbitov s  hroby rabínů na  tzv. rabínském vršku, dále 
Horní synagoga a církevní stavby na poutním Svatém 
kopečku. K aktivnímu trávení volného času vybízí také 
přírodní rezervace na vrchu Turold se svými unikátní-
mi jeskyněmi.
Turistické informační centrum MiIkulov – Náměstí 2, 
tel.: +420 519 510 855, tic@mikulov.cz, 
info@infomikulov.cz, www.mikulovskoregion.cz 
Regionální muzeum v Mikulově – Zámek Mikulov, 
tel.: +420 519 309 019, rmm@rmm.cz, www.rmm.cz 

MIKULoVsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa
www.stezky.cz
mapa na stranách 48–49, 22–23, 74–75, 124–125

Stezka představující krásy a zajímavosti Mikulovské vinařské 
podoblasti tvoří uzavřený okruh, který kopíruje hranice vinař-
ského regionu. Převážně rovinatý průběh severní části trasy 
rámují unikátní přírodní scenérie lužních lesů a vodních ploch 
okolo řeky Dyje, rybníků a Novomlýnských nádrží, ve kterých 
se zrcadlí panoráma Pavlovských vrchů. Jižní část okruhu 
prochází Lednicko-valtickým areálem, u kolonády na Rajstně 
nad Valticemi vystoupá do své největší nadmořské výšky. Od-
tud pokračuje atraktivním terénním úsekem v blízkosti státní 
hranice a  až do  Nového Přerova sleduje signálku, vojenskou 
silnici podél bývalé železné opony.

Délka trasy: 82 km
Povrch: Jižní část okruhu prochází 
převážně po asfaltových cestách bývalé 
signálky. Severní větev střídá silnice 3. 
třídy, terénní úseky kolem Nových mlý-
nů, povrch obslužné lesní komunikace 
před Lednicí tvoří asfalt.
Sjízdnost: nenáročný okruh je celo-
ročně sjízdný, travnaté a nezpevněné 
cesty jsou za mokra přístupné pouze 
horském kole
Vhodné pro: pro všechny kategorie 
cyklistů, jen v některých úsecích mírně 
náročný profil
Značení: značky se stylizovaným sklep-
ním žudrem zelené barvy
Nejvyšší bod: 290 m n. m., Kolonáda 
Rajstna
Nejnižší bod: 190  m n.m.
Nástupní místa: Mikulov, Pasohlávky, 
Dolní Věstonice, Lednice, Valtice
Vlaková nádraží na trase: Mikulov, 
Březí, Dobré Pole, Novosedly, (Popice), 
Lednice, Valtice, Sedlec

Mikulov

Mikulovské vinné trhy

Reistna nad Valticemi
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Na TRasE  MIKULoVsKé  
VINaŘsKé  sTEZKY

Uzavřený okruh kopíruje hranice Mikulovské vinařské 
podoblasti, převážně rovinatý průběh severní části 
trasy rámují vody řeky Dyje, rybníků a Novomlýnských 
nádrží. Jižní část okruhu prochází Lednicko-valtickým 
areálem, u kolonády na Rajstně nad Valticemi vystou-
pá do své největší nadmořské výšky. Odtud pokračuje 
atraktivním terénním úsekem v blízkosti státní hrani-
ce a až do Nového Přerova sleduje signálku, vojenskou 
silnici podél bývalé železné opony.

bIosféRICKÁ  REZERVaCE  DoLNÍ  MoRaVa
Světová organizace pro výchovu, vědu a  kulturu 
UNESCO zřizuje v jednotlivých státech biosférické re-
zervace (BR) jako ukázky vyváženého vztahu lidských 
aktivit v krajině a přírodního prostředí. BR Dolní Mora-
va byla zřízena v roce 2003 a představuje území, které 
svou různorodostí a bohatstvím rostlin a živočichů jin-
de v naší vlasti nenajdeme. Na ploše jen o něco málo 
větší než 350 km2 jsou vedle velkých památkových 
a  kulturních hodnot harmonické krajiny Lednicko-
-valtického areálu unikátní přírodní celky Pálavských 
vápencových bradel se stepí, lesy a loukami, ale také 
vinicemi a  poli, a  rozsáhlé komplexy lužního pralesa 
a  luk na  dolních tocích řek Kyjovky, Dyje a  Moravy, 
největší ve  střední Evropě (Moravská Amazonie). Ob-
last je začleněna i  do  evropské sítě Natura 2000 jako 
Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko, protože je význam-
nou zastávkou a  shromaždištěm vodních a  tažných 
ptáků. Je zde projektováno zřízení Chráněné krajinné 
oblasti (CHKO) Soutok zahrnující údolní nivy řek Dyje 
od Nových Mlýnů a   Moravy od Hodonína až po jejich 
soutok. Území figuruje i  v  plánech quadrilaterárního 
národního parku Donau-March-Thaya Auen. Sousední 
rakouské území u Soutoku požívá ochrany přírodního 
parku March Auen, zatímco na slovenské straně je zří-
zena CHKO Záhorie. Lužní lesy Dyjského trojúhelníku 
na soutoku jsou oploceny jako obora spárkaté zvěře.

MIKULoV
www.mikulov.cz 

Mikulov je městem, které láká množstvím historických 
památek, okouzlující přírodou Pálavy, ale také umě-
ním místních vinařů. Mikulovské sklepy byly budovány 
v několika lokalitách na okraji města, významné skle-
py a  vinařské kolonie najdete ale i  pár kroků od  his-
torického centra. Působivé jsou především výstavní 
nadsklepní domy v lokalitě Na Jámě. Za návštěvu ur-
čitě stojí mikulovský zámek se zahradami, dnes sídlo 
Regionálního muzea v  Mikulově, kde si můžete pro-

hlédnout proslulou vinařskou expozici s obřím sudem. 
Z ostatních památek stojí za pozornost také židovský 
hřbitov s  hroby rabínů na  tzv. rabínském vršku, dále 
Horní synagoga a církevní stavby na poutním Svatém 
kopečku. K aktivnímu trávení volného času vybízí také 
přírodní rezervace na vrchu Turold se svými unikátní-
mi jeskyněmi.
Turistické informační centrum MiIkulov – Náměstí 2, 
tel.: +420 519 510 855, tic@mikulov.cz, 
info@infomikulov.cz, www.mikulovskoregion.cz 
Regionální muzeum v Mikulově – Zámek Mikulov, 
tel.: +420 519 309 019, rmm@rmm.cz, www.rmm.cz 

MIKULoVsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa
www.stezky.cz
mapa na stranách 48–49, 22–23, 74–75, 124–125

Stezka představující krásy a zajímavosti Mikulovské vinařské 
podoblasti tvoří uzavřený okruh, který kopíruje hranice vinař-
ského regionu. Převážně rovinatý průběh severní části trasy 
rámují unikátní přírodní scenérie lužních lesů a vodních ploch 
okolo řeky Dyje, rybníků a Novomlýnských nádrží, ve kterých 
se zrcadlí panoráma Pavlovských vrchů. Jižní část okruhu 
prochází Lednicko-valtickým areálem, u kolonády na Rajstně 
nad Valticemi vystoupá do své největší nadmořské výšky. Od-
tud pokračuje atraktivním terénním úsekem v blízkosti státní 
hranice a  až do  Nového Přerova sleduje signálku, vojenskou 
silnici podél bývalé železné opony.

Délka trasy: 82 km
Povrch: Jižní část okruhu prochází 
převážně po asfaltových cestách bývalé 
signálky. Severní větev střídá silnice 3. 
třídy, terénní úseky kolem Nových mlý-
nů, povrch obslužné lesní komunikace 
před Lednicí tvoří asfalt.
Sjízdnost: nenáročný okruh je celo-
ročně sjízdný, travnaté a nezpevněné 
cesty jsou za mokra přístupné pouze 
horském kole
Vhodné pro: pro všechny kategorie 
cyklistů, jen v některých úsecích mírně 
náročný profil
Značení: značky se stylizovaným sklep-
ním žudrem zelené barvy
Nejvyšší bod: 290 m n. m., Kolonáda 
Rajstna
Nejnižší bod: 190  m n.m.
Nástupní místa: Mikulov, Pasohlávky, 
Dolní Věstonice, Lednice, Valtice
Vlaková nádraží na trase: Mikulov, 
Březí, Dobré Pole, Novosedly, (Popice), 
Lednice, Valtice, Sedlec

Mikulov

Mikulovské vinné trhy

Reistna nad Valticemi
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Synagoga a Židovský hřbitov – Mgr. Dana Massowo-
vá, tel.: +420 519 309 034, massowova@rmm.cz, 
www.rmm.cz 
Jeskyně Na Turoldu – Jiří Kolařík, U Lomu 54, tel.: 
+420 519 321 718, +420 607 202 861, turold@caves.cz, 
www.caves.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Mikulovská přehlídka vína (duben) 
•  Mladé víno odchází (květen)
•  Putování nejen za vínem po křížové cestě na sv. 

Kopečku (květen, červen)
•  Mikulovské vinné trhy (květen) – 
 www.moravinmikulov.eu
•  Mikulov Gourmet Festival (květen)
•  Prázdniny s vinařem (červenec–srpen)
•  Zarážení hory a degustace vín pod širým nebem 

(srpen), www.moravinmikulov.eu
•  Pálavské vinobraní (září)
•  Tour de burčák (září) – www.vinarske.stezky.cz
•  Pálavský gulášfest s ochutnávkou prvních mladých 

vín (říjen)
•  Svěcení vína (listopad), www.moravinmikulov.eu 
•  Mikulášská ochutnávka vín při příležitosti návštěvy 

sv. Mikuláše a obdarovávání dětí (7. prosince)

VaLTICKo
Na trase Mikulov–Valtice–Lednice  je kolo nejen spor-
tovním náčiním, ale i prostředkem poznání ojedinělé 
architektury a bohaté multikulturní historie,  která je 
otiskem ducha tolerance a  štědré přírody kraje pod 
Pálavou. Z  Mikulova, dávné křižovatky kultur s  ne-
spočtem pamětihodností i  příležitostí k  odpočinku 

a osvěžení, vyrazíme směrem na Sedlec a od největší-
ho moravského rybníku Nesyt se dostaneme přes ná-
vrší sjezdem do Úval. Dále se na trase stezky dotkne-
me česko-rakouské hranice, sjezd do  Úval vystřídá 
stoupání nad obec a přes Sedlec směřuje do Hlavního 
města vína, Valtic. 
Sídelní město Lichtenštejnů nabízí nejen architekto-
nické zážitky, ale v  podzemí valtického zámku i  vi-
nařskou expozici Salon vín, kde můžete ochutnat ze 
stovky nejlepších vzorků, které se v  daném ročníku 
urodily na moravských a českých vinicích. Přiměřená 
degustace královského moku  bude i vzpruhou  před 
„horskou prémií“, kterou je stoupání ke  kolonádě 
Rajstna. Název další ze staveb Josefa Hardtmutha 
pro hraběte Jana Josefa I. z Lichtenštejna je zkomo-
leninou staroněmeckého Reistenberg – česky kopec 
Chrastiny.
Místem na  trase Mikulovské vinařské stezky, které 
nemůžete minout, je Hlohovec.  Na  půl cesty mezi 
Valticemi a  Lednicí leží obec znamenitých zpěváků, 
svébytného folklóru a opulentních vín. Dříve, než se 
o  tom   přesvědčíte mezi sklepy Šulaperku, doporu-
čujeme krátkou zajíždku  odbočením k  Hraničnímu 
zámečku. Elegantní stavba na  břehu Hlohoveckého 
rybníka tvořila v  minulosti hranici mezi Markrab-
stvím moravským a Vévodstvím dolnorakouským. 
Město Lednice nás uvítá bělostnou stavbou My hote-
lu, zařízení certifikovaného známkou Cyklisté vítáni. 
Než se pustíte do  prohlídky zajímavostí města – no-
vogotického zámku, oranžérie, romantických staveb 
v parku – využijte k obědu či občerstvení služeb zaří-
zení, kde se postarají o vás i vaše kolo. Pokud chcete 
mít sbírku romantických staveb areálu, které jsou 

součástí kulturního dědictví UNESCO, kompletní, 
využijte krátkého úseku Velkopavlovické vinařské 
stezky a vydejte se po značkách stylizovaného sklep-
ního žudra modré barvy lužním lesem  k Janohradu, 
napodobenině zříceniny středověkého hradu posta-
vené v roce 1807. Pro návrat do města můžete zvolit 
vodní cestu, až do  zahrady lednického zámku vás 
i s kolem přepraví výletní loď.
Z  ráje Lednicko-valtického areálu pokračujeme 
po  klidné silnici okolo lužních lesů a  nivy Dyje přes 
Bulhary a Milovice směrem k siluetě Pavlovských vr-
chů na západním obzoru. 

sEDLEC
www.sedlecumikulova.cz 

Vinařská obec se rozkládá v malebné krajině při hrani-
cích s Rakouskem. Řada přírodních zajímavostí, krás-
ná krajina, jíž vévodí největší moravský rybník Nesyt. 
Ochutnat můžete převážně bílé odrůdy vinné révy, 
kterým se zde velmi daří. Díky zemědělské tradici lze 
v obci Sedlec obdivovat zachovalou sýpku nebo mlýn.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Krojované hody (červen)
•  Sedlecký festival vín (červenec)
•  Bluegrass na vinici (srpen)

ÚVaLY
www.uvaly.webnode.cz 
Německý název obce zněl Garschöntal, v  překladu 
Překrásné údolí. Původně dolnorakouská obec osídle-
ná převážně Němci byla roku 1920 jakožto součást Val-
ticka odstoupena Československu. V  meziválečném 
období zde byla v provozu cihelna a mlýn, působil zde 
spolek dobrovolných hasičů. Nově příchozí obyvatelé 
po  roce 1945 osídlili pouze necelou polovinu domů, 
zbytek byl posléze odstraněn. Obec, která se v období 
existence železné opony nacházela v  hraničním pás-
mu, byla určena k vysídlení, které nakonec nebylo re-
alizováno. Klasicistní kostel sv. Stanislava Kostky byl 
ze zchátralého stavu obnoven a znovu vysvěcen roku 
1993.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Pálení čarodějnic (30. dubna)
•  Úvalské krojované hody (červenec)

VaLTICE
www.valtice.eu 

Z  téměř dvacítky viničních tratí v  okolí města jsou 
nejznámější Pod Rajstnou, U Křížového sklepa, Šimle, 
Hindrtály, Knížecí vyhlídka, Culisty-dlúhé, Katzels-
dorfské pole, Sonneberg. Současná výměra 582 ha re-

gistrovaných vinic, dvě desítky výrobců vína a vinařské 
zázemí, kterým město disponuje, učinily z  Valtic vý-
znamnou vinařskou obec v rámci Evropy. Velmi atrak-
tivní je především Salon vín ve sklepení zdejšího zám-
ku – expozice představující 100 nejlepších vín České 
republiky. Návštěvníkům se nabízí jedinečná možnost 
oceněná vína nejen ochutnat, ale také zakoupit. Zámek 
ve  Valticích (památka UNESCO), který rozhodně stojí 
za návštěvu, je pokládán za jeden z nejvýznamnějších 
dokladů barokní architektury v  České republice. Ne-
měli byste však minout ani skvostné salety rozmístě-
né po  krajině. Jako zjevení uprostřed lesů působí na-
příklad romantický empírový zámeček Rendez-vous, 
kolonáda na Rajstně pak nabízí výhled na obě strany 
hranice.
Turistické informační centrum Valtice – náměstí 
Svobody 4, tel.: +420 519 352 978, tic@valtice.eu, 
www.valtice.eu 
Státní zámek Valtice – Zámek 1, tel.: +420 519 352 423, 
valtice@brno.npu.cz, www.zamek-valtice.cz 
Národní zemědělské muzeum Valtice – Muzeum vi-
nařství, zahradnictví a životního prostředí – 
nám. Svobody 8, tel.: +420 519 352 144, 
nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice/
Národní vinařské centrum, o.p.s. – Zámek 1, 
Valtice, narodni@vinarskecentrum.cz, 
www.vinarskecentrum.cz 
Salon vín ČR – stálá degustační expozice, 
Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, 
tel.: +420 519 352 744, salonvin@vinarskecentrum.cz, 
www.salonvin.cz
Vinařská akademie Valtice, o.s. – nám. Svobody 2, 
vin.akad@telecom.cz, www.vinarska-akademie.cz 
Střední odborná škola vinařská – Sobotní 116,

Zámek ve Valticích U Tří grácií
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Synagoga a Židovský hřbitov – Mgr. Dana Massowo-
vá, tel.: +420 519 309 034, massowova@rmm.cz, 
www.rmm.cz 
Jeskyně Na Turoldu – Jiří Kolařík, U Lomu 54, tel.: 
+420 519 321 718, +420 607 202 861, turold@caves.cz, 
www.caves.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Mikulovská přehlídka vína (duben) 
•  Mladé víno odchází (květen)
•  Putování nejen za vínem po křížové cestě na sv. 

Kopečku (květen, červen)
•  Mikulovské vinné trhy (květen) – 
 www.moravinmikulov.eu
•  Mikulov Gourmet Festival (květen)
•  Prázdniny s vinařem (červenec–srpen)
•  Zarážení hory a degustace vín pod širým nebem 

(srpen), www.moravinmikulov.eu
•  Pálavské vinobraní (září)
•  Tour de burčák (září) – www.vinarske.stezky.cz
•  Pálavský gulášfest s ochutnávkou prvních mladých 

vín (říjen)
•  Svěcení vína (listopad), www.moravinmikulov.eu 
•  Mikulášská ochutnávka vín při příležitosti návštěvy 

sv. Mikuláše a obdarovávání dětí (7. prosince)

VaLTICKo
Na trase Mikulov–Valtice–Lednice  je kolo nejen spor-
tovním náčiním, ale i prostředkem poznání ojedinělé 
architektury a bohaté multikulturní historie,  která je 
otiskem ducha tolerance a  štědré přírody kraje pod 
Pálavou. Z  Mikulova, dávné křižovatky kultur s  ne-
spočtem pamětihodností i  příležitostí k  odpočinku 

a osvěžení, vyrazíme směrem na Sedlec a od největší-
ho moravského rybníku Nesyt se dostaneme přes ná-
vrší sjezdem do Úval. Dále se na trase stezky dotkne-
me česko-rakouské hranice, sjezd do  Úval vystřídá 
stoupání nad obec a přes Sedlec směřuje do Hlavního 
města vína, Valtic. 
Sídelní město Lichtenštejnů nabízí nejen architekto-
nické zážitky, ale v  podzemí valtického zámku i  vi-
nařskou expozici Salon vín, kde můžete ochutnat ze 
stovky nejlepších vzorků, které se v  daném ročníku 
urodily na moravských a českých vinicích. Přiměřená 
degustace královského moku  bude i vzpruhou  před 
„horskou prémií“, kterou je stoupání ke  kolonádě 
Rajstna. Název další ze staveb Josefa Hardtmutha 
pro hraběte Jana Josefa I. z Lichtenštejna je zkomo-
leninou staroněmeckého Reistenberg – česky kopec 
Chrastiny.
Místem na  trase Mikulovské vinařské stezky, které 
nemůžete minout, je Hlohovec.  Na  půl cesty mezi 
Valticemi a  Lednicí leží obec znamenitých zpěváků, 
svébytného folklóru a opulentních vín. Dříve, než se 
o  tom   přesvědčíte mezi sklepy Šulaperku, doporu-
čujeme krátkou zajíždku  odbočením k  Hraničnímu 
zámečku. Elegantní stavba na  břehu Hlohoveckého 
rybníka tvořila v  minulosti hranici mezi Markrab-
stvím moravským a Vévodstvím dolnorakouským. 
Město Lednice nás uvítá bělostnou stavbou My hote-
lu, zařízení certifikovaného známkou Cyklisté vítáni. 
Než se pustíte do  prohlídky zajímavostí města – no-
vogotického zámku, oranžérie, romantických staveb 
v parku – využijte k obědu či občerstvení služeb zaří-
zení, kde se postarají o vás i vaše kolo. Pokud chcete 
mít sbírku romantických staveb areálu, které jsou 

součástí kulturního dědictví UNESCO, kompletní, 
využijte krátkého úseku Velkopavlovické vinařské 
stezky a vydejte se po značkách stylizovaného sklep-
ního žudra modré barvy lužním lesem  k Janohradu, 
napodobenině zříceniny středověkého hradu posta-
vené v roce 1807. Pro návrat do města můžete zvolit 
vodní cestu, až do  zahrady lednického zámku vás 
i s kolem přepraví výletní loď.
Z  ráje Lednicko-valtického areálu pokračujeme 
po  klidné silnici okolo lužních lesů a  nivy Dyje přes 
Bulhary a Milovice směrem k siluetě Pavlovských vr-
chů na západním obzoru. 

sEDLEC
www.sedlecumikulova.cz 

Vinařská obec se rozkládá v malebné krajině při hrani-
cích s Rakouskem. Řada přírodních zajímavostí, krás-
ná krajina, jíž vévodí největší moravský rybník Nesyt. 
Ochutnat můžete převážně bílé odrůdy vinné révy, 
kterým se zde velmi daří. Díky zemědělské tradici lze 
v obci Sedlec obdivovat zachovalou sýpku nebo mlýn.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Krojované hody (červen)
•  Sedlecký festival vín (červenec)
•  Bluegrass na vinici (srpen)

ÚVaLY
www.uvaly.webnode.cz 
Německý název obce zněl Garschöntal, v  překladu 
Překrásné údolí. Původně dolnorakouská obec osídle-
ná převážně Němci byla roku 1920 jakožto součást Val-
ticka odstoupena Československu. V  meziválečném 
období zde byla v provozu cihelna a mlýn, působil zde 
spolek dobrovolných hasičů. Nově příchozí obyvatelé 
po  roce 1945 osídlili pouze necelou polovinu domů, 
zbytek byl posléze odstraněn. Obec, která se v období 
existence železné opony nacházela v  hraničním pás-
mu, byla určena k vysídlení, které nakonec nebylo re-
alizováno. Klasicistní kostel sv. Stanislava Kostky byl 
ze zchátralého stavu obnoven a znovu vysvěcen roku 
1993.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Pálení čarodějnic (30. dubna)
•  Úvalské krojované hody (červenec)

VaLTICE
www.valtice.eu 

Z  téměř dvacítky viničních tratí v  okolí města jsou 
nejznámější Pod Rajstnou, U Křížového sklepa, Šimle, 
Hindrtály, Knížecí vyhlídka, Culisty-dlúhé, Katzels-
dorfské pole, Sonneberg. Současná výměra 582 ha re-

gistrovaných vinic, dvě desítky výrobců vína a vinařské 
zázemí, kterým město disponuje, učinily z  Valtic vý-
znamnou vinařskou obec v rámci Evropy. Velmi atrak-
tivní je především Salon vín ve sklepení zdejšího zám-
ku – expozice představující 100 nejlepších vín České 
republiky. Návštěvníkům se nabízí jedinečná možnost 
oceněná vína nejen ochutnat, ale také zakoupit. Zámek 
ve  Valticích (památka UNESCO), který rozhodně stojí 
za návštěvu, je pokládán za jeden z nejvýznamnějších 
dokladů barokní architektury v  České republice. Ne-
měli byste však minout ani skvostné salety rozmístě-
né po  krajině. Jako zjevení uprostřed lesů působí na-
příklad romantický empírový zámeček Rendez-vous, 
kolonáda na Rajstně pak nabízí výhled na obě strany 
hranice.
Turistické informační centrum Valtice – náměstí 
Svobody 4, tel.: +420 519 352 978, tic@valtice.eu, 
www.valtice.eu 
Státní zámek Valtice – Zámek 1, tel.: +420 519 352 423, 
valtice@brno.npu.cz, www.zamek-valtice.cz 
Národní zemědělské muzeum Valtice – Muzeum vi-
nařství, zahradnictví a životního prostředí – 
nám. Svobody 8, tel.: +420 519 352 144, 
nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz/valtice/
Národní vinařské centrum, o.p.s. – Zámek 1, 
Valtice, narodni@vinarskecentrum.cz, 
www.vinarskecentrum.cz 
Salon vín ČR – stálá degustační expozice, 
Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, 
tel.: +420 519 352 744, salonvin@vinarskecentrum.cz, 
www.salonvin.cz
Vinařská akademie Valtice, o.s. – nám. Svobody 2, 
vin.akad@telecom.cz, www.vinarska-akademie.cz 
Střední odborná škola vinařská – Sobotní 116,

Zámek ve Valticích U Tří grácií
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info@svisv.cz, www.svisv.cz 
Valtické Podzemí – Vinařská 34, tel.: 723 600 423, 
info@valtickepodzemi.cz, www.valtickepodzemi.cz 
Valtice Hlavní město vína – nám. Svobody 21, 
znalecvin@gmail.com, www.hlavnimestovina.com 
Cech valtických vinařů – nám. Svobody 21, 
cvv@centrum.cz, cechvaltickychvinaru.webnode.cz 
Vinaři Valtice 2000 – Sobotní 116, 
vinari.vatice@gmail.com, www.vinarivaltice.cz 
Valtické vinné trhy – P.O.BOX 37, 
vinnetrhy.valtice@seznam.cz, www.vinnetrhy.cz 
Moravín, svaz moravských vinařů – Zámek 1, 
info@moravin.eu, www.moravin.eu 
Kulturní, zejména vinařské akce
• Vinařský fašank (únor) – www.chasa-valtice.cz 
• Valtický košt (březen) – www.vinarivaltice.cz 
• Velikonoční otevřené sklepy (duben) –  

cechvaltickychvinaru.webnode.cz 
• Valtické vinné trhy (květen) – www.vinnetrhy.cz 
• Slavnosti růžového vína (poslední květnová sobota) 

– www.vsvaltice.cz 
•  Vína našich sousedů (květen) – www.vinarivaltice.cz 
•  Noc otevřených sklepů (červen) –  

www.valtickepodzemi.cz 
•  Cyrilometodějské dny (červenec) –
  www.valtickepodzemi.cz 
• Valtické vinařské slavnosti (červenec) – 
 cechvaltickychvinaru.webnode.cz 
•  Valtické burčákování (září) – www.valtickepodzemi.cz 
•  Valtické dýňobraní (září) – www.valtickepodzemi.cz 
•  Dny valtických burčáků (září) – 
 www.valtickepodzemi.cz 
•  Valtické hudbobraní (září) – 
 www.valtickepodzemi.cz 
•  Valtické vinobraní (říjen) – Město Valtice, Střední od-

borná škola vinařská, Turistické informační centrum
•  Svatý Martin a husí hody (listopad) – 
 www.mestskysklep.cz, www.valtickepodzemi.cz, 

 Valtické restaurace
•  Svěcení vína (listopad) – www.vinarivaltice.cz 
•  Putování za Martinskými víny (listopad) – 
 cechvaltickychvinaru.webnode.cz 
•  Mikulášský košt archivních vín (prosinec) –
 www.vinarivaltice.cz

LEDNICKo-VaLTICKý  aREÁL
www.lednicko-valticky-areal.cz 
Lednicko-valtický areál je krajinný celek o  rozlo-
ze 283,09 km2. V  roce 1996 byl zapsán do  Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. Tato oblast 
na  pomezí Moravy a  Dolních Rakous byla v  průběhu 
18. a  19. století knížecím rodem Lichtenštejnů zfor-
mována do podoby jakéhosi přírodního parku. Kromě 
obcí Valtice, Lednice (spojeny Bezručovou alejí z roku 
1715) a  Hlohovec jsou významnými krajinotvornými 
celky uměle vysázený  Boří les  a  Lednické rybníky. 
Areál zahrnuje také část lužního lesa při řece Dyji již-

ně od  Břeclavi. V  této krajině, kolem hlavních zámků 
v Lednici a ve Valticích, jsou roztroušeny drobné stav-
by, tzv. salety. Nejvýznamnější jsou:
Kolonáda (Rajstna)  je vyhlídkový objekt stojící na vr-
chu Homole cca 1,5 km nad městem. Byl postaven 
v  letech 1817–1823 stavitelem J. Popellackem podle 
vzoru Schönbrunnské kolonády. Panoramatický vý-
hled od  Mikulova přes Pavlovské vrchy na  lužní lesy 
u Lednice až po luhy na Moravském poli.
Rendez-vous (Dianin chrám)  – romantická stavba 
v podobě římského triumfálního oblouku vybudovaná 
v letech 1810–1812 podle návrhu J. L. Hardmutha v le-
sích asi 1,5 km východně od zámku Valtice.
Svatý Hubert – romantická novogotická kaple s třemi 
arkádami uprostřed parkově upravené paseky, zakle-
nutá síťovou klenbou, postavená v  roce 1855 podle 
návrhu J. Wingemüllera asi 3 km severovýchodně 
od zámku Valtice.
U Tří grácií – pozdně klasicistní kryté sloupořadí z roku 
1825 postavené podle projektu K. Engela. Sousoší Tří 
Grácií vytesal z jednoho kusu kamene M. Fischer. Na-
lézá se na  parkově upravené pasece v  lese cca 4 km 
severovýchodně od zámku Valtice.

hLohoVEC
www.hlohovec.cz 

Obec leží v  krajinné památkové zóně Lednicko-val-
tického areálu, kam zasahuje i  soustava Lednických 
rybníků. Milovníci vína si přijdou na své ve dvou sklep-
ních uličkách, kde se nachází více než 150 sklepů. Vě-
hlasnou sklepní uličkou je Šulaperk, rozlehlá zástavba 
zemních sklepů s  lisovnami na  návrší, kde měla pů-
vodně stát hlohovecká škola. Strážní funkci Hlohovce 
připomíná Hraniční zámeček z  roku 1826, vystavěný 
v klasicistním slohu. Za vidění stojí také kostel sv. Jana 
Nepomuckého.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Přehlídka vín (Velikonoční neděle)
•  Májové krojované hodky (květen)
•  Bartolomějské krojované hody (srpen)

LEDNICE
www.lednice.cz 

Lednice leží v samém centru Lednicko-valtického are-
álu, je proto cílem výletů mnoha turistů z  tuzemska 
i  zahraničí. K  největším atraktivitám bezpochyby pa-
tří zdejší zámek s  parkem (památka UNESCO), který 
je jedním z  vrcholných děl romantické architektury 
u  nás. Velkolepý dojem z  tohoto místa umocní skle-
nička lahodného vína z  lednických vinoték a  skle-
pů. Z  památek v  okolí vás zcela jistě uchvátí minaret 
i  umělá romantická zřícenina Janův hrad či Lovecký, 

Rybniční, Hraniční zámeček, zámeček Tři Grácie nebo 
Apollonův chrám. Jedinečné stavby můžete obdivovat 
během projížděk na kole, koni nebo pěšky, příjemným 
zpestřením bude výletní plavba po řece Dyji (od zámku 
až k Janohradu). K prohlídce láká také tropický skleník 
či akvárium Malawi. V zámeckém parku lze zhlédnout 
výcvik dravců.
Turistické informační centrum – Zámecké náměstí 68, 
tel.: +420 519 340 986, tic@lednice.cz, www.lednice.cz 
Státní zámek Lednice – Zámek 1, 
tel.: +420 519 340 128, lednice@brno.npu.cz, 
lednice.park@brno.npu.cz, www.zamek-lednice.com; 
návštěvy dalších staveb v areálu parku možno objed-
nat nebo konzultovat na stejných kontaktech. 
Janův hrad – Podivín, tel.: +420 519 355 134, 
janohrad@brno.npu.cz, www.zamek-lednice.com 
Akvárium Malawi – Zámek 2, tel.: +420 608 809 622, 
info@akvariummalawi.cz, www.akvariummalawi.cz 
Lázně Lednice – Břeclavská 700, 
tel.: +420 519 304 811, recepce@laznelednice.cz, 
www.lednicelazne.cz 
1. Plavební, s. r. o. – romantické plavby lodí zámec-
kým areálem, 21. Dubna 3, tel.: +420 603 516 358, 
info@1plavebni.cz, www.plavby-lednice.cz, 
www.1plavebni.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Hodová zábava (červenec)
•  Nejdecká hodová zábava (srpen)
•  Lázeňské vinobraní (září)

JanohradLodní doprava na Zámecké Dyji Lednicko-valtický areál

Zámek v Lednici

Hlohovec
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info@svisv.cz, www.svisv.cz 
Valtické Podzemí – Vinařská 34, tel.: 723 600 423, 
info@valtickepodzemi.cz, www.valtickepodzemi.cz 
Valtice Hlavní město vína – nám. Svobody 21, 
znalecvin@gmail.com, www.hlavnimestovina.com 
Cech valtických vinařů – nám. Svobody 21, 
cvv@centrum.cz, cechvaltickychvinaru.webnode.cz 
Vinaři Valtice 2000 – Sobotní 116, 
vinari.vatice@gmail.com, www.vinarivaltice.cz 
Valtické vinné trhy – P.O.BOX 37, 
vinnetrhy.valtice@seznam.cz, www.vinnetrhy.cz 
Moravín, svaz moravských vinařů – Zámek 1, 
info@moravin.eu, www.moravin.eu 
Kulturní, zejména vinařské akce
• Vinařský fašank (únor) – www.chasa-valtice.cz 
• Valtický košt (březen) – www.vinarivaltice.cz 
• Velikonoční otevřené sklepy (duben) –  

cechvaltickychvinaru.webnode.cz 
• Valtické vinné trhy (květen) – www.vinnetrhy.cz 
• Slavnosti růžového vína (poslední květnová sobota) 

– www.vsvaltice.cz 
•  Vína našich sousedů (květen) – www.vinarivaltice.cz 
•  Noc otevřených sklepů (červen) –  

www.valtickepodzemi.cz 
•  Cyrilometodějské dny (červenec) –
  www.valtickepodzemi.cz 
• Valtické vinařské slavnosti (červenec) – 
 cechvaltickychvinaru.webnode.cz 
•  Valtické burčákování (září) – www.valtickepodzemi.cz 
•  Valtické dýňobraní (září) – www.valtickepodzemi.cz 
•  Dny valtických burčáků (září) – 
 www.valtickepodzemi.cz 
•  Valtické hudbobraní (září) – 
 www.valtickepodzemi.cz 
•  Valtické vinobraní (říjen) – Město Valtice, Střední od-

borná škola vinařská, Turistické informační centrum
•  Svatý Martin a husí hody (listopad) – 
 www.mestskysklep.cz, www.valtickepodzemi.cz, 

 Valtické restaurace
•  Svěcení vína (listopad) – www.vinarivaltice.cz 
•  Putování za Martinskými víny (listopad) – 
 cechvaltickychvinaru.webnode.cz 
•  Mikulášský košt archivních vín (prosinec) –
 www.vinarivaltice.cz

LEDNICKo-VaLTICKý  aREÁL
www.lednicko-valticky-areal.cz 
Lednicko-valtický areál je krajinný celek o  rozlo-
ze 283,09 km2. V  roce 1996 byl zapsán do  Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. Tato oblast 
na  pomezí Moravy a  Dolních Rakous byla v  průběhu 
18. a  19. století knížecím rodem Lichtenštejnů zfor-
mována do podoby jakéhosi přírodního parku. Kromě 
obcí Valtice, Lednice (spojeny Bezručovou alejí z roku 
1715) a  Hlohovec jsou významnými krajinotvornými 
celky uměle vysázený  Boří les  a  Lednické rybníky. 
Areál zahrnuje také část lužního lesa při řece Dyji již-

ně od  Břeclavi. V  této krajině, kolem hlavních zámků 
v Lednici a ve Valticích, jsou roztroušeny drobné stav-
by, tzv. salety. Nejvýznamnější jsou:
Kolonáda (Rajstna)  je vyhlídkový objekt stojící na vr-
chu Homole cca 1,5 km nad městem. Byl postaven 
v  letech 1817–1823 stavitelem J. Popellackem podle 
vzoru Schönbrunnské kolonády. Panoramatický vý-
hled od  Mikulova přes Pavlovské vrchy na  lužní lesy 
u Lednice až po luhy na Moravském poli.
Rendez-vous (Dianin chrám)  – romantická stavba 
v podobě římského triumfálního oblouku vybudovaná 
v letech 1810–1812 podle návrhu J. L. Hardmutha v le-
sích asi 1,5 km východně od zámku Valtice.
Svatý Hubert – romantická novogotická kaple s třemi 
arkádami uprostřed parkově upravené paseky, zakle-
nutá síťovou klenbou, postavená v  roce 1855 podle 
návrhu J. Wingemüllera asi 3 km severovýchodně 
od zámku Valtice.
U Tří grácií – pozdně klasicistní kryté sloupořadí z roku 
1825 postavené podle projektu K. Engela. Sousoší Tří 
Grácií vytesal z jednoho kusu kamene M. Fischer. Na-
lézá se na  parkově upravené pasece v  lese cca 4 km 
severovýchodně od zámku Valtice.

hLohoVEC
www.hlohovec.cz 

Obec leží v  krajinné památkové zóně Lednicko-val-
tického areálu, kam zasahuje i  soustava Lednických 
rybníků. Milovníci vína si přijdou na své ve dvou sklep-
ních uličkách, kde se nachází více než 150 sklepů. Vě-
hlasnou sklepní uličkou je Šulaperk, rozlehlá zástavba 
zemních sklepů s  lisovnami na  návrší, kde měla pů-
vodně stát hlohovecká škola. Strážní funkci Hlohovce 
připomíná Hraniční zámeček z  roku 1826, vystavěný 
v klasicistním slohu. Za vidění stojí také kostel sv. Jana 
Nepomuckého.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Přehlídka vín (Velikonoční neděle)
•  Májové krojované hodky (květen)
•  Bartolomějské krojované hody (srpen)

LEDNICE
www.lednice.cz 

Lednice leží v samém centru Lednicko-valtického are-
álu, je proto cílem výletů mnoha turistů z  tuzemska 
i  zahraničí. K  největším atraktivitám bezpochyby pa-
tří zdejší zámek s  parkem (památka UNESCO), který 
je jedním z  vrcholných děl romantické architektury 
u  nás. Velkolepý dojem z  tohoto místa umocní skle-
nička lahodného vína z  lednických vinoték a  skle-
pů. Z  památek v  okolí vás zcela jistě uchvátí minaret 
i  umělá romantická zřícenina Janův hrad či Lovecký, 

Rybniční, Hraniční zámeček, zámeček Tři Grácie nebo 
Apollonův chrám. Jedinečné stavby můžete obdivovat 
během projížděk na kole, koni nebo pěšky, příjemným 
zpestřením bude výletní plavba po řece Dyji (od zámku 
až k Janohradu). K prohlídce láká také tropický skleník 
či akvárium Malawi. V zámeckém parku lze zhlédnout 
výcvik dravců.
Turistické informační centrum – Zámecké náměstí 68, 
tel.: +420 519 340 986, tic@lednice.cz, www.lednice.cz 
Státní zámek Lednice – Zámek 1, 
tel.: +420 519 340 128, lednice@brno.npu.cz, 
lednice.park@brno.npu.cz, www.zamek-lednice.com; 
návštěvy dalších staveb v areálu parku možno objed-
nat nebo konzultovat na stejných kontaktech. 
Janův hrad – Podivín, tel.: +420 519 355 134, 
janohrad@brno.npu.cz, www.zamek-lednice.com 
Akvárium Malawi – Zámek 2, tel.: +420 608 809 622, 
info@akvariummalawi.cz, www.akvariummalawi.cz 
Lázně Lednice – Břeclavská 700, 
tel.: +420 519 304 811, recepce@laznelednice.cz, 
www.lednicelazne.cz 
1. Plavební, s. r. o. – romantické plavby lodí zámec-
kým areálem, 21. Dubna 3, tel.: +420 603 516 358, 
info@1plavebni.cz, www.plavby-lednice.cz, 
www.1plavebni.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Hodová zábava (červenec)
•  Nejdecká hodová zábava (srpen)
•  Lázeňské vinobraní (září)

JanohradLodní doprava na Zámecké Dyji Lednicko-valtický areál

Zámek v Lednici

Hlohovec
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NEJDEK
Asi 1 km jihovýchodně od  obce se v  lese na  ostrožně 
obtékané rameny Dyje nachází Nejdecké hradiště – sta-
roslovanské  hradiště  z  8.–10. století. V  šíji jsou zacho-
vány trojité valy. V 9. století hrálo toto místo důležitou 
roli jako hradisko v  centrální části Velkomoravské 
říše, které obdobně jako nedaleká hradiska u  Břeclavi 
a u Strachotína od jihu chránilo přechod přes řeku Dyji 
do  vnitrozemí. O  jeho významu ostatně svědčí i  to, že 
pojmenování pozdější kolonizační vsi Nejdek, založené 
asi ve  13. století nedaleko od  tohoto hradiska, vychází 
z německého jména používaného pro ochranné hrady. 

bULhaRY
www.bulhary.cz 

Chráněná krajinná oblast Pálava, v jejímž cípu se Bul-
hary nacházejí, je sama o  sobě velkým turistickým 
lákadlem. Řada archeologických nálezů dokladuje 
starobylost osídlení obce, vinné sklepy pak tradici pěs-
tování vinné révy a výroby vína. Během toulek krásnou 
krajinou objevíte také pozůstatky opevnění – Pustý zá-
mek, jenž byl osídlen již v době bronzové (leží na cestě 
z Bulhar do Milovic). Zajímavostí místního hřbitova je 
objekt márnice, který má vzhled vinařského sklepa, 
za pozornost stojí i kostel sv. Jiljí v barokním slohu.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Hodový košt vína (srpen)
•  Túlání po Pulgárských sklepech (srpen)

PÁLaVa a NoVé  MLýNY
První obcí úseku Mikulovské stezky pod Pálavou je 
barokní   vinařská vesnička Pavlov.   Náves a  přilehlé 
ulice obce, kterou urbář v  zápise z  roku 1444 uvádí 

jako největší vinařskou obec mikulovského panství, 
jsou ukázkou selského baroka srovnatelnou s  nej-
krásnějšími stavbami tohoto zdobného stylu v jižních 
Čechách. Obecní vinotéka pod radnicí a  naučná vinař-
ská stezka v okolí obce jsou příležitostí přesvědčit se 
o šikovnosti místních vinařů.
Na  břehu Novomlýnské nádrže nás čeká  prohlídka   
Dolních Věstonic, jejichž středověkou  minulost  vý-
znamně ovlivnili novokřtěnci. Archeologická expo-
zice s korpulentní venuší, habánské sklepy na Husím 
plácku a cenný mobiliář kostela Archanděla Michae-
la patří k památkám, jejichž návštěvu byste si neměli 
nechat ujít. Překonáním hráze mezi Střední a  Dolní 
novomlýnskou nádrží se dostaneme do  Strachotína, 
obce, s  níž jsou spojeny počátky moravského vinař-
ství. Zdejší vinařská kolonie poskytuje rozporuplný 
obraz vývoje sklepních staveb v  posledních desetile-
tích i impozantní výhled na Pavlovské vrchy.
Podél Střední Novomlýnské nádrže projedeme kra-
jinou posledních podpálavských luhů na  soutoku  
Jihlavy a Svratky s Dyjí a otevřenou krajinou do Ivaně 
a do Pasohlávek, rybářské obce a oblíbeného letovis-
ka na břehu Horní Novomlýnské nádrže. Poslední obcí 
na břehu Dyje je pak obec s příznačným názvem Brod. 

MILoVICE
www.obec-milovice.cz

Původně ves stávala 1,5 km jihovýchodním směrem 
od svého nynějšího umístění, roku 1252 však byla zce-
la zničena při nájezdu Kumánů. Zachovaly se pouze 
zbytky jejích základů. Roku 1332 Milovice získali Lich-
tenštejnové, kteří vlastnili také sousední mikulovské 
panství. Místní kostelík, zasvěcený sv. Osvaldovi, byl 
postaven na místě původní kaple. Obec sousedí s ná-
rodní přírodní rezervací Křivé jezero. Směrem na JZ se 
prostírá rozsáhlá obora Milovický les s  největší plo-
chou teplomilných šípákových doubrav na  Moravě. 
Obora Klentnice (400 ha) a  obora Bulhary (1  100 ha) 
slouží pro chov trofejní jelení, daňčí a mufloní zvěře.
Kulturní, zejména vinařské akce
• Výstava vín (květen)

PaVLoV
www.obec-pavlov.cz 

Vinařská obec na  úpatí nejvyšší hory Pálavy – Děví-
na – náležela již od 13. století k zeměpanskému hradu 
Děvičky, který patří mezi zdejší turistické atraktivity. 
Nejednoho milovníka vína zláká k  zastavení pavlov-
ská náves, dávné bydliště zámožných vinařů, i  při-
lehlé uličky Česká a Na Cimbuří, jež jsou ojedinělými 
ukázkami venkovského baroka, srovnatelnými s  nej-
krásnějšími stavbami tohoto slohu v  jižních Čechách, 

19 z  nich je památkově chráněno. Další významnou 
stavbu Pavlova představuje kostel sv. Barbory z roku 
1578. Pavlovem prochází 3 km dlouhá naučná stezka 
Pavlovské vinice a  vinné sklepy, která přímo vybízí 
k objevování pokladů vinařství v této nádherné loka-
litě na kole či pěšky. V Pavlově můžete obdivovat his-
torický vinařský lis.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Jarní vinařská stezka (březen) – degustační soutěž 

pro náročnější
•  Tradiční výstava pálavských vín (březen)
•  Přes 3 sklepy (duben) 
•  Výstava vín (duben)
•  Krojované hody (srpen)
•  Léto otevřených sklepů v Pavlově (červen–září)
•  Vinařská stezka (září)
•  Hroznové koštování (září)
•  Svatomartinská husa (listopad)
•  Dny otevřených sklepů (listopad)
•  Svatomartinské svěcení vína (listopad)

DoLNÍ VěsToNICE
www.obecdolnivestonice.cz 

Dolní Věstonice proslavil nález slavné Věstonické 
venuše – pravděpodobně nejstarší kus pálené hlíny 
na  světě. Archeologická expozice, kterou zde můžete 
navštívit, prezentuje kromě repliky unikátní sošky mo-
del pravěkého sídliště, keramiku, textilie, šperky, do-
bové nástroje aj. Milovníky vína potěší zejména řádky 
vinic pod zříceninou hradu Děvičky a barevná průčelí 
nadsklepních domů podél cesty do Pavlova. Každý rok 
se zde otevřou vinné sklepy a místní vinaři lákají bur-
čákovými dny. Pozoruhodné je i náměstíčko se sklepy 
novokřtěnců.
Archeologická expozice – Dolní Věstonice 151, tel.: 
+420 519 517 603, pokladna@rmm.cz, www.rmm.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční košt dolnověstonických vín (Velikonoční 

neděle)
•  Hody (červenec)
•  Burčákové dny (září/říjen)
•  Dny otevřených sklepů (červenec)

sTRaChoTÍN
www.strachotin.cz 

Nádrže vodního díla Nové Mlýny jsou místem, kde leží 
vinařská obec Strachotín. Její historie se píše již přes 
900 let a vinařské sklepy se nachází ve Sklepní ulici, při 
severní straně místního rybníku. Za pozornost stojí kos-
tel sv. Oldřicha na okraji obce – jeden z nejstarších go-
tických kostelů v regionu. Obcí prochází cyklotrasa Pá-
lavský okruh (41 km), který mapuje krásy CHKO Pálava.

Kulturní, zejména vinařské akce
•  Krojované hody (srpen)
•  Dýňobraní (září)

IVaň
www.obecivan.eu 

Ivaň, jež se rozprostírá na břehu řeky Jihlavy, se pyšní 
zejména kostelem sv. Bartoloměje z roku 1791. Ve sprá-
vě má také mušovský kostel sv. Linharta, který najdete 
na ostrově vzniklém zatopením Novomlýnskou nádr-
ží. V  Ivani můžete ochutnat kvalitní vína od  místních 
vinařů, přičemž ta nejlahodnější pocházejí z  proslulé 
viniční trati Aeibis. Příhodné podmínky svědčí zejména 
Ryzlinku vlašskému a Burgundským odrůdám.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vín (Velikonoční neděle)
•  Tradiční hody (srpen)
•  Babské hody (říjen)

PasohLÁVKY
www.pasohlavky.cz 

Pasohlávky jsou vinařskou obcí a významným centrem 
letní rekreace. Rozkládají se na severním břehu Horní 
nádrže vodního díla Nové Mlýny. Kvalitní víno, pochá-
zející ze zdejších úrodných vinic, můžete ochutnat hned 
v několika sklepech. Za zhlédnutí stojí i významná lo-
kalita Hradisko u Mušova, což je nejvyšší místo v okolí 
(220 m n. m.), které nabízí úžasnou vyhlídku do krajiny, 
především pak na  novomlýnské nádrže. Hradisko je 
známé nálezy římských mincí. Za poznáním se může-
te vydat po  naučné stezce Věstonická nádrž mapující 
zajímavosti a historii Střední nádrže, kde stojí také je-
diná památka ze zatopené obce Mušov, gotický kostel  
sv. Linharta.
Turistické informační centrum Pasohlávky – 
tel.: +420 519 427 624, info@pasohlavky.cz, 
www.pasohlavky.cz 
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NEJDEK
Asi 1 km jihovýchodně od  obce se v  lese na  ostrožně 
obtékané rameny Dyje nachází Nejdecké hradiště – sta-
roslovanské  hradiště  z  8.–10. století. V  šíji jsou zacho-
vány trojité valy. V 9. století hrálo toto místo důležitou 
roli jako hradisko v  centrální části Velkomoravské 
říše, které obdobně jako nedaleká hradiska u  Břeclavi 
a u Strachotína od jihu chránilo přechod přes řeku Dyji 
do  vnitrozemí. O  jeho významu ostatně svědčí i  to, že 
pojmenování pozdější kolonizační vsi Nejdek, založené 
asi ve  13. století nedaleko od  tohoto hradiska, vychází 
z německého jména používaného pro ochranné hrady. 

bULhaRY
www.bulhary.cz 

Chráněná krajinná oblast Pálava, v jejímž cípu se Bul-
hary nacházejí, je sama o  sobě velkým turistickým 
lákadlem. Řada archeologických nálezů dokladuje 
starobylost osídlení obce, vinné sklepy pak tradici pěs-
tování vinné révy a výroby vína. Během toulek krásnou 
krajinou objevíte také pozůstatky opevnění – Pustý zá-
mek, jenž byl osídlen již v době bronzové (leží na cestě 
z Bulhar do Milovic). Zajímavostí místního hřbitova je 
objekt márnice, který má vzhled vinařského sklepa, 
za pozornost stojí i kostel sv. Jiljí v barokním slohu.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Hodový košt vína (srpen)
•  Túlání po Pulgárských sklepech (srpen)

PÁLaVa a NoVé  MLýNY
První obcí úseku Mikulovské stezky pod Pálavou je 
barokní   vinařská vesnička Pavlov.   Náves a  přilehlé 
ulice obce, kterou urbář v  zápise z  roku 1444 uvádí 

jako největší vinařskou obec mikulovského panství, 
jsou ukázkou selského baroka srovnatelnou s  nej-
krásnějšími stavbami tohoto zdobného stylu v jižních 
Čechách. Obecní vinotéka pod radnicí a  naučná vinař-
ská stezka v okolí obce jsou příležitostí přesvědčit se 
o šikovnosti místních vinařů.
Na  břehu Novomlýnské nádrže nás čeká  prohlídka   
Dolních Věstonic, jejichž středověkou  minulost  vý-
znamně ovlivnili novokřtěnci. Archeologická expo-
zice s korpulentní venuší, habánské sklepy na Husím 
plácku a cenný mobiliář kostela Archanděla Michae-
la patří k památkám, jejichž návštěvu byste si neměli 
nechat ujít. Překonáním hráze mezi Střední a  Dolní 
novomlýnskou nádrží se dostaneme do  Strachotína, 
obce, s  níž jsou spojeny počátky moravského vinař-
ství. Zdejší vinařská kolonie poskytuje rozporuplný 
obraz vývoje sklepních staveb v  posledních desetile-
tích i impozantní výhled na Pavlovské vrchy.
Podél Střední Novomlýnské nádrže projedeme kra-
jinou posledních podpálavských luhů na  soutoku  
Jihlavy a Svratky s Dyjí a otevřenou krajinou do Ivaně 
a do Pasohlávek, rybářské obce a oblíbeného letovis-
ka na břehu Horní Novomlýnské nádrže. Poslední obcí 
na břehu Dyje je pak obec s příznačným názvem Brod. 

MILoVICE
www.obec-milovice.cz

Původně ves stávala 1,5 km jihovýchodním směrem 
od svého nynějšího umístění, roku 1252 však byla zce-
la zničena při nájezdu Kumánů. Zachovaly se pouze 
zbytky jejích základů. Roku 1332 Milovice získali Lich-
tenštejnové, kteří vlastnili také sousední mikulovské 
panství. Místní kostelík, zasvěcený sv. Osvaldovi, byl 
postaven na místě původní kaple. Obec sousedí s ná-
rodní přírodní rezervací Křivé jezero. Směrem na JZ se 
prostírá rozsáhlá obora Milovický les s  největší plo-
chou teplomilných šípákových doubrav na  Moravě. 
Obora Klentnice (400 ha) a  obora Bulhary (1  100 ha) 
slouží pro chov trofejní jelení, daňčí a mufloní zvěře.
Kulturní, zejména vinařské akce
• Výstava vín (květen)

PaVLoV
www.obec-pavlov.cz 

Vinařská obec na  úpatí nejvyšší hory Pálavy – Děví-
na – náležela již od 13. století k zeměpanskému hradu 
Děvičky, který patří mezi zdejší turistické atraktivity. 
Nejednoho milovníka vína zláká k  zastavení pavlov-
ská náves, dávné bydliště zámožných vinařů, i  při-
lehlé uličky Česká a Na Cimbuří, jež jsou ojedinělými 
ukázkami venkovského baroka, srovnatelnými s  nej-
krásnějšími stavbami tohoto slohu v  jižních Čechách, 

19 z  nich je památkově chráněno. Další významnou 
stavbu Pavlova představuje kostel sv. Barbory z roku 
1578. Pavlovem prochází 3 km dlouhá naučná stezka 
Pavlovské vinice a  vinné sklepy, která přímo vybízí 
k objevování pokladů vinařství v této nádherné loka-
litě na kole či pěšky. V Pavlově můžete obdivovat his-
torický vinařský lis.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Jarní vinařská stezka (březen) – degustační soutěž 

pro náročnější
•  Tradiční výstava pálavských vín (březen)
•  Přes 3 sklepy (duben) 
•  Výstava vín (duben)
•  Krojované hody (srpen)
•  Léto otevřených sklepů v Pavlově (červen–září)
•  Vinařská stezka (září)
•  Hroznové koštování (září)
•  Svatomartinská husa (listopad)
•  Dny otevřených sklepů (listopad)
•  Svatomartinské svěcení vína (listopad)

DoLNÍ VěsToNICE
www.obecdolnivestonice.cz 

Dolní Věstonice proslavil nález slavné Věstonické 
venuše – pravděpodobně nejstarší kus pálené hlíny 
na  světě. Archeologická expozice, kterou zde můžete 
navštívit, prezentuje kromě repliky unikátní sošky mo-
del pravěkého sídliště, keramiku, textilie, šperky, do-
bové nástroje aj. Milovníky vína potěší zejména řádky 
vinic pod zříceninou hradu Děvičky a barevná průčelí 
nadsklepních domů podél cesty do Pavlova. Každý rok 
se zde otevřou vinné sklepy a místní vinaři lákají bur-
čákovými dny. Pozoruhodné je i náměstíčko se sklepy 
novokřtěnců.
Archeologická expozice – Dolní Věstonice 151, tel.: 
+420 519 517 603, pokladna@rmm.cz, www.rmm.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční košt dolnověstonických vín (Velikonoční 

neděle)
•  Hody (červenec)
•  Burčákové dny (září/říjen)
•  Dny otevřených sklepů (červenec)

sTRaChoTÍN
www.strachotin.cz 

Nádrže vodního díla Nové Mlýny jsou místem, kde leží 
vinařská obec Strachotín. Její historie se píše již přes 
900 let a vinařské sklepy se nachází ve Sklepní ulici, při 
severní straně místního rybníku. Za pozornost stojí kos-
tel sv. Oldřicha na okraji obce – jeden z nejstarších go-
tických kostelů v regionu. Obcí prochází cyklotrasa Pá-
lavský okruh (41 km), který mapuje krásy CHKO Pálava.

Kulturní, zejména vinařské akce
•  Krojované hody (srpen)
•  Dýňobraní (září)

IVaň
www.obecivan.eu 

Ivaň, jež se rozprostírá na břehu řeky Jihlavy, se pyšní 
zejména kostelem sv. Bartoloměje z roku 1791. Ve sprá-
vě má také mušovský kostel sv. Linharta, který najdete 
na ostrově vzniklém zatopením Novomlýnskou nádr-
ží. V  Ivani můžete ochutnat kvalitní vína od  místních 
vinařů, přičemž ta nejlahodnější pocházejí z  proslulé 
viniční trati Aeibis. Příhodné podmínky svědčí zejména 
Ryzlinku vlašskému a Burgundským odrůdám.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vín (Velikonoční neděle)
•  Tradiční hody (srpen)
•  Babské hody (říjen)

PasohLÁVKY
www.pasohlavky.cz 

Pasohlávky jsou vinařskou obcí a významným centrem 
letní rekreace. Rozkládají se na severním břehu Horní 
nádrže vodního díla Nové Mlýny. Kvalitní víno, pochá-
zející ze zdejších úrodných vinic, můžete ochutnat hned 
v několika sklepech. Za zhlédnutí stojí i významná lo-
kalita Hradisko u Mušova, což je nejvyšší místo v okolí 
(220 m n. m.), které nabízí úžasnou vyhlídku do krajiny, 
především pak na  novomlýnské nádrže. Hradisko je 
známé nálezy římských mincí. Za poznáním se může-
te vydat po  naučné stezce Věstonická nádrž mapující 
zajímavosti a historii Střední nádrže, kde stojí také je-
diná památka ze zatopené obce Mušov, gotický kostel  
sv. Linharta.
Turistické informační centrum Pasohlávky – 
tel.: +420 519 427 624, info@pasohlavky.cz, 
www.pasohlavky.cz 
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Archeologická výstava Římané na Mušově – ATC 
Merkur – TIC Pasohlávky, tel.: +420 519 427 624, 
info@pasohlavky.cz 
Lodní doprava Břeclav, s.r.o. – Haškova 3376, 
Břeclav, tel.: +420 519 355 313, +420 723 968 410, 
info@lodnidoprava.com, www.lodidoprava.com – 
vyhlídkové plavby po Novomlýnských nádržích
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Posezení u cimbálu (červenec)
•  Anenské hody (červenec)

DUNaJoVICKé  VRChY 
Novosedly jsou vinařskou baštou Mikulovska a  svá 
vína zde nabízí hned dva z nejznámějších moravských 
vinařů. Vynechat byste neměli ani prohlídku kostela 
sv. Ondřeje, jednu z mála staveb na Břeclavsku, která 
si zčásti zachovala původní románskou podobu. Sou-
sední Nový Přerov, dříve zapadlá vesnička na  hra-
nici, je dnes křižovatkou cyklistických tras, kde lze 
doporučit  třeba jen krátkou zastávku v cyklokempu 
U Jáňů. Návštěva bývalé zemědělské usedlosti certi-
fikované známkou Cyklisté vítáni  je setkáním s milý-
mi lidmi, ukázkou ekologického hospodářství i mož-
ností  poznat vinařskou krajinu ze sedla koně. 
Přerovský vrch, mírná vyvýšenina osázená vinohra-
dy, nabídne první panoramatický pohled na Mikulov 
i  ladná průčelí přerovských sklepů vybudovaných 
ve 30. letech minulého věku nad obcí, která se stala 
na téměř čtyři století domovem pracovitých a hrdých 
Chorvatů. Podél železniční trati pokračuje nyní nová 
cyklostezka okrajem Dobrého Pole směrem na  Bře-
zí. Sklepní kolonie na  tichém a  zastíněném plácku 
U  Rybníčka v  Březí je ukázkou sklepní moderny. 
Cihlové lisovny ze 20. let minulého století tady tvo-
ří jeden z  nejpůsobivější souborů vinařských staveb 
na  Moravě. Ve  Sklepní ulici, která na  areál navazu-
je, nezapomeňte navštívit Vinařství Kern. Možnost 

poznat nejmodernější technologii a ochutnat skvělá 
vína  za to stojí.
Poslední úsek zpět do centra Mikulovské vinařské po-
doblasti nás dovádí cyklostezka, z  níž můžeme pře-
hlédnout všechny siluety krásné perly jižní Moravy. 

bRoD  NaD  DYJÍ
www.brodnaddyji.cz 

Vinařská obec se rozkládá v  turisticky lákavé ob-
lasti Novomlýnských nádrží. Rozsáhlý sklepní areál 
Městečko pod viniční tratí Obecní-Chlumek tvoří 147 
sklepů v  několika uličkách. Lokalita za  obcí při silni-
ci na Drnholec je poučnou ukázkou typologie a vývoje 
sklepních staveb na  Mikulovsku. Přírodní zajímavost 
představuje Ptačí poloostrov – místo, kde se vyskytuje 
řada vzácných ptáků. Z pamětihodností stojí za pozor-
nost kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1770 a socha 
sv. Floriána z počátku 19. století.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Krojované hody (květen)
•  Country, Bluegrass, Víno festival (srpen)

NoVosEDLY
www.novosedlynamorave.cz 

Jde o  jednu ze čtyř největších moravských vinařských 
obcí. Zdejší opulentní vína vynikají mohutností a  jedi-
nečným charakterem. Lisovny se sklepy byly budovány 
již od  18. století jako víceúčelové hospodářské stavby, 
nesloužily tedy pouze k uskladnění vína. Během svého 
putování po sklepech nevynechejte areál Vinařský dvůr 
Kovacs. Vinicemi vinařství Marcinčák vede i  naučná 
stezka Stará hora. Více než tříkilometrová stezka mezi 
vinicemi představuje na  11 panelech vinařství v  obci, 
technologii zpracování vína i  jeho správnou degustaci. 
Z pamětihodností stojí za vidění novosedelský román-
ský kostel sv. Oldřicha a budova radnice z roku 1913.
Kulturní, zejména vinařské akce

•  Posezení u cimbálu (červen)
•  Hody (srpen)
•  Slavnost vinobraní a den otevřených sklepů (září)

NoVý PŘERoV
www.novyprerov.cz 

Obcí prochází dvě vinařské stezky, které se zde kříží 
s mezinárodními trasami Greenways. Po roce 1990 do-
šlo v obci k obnově a výsadbě nových vinic a navázá-
ní na vinařské tradice. Úspěšně se zde pěstují odrůdy 
Zweigeltrebe, Rulandské bílé, Rulandské modré a Sau-
vignon. Lahodná vína, zpracovaná tradičním způso-
bem, dozrávají v  63 sklepech, které byly vybudovány 
v letech 1900–1930.
Ekofarma Jáňův dvůr – Nový Přerov 43, 
tel.: +420 530 506 405, +420 605 820 737, 
januvdvur@seznam.cz, www.januvdvur.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
• Výstava místních a dolnorakouských vín (květen)

DobRé  PoLE
www.dobrepole.cz 

Zdejší úrodná půda skýtá ideální podmínky pro pěs-
tování vinné révy. Mírné svahy jsou osázené vinicemi, 
z  nichž pochází velmi kvalitní a  lahodné víno. Sudy 
i láhve se zlatavým mokem ukrývají v lokalitě Za Ná-
dražím a  Za  Vedrovým. V  obci lze obdivovat také pa-
mátkově chráněný kostel sv. Cecilie z 18. století. Příro-
da se v plné kráse ukazuje v národní přírodní památce 
Dunajovické kopce.
Kulturní, zejména vinařské akce
• Babské hody (červen)

bŘEZÍ
www.brezi.cz 

Obec Březí, která vznikla v polovině 13. století, prosla-
vilo kromě pěstování vinné révy knoflíkářství, šití ru-
kavic a výroba sítěk na vlasy. Sklepní zástavba v Březí 
čítá asi sto sklepů a vytváří čtyři samostatné kolonie, 
z nichž nejstarší je pravděpodobně areál Pod Kaštany. 
Nad starými zemními sklepy zde stojí prostorné lisov-
ny, kvůli manipulaci s kládovým lisem zapuštěné pod 
úroveň terénu. Součástí jedné z kolonií je i původně ha-
bánský sklep. Kromě sklepů zde můžete obdivovat kos-
tel sv. Jana Křtitele s lustrem, jenž pochází asi z roku 
1860 a je zřejmě největším lustrem v republice.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Hody (červen)
•  Otevřené sklepy (červen)
•  Martinská krojovaná zábava (listopad)

MoRaVšTÍ ChaRVÁTI
Moravští Charváti byla etnická skupina Chorvatů, kteří 
v 16. a 17. století prchali před Turky a usadili se na jižní 
Moravě (vedle toho i  v  Rakousku a  v  Uhrách u  Brati-
slavy). Představovali nejsevernější výspu chorvatské-
ho osídlení v  Evropě. Usadili se v  okolí Mikulova, ale 
následkem přirozené asimilace (někde po Chorvatech 
zůstalo jen jméno, jako např. Charvátská Nová Ves) se 
do začátku 20. století udržely jen tři etnicky chorvat-
ské vesnice: Nový Přerov, Dobré Pole a největší z nich 
Jevišovka (dříve Frélichov). V roce 1921 v nich dohro-
mady žilo 1682 obyvatel. Vlivem německého a českého 
jazykového okolí byla běžná trojjazyčnost. Po  skon-
čení 2. svět. války se Chorvati vrátili na  jižní Moravu, 
ale Moravskoslezský zemský národní výbor 11. června 
1948 rozhodl o  rozptýlení chorvatského obyvatelstva 
po severní a střední Moravě. Dnes je nevelká menšina 
moravských Chorvatů před zánikem.

REgIoNÁLNÍ  sTEZKY  MIKULoVsKa

VINaŘsKÁ  NaUčNÁ  sTEZKa  MIKULoV
Tematická naučná stezka seznamuje návštěvníky 
s  historií kraje pod Pálavou, kraje bohatých tisícile-
tých vinařských tradic. Trasa je značená a  vybavena 
17 informačními panely. Výchozím bodem stezky je 
parkoviště u  Komerční banky kousek pod mikulov-
ským Náměstím, kde se také nachází první panel 
s úvodními informacemi. Odtud se vyráží přes městské 
centrum na Kostelní náměstí, kde jsou připraveny in-
formace o Mikulovské vinařské podoblasti. Tady se dá 
udělat odbočka na zámek a do jeho sklepení, v němž 
se nachází jeden z  největších historických sudů v  Ev-
ropě (obsah 101  000 l). Další cesta vede ven z  města 
směrem k  vinařským obcím ležícím přímo pod Pála-
vou. Než sjedete do Bavor, dozvíte se o ekologii vinice 
a  možnostech jejich biologické ochrany. V  Bavorech 
vás panel seznámí s historií této vinařské obce. Z Ba-
vor budete pokračovat polní cestou dále do Perné, síd-
la známé vinařské šlechtitelské stanice. Zde se zrodily 
i úspěšné kultivary Pálava a Aurelius, které obohacují 
pestrou odrůdovou nabídku podpálavských vinic. 
V  obci a  okolí najdete hned několik panelů pojedná-
vajících o  historii obce, horenském právu a  šlechtění 
odrůd. Nechybí ani zmínka o  révokazu. Cesta pokra-
čuje dál přes Horní Věstonice (panel o  historii obce) 
do  slavnějších Dolních, místa nálezu světoznámé 
Věstonické venuše. Tady najdete nejen archeologic-
kou expozici, ale také panel s  mapou naučné stezky 
a  informace o  historii této vinařské obce. Zajímavou 
kapitolu napsali na  přelomu 16. a  17. století tzv. ha-
báni – novokřtěnci, kteří pozvedli úroveň řady oborů, 

Nový PřerovNovosedly Nový Přerov



64 65

mikulovskoPrůvodce  Po  vinařských  stezkách

Archeologická výstava Římané na Mušově – ATC 
Merkur – TIC Pasohlávky, tel.: +420 519 427 624, 
info@pasohlavky.cz 
Lodní doprava Břeclav, s.r.o. – Haškova 3376, 
Břeclav, tel.: +420 519 355 313, +420 723 968 410, 
info@lodnidoprava.com, www.lodidoprava.com – 
vyhlídkové plavby po Novomlýnských nádržích
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Posezení u cimbálu (červenec)
•  Anenské hody (červenec)

DUNaJoVICKé  VRChY 
Novosedly jsou vinařskou baštou Mikulovska a  svá 
vína zde nabízí hned dva z nejznámějších moravských 
vinařů. Vynechat byste neměli ani prohlídku kostela 
sv. Ondřeje, jednu z mála staveb na Břeclavsku, která 
si zčásti zachovala původní románskou podobu. Sou-
sední Nový Přerov, dříve zapadlá vesnička na  hra-
nici, je dnes křižovatkou cyklistických tras, kde lze 
doporučit  třeba jen krátkou zastávku v cyklokempu 
U Jáňů. Návštěva bývalé zemědělské usedlosti certi-
fikované známkou Cyklisté vítáni  je setkáním s milý-
mi lidmi, ukázkou ekologického hospodářství i mož-
ností  poznat vinařskou krajinu ze sedla koně. 
Přerovský vrch, mírná vyvýšenina osázená vinohra-
dy, nabídne první panoramatický pohled na Mikulov 
i  ladná průčelí přerovských sklepů vybudovaných 
ve 30. letech minulého věku nad obcí, která se stala 
na téměř čtyři století domovem pracovitých a hrdých 
Chorvatů. Podél železniční trati pokračuje nyní nová 
cyklostezka okrajem Dobrého Pole směrem na  Bře-
zí. Sklepní kolonie na  tichém a  zastíněném plácku 
U  Rybníčka v  Březí je ukázkou sklepní moderny. 
Cihlové lisovny ze 20. let minulého století tady tvo-
ří jeden z  nejpůsobivější souborů vinařských staveb 
na  Moravě. Ve  Sklepní ulici, která na  areál navazu-
je, nezapomeňte navštívit Vinařství Kern. Možnost 

poznat nejmodernější technologii a ochutnat skvělá 
vína  za to stojí.
Poslední úsek zpět do centra Mikulovské vinařské po-
doblasti nás dovádí cyklostezka, z  níž můžeme pře-
hlédnout všechny siluety krásné perly jižní Moravy. 

bRoD  NaD  DYJÍ
www.brodnaddyji.cz 

Vinařská obec se rozkládá v  turisticky lákavé ob-
lasti Novomlýnských nádrží. Rozsáhlý sklepní areál 
Městečko pod viniční tratí Obecní-Chlumek tvoří 147 
sklepů v  několika uličkách. Lokalita za  obcí při silni-
ci na Drnholec je poučnou ukázkou typologie a vývoje 
sklepních staveb na  Mikulovsku. Přírodní zajímavost 
představuje Ptačí poloostrov – místo, kde se vyskytuje 
řada vzácných ptáků. Z pamětihodností stojí za pozor-
nost kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1770 a socha 
sv. Floriána z počátku 19. století.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Krojované hody (květen)
•  Country, Bluegrass, Víno festival (srpen)

NoVosEDLY
www.novosedlynamorave.cz 

Jde o  jednu ze čtyř největších moravských vinařských 
obcí. Zdejší opulentní vína vynikají mohutností a  jedi-
nečným charakterem. Lisovny se sklepy byly budovány 
již od  18. století jako víceúčelové hospodářské stavby, 
nesloužily tedy pouze k uskladnění vína. Během svého 
putování po sklepech nevynechejte areál Vinařský dvůr 
Kovacs. Vinicemi vinařství Marcinčák vede i  naučná 
stezka Stará hora. Více než tříkilometrová stezka mezi 
vinicemi představuje na  11 panelech vinařství v  obci, 
technologii zpracování vína i  jeho správnou degustaci. 
Z pamětihodností stojí za vidění novosedelský román-
ský kostel sv. Oldřicha a budova radnice z roku 1913.
Kulturní, zejména vinařské akce

•  Posezení u cimbálu (červen)
•  Hody (srpen)
•  Slavnost vinobraní a den otevřených sklepů (září)

NoVý PŘERoV
www.novyprerov.cz 

Obcí prochází dvě vinařské stezky, které se zde kříží 
s mezinárodními trasami Greenways. Po roce 1990 do-
šlo v obci k obnově a výsadbě nových vinic a navázá-
ní na vinařské tradice. Úspěšně se zde pěstují odrůdy 
Zweigeltrebe, Rulandské bílé, Rulandské modré a Sau-
vignon. Lahodná vína, zpracovaná tradičním způso-
bem, dozrávají v  63 sklepech, které byly vybudovány 
v letech 1900–1930.
Ekofarma Jáňův dvůr – Nový Přerov 43, 
tel.: +420 530 506 405, +420 605 820 737, 
januvdvur@seznam.cz, www.januvdvur.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
• Výstava místních a dolnorakouských vín (květen)

DobRé  PoLE
www.dobrepole.cz 

Zdejší úrodná půda skýtá ideální podmínky pro pěs-
tování vinné révy. Mírné svahy jsou osázené vinicemi, 
z  nichž pochází velmi kvalitní a  lahodné víno. Sudy 
i láhve se zlatavým mokem ukrývají v lokalitě Za Ná-
dražím a  Za  Vedrovým. V  obci lze obdivovat také pa-
mátkově chráněný kostel sv. Cecilie z 18. století. Příro-
da se v plné kráse ukazuje v národní přírodní památce 
Dunajovické kopce.
Kulturní, zejména vinařské akce
• Babské hody (červen)

bŘEZÍ
www.brezi.cz 

Obec Březí, která vznikla v polovině 13. století, prosla-
vilo kromě pěstování vinné révy knoflíkářství, šití ru-
kavic a výroba sítěk na vlasy. Sklepní zástavba v Březí 
čítá asi sto sklepů a vytváří čtyři samostatné kolonie, 
z nichž nejstarší je pravděpodobně areál Pod Kaštany. 
Nad starými zemními sklepy zde stojí prostorné lisov-
ny, kvůli manipulaci s kládovým lisem zapuštěné pod 
úroveň terénu. Součástí jedné z kolonií je i původně ha-
bánský sklep. Kromě sklepů zde můžete obdivovat kos-
tel sv. Jana Křtitele s lustrem, jenž pochází asi z roku 
1860 a je zřejmě největším lustrem v republice.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Hody (červen)
•  Otevřené sklepy (červen)
•  Martinská krojovaná zábava (listopad)

MoRaVšTÍ ChaRVÁTI
Moravští Charváti byla etnická skupina Chorvatů, kteří 
v 16. a 17. století prchali před Turky a usadili se na jižní 
Moravě (vedle toho i  v  Rakousku a  v  Uhrách u  Brati-
slavy). Představovali nejsevernější výspu chorvatské-
ho osídlení v  Evropě. Usadili se v  okolí Mikulova, ale 
následkem přirozené asimilace (někde po Chorvatech 
zůstalo jen jméno, jako např. Charvátská Nová Ves) se 
do začátku 20. století udržely jen tři etnicky chorvat-
ské vesnice: Nový Přerov, Dobré Pole a největší z nich 
Jevišovka (dříve Frélichov). V roce 1921 v nich dohro-
mady žilo 1682 obyvatel. Vlivem německého a českého 
jazykového okolí byla běžná trojjazyčnost. Po  skon-
čení 2. svět. války se Chorvati vrátili na  jižní Moravu, 
ale Moravskoslezský zemský národní výbor 11. června 
1948 rozhodl o  rozptýlení chorvatského obyvatelstva 
po severní a střední Moravě. Dnes je nevelká menšina 
moravských Chorvatů před zánikem.

REgIoNÁLNÍ  sTEZKY  MIKULoVsKa

VINaŘsKÁ  NaUčNÁ  sTEZKa  MIKULoV
Tematická naučná stezka seznamuje návštěvníky 
s  historií kraje pod Pálavou, kraje bohatých tisícile-
tých vinařských tradic. Trasa je značená a  vybavena 
17 informačními panely. Výchozím bodem stezky je 
parkoviště u  Komerční banky kousek pod mikulov-
ským Náměstím, kde se také nachází první panel 
s úvodními informacemi. Odtud se vyráží přes městské 
centrum na Kostelní náměstí, kde jsou připraveny in-
formace o Mikulovské vinařské podoblasti. Tady se dá 
udělat odbočka na zámek a do jeho sklepení, v němž 
se nachází jeden z  největších historických sudů v  Ev-
ropě (obsah 101  000 l). Další cesta vede ven z  města 
směrem k  vinařským obcím ležícím přímo pod Pála-
vou. Než sjedete do Bavor, dozvíte se o ekologii vinice 
a  možnostech jejich biologické ochrany. V  Bavorech 
vás panel seznámí s historií této vinařské obce. Z Ba-
vor budete pokračovat polní cestou dále do Perné, síd-
la známé vinařské šlechtitelské stanice. Zde se zrodily 
i úspěšné kultivary Pálava a Aurelius, které obohacují 
pestrou odrůdovou nabídku podpálavských vinic. 
V  obci a  okolí najdete hned několik panelů pojedná-
vajících o  historii obce, horenském právu a  šlechtění 
odrůd. Nechybí ani zmínka o  révokazu. Cesta pokra-
čuje dál přes Horní Věstonice (panel o  historii obce) 
do  slavnějších Dolních, místa nálezu světoznámé 
Věstonické venuše. Tady najdete nejen archeologic-
kou expozici, ale také panel s  mapou naučné stezky 
a  informace o  historii této vinařské obce. Zajímavou 
kapitolu napsali na  přelomu 16. a  17. století tzv. ha-
báni – novokřtěnci, kteří pozvedli úroveň řady oborů, 
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včetně vinařství. V  obci se dodnes zachovaly habán-
ské sklepy. Z Věstonic trasa pokračuje do Pavlova. 
Bohatství architektonických památek činí z Pavlova 
jednu z nejzachovalejších vinařských obcí a jedineč-
nou památkovou rezervaci. Za  vidění stojí hlavně 
historické sklepní domy v  České ulici, ale neměli 
byste minout ani obecní vinotéku. Jak se dozvíte 
z  informačního panelu, v  Pavlově působí také eko-
logičtí producenti hroznů a certifikovaného biovína. 
Poslední část vinařské stezky vede lesem z  Pavlova 
po silnici do Klentnice, ležící pod zříceninou Sirotčího 
hradu. Zde se také na křižovatce k Perné nachází po-
slední, sedmnáctá tabule s  mapou, uzavírající sou-
bor informačních panelů.

Délka trasy: 25 km
Povrch: silnice 3. třídy 
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa částečně kopcovi-
tou krajinou
Vhodné pro: silniční a treková kola
Značení: vlastní značky s logem
Nástupní místo: Mikulov, Pavlov, Dolní Věstonice

NaUčNÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa  VaLTICE
Tematická naučná stezka ve Valticích a okolí předsta-
vuje druhé významné centrum Mikulovské vinařské 
podoblasti. Pětikilometrovou trasu naučné stezky lze 
absolvovat pěšky nebo na kole. Trasa je značená a vy-
bavena 19 trojjazyčnými informačními panely.
Valtice tvoří vedle Mikulova druhé vinařské centrum 
Mikulovské vinařské podoblasti. Od  roku 1873 zde 
sídlí střední vinařská škola, která je nejstarší nejen 
v České republice, ale i v Dolních Rakousích, kam Val-
tice před rokem 1920 patřily. Po několik let zde působí 
i  Vinařská akademie, která se prostřednictvím kur-

zů a  vlastní vydavatelskou činností stará o  výchovu 
a  vzdělávání sommeliérů – odborníků na  stolování 
a  podávání vín. Ve  sklepeních zdejšího barokního 
zámku se nachází Národní vinařský salón, kde lze 
zhlédnout i  ochutnat rozsáhlou kolekci nejlepších 
českých a moravských vín. 
Trasa naučné stezky začíná v  těsném sousedství 
zámku přímo na  valtickém náměstí. Trasu je mož-
né předem prostudovat na  mapě ve  výchozím místě. 
Odtud vede trasa přes zámecký areál do  rozsáhlých 
valtických vinic. Zde je uvedeno to nejpodstatnější 
o  celoročních pracích ve  vinohradech. Na  nejvyšším 
místě naučné stezky, na kopci Rajstna nad Valticemi, 
lze z romantické kolonády přehlédnout celý Lednicko-
-valtický areál, zařazený pro svou jedinečnost do se-
znamu světových kulturních památek UNESCO. Odtud 
pokračuje cesta vinicemi s několika dalšími zastave-
ními až k  budově Střední vinařské školy a  dále zpět 
do historické části města. Zde je možno procházku za-
končit v některém z řady vinných sklepů a prakticky si 
tak ověřit pravdivost získaných informací.

Délka trasy: 5 km
Povrch: silnice 3. třídy se střídají s polními cestami
Sjízdnost: náročný je výjezd z Valtic na Rajstnu 
a po polních cestách
Vhodné pro: turisticky založené cyklisty
Značení: vlastní značky s logem
Nástupní místo: Valtice

NaUčNÁ  sTEZKa  
PaVLoVsKé  VINICE  a VINNé  sKLEPY
Pokud chcete vidět místa, kde vína z Pavlova vznika-
jí, vydejte se po trase naučné stezky Pavlovské vinice 
a  vinné sklepy. Měří 3 km, je na  ní sedm zastavení 
a k jejímu zdolání vám bohatě postačí 1,5 hodiny. Se-
známíte se s místními viničními tratěmi a historií pav-
lovského vinařství, odhalíte, čím je jedinečný terroir 
Pálavy a představíme vám nejčastěji pěstované odrů-
dy i nejpozoruhodnější místa v Pavlově a okolí. Kromě 
vína od místních vinařů si tak z Pavlova odvezete také 
nezapomenutelné zážitky přímo ze sklepů a vinohra-
dů, tedy z míst, kde se naše vína rodí, zrají a vyrábějí. 

Délka trasy: 3,5 km
Povrch: ulice obce a polní cesty
Sjízdnost: kopcovitá krajina uchystá náročná místa, 
cesta po nezpevněných komunikacích může být ná-
ročnější ve vlhčím počasí
Vhodné pro: turisticky založené cyklisty
Značení: vlastní značky s logem
Nástupní místo: Pavlov
 

Dolní VěstoniceRyzlink vlašský na svazích Pálavy Dolní Věstonice

TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE 

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Pro jednodenní výlet strávený v tak 
bohatém vinařském regionu jako je 
Mikulovsko je vhodnou volbou pro 
poznání toho nejlepšího absolvovat 
okruh v blízkém okolí města Val-
tice, které se právem pyšní titulem 
Hlavní město vína. Okruh o délce 
20 km umožní dostatek času k ná-
vštěvě nejdůležitějších regionálních 
atrakcí, pokochání se výhledem 
z Rajstny i posezení ve vinných 
sklípcích Valtic nebo ve sklepní 
uličce Hlohovce. 

PRůběh  TRasY
Valtice–Úvaly–Sedlec–Hlohovec–
Lednicko-valtický areál–Valtice

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Valtice: zámek, muzeum vinařství, 
Valtické podzemí, Zámecké sklepy, 
kolonáda Rajstna
Hlohovec: sklepní ulička, Hraniční 
zámeček
Lednicko-valtický areál: Randez-
-vous, sv. Hubert, Tři grácie

VÍKEND  Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Okruh Mikulovské vinařské stezky 
je při sklepním bohatství příliš 

rozsáhlý i na dvoudenní výlet. 
Zaměříme se tedy na 2 základní 
oblasti regionu – Valticko a Pálavu. 
K okruhu využijeme vedle značené 
Mikulovské vinařské stezky i Vi-
nařskou naučnou stezku Mikulov, 
která nás provede přes Pálavu zpět 
do Mikulova. To nám poskytne do-
statek času jak pro hlídce historic-
kých pamětihodností a přírodních 
krás, tak k návštěvě vinných sklepů 
a posezení ve sklepních uličkách. 
Nocleh zvolíme v Mikulově, který 
skýtá dostatek možností. 

PRůběh  TRasY
1. den: Lednice (prohlídka zámku 
a parku)–Hlohovec (návštěva 
sklepní uličky a Hraničního zá-
mečku)–Valtice (prohlídka zámku, 
Zámeckých sklepů a Valtického 
podzemí, muzea vinařství a Salónu 
vín, výšlap na Kolonádu Rajstna)–
Úvaly–Sedlec–Mikulov (prohlídka 
zámku, regionálního muzea, zříce-
niny Kozí hrádek, Svatého kopečku, 
synagógy a židovského hřbitova, 
návštěva vinných sklepů) 
2. den: Mikulov (návštěva jeskyně 
Na Turoldu)–Klentnice (návštěva 
vinných sklepů a Café Fara)–Perná 
(návštěva vinných sklepů)–Horní 
Věstonice–Dolní Věstonice (ná-
vštěva sklepů)–Pavlov (návštěva 
sklepů, procházka naučnou stez-
kou)–Milovice–Bulhary–Lednice 

PRoDLoUžENý VÍKEND 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
(3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat dle 
kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských 
slavností. Účast na takové akci 
nám pak zabere minimálně půl 
dne. Vedle prohlídky historických 
pamětihodností a návštěvy a de-
gustace ve sklípcích tak můžeme 
prožít i kus živé vinařské a folklorní 
tradice přítomné zde na každém 
kroku. 
Vhodným doplněním programu je 
plavba po Zámecké Dyji v Lednic-
kém parku. 
Pro milovníky přírodních krás je 
třeba doporučit zejména v průbě-
hu jarních měsíců výlet do větší 
hloubky Pavlovských vrchů, pěší 
výstup na hrad Děvičky nebo okruh 
okolo Děvína. Specifické kouzlo 
mají i podyjské luhy ovšem je tře-
ba myslet na fakt, že během jara 
mohou být některé úseky okolo 
řek zatopeny, jak se na pravý lužní 
les sluší. 
Noclehy je vhodné rezervovat v do-
statečném předstihu, kulturní akce 
přitahují do regionu velké množství 
turistů.
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včetně vinařství. V  obci se dodnes zachovaly habán-
ské sklepy. Z Věstonic trasa pokračuje do Pavlova. 
Bohatství architektonických památek činí z Pavlova 
jednu z nejzachovalejších vinařských obcí a jedineč-
nou památkovou rezervaci. Za  vidění stojí hlavně 
historické sklepní domy v  České ulici, ale neměli 
byste minout ani obecní vinotéku. Jak se dozvíte 
z  informačního panelu, v  Pavlově působí také eko-
logičtí producenti hroznů a certifikovaného biovína. 
Poslední část vinařské stezky vede lesem z  Pavlova 
po silnici do Klentnice, ležící pod zříceninou Sirotčího 
hradu. Zde se také na křižovatce k Perné nachází po-
slední, sedmnáctá tabule s  mapou, uzavírající sou-
bor informačních panelů.

Délka trasy: 25 km
Povrch: silnice 3. třídy 
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa částečně kopcovi-
tou krajinou
Vhodné pro: silniční a treková kola
Značení: vlastní značky s logem
Nástupní místo: Mikulov, Pavlov, Dolní Věstonice

NaUčNÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa  VaLTICE
Tematická naučná stezka ve Valticích a okolí předsta-
vuje druhé významné centrum Mikulovské vinařské 
podoblasti. Pětikilometrovou trasu naučné stezky lze 
absolvovat pěšky nebo na kole. Trasa je značená a vy-
bavena 19 trojjazyčnými informačními panely.
Valtice tvoří vedle Mikulova druhé vinařské centrum 
Mikulovské vinařské podoblasti. Od  roku 1873 zde 
sídlí střední vinařská škola, která je nejstarší nejen 
v České republice, ale i v Dolních Rakousích, kam Val-
tice před rokem 1920 patřily. Po několik let zde působí 
i  Vinařská akademie, která se prostřednictvím kur-

zů a  vlastní vydavatelskou činností stará o  výchovu 
a  vzdělávání sommeliérů – odborníků na  stolování 
a  podávání vín. Ve  sklepeních zdejšího barokního 
zámku se nachází Národní vinařský salón, kde lze 
zhlédnout i  ochutnat rozsáhlou kolekci nejlepších 
českých a moravských vín. 
Trasa naučné stezky začíná v  těsném sousedství 
zámku přímo na  valtickém náměstí. Trasu je mož-
né předem prostudovat na  mapě ve  výchozím místě. 
Odtud vede trasa přes zámecký areál do  rozsáhlých 
valtických vinic. Zde je uvedeno to nejpodstatnější 
o  celoročních pracích ve  vinohradech. Na  nejvyšším 
místě naučné stezky, na kopci Rajstna nad Valticemi, 
lze z romantické kolonády přehlédnout celý Lednicko-
-valtický areál, zařazený pro svou jedinečnost do se-
znamu světových kulturních památek UNESCO. Odtud 
pokračuje cesta vinicemi s několika dalšími zastave-
ními až k  budově Střední vinařské školy a  dále zpět 
do historické části města. Zde je možno procházku za-
končit v některém z řady vinných sklepů a prakticky si 
tak ověřit pravdivost získaných informací.

Délka trasy: 5 km
Povrch: silnice 3. třídy se střídají s polními cestami
Sjízdnost: náročný je výjezd z Valtic na Rajstnu 
a po polních cestách
Vhodné pro: turisticky založené cyklisty
Značení: vlastní značky s logem
Nástupní místo: Valtice

NaUčNÁ  sTEZKa  
PaVLoVsKé  VINICE  a VINNé  sKLEPY
Pokud chcete vidět místa, kde vína z Pavlova vznika-
jí, vydejte se po trase naučné stezky Pavlovské vinice 
a  vinné sklepy. Měří 3 km, je na  ní sedm zastavení 
a k jejímu zdolání vám bohatě postačí 1,5 hodiny. Se-
známíte se s místními viničními tratěmi a historií pav-
lovského vinařství, odhalíte, čím je jedinečný terroir 
Pálavy a představíme vám nejčastěji pěstované odrů-
dy i nejpozoruhodnější místa v Pavlově a okolí. Kromě 
vína od místních vinařů si tak z Pavlova odvezete také 
nezapomenutelné zážitky přímo ze sklepů a vinohra-
dů, tedy z míst, kde se naše vína rodí, zrají a vyrábějí. 

Délka trasy: 3,5 km
Povrch: ulice obce a polní cesty
Sjízdnost: kopcovitá krajina uchystá náročná místa, 
cesta po nezpevněných komunikacích může být ná-
ročnější ve vlhčím počasí
Vhodné pro: turisticky založené cyklisty
Značení: vlastní značky s logem
Nástupní místo: Pavlov
 

Dolní VěstoniceRyzlink vlašský na svazích Pálavy Dolní Věstonice

TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE 

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Pro jednodenní výlet strávený v tak 
bohatém vinařském regionu jako je 
Mikulovsko je vhodnou volbou pro 
poznání toho nejlepšího absolvovat 
okruh v blízkém okolí města Val-
tice, které se právem pyšní titulem 
Hlavní město vína. Okruh o délce 
20 km umožní dostatek času k ná-
vštěvě nejdůležitějších regionálních 
atrakcí, pokochání se výhledem 
z Rajstny i posezení ve vinných 
sklípcích Valtic nebo ve sklepní 
uličce Hlohovce. 

PRůběh  TRasY
Valtice–Úvaly–Sedlec–Hlohovec–
Lednicko-valtický areál–Valtice

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Valtice: zámek, muzeum vinařství, 
Valtické podzemí, Zámecké sklepy, 
kolonáda Rajstna
Hlohovec: sklepní ulička, Hraniční 
zámeček
Lednicko-valtický areál: Randez-
-vous, sv. Hubert, Tři grácie

VÍKEND  Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Okruh Mikulovské vinařské stezky 
je při sklepním bohatství příliš 

rozsáhlý i na dvoudenní výlet. 
Zaměříme se tedy na 2 základní 
oblasti regionu – Valticko a Pálavu. 
K okruhu využijeme vedle značené 
Mikulovské vinařské stezky i Vi-
nařskou naučnou stezku Mikulov, 
která nás provede přes Pálavu zpět 
do Mikulova. To nám poskytne do-
statek času jak pro hlídce historic-
kých pamětihodností a přírodních 
krás, tak k návštěvě vinných sklepů 
a posezení ve sklepních uličkách. 
Nocleh zvolíme v Mikulově, který 
skýtá dostatek možností. 

PRůběh  TRasY
1. den: Lednice (prohlídka zámku 
a parku)–Hlohovec (návštěva 
sklepní uličky a Hraničního zá-
mečku)–Valtice (prohlídka zámku, 
Zámeckých sklepů a Valtického 
podzemí, muzea vinařství a Salónu 
vín, výšlap na Kolonádu Rajstna)–
Úvaly–Sedlec–Mikulov (prohlídka 
zámku, regionálního muzea, zříce-
niny Kozí hrádek, Svatého kopečku, 
synagógy a židovského hřbitova, 
návštěva vinných sklepů) 
2. den: Mikulov (návštěva jeskyně 
Na Turoldu)–Klentnice (návštěva 
vinných sklepů a Café Fara)–Perná 
(návštěva vinných sklepů)–Horní 
Věstonice–Dolní Věstonice (ná-
vštěva sklepů)–Pavlov (návštěva 
sklepů, procházka naučnou stez-
kou)–Milovice–Bulhary–Lednice 

PRoDLoUžENý VÍKEND 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
(3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat dle 
kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských 
slavností. Účast na takové akci 
nám pak zabere minimálně půl 
dne. Vedle prohlídky historických 
pamětihodností a návštěvy a de-
gustace ve sklípcích tak můžeme 
prožít i kus živé vinařské a folklorní 
tradice přítomné zde na každém 
kroku. 
Vhodným doplněním programu je 
plavba po Zámecké Dyji v Lednic-
kém parku. 
Pro milovníky přírodních krás je 
třeba doporučit zejména v průbě-
hu jarních měsíců výlet do větší 
hloubky Pavlovských vrchů, pěší 
výstup na hrad Děvičky nebo okruh 
okolo Děvína. Specifické kouzlo 
mají i podyjské luhy ovšem je tře-
ba myslet na fakt, že během jara 
mohou být některé úseky okolo 
řek zatopeny, jak se na pravý lužní 
les sluší. 
Noclehy je vhodné rezervovat v do-
statečném předstihu, kulturní akce 
přitahují do regionu velké množství 
turistů.
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VINaŘsKý  REgIoN 
DUNaJoVICKýCh  VRChů

Pěstování révy vinné má na Dunajovických vrších pra-
starou tradici zavedenou již Římany, kteří kolem roku 
175 před naším letopočtem přišli k Syslí hoře u Mušo-
va. Nejdéle je osázena vinnou révou na jihu Stará hora. 
Ve  válečných letech 1463–1479 vinice ležely ladem. 
Další vinice byly založeny na  Slunečné hoře až roku 
1630. Zvláštností zdejšího vinařství je horenské právo 
Do roku 1870 se pěstovaly většinou odrůdy Frankovka, 
Muškát. Později se začaly pěstovat Ryzlink vlašský, 
Gutedel, Modrý Portugal, Tramín, Sylván a  Neuburg. 
Dnes se v hlinitějších půdách Dunajovických vrchů daří 
Ryzlinku vlašskému a Veltlínskému zelenému. Od dob 
2. světové války leží velké plochy bývalých vinic ladem 
a přeměnili se v krajinu volné přírody. 

Na TRasE  VINaŘsKého 
oKRUhU  sTaRÁ  hoRa

Cyklistický okruh Stará hora začíná v Mikulově a vede 
přes Bavory, Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí do vinic 
na  Staré hoře v  Novosedlích, kterými prochází nauč-
ná stezka doprovázena panely, které popisují přímo 
na  místě pěstované odrůdy vín. Odtud cyklotrasa 
pokračuje do Dobrého Pole, Březí a zpět do Mikulova. 
Na  trase si turisté prohlédnou vinice pod Pálavou, 
mohou navštívit vinařství na trase a blíže se seznámí 
s  malebnou vinařskou krajinou Mikulovska. V  No-
vosedlech je čeká prohlídka naučné stezky Stará Hora 
s  možností návštěv a  prohlídky vinařství Marcinčák, 
nebo vinařství Kovacs, kde mohou vidět výrobu vína 
a celoročně ochutnat znamenitá vína. 
Pro start okruhu se proto nejlépe hodí Mikulov, nejen 
vinařské centrum, ale především město neobvyklé 
koncentrace jedinečných – především renesančních 
a  barokních –  památek. Toto moravské zemské stře-
disko židovské komunity, stejně jako rodové sídlo 
mocných Dietrichštejnů nese na své tváři mnohé sto-
py svých někdejších správců: hrdě se vypínající zá-
mecká věž zve k  návštěvě  zámeckých expozic  nebo 
obřího  vinného sklepa, náměstí a  ulice barokního 
centra vypráví  honosnými měšťanskými domy  o  bo-
hatství a  luxusu kraje, stejně jako zákoutí kostelů 
a  synagógy  o  duchovní hloubce jeho obyvatel. A  nad 
městskou siluetou na bílých skalách trčí zbytek věže 
strážního  Kozího hrádku  jako památka mnohých 
útrap města ležícího na hlavní trase mezi moravskou 
a  rakouskou metropolí. Mikulovskými zákoutími je 
možno bloudit celý den a přesto je nespatřit všechny. 
Pokud však hledáme více přírody a rozhledů viničních 

tratí, zamíříme raději nejkratší cestou městem vzhůru 
do kopců Pavlovských a Dunajovických.
Údolní cestou mezi  Svatým kopečkem  na  straně jižní 
lesnatým Turoldem na straně severní opustíme město 
do Pavlovských vrchů a symbolicky překročíme hlav-
ní hřeben Pálavy u Kočičí skály. Před námi se rozklá-
dá pod překrásnou přírodní scenérií západních svahů 
Pavlovských kopců  půvabná vinařská obec Bavory. 
Obyvatelé Bavor odnepaměti pěstovali ve  vinohra-
dech pod Pálavou vinnou révu. Vyrobená, především 
bílá vína, pak prodávali hostinským v  sousedství 
a  obchodníkům. Zemědělský a  vinařský ráz si obec 
uchovává dodnes. Na obecní pečeti Bavor je vyobraze-
na věž kostela mezi 2 révovými ratolestmi. Do dnešní 
tuto tradici proslavuje vinařství Tanzberg, ke kterému 
náleží jak mnohé z  okolních viničních tratí, tak vý-
znamné vinné sklepy při okraji obce.
Také sousední obcí Perná v  blízkosti dnešní státní 
silnice Brno–Mikulov–Vídeň vedla už v  minulosti dů-
ležitá obchodní cesta. Starobylá osada na  panství 
mikulovském je vzpomínána již ve  13. století. První 
doložené písemné prameny se datují k roku 1322 a ves 
je nazývána Pairdorf. Ovšem ojedinělé archeologické 
nálezy dokládají přítomnost člověka již z  doby ka-
menné, jiné v severní části obce – sídliště z mladší doby 
bronzové, nálezy kultury volutové a  výskyt četných 
popelnicových polí.
Dolní Dunajovice, největší vinařská obec v ČR, spravu-
je plochu vinic přes 56 ha. Starobylou obec zdobí ba-
rokní kostel sv. Jiljí s gotickým jádrem, i když za svůj 
vzhled vděčí úpravám poloviny 19. století, a  barokní 
fara i pranýř z 18. století. Venkovská stavení s barok-
ními štíty tvořící hlavní náves obce nesou dodnes sto-
py života a  hospodářství původních německých oby-

sTEZKa  sTaRÁ  hoRa 
www.stezky.cz I www.novosedlynamorave.cz
mapa na stranách 48–49, 74–75

Cyklistický okruh „Stará hora“ obkružuje Dunajovické vrchy 
na  západ od  bradla Pavlovských vrchů a  na  jih od  Novomlýn-
ských nádrží a  protíná i  jižní část Pálavy severně od  Mikulova. 
Skýtá tak návštěvu všech typických krajinných prvků této části 
jižní Moravy. Vede rovinnou nebo mírně kopcovitou viniční kraji-
nou na pravém břehu Dyje po místních komunikacích, silnicích 
3. třídy a  bývalých signálkách, v  okolí Bavor také po  polních 
cestách. Často v souběhu s některou trasou značenou čísly nebo 
logem vinařských stezek. Součástí okruhu je i terénní vinařská 
naučná stezka Stará hora celoročně přístupná ve vinicích vinař-
ství Marcinčák v  Novosedlech, s  panely, které popisují přímo 
na místě pěstované odrůdy vín.

Délka trasy: 37 km
Povrch: silnice a část je vedena po as-
faltových polních cestách
Sjízdnost: nenáročný okruh je celo-
ročně sjízdný, travnaté a nezpevněné 
cesty jsou za mokra přístupné pouze 
horském kole
Vhodné pro: střední náročnost
Značení: značky s logem trasy
Nejvyšší bod: 341 m n.m., u Turoldu
Nejnižší bod: 173 m n.m., u Drnholce
Nástupní místa: Mikulov, Dolní Dunajo-
vice, Novosedly
Vlaková nádraží na trase: Mikulov, 
Březí, Dobré Pole, Novosedly

Vinice u Novosedel

68
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VINaŘsKý  REgIoN 
DUNaJoVICKýCh  VRChů

Pěstování révy vinné má na Dunajovických vrších pra-
starou tradici zavedenou již Římany, kteří kolem roku 
175 před naším letopočtem přišli k Syslí hoře u Mušo-
va. Nejdéle je osázena vinnou révou na jihu Stará hora. 
Ve  válečných letech 1463–1479 vinice ležely ladem. 
Další vinice byly založeny na  Slunečné hoře až roku 
1630. Zvláštností zdejšího vinařství je horenské právo 
Do roku 1870 se pěstovaly většinou odrůdy Frankovka, 
Muškát. Později se začaly pěstovat Ryzlink vlašský, 
Gutedel, Modrý Portugal, Tramín, Sylván a  Neuburg. 
Dnes se v hlinitějších půdách Dunajovických vrchů daří 
Ryzlinku vlašskému a Veltlínskému zelenému. Od dob 
2. světové války leží velké plochy bývalých vinic ladem 
a přeměnili se v krajinu volné přírody. 

Na TRasE  VINaŘsKého 
oKRUhU  sTaRÁ  hoRa

Cyklistický okruh Stará hora začíná v Mikulově a vede 
přes Bavory, Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí do vinic 
na  Staré hoře v  Novosedlích, kterými prochází nauč-
ná stezka doprovázena panely, které popisují přímo 
na  místě pěstované odrůdy vín. Odtud cyklotrasa 
pokračuje do Dobrého Pole, Březí a zpět do Mikulova. 
Na  trase si turisté prohlédnou vinice pod Pálavou, 
mohou navštívit vinařství na trase a blíže se seznámí 
s  malebnou vinařskou krajinou Mikulovska. V  No-
vosedlech je čeká prohlídka naučné stezky Stará Hora 
s  možností návštěv a  prohlídky vinařství Marcinčák, 
nebo vinařství Kovacs, kde mohou vidět výrobu vína 
a celoročně ochutnat znamenitá vína. 
Pro start okruhu se proto nejlépe hodí Mikulov, nejen 
vinařské centrum, ale především město neobvyklé 
koncentrace jedinečných – především renesančních 
a  barokních –  památek. Toto moravské zemské stře-
disko židovské komunity, stejně jako rodové sídlo 
mocných Dietrichštejnů nese na své tváři mnohé sto-
py svých někdejších správců: hrdě se vypínající zá-
mecká věž zve k  návštěvě  zámeckých expozic  nebo 
obřího  vinného sklepa, náměstí a  ulice barokního 
centra vypráví  honosnými měšťanskými domy  o  bo-
hatství a  luxusu kraje, stejně jako zákoutí kostelů 
a  synagógy  o  duchovní hloubce jeho obyvatel. A  nad 
městskou siluetou na bílých skalách trčí zbytek věže 
strážního  Kozího hrádku  jako památka mnohých 
útrap města ležícího na hlavní trase mezi moravskou 
a  rakouskou metropolí. Mikulovskými zákoutími je 
možno bloudit celý den a přesto je nespatřit všechny. 
Pokud však hledáme více přírody a rozhledů viničních 

tratí, zamíříme raději nejkratší cestou městem vzhůru 
do kopců Pavlovských a Dunajovických.
Údolní cestou mezi  Svatým kopečkem  na  straně jižní 
lesnatým Turoldem na straně severní opustíme město 
do Pavlovských vrchů a symbolicky překročíme hlav-
ní hřeben Pálavy u Kočičí skály. Před námi se rozklá-
dá pod překrásnou přírodní scenérií západních svahů 
Pavlovských kopců  půvabná vinařská obec Bavory. 
Obyvatelé Bavor odnepaměti pěstovali ve  vinohra-
dech pod Pálavou vinnou révu. Vyrobená, především 
bílá vína, pak prodávali hostinským v  sousedství 
a  obchodníkům. Zemědělský a  vinařský ráz si obec 
uchovává dodnes. Na obecní pečeti Bavor je vyobraze-
na věž kostela mezi 2 révovými ratolestmi. Do dnešní 
tuto tradici proslavuje vinařství Tanzberg, ke kterému 
náleží jak mnohé z  okolních viničních tratí, tak vý-
znamné vinné sklepy při okraji obce.
Také sousední obcí Perná v  blízkosti dnešní státní 
silnice Brno–Mikulov–Vídeň vedla už v  minulosti dů-
ležitá obchodní cesta. Starobylá osada na  panství 
mikulovském je vzpomínána již ve  13. století. První 
doložené písemné prameny se datují k roku 1322 a ves 
je nazývána Pairdorf. Ovšem ojedinělé archeologické 
nálezy dokládají přítomnost člověka již z  doby ka-
menné, jiné v severní části obce – sídliště z mladší doby 
bronzové, nálezy kultury volutové a  výskyt četných 
popelnicových polí.
Dolní Dunajovice, největší vinařská obec v ČR, spravu-
je plochu vinic přes 56 ha. Starobylou obec zdobí ba-
rokní kostel sv. Jiljí s gotickým jádrem, i když za svůj 
vzhled vděčí úpravám poloviny 19. století, a  barokní 
fara i pranýř z 18. století. Venkovská stavení s barok-
ními štíty tvořící hlavní náves obce nesou dodnes sto-
py života a  hospodářství původních německých oby-

sTEZKa  sTaRÁ  hoRa 
www.stezky.cz I www.novosedlynamorave.cz
mapa na stranách 48–49, 74–75

Cyklistický okruh „Stará hora“ obkružuje Dunajovické vrchy 
na  západ od  bradla Pavlovských vrchů a  na  jih od  Novomlýn-
ských nádrží a  protíná i  jižní část Pálavy severně od  Mikulova. 
Skýtá tak návštěvu všech typických krajinných prvků této části 
jižní Moravy. Vede rovinnou nebo mírně kopcovitou viniční kraji-
nou na pravém břehu Dyje po místních komunikacích, silnicích 
3. třídy a  bývalých signálkách, v  okolí Bavor také po  polních 
cestách. Často v souběhu s některou trasou značenou čísly nebo 
logem vinařských stezek. Součástí okruhu je i terénní vinařská 
naučná stezka Stará hora celoročně přístupná ve vinicích vinař-
ství Marcinčák v  Novosedlech, s  panely, které popisují přímo 
na místě pěstované odrůdy vín.

Délka trasy: 37 km
Povrch: silnice a část je vedena po as-
faltových polních cestách
Sjízdnost: nenáročný okruh je celo-
ročně sjízdný, travnaté a nezpevněné 
cesty jsou za mokra přístupné pouze 
horském kole
Vhodné pro: střední náročnost
Značení: značky s logem trasy
Nejvyšší bod: 341 m n.m., u Turoldu
Nejnižší bod: 173 m n.m., u Drnholce
Nástupní místa: Mikulov, Dolní Dunajo-
vice, Novosedly
Vlaková nádraží na trase: Mikulov, 
Březí, Dobré Pole, Novosedly

Vinice u Novosedel
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vatel příhraničí. V obci se např. narodil i první rakous-
ký prezident dr. Karel Renner. 
Zde nad Dunajovicemi se zdvíhají rozsáhlé Dunajovic-
ké kopce. Cenné území chráněné jako unikátní národ-
ní přírodní rezervace  se nachází na  západním svahu 
Zadního dunajovického hřbetu od  Malé Slunečné až 
po nejvyšší bod pahorkatiny Velkou Slunečnou (283 m 
n. m.). Nejvyšší vrchol má v sobě kouzlo i znamení ne-
dokončené práce: Velká Slunečná byla zterasována, 
nebyla však nikdy vinicemi osázena, a tak se změnila 
do dnešních dnů ve step. Dnes vládne na terasách ko-
lonie divokých králíků a  nad jejich hlavami jen sviští 
vítr.
Polní a  stepní úsek od  Dunajovic končí ve  vinicích 
západních svahů, jimiž se Dunajovické kopce kloní 
do  dyjské nivy zatopené horním cípem Novomlýn-
ských nádrží. Brod nad Dyjí svědčí svým názvem o sta-
rodávném významu místa na stezkách, kde bylo mož-
né překonat nížinný tok Dyje. Ve vesnici nás jak jinak 
přivítá vinařská kolonie. Strmější svahy pahorkatiny, 
na jejichž úpatí dospějeme na dohled Novosedel, jsou 
onou proslulou Starou horou, za jejímž poznáním jsme 
se na tento výlet vydali. Místo návštěvy vesnice, která 
se sice  chlubí jednou z  mála původních románských 
staveb na Břeclavsku, kostelem sv. Oldřicha, tak za-
míříme k viniční trati, jejíž historii i současnost mapu-
je naučná vinařská stezka Stará Hora. Vede vinicemi 
až na vrcholek kopce s výjimečným rozhledem do kra-
jiny pod Pálavou. 3,5 km okruhu osazeného 11 panely 
informuje o odrůdové skladbě zdejších vinic, podrob-
nosti o  vinařství, vinohradnictví, vinařském záko-
ně  i  zásadách správné degustace vína.  Návštěvu na-
učné stezky můžeme zakončit  prohlídkou  vinařství 
Marcinčák, kde je k  vidění výroba vína a  celoroční 
ochutnávka vín z  tohoto vinařství. Pro organizované 
skupiny lze dohodnout i posezení v degustačním skle-
pě s občerstvením nebo celý moravský vinařský večer, 
třeba i s cimbálovou muzikou a řízenou degustací vín. 

Podobně proslulým je Vinařský dvůr Kovács  se skle-
pem na Mikulovské ulici.
Nejjižnější část Dunajovických kopců patří další uni-
kátní kulturní kolonii, jíž bylo zdejší po několik staletí 
až do  poválečného období trvající osídlení chorvat-
skými obyvateli, kteří se uprchli v 16. století z jihu před 
Turky. Po moravsku tehdy zvaní Charváti osídlili jižní 
Břeclavsko a Mikulovsko, a Nový Přerov a Dobré Pole 
na  naší cestě byly jejich vesnicemi. I  když byli odtud 
vysídleni v  letech 1947–1951 do  vnitrozemí, krajina 
a architektura nese stopy jejich práce dodnes. Dlouho-
letá blízkost Železné opony totiž území zakonzervo-
vala, že se od těch dob nemělo šanci nijak rozvinout. 
To pociťuje teprve nyní, kdy se i díky rušné cykloturis-
tice dostaly obě vsi na  trasy hlavních domácích i  ev-
ropských cyklistických tepen jakými jsou třeba Gree-
nways Praha-Wien nebo budoucí EuroVelo 9.    Tak se 
zapomenutého koutu Nového Přerova stala navíc kři-
žovatkou tras Greenways s upravenou vesnicí a útul-
ným cyklokempem v bývalém Jáňově dvoře.
Malebné návrší Přerovského vrchu (237 m n. m.) zna-
jí nejen botanici jako kavylovou step, ale především 
vinaři. Vždyť je, jako mnoho jiných zákoutí  nad  No-
vým Přerovem osázeno vinohrady, mezi kterými jsou 
roztroušeny sklepy. Ty zde dávní   charvátští osadníci 
vybudovali s vkusem a sedláckou neokázalostí. U ná-
draží  v  Březí  se pak vyplatí odbočit  do  obce.  Sklepní 
kolonie U rybníka je ukázkou sklepní moderny z 20 let 
minulého st., v sousední Sklepní ulici má sídlo několik 
vinařů nabízejících ochutnávky vína i poučení o vinař-
ských technologiích.
Závěr našeho putování koutem Mikulovska zakon-
číme dojezdem po  bývalé pohraniční strážní stezce – 
signálce – zpět do metropole regionu. K nádraží nebo 
na závěr do nějakého příjemného vinného zákoutí.

MIKULoV
Viz Mikulovská vinařská stezka

baVoRY
bavory.cz 

Starobylá osada na  panství mikulovském je vzpomí-
nána již ve  13. století. Obyvatelé Bavor odnepaměti 
pěstovali ve vinohradech pod Pálavou vinnou révu. Vy-
robená, především bílá vína, pak prodávali hostinským 
v  sousedství a  obchodníkům. Zemědělský a  vinařský 
ráz si obec uchovává dodnes. Na  obecní pečeti Bavor 
je vyobrazena věž kostela mezi 2 révovými ratolestmi. 
Kostel sv. Kateřiny z  roku 1742 byl původně postaven 
jako kaple na místě starší gotické stavby, věž byla při-
stavěna v  roce 1791. Pod jihozápadním svahem bájné 
„Stolové hory“ – národní přírodní rezervace „Tabulová“, 
se vyskytuje většina význačných biotopů Pálavy (skály, 
skalní, drnové a luční stepi i stepní lada) s bohatým za-
stoupením chráněných druhů rostlin i živočichů. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Vinný košt (březen/duben) 

PERNÁ
www.obec-perna.cz 

Vinařství lze ve  zdejší obci doložit již od  14. století. 
Perenské víno z Purgmanické hory bylo známé široko 
daleko. Roku 1946 byla v Perné založena šlechtitelská 
vinařská stanice, která se postupně stala významným 
centrem vinohradského výzkumu. Prvním význam-
ným úspěchem v rámci celé republiky bylo vyšlechtění 
odrůdy „Pálava“ v  roce 1979, další odrůda „Aurelius“ 
byla přiznána v roce 1983. Z nejoblíbenějších odrůd se 
tu pěstuje Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Müller-
-Thurgau, Sauvignon, Moravský muškát, z  červených 
jsou to pak Svatovavřinecké, André a Frankovka. V ka-
tastru obce je vysázeno asi 200 ha vinic, stále přitom 
probíhá další výsadba a rozšiřování sklepního hospo-
dářství, často v  kombinaci s  ubytováním pro domácí 
i  zahraniční turisty. Ty sem kromě dobrého vína láká 
i krásná příroda a četnost kulturních památek v blíz-
kém okolí. Kostel sv. Mikuláše se řadí mezi architekto-
nické skvosty Moravy.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Perenský košt (květen) 
•  Hody (srpen)
•  Vinobraní (říjen)

DoLNÍ DUNaJoVICE
www.dolni-dunajovice.cz 

Dunajovice byly proslulé již v  dávné minulosti svými 
vinohrady a náležely k jedné z nejproduktivnějších ob-
lastí. Řídily se horenským řádem z roku 1685. Ve zná-
most vešly i archeologickými nálezy pohřebiště s ko-
vovými součástkami jezdecké výstroje dokládající vliv 
avarského prostředí do Velké Moravy. Farní kostel sv. 

Jiljí stojí na vyvýšeném místě uprostřed obce od počát-
ku 16.století. V  Dolních Dunajovicích se narodil roku 
1870 Karel Renner, spolkový kancléř Rakouska v  le-
tech 1918–1920 a  v  období 1945–1950 první rakouský 
prezident. Na místě jeho rodného domku byl vybudo-
ván v  letech 1999–2000 polyfunkční dům, který nese 
název „Dům Dr. Karla Rennera – Fórum pro Česko-ra-
kouský dialog“.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Degustace (březen)
•  Výstava vín (Velikonoční neděle) 
•  Letní hodky (červen)
•  Dětské krojované hodečky (červen)
•  Otevřené sklepy Březí a Dolní Dunajovice (červen)
•  Letní otevřené sklepy (1. 7.–31. 8.)
•  Letní slavnosti vína (srpen)
•  Hody (září)
•  Dunajovické vinobraní (září)
•  Mikulášský košt (6. 12.)

DUNaJoVICKé  VRChY 
Oblast, nad jejíž polohou se zamyslí i  leckterý znalec 
moravských krajů. Přesto, že leží v těsném sousedství 
turisty přeplněné pálavského bradla, může se nazý-
vat nejzapomenutějším koutem jižní Moravy.  Ještě 
za  války se všude kolem rozkládaly vinohrady, sady 
a  polnosti. Strmé terasy starých vinic jsou ostatně 
dobře patrné dodnes, i  když některé trati, např. tera-
sy nejvyššího vrchu Velká Slunečná, nestačily být ani 
osázeny. Po válce totiž především odsun Němců smetl 
zcela původní obyvatelstvo a  po  následné kolektivi-
zaci zemědělství zůstalo toto území z  větší části ležet 

Bavory

BřezíDolní Dunajovice Vinařský lis v Bavorech
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vatel příhraničí. V obci se např. narodil i první rakous-
ký prezident dr. Karel Renner. 
Zde nad Dunajovicemi se zdvíhají rozsáhlé Dunajovic-
ké kopce. Cenné území chráněné jako unikátní národ-
ní přírodní rezervace  se nachází na  západním svahu 
Zadního dunajovického hřbetu od  Malé Slunečné až 
po nejvyšší bod pahorkatiny Velkou Slunečnou (283 m 
n. m.). Nejvyšší vrchol má v sobě kouzlo i znamení ne-
dokončené práce: Velká Slunečná byla zterasována, 
nebyla však nikdy vinicemi osázena, a tak se změnila 
do dnešních dnů ve step. Dnes vládne na terasách ko-
lonie divokých králíků a  nad jejich hlavami jen sviští 
vítr.
Polní a  stepní úsek od  Dunajovic končí ve  vinicích 
západních svahů, jimiž se Dunajovické kopce kloní 
do  dyjské nivy zatopené horním cípem Novomlýn-
ských nádrží. Brod nad Dyjí svědčí svým názvem o sta-
rodávném významu místa na stezkách, kde bylo mož-
né překonat nížinný tok Dyje. Ve vesnici nás jak jinak 
přivítá vinařská kolonie. Strmější svahy pahorkatiny, 
na jejichž úpatí dospějeme na dohled Novosedel, jsou 
onou proslulou Starou horou, za jejímž poznáním jsme 
se na tento výlet vydali. Místo návštěvy vesnice, která 
se sice  chlubí jednou z  mála původních románských 
staveb na Břeclavsku, kostelem sv. Oldřicha, tak za-
míříme k viniční trati, jejíž historii i současnost mapu-
je naučná vinařská stezka Stará Hora. Vede vinicemi 
až na vrcholek kopce s výjimečným rozhledem do kra-
jiny pod Pálavou. 3,5 km okruhu osazeného 11 panely 
informuje o odrůdové skladbě zdejších vinic, podrob-
nosti o  vinařství, vinohradnictví, vinařském záko-
ně  i  zásadách správné degustace vína.  Návštěvu na-
učné stezky můžeme zakončit  prohlídkou  vinařství 
Marcinčák, kde je k  vidění výroba vína a  celoroční 
ochutnávka vín z  tohoto vinařství. Pro organizované 
skupiny lze dohodnout i posezení v degustačním skle-
pě s občerstvením nebo celý moravský vinařský večer, 
třeba i s cimbálovou muzikou a řízenou degustací vín. 

Podobně proslulým je Vinařský dvůr Kovács  se skle-
pem na Mikulovské ulici.
Nejjižnější část Dunajovických kopců patří další uni-
kátní kulturní kolonii, jíž bylo zdejší po několik staletí 
až do  poválečného období trvající osídlení chorvat-
skými obyvateli, kteří se uprchli v 16. století z jihu před 
Turky. Po moravsku tehdy zvaní Charváti osídlili jižní 
Břeclavsko a Mikulovsko, a Nový Přerov a Dobré Pole 
na  naší cestě byly jejich vesnicemi. I  když byli odtud 
vysídleni v  letech 1947–1951 do  vnitrozemí, krajina 
a architektura nese stopy jejich práce dodnes. Dlouho-
letá blízkost Železné opony totiž území zakonzervo-
vala, že se od těch dob nemělo šanci nijak rozvinout. 
To pociťuje teprve nyní, kdy se i díky rušné cykloturis-
tice dostaly obě vsi na  trasy hlavních domácích i  ev-
ropských cyklistických tepen jakými jsou třeba Gree-
nways Praha-Wien nebo budoucí EuroVelo 9.    Tak se 
zapomenutého koutu Nového Přerova stala navíc kři-
žovatkou tras Greenways s upravenou vesnicí a útul-
ným cyklokempem v bývalém Jáňově dvoře.
Malebné návrší Přerovského vrchu (237 m n. m.) zna-
jí nejen botanici jako kavylovou step, ale především 
vinaři. Vždyť je, jako mnoho jiných zákoutí  nad  No-
vým Přerovem osázeno vinohrady, mezi kterými jsou 
roztroušeny sklepy. Ty zde dávní   charvátští osadníci 
vybudovali s vkusem a sedláckou neokázalostí. U ná-
draží  v  Březí  se pak vyplatí odbočit  do  obce.  Sklepní 
kolonie U rybníka je ukázkou sklepní moderny z 20 let 
minulého st., v sousední Sklepní ulici má sídlo několik 
vinařů nabízejících ochutnávky vína i poučení o vinař-
ských technologiích.
Závěr našeho putování koutem Mikulovska zakon-
číme dojezdem po  bývalé pohraniční strážní stezce – 
signálce – zpět do metropole regionu. K nádraží nebo 
na závěr do nějakého příjemného vinného zákoutí.

MIKULoV
Viz Mikulovská vinařská stezka

baVoRY
bavory.cz 

Starobylá osada na  panství mikulovském je vzpomí-
nána již ve  13. století. Obyvatelé Bavor odnepaměti 
pěstovali ve vinohradech pod Pálavou vinnou révu. Vy-
robená, především bílá vína, pak prodávali hostinským 
v  sousedství a  obchodníkům. Zemědělský a  vinařský 
ráz si obec uchovává dodnes. Na  obecní pečeti Bavor 
je vyobrazena věž kostela mezi 2 révovými ratolestmi. 
Kostel sv. Kateřiny z  roku 1742 byl původně postaven 
jako kaple na místě starší gotické stavby, věž byla při-
stavěna v  roce 1791. Pod jihozápadním svahem bájné 
„Stolové hory“ – národní přírodní rezervace „Tabulová“, 
se vyskytuje většina význačných biotopů Pálavy (skály, 
skalní, drnové a luční stepi i stepní lada) s bohatým za-
stoupením chráněných druhů rostlin i živočichů. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Vinný košt (březen/duben) 

PERNÁ
www.obec-perna.cz 

Vinařství lze ve  zdejší obci doložit již od  14. století. 
Perenské víno z Purgmanické hory bylo známé široko 
daleko. Roku 1946 byla v Perné založena šlechtitelská 
vinařská stanice, která se postupně stala významným 
centrem vinohradského výzkumu. Prvním význam-
ným úspěchem v rámci celé republiky bylo vyšlechtění 
odrůdy „Pálava“ v  roce 1979, další odrůda „Aurelius“ 
byla přiznána v roce 1983. Z nejoblíbenějších odrůd se 
tu pěstuje Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Müller-
-Thurgau, Sauvignon, Moravský muškát, z  červených 
jsou to pak Svatovavřinecké, André a Frankovka. V ka-
tastru obce je vysázeno asi 200 ha vinic, stále přitom 
probíhá další výsadba a rozšiřování sklepního hospo-
dářství, často v  kombinaci s  ubytováním pro domácí 
i  zahraniční turisty. Ty sem kromě dobrého vína láká 
i krásná příroda a četnost kulturních památek v blíz-
kém okolí. Kostel sv. Mikuláše se řadí mezi architekto-
nické skvosty Moravy.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Perenský košt (květen) 
•  Hody (srpen)
•  Vinobraní (říjen)

DoLNÍ DUNaJoVICE
www.dolni-dunajovice.cz 

Dunajovice byly proslulé již v  dávné minulosti svými 
vinohrady a náležely k jedné z nejproduktivnějších ob-
lastí. Řídily se horenským řádem z roku 1685. Ve zná-
most vešly i archeologickými nálezy pohřebiště s ko-
vovými součástkami jezdecké výstroje dokládající vliv 
avarského prostředí do Velké Moravy. Farní kostel sv. 

Jiljí stojí na vyvýšeném místě uprostřed obce od počát-
ku 16.století. V  Dolních Dunajovicích se narodil roku 
1870 Karel Renner, spolkový kancléř Rakouska v  le-
tech 1918–1920 a  v  období 1945–1950 první rakouský 
prezident. Na místě jeho rodného domku byl vybudo-
ván v  letech 1999–2000 polyfunkční dům, který nese 
název „Dům Dr. Karla Rennera – Fórum pro Česko-ra-
kouský dialog“.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Degustace (březen)
•  Výstava vín (Velikonoční neděle) 
•  Letní hodky (červen)
•  Dětské krojované hodečky (červen)
•  Otevřené sklepy Březí a Dolní Dunajovice (červen)
•  Letní otevřené sklepy (1. 7.–31. 8.)
•  Letní slavnosti vína (srpen)
•  Hody (září)
•  Dunajovické vinobraní (září)
•  Mikulášský košt (6. 12.)

DUNaJoVICKé  VRChY 
Oblast, nad jejíž polohou se zamyslí i  leckterý znalec 
moravských krajů. Přesto, že leží v těsném sousedství 
turisty přeplněné pálavského bradla, může se nazý-
vat nejzapomenutějším koutem jižní Moravy.  Ještě 
za  války se všude kolem rozkládaly vinohrady, sady 
a  polnosti. Strmé terasy starých vinic jsou ostatně 
dobře patrné dodnes, i  když některé trati, např. tera-
sy nejvyššího vrchu Velká Slunečná, nestačily být ani 
osázeny. Po válce totiž především odsun Němců smetl 
zcela původní obyvatelstvo a  po  následné kolektivi-
zaci zemědělství zůstalo toto území z  větší části ležet 

Bavory

BřezíDolní Dunajovice Vinařský lis v Bavorech
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ladem. A  život se v  tomto koutu zastavil: staré kříže 
a  kapličky, opuštěné vinohrady a  neobdělávaná pole 
vytvářejí zvláštní dojem země bez lidí. Na  neobdělá-
vané plochy se však vrátila příroda a vytvořila model 
různých sukcesních společenstev rostlin. Typickými 
jsou zde drnové stepi s několika druhy kavylů a řadou 
dalších stepních druhů rostlin, přičemž mnohé z  nich 
náležejí u nás k velmi vzácným. Proto se i jádru území 
dostalo ochrany jako národní přírodní rezervace. 

bRoD  NaD  DYJÍ
Viz Mikulovská vinařská stezka

NoVosEDLY
www.novosedlynamorave.cz 

Jde o jednu ze čtyř největších moravských vinařských 
obcí. Zdejší opulentní vína vynikají mohutností a jedi-
nečným charakterem. Lisovny se sklepy byly budová-
ny již od  18. st. jako víceúčelové hospodářské stavby, 
nesloužily tedy pouze k  uskladnění vína. Během své-
ho putování po sklepech nevynechejte areál Vinařský 
dvůr Kovacs. Z pamětihodností stojí za vidění novose-
delský románský kostel sv. Oldřicha a budova radnice 
z roku 1913.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Posezení u cimbálu (červen)

•  Hody (srpen)
•  Vinobraní (září)

NaUčNÁ  sTEZKa  sTaRÁ  hoRa 
Vinicemi vinařství Marcinčák vede i  naučná stezka 
Stará hora. Viniční lokalita Stará hora je vrch neda-
leko Novosedel, z jehož vrcholku je výjimečný rozhled 
do krajiny pod Pálavou. Celková délka okruhu naučné 
stezky je 3,5 kilometru. Ve vinicích je umístěno celkem 
11 informačních panelů, které obsahují informace a za-
jímavosti o historii a současnosti pěstování révy v tra-
diční vinařské obci Novosedly, popis odrůd rostoucích 
ve zdejších vinicích, podrobnosti o vinařství, vinohrad-
nictví, vinařském zákoně a  také o  správné degustaci 
vína.

NoVý  PŘERoV
Viz Mikulovská vinařská stezka

DobRé  PoLE
Viz Mikulovská vinařská stezka

bŘEZÍ
Viz Mikulovská vinařská stezka

 

VELKoPaVLoVICKo

VELKoPaVLoVICKÁ  VINaŘsKÁ 
PoDobLasT

Velkopavlovicko zahrnuje území táh-
noucí se od  Brna směrem k  Břeclavi. Je 
vinařskou podoblastí s nejteplejším a nej-
slunnějším klimatem na  Moravě. Díky 
ideální poloze a  příznivým podmínkám 
se zde vinná réva pěstovala už v  dobách 
Velkomoravské říše. V centrální části po-
doblasti se nacházejí půdy na vápenitých 
jílech, slínech, pískovcích a  slepencích 
s vysokým obsahem hořčíku. Tato krajina 
je srdcem červených vín na Moravě. Půdní 
podmínky vyhovují hlavně modrým odrů-
dám, které tu jsou vysazeny na  viničních 
tratích táhnoucích se od  Hustopečí, přes 
Starovičky, Velké Pavlovice, Bořetice, Vr-
bici a Kobylí do města s největší rozlohou 
vinic v katastru obce – do Velkých Bílovic. 
V severní části oblasti se dobře daří bílým 
odrůdám Veltlínské zelené, Rulandské 
šedé, Tramín červený, Pálava a  Muškát 
moravský. Kolem Židlochovic se pěstují 
především burgundské odrůdy. Na nejvý-
še položených vinicích podoblasti, na Klo-
boucku, se daří hlavně Neuburskému 
a odrůdě Müller-Thurgau. Jihozápad a jih 
podoblasti je znám pěstováním Veltlín-
ského zeleného, Ryzlinku vlašského 
a Modrého Portugalu. Další nejvíce pěsto-
vané odrůdy: Svatovavřinecké, Frankov-
ka, Neuburské a Sauvignon.
Pod Velkopavlovickou podoblast spadá 
93 obcí, z  toho 77 vinařských. S  5  200 ha 
vinic je naší největší vinařskou podoblas-
tí. Nejvíce vinařů naleznete v  obci Velké 
Bílovice, kde je evidováno přes 1  000. 
Dalšími významnými vinařskými obcemi 
jsou Velké Pavlovice, Kobylí, Hustopeče, 
Rakvice, Němčičky, Zaječí, Přítluky, Bo-
řetice. Významným historickým vinař-
ským centrem podoblasti jsou Čejkovice 
s  gotickou tvrzí a  rozsáhlým sklepením, 
které tu vybudovali v roce 1232 templáři. 
Všichni jsou srdečně zváni tyto vinařské 
obce navštívit.
www.velkopavlovicko.cz

TIPY Na DoVoLENoU
Na sTEZCE

JEDEN  DEN Na sTaRé hoŘE 
Okruh vinařské stezky Stará hora 
je jako stvořený pro jednodenní 
výlet. Okruh seznámí s opomíje-
nější částí  bohatého vinařského 
regionu Mikulovska – Dunajovic-
kými vrchy s prastarou vinařskou 
tradicí, zapomenutými terasami 
proměněnými ve stepi a bývalými 
charvátskými vesnicemi. Jedinečný 
zážitek krajiny. 

PoPIs  TRasY
www.cyklo-jizni-morava.cz/vinar-
sky-okruh-stara-hora---stepni-
-stezky-stare-vinice-a-charvatske-
-vesnice

Mikulov–Bavory–Perná–Dolní 
Dunajovice–Brod n. D. –Novosed-

ly–Nový Přerov–Dobré Pole–Bře-
zí–Mikulov

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Mikulov: zámek, regionální muze-
um, zřícenina Kozí hrádek, Svatý 
kopeček, synagoga a židovský 
hřbitov, vinné sklepy, jeskyně 
Na Turoldu
Bavory: vinařství Tanzberg
Novosedly: vinařská naučná stez-
ka Stará hora; vinařství Marcinčák; 
Vinařský dvůr Kovács
Nový Přerov: ekofarma Jáňův dvůr 
s cyklokempem
Březí: vinařské kolonie U Rybníka 
a Sklepní ulice

VÍKEND Na sTaRé  hoŘE 
(2 DNY)
Víkend na vinařské stezce je 
nejlépe načasovat dle kalendáře 
vinařských akcí obcí a zúčastnit 

se některé z lokálních folklorních 
nebo vinařských slavností. Účast 
na takové akci nám pak zabere mi-
nimálně půl dne. Vedle prohlídky 
historických pamětihodností a ná-
vštěvy a degustace ve sklípcích tak 
můžeme prožít i kus živé vinařské 
a folklorní tradice přítomné zde 
na každém kroku. 
Pro milovníky přírodních krás je 
třeba doporučit zejména v průběhu 
jarních měsíců výlet z Bavor nebo 
Perné do větší hloubky Pavlov-
ských vrchů, nebo naopak toulky 
rozkvetlými stepmi Dunajovických 
vrchů. 
Noclehy je vhodné rezervovat 
v dostatečném předstihu, ideálním 
místem pro cyklisty je ekofarma 
Jáňův dvůr. Kulturní akce nicméně 
přitahují do velké množství turistů.

Vinice nad Němčičkami
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ladem. A  život se v  tomto koutu zastavil: staré kříže 
a  kapličky, opuštěné vinohrady a  neobdělávaná pole 
vytvářejí zvláštní dojem země bez lidí. Na  neobdělá-
vané plochy se však vrátila příroda a vytvořila model 
různých sukcesních společenstev rostlin. Typickými 
jsou zde drnové stepi s několika druhy kavylů a řadou 
dalších stepních druhů rostlin, přičemž mnohé z  nich 
náležejí u nás k velmi vzácným. Proto se i jádru území 
dostalo ochrany jako národní přírodní rezervace. 

bRoD  NaD  DYJÍ
Viz Mikulovská vinařská stezka

NoVosEDLY
www.novosedlynamorave.cz 

Jde o jednu ze čtyř největších moravských vinařských 
obcí. Zdejší opulentní vína vynikají mohutností a jedi-
nečným charakterem. Lisovny se sklepy byly budová-
ny již od  18. st. jako víceúčelové hospodářské stavby, 
nesloužily tedy pouze k  uskladnění vína. Během své-
ho putování po sklepech nevynechejte areál Vinařský 
dvůr Kovacs. Z pamětihodností stojí za vidění novose-
delský románský kostel sv. Oldřicha a budova radnice 
z roku 1913.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Posezení u cimbálu (červen)

•  Hody (srpen)
•  Vinobraní (září)

NaUčNÁ  sTEZKa  sTaRÁ  hoRa 
Vinicemi vinařství Marcinčák vede i  naučná stezka 
Stará hora. Viniční lokalita Stará hora je vrch neda-
leko Novosedel, z jehož vrcholku je výjimečný rozhled 
do krajiny pod Pálavou. Celková délka okruhu naučné 
stezky je 3,5 kilometru. Ve vinicích je umístěno celkem 
11 informačních panelů, které obsahují informace a za-
jímavosti o historii a současnosti pěstování révy v tra-
diční vinařské obci Novosedly, popis odrůd rostoucích 
ve zdejších vinicích, podrobnosti o vinařství, vinohrad-
nictví, vinařském zákoně a  také o  správné degustaci 
vína.

NoVý  PŘERoV
Viz Mikulovská vinařská stezka

DobRé  PoLE
Viz Mikulovská vinařská stezka

bŘEZÍ
Viz Mikulovská vinařská stezka

 

VELKoPaVLoVICKo

VELKoPaVLoVICKÁ  VINaŘsKÁ 
PoDobLasT

Velkopavlovicko zahrnuje území táh-
noucí se od  Brna směrem k  Břeclavi. Je 
vinařskou podoblastí s nejteplejším a nej-
slunnějším klimatem na  Moravě. Díky 
ideální poloze a  příznivým podmínkám 
se zde vinná réva pěstovala už v  dobách 
Velkomoravské říše. V centrální části po-
doblasti se nacházejí půdy na vápenitých 
jílech, slínech, pískovcích a  slepencích 
s vysokým obsahem hořčíku. Tato krajina 
je srdcem červených vín na Moravě. Půdní 
podmínky vyhovují hlavně modrým odrů-
dám, které tu jsou vysazeny na  viničních 
tratích táhnoucích se od  Hustopečí, přes 
Starovičky, Velké Pavlovice, Bořetice, Vr-
bici a Kobylí do města s největší rozlohou 
vinic v katastru obce – do Velkých Bílovic. 
V severní části oblasti se dobře daří bílým 
odrůdám Veltlínské zelené, Rulandské 
šedé, Tramín červený, Pálava a  Muškát 
moravský. Kolem Židlochovic se pěstují 
především burgundské odrůdy. Na nejvý-
še položených vinicích podoblasti, na Klo-
boucku, se daří hlavně Neuburskému 
a odrůdě Müller-Thurgau. Jihozápad a jih 
podoblasti je znám pěstováním Veltlín-
ského zeleného, Ryzlinku vlašského 
a Modrého Portugalu. Další nejvíce pěsto-
vané odrůdy: Svatovavřinecké, Frankov-
ka, Neuburské a Sauvignon.
Pod Velkopavlovickou podoblast spadá 
93 obcí, z  toho 77 vinařských. S  5  200 ha 
vinic je naší největší vinařskou podoblas-
tí. Nejvíce vinařů naleznete v  obci Velké 
Bílovice, kde je evidováno přes 1  000. 
Dalšími významnými vinařskými obcemi 
jsou Velké Pavlovice, Kobylí, Hustopeče, 
Rakvice, Němčičky, Zaječí, Přítluky, Bo-
řetice. Významným historickým vinař-
ským centrem podoblasti jsou Čejkovice 
s  gotickou tvrzí a  rozsáhlým sklepením, 
které tu vybudovali v roce 1232 templáři. 
Všichni jsou srdečně zváni tyto vinařské 
obce navštívit.
www.velkopavlovicko.cz

TIPY Na DoVoLENoU
Na sTEZCE

JEDEN  DEN Na sTaRé hoŘE 
Okruh vinařské stezky Stará hora 
je jako stvořený pro jednodenní 
výlet. Okruh seznámí s opomíje-
nější částí  bohatého vinařského 
regionu Mikulovska – Dunajovic-
kými vrchy s prastarou vinařskou 
tradicí, zapomenutými terasami 
proměněnými ve stepi a bývalými 
charvátskými vesnicemi. Jedinečný 
zážitek krajiny. 

PoPIs  TRasY
www.cyklo-jizni-morava.cz/vinar-
sky-okruh-stara-hora---stepni-
-stezky-stare-vinice-a-charvatske-
-vesnice

Mikulov–Bavory–Perná–Dolní 
Dunajovice–Brod n. D. –Novosed-

ly–Nový Přerov–Dobré Pole–Bře-
zí–Mikulov

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Mikulov: zámek, regionální muze-
um, zřícenina Kozí hrádek, Svatý 
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Vinice nad Němčičkami
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MoRaVsKÁ  VINNÁ  sTEZKa  
Na VELKoPaVLoVICKU
www.stezky.cz
mapa na stranách 74–75, 98–99

Délka trasy: 54 km
Povrch: 45 % klidné silnice 
3. třídy, 40 % zpevněné terén-
ní úseky, 15 % cyklostezky
Sjízdnost: trasa sjízdná 
celoročně
Vhodné pro: všechny skupi-
ny cykloturistů
Značení: cyklistické značky 
se stylizovaným sklepním 
žúdrem červené barvy
Nejvyšší bod: 310 m n. m.
Nejnižší bod: 180 m n. m.
Nástupní místa: Pouzdřany, 
Hustopeče, Velké Pavlovice, 
Kobylí, Klobouky u Brna, 
Čejkovice
Vlaková nádraží na trase: 
Pouzdřany, Popice, Husto-
peče, Velké Pavlovice, Boře-
tice, Kobylí, Brumovice, Čejč

Moravská vinná stezka je páteřní trasou sítě regio-
nálních cyklistických Moravských vinařských stezek 
vedoucích malebnou krajinou jihovýchodní Moravy. 
Stezka nabízí několikadenní putování krajem, který 
zdobí víno, venkovská krajina a  příroda, bohatá his-
torie a  živé tradice. Červené značení prochází všemi 
moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm 
z  deseti okruhů místních vinařských stezek. Na  její 
trase leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných 
přírodních lokalit i významné historické a architekto-
nické památky regionu. V kopcích Velkopavlovicka si 
na Moravské vinné stezce vychutnáte krátká stoupání 
i  daleké výhledy na  okraji Ždánického lesa, krásu li-
dové architektury, ticho a  harmonii upravených ves-
nic i  pohodovou jízdu mezi poli a  vinicemi. Stezka se 
klikatí nejprve hustopečským „krajem André“ do pro-
slaveného centra regionu – „Modrých hor“. Zabíhá 
na severněji položené Kloboucko a krajinou beze stínu 
přes již ke  Slovácku počítané Čejčsko se před pokra-
čováním na Hodonínsku rozloučí s Velkopavlovickem 
u proslulých templářských sklepů v Čejkovicích.  

Velkopavlovická 
vinařská stezka

Mutěnická 
vinařská stezka

Kyjovská 
vinařská stezka

Modré horyKrajem André
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Na TRasE  MoRaVsKé  VINNé  sTEZKY 
VELKoPaVLoVICKEM

hUsToPEčsKo
U  obecního úřadu v  Popicích vstupuje Moravská vin-
ná stezka do  Velkopavlovické vinařské podoblasti. 
Ve vesnici odbočí ze silnice do terénu a nově vyznače-
ným úsekem stoupá vinicemi firmy Sonberk na  vrch 
Žebrák. Dříve než dosáhnete místa dalekých výhledů, 
zastavte se na prohlídku a dvě deci ve vinařství Son-
berk. Elegantní sídlo firmy uprostřed vinic je ukázkou 
moderní vinařské architektury, unikátní technologie 
a jedinečných bílých vín. Terasa vinařství nabízí impo-
zantní výhled na Novomlýnské nádrže se siluetou do-
minant Pavlovských vrchů připomínající atmosférou 
obrazů Antonína Vojtka. 
Po krátké cestě ve společnosti modře značené Velko-
pavlovické vinařské klesá trasa stezky do  Hustopečí 
a vstupuje do vinařské oblasti, kterou charakterizuje 
vyšší zastoupení a  výborná kvalita červených vín. 
Středověká bašta moravského vinařství se chlubí 
několika cennými historickými památkami a  čilou 
vinařskou turistikou. Jejím centrem je Stálá vinařská 
expozice v renesančním domě U Synků, kde se dozvíte 
vše o  pěstování révy vinné i  výrobě vína. Rozhodne-
te-li se pro degustaci, můžete si vybrat ze čtyřiceti 
vzorků vinařů a  vinařských firem podoblasti. Košto-
vání ve společnosti správce expozice pana Sedláčka je 
mimořádným vinařským i  lidským zážitkem. V  domě 
U Synků sídlí i městské informační středisko, muzeum 
a galerie. Podjezdem dálnice nad Hustopečemi a v její 
blízkosti pokračuje trasa směrem na  východ polní 
cestou do Staroviček. Ve středu obce se po místní ko-

munikaci vrací podjezdem na  levou stranu dálnice, 
odkud vinicemi a sady dospěje do Velkých Pavlovic. 

PoPICE
www.obecpopice.eu 

Malebná vinařská obec se pyšní tím, že víno ze zdejších 
vinic bylo dodáváno až na královský stůl. Ve sklepích 
místních vinařů můžete vychutnávat třeba Pálavu, 
Tramín červený, Rulandské šedé Rulandské modré, 
Ryzlink vlašský a jiná vynikající vína. Z pamětihodnos-
tí obce stojí za zhlédnutí kostel sv. Ondřeje s rozměrný-
mi obrazy křížové cesty.
Kulturní, zejména vinařské akce
• Tour de sklep (únor/březen) – otevřené sklepy 
• Hodnocení vín (květen)
• Košt vín (květen) – místní výstava vín
• Babské hody (červen)
• Letní hody (červenec)
• Velká cena Pálavy (září) – jezdecké závody
• Hubertovské skákání (říjen) – jezdecké závody
• Krojované martinské hody (listopad)
• Svěcení a degustace mladých vín (listopad)
• Popická zabijačka (prosinec)

hUsToPEčE
Viz Velkopavlovická vinařská stezka

sTaRoVIčKY
Viz Stezka Krajem André

MoDRé  hoRY
V srdci podoblasti vstupuje trasa stezky do folklórní 
oblasti Hanáckého Slovácka, první národopisně vy-
hraněné oblasti od začátku Moravské vinné ve Zno-
jmě. Úctu k  odkazu předků prokazují Hanáčtí Slo-
váci udržováním tradic a  zvyků, jejichž vyjádřením 
je i  slavnostní kroj, který se obléká na  velké svátky 
jako hody, vinobraní a  Boží tělo. Centrální Velko-
pavlovicko je oblasti znamenitých a  pohostinných 
vinařů. Chcete-li poznat veselé a družné lidi, staleté 
podzemní chodby a  nejlepší červená vína na  Mora-
vě, využijete nabídky některého ubytování ve městě. 
Podvečerní prohlídka města bude pro vás odpočin-
kem po cestě i příležitostí poznat zlatý kříž velkopav-
lovického vinařství.
Z  Velkých Pavlovic míří trasa po  silnici přes Horní 
Bojanovice a  Němčičky do  Bořetic. Vlní se kopcovi-
tou krajinou, táhlá stoupání střídají krátké a prudké 
sjezdy. Poslední osada úseku vítá cyklisty vinař-
skou recesí. Svobodná spolková republika Kraví 
hora na  břehu říčky Trkmanky je nejen pohlednou 
vinařskou vesničkou, ale i  samostatnou republikou 

s  vlastní ústavou, vládou, prezidentem a  měnou 
zvanou Kravihorec. Pohled od kravihorského minis-
terstva „financí, pošt, šeptandy a spojů různých“ na-
značuje pokračování trasy Moravské vinné po silnici 
do Vrbice. Středověká strážní osada je dnes vyspělou 
vinařskou obcí, sklepy vybudované v  sedmi patrech 
pod sebou ve  sklepencové skále Stráž ukrývají vína 
mimořádné kvality. Následuje sjezd mezi vinohrady 
do Kobylí. 

VELKé  PaVLoVICE
Viz Stezka regionem Modré hory

hoRNÍ  boJaNoVICE
Viz Stezka Krajem André

NěMčIčKY
Viz Stezka regionem Modré hory

sVoboDNÁ  sPoLKoVÁ  REPUbLIKa 
KRaVÍ hoRa
www.republikakravihora.cz 

O  založení recesistické vinařské republiky nebo po-
dobného útvaru a  přilákání turistů za  vínem do  naší 
obce poprvé informoval bývalý starosta na  výroční 
schůzi zahrádkářského svazu na  konci osmdesátých 
let. 12. 11. 2000 byla při volbách do Senátu a krajských 
zastupitelstev také samostatně volena vláda a  prezi-
dent Svobodné spolkové republiky Kraví hora přímou 
volbou. Spolkovou republikou je proto, že areál sklepů 
má tři části: Zahraničí (sklepy jsou postaveny 2 metry 
za hranicí katastrálního území Bořetice), Hliníky a Kra-
ví hora, která je největší. Prezident a  vláda se ihned 

po  volbách ujali práce kolem vinařství a  vinohrad-
nictví. Organizují výjezdy za  vinařskými zkušenostmi 
do sousedního Rakouska, žehnání mladému vínu roku 
a výstavy vín. Pro zvýšení znalostí a odbornosti našich 
vinařů zajišťuje přednášky profesora Krause a dalších 
odborníků, zve nejlepší a neúspěšnější vinaře Břeclav-
ska na řízené degustace vín, kde nám o každém vzorku 
říká vinař vše od jeho pěstování až po lahvování. Dne 
18. 4. 2001 podvýbor pro heraldiku a vexilologii posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR udělil republice právo 
užívat znak a prapor. Republika vydala pasy, poštovní 
známky a  propagační materiály. Platidlem republiky 
je jeden Kravihorec, který má v přepočtu cenu jednoho 
eura a je krytý vínem pokladu republiky. Republika má 
svou hymnu „Bořetické Kraví hory“, která byla poprvé 
uvedena na slavnostním večeru 26.  5. 2001 dechovou 
hudbou Túfaranka ze Šakvic. Vinaři rozhodli velkou 
většinou hlasů o přistoupení KHR k EU, „budou-li nás 
chtít“.
Svobodná spolková republika Kraví hora –  
info@republikakravihora.cz, 
www.republikakravihora.cz 
Stanislav Novák Ing. – Prezident, Bořetice 483, tel.: 
+420 602 854 662, prezident@republikakravihora.cz 
Jan Hempl – Premiér, Bořetice 295, tel.:  
+420 721 375 999, premier@republikakravihora.cz 
Václav Petrásek – Čestný prezident na furt, Bořetice 
150, tel.: +420 606 608 948, 
vaclav.petrasek@boretice.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
• Reprezentační ples (leden) 
• Velikonoční výstava vín (březen/duben) 
• Den otevřených sklepů (květen) 

Vinotéka v Hustopečích

VrbiceSklepy v Bořeticích
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s  vlastní ústavou, vládou, prezidentem a  měnou 
zvanou Kravihorec. Pohled od kravihorského minis-
terstva „financí, pošt, šeptandy a spojů různých“ na-
značuje pokračování trasy Moravské vinné po silnici 
do Vrbice. Středověká strážní osada je dnes vyspělou 
vinařskou obcí, sklepy vybudované v  sedmi patrech 
pod sebou ve  sklepencové skále Stráž ukrývají vína 
mimořádné kvality. Následuje sjezd mezi vinohrady 
do Kobylí. 

VELKé  PaVLoVICE
Viz Stezka regionem Modré hory

hoRNÍ  boJaNoVICE
Viz Stezka Krajem André

NěMčIčKY
Viz Stezka regionem Modré hory

sVoboDNÁ  sPoLKoVÁ  REPUbLIKa 
KRaVÍ hoRa
www.republikakravihora.cz 

O  založení recesistické vinařské republiky nebo po-
dobného útvaru a  přilákání turistů za  vínem do  naší 
obce poprvé informoval bývalý starosta na  výroční 
schůzi zahrádkářského svazu na  konci osmdesátých 
let. 12. 11. 2000 byla při volbách do Senátu a krajských 
zastupitelstev také samostatně volena vláda a  prezi-
dent Svobodné spolkové republiky Kraví hora přímou 
volbou. Spolkovou republikou je proto, že areál sklepů 
má tři části: Zahraničí (sklepy jsou postaveny 2 metry 
za hranicí katastrálního území Bořetice), Hliníky a Kra-
ví hora, která je největší. Prezident a  vláda se ihned 

po  volbách ujali práce kolem vinařství a  vinohrad-
nictví. Organizují výjezdy za  vinařskými zkušenostmi 
do sousedního Rakouska, žehnání mladému vínu roku 
a výstavy vín. Pro zvýšení znalostí a odbornosti našich 
vinařů zajišťuje přednášky profesora Krause a dalších 
odborníků, zve nejlepší a neúspěšnější vinaře Břeclav-
ska na řízené degustace vín, kde nám o každém vzorku 
říká vinař vše od jeho pěstování až po lahvování. Dne 
18. 4. 2001 podvýbor pro heraldiku a vexilologii posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR udělil republice právo 
užívat znak a prapor. Republika vydala pasy, poštovní 
známky a  propagační materiály. Platidlem republiky 
je jeden Kravihorec, který má v přepočtu cenu jednoho 
eura a je krytý vínem pokladu republiky. Republika má 
svou hymnu „Bořetické Kraví hory“, která byla poprvé 
uvedena na slavnostním večeru 26.  5. 2001 dechovou 
hudbou Túfaranka ze Šakvic. Vinaři rozhodli velkou 
většinou hlasů o přistoupení KHR k EU, „budou-li nás 
chtít“.
Svobodná spolková republika Kraví hora –  
info@republikakravihora.cz, 
www.republikakravihora.cz 
Stanislav Novák Ing. – Prezident, Bořetice 483, tel.: 
+420 602 854 662, prezident@republikakravihora.cz 
Jan Hempl – Premiér, Bořetice 295, tel.:  
+420 721 375 999, premier@republikakravihora.cz 
Václav Petrásek – Čestný prezident na furt, Bořetice 
150, tel.: +420 606 608 948, 
vaclav.petrasek@boretice.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
• Reprezentační ples (leden) 
• Velikonoční výstava vín (březen/duben) 
• Den otevřených sklepů (květen) 

Vinotéka v Hustopečích

VrbiceSklepy v Bořeticích
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velkopavlovickoprůvodce  po  vinařských  stezkách

• Kravihorské vinařské hry (září) 
• Zarážení hory (září) 
• Putování za mladým vínem (listopad) 
• Žehnání mladému vínu (prosinec) 

boŘETICE
Viz Stezka regionem Modré hory

VRbICE
Viz Stezka regionem Modré hory

KobYLÍ
Viz Stezka regionem Modré hory

KobYLsKé  JEZERo
Kobylské jezero je jedno ze dvou velkých zaniklých 
jezer jižní Moravy, svého času největší jezero Moravy. 
První písemná zmínka o  jezeru pochází z  roku 1464. 
Jezero zaujímalo plochu 10 km2 s maximální hloubkou 
10 m. Bylo tvořeno brakickou (poloslanou) vodou a ko-
lem se rozprostírala slaniska. Kolem roku 1836 bylo 
vysušeno a  přeměněno na  ornou půdu pro pěstování 
cukrové řepy. Kolem roku 1900, v  důsledku zanášení 
odvodňovacího kanálu, se jezero znovu začalo plnit 
a roku 1965 bylo jezero téměř na původním stavu před 
rokem 1836. Následným prohloubením odvodňova-
cího kanálu a  rozsáhlými melioračními pracemi bylo 
jezero počínaje rokem 1965 natrvalo odvodněno.

KRaJ  bEZE  sTÍNU
Cesta bezlesou krajinou z  malebných Modrých hor 
vede přes Brumovice a Morkovice do Klobouk. Na vr-
cholu stoupání, těsně před vjezdem do města můžete 
odbočit k  rekonstruovanému větrnému mlýnu, kte-
rý stojí na  místě posledního z  klobouckých větřáků, 
jako připomínka časů, kdy na jižním svahu Klobouk 
fungovalo několik větrných mlýnů. Závěrečný úsek 
do  centra národopisné oblasti „Kraj beze stínu“ oz-
dobí vyhlídka na přírodní památku Louky pod Kum-
státem a vjezd do města samotného odbočka k míst-
ní malovinařské sklepní kolonii. Z Krumvíře směřuje 
trasa páteřní stezky rychlým silničním úsekem smě-
rem na Slovácko.

bRUMoVICE
Viz Velkopavlovická vinařská stezka

MoRKůVKY
Viz Velkopavlovická vinařská stezka

KLoboUKY U bRNa
www.kloboukyubrna.cz 

Milovníky vína město potěší díky velkému počtu vinic 
v jeho okolí. Příjemné jsou také procházky do blízkého 
lesa Ochůzky. Za  pozornost stojí také kloboucký zá-
mek, v němž sídlí zdejší muzeum. Obdivovat lze i tech-
nickou památku – zrekonstruovaný větrný mlýn.
Kloboucký větřák – Jan Svoboda, Zahradní 2, 
tel.: +420 774 324 254, +420 519 361 570, 
podatelna@kloboukyubrna.cz, 
www.kloboukyubrna.cz 
Městské muzeum – Zámecká 8, tel.: +420 723 385 088, 
+420 519 361 576, podatelna@kloboukyubrna.cz, 
knihovna.kloboukyubrna@seznam.cz, 
www.kloboukyubrna.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
• Tradiční kloboucký jarmark (květen)
• Svatovavřinecké hody (srpen)
• Svatováclavský tradiční jarmark (září)

KašNICE
Viz Velkopavlovická vinařská stezka

KRUMVÍŘ
Viz Velkopavlovická vinařská stezka

TEREZÍN
Viz Moravská vinná stezka na Slovácku

čEJč
Viz Mutěnická vinařská stezka

čEJčsKé  JEZERo 
Čejčské jezero bylo jedním z  mnoha jezer, které se 
po skončení poslední doby ledové vytvořilo na jižní Mo-
ravě. Dalšími méně známými jezery, krom Kobylského 
jezera, byla jezera Vracovské, Vacenovické a Vlkošské. 
Jezera se postupně zanášela během pozdního glaciálu 
(15 000–10  250 př. n. l.) a  během mladších čtvrtohor 
(10 250 př. n. l.–dodnes). Nacházelo se jihovýchod-
ně od  současné obce Čejč v  oblasti výrazné, převážně 
tektonicky tvořené deprese. Plocha jezera je dobře pa-
trná na  historické mapě z  let 1836–1852 pod názvem 
„Tscheitscher See“. Voda měla vysoký obsah sloučenin 
síry a dusičnanu sodného a hořkou chuť a zápach. Byla 
využívána při léčbě kožních onemocnění u lidí i dobytka. 
Jezero zaniklo patrně mezi lety 1823–1824, tedy o něco 
dříve než Kobylské jezero. Na  břehu plochy bývalého 
jezera se nachází přírodní památka Výchoz.

čEJKoVICE
Viz Velkopavlovická vinařská stezka

Němčičky Větrný mlýn v KloboukáchNa dvoře Domu U Synků

TIPY Na DoVoLENoU
Na sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Pro jednodenní výlet na trase 
Moravské vinné stezky na Velko-
pavlovicku můžeme – pro odlišení 
od ostatních jednodenních výletů 
ve Velkopavlovické vinařské 
podoblasti bohaté na tematické 
vinařské cyklotrasy – nasměrovat  
do méně navštěvovaného, leč 
zajímavého Kraje beze stínu. Kop-
covitá i rovinatá oblasti uprostřed 
odlesněné části Ždánického lesa je 
srdcem etnografické oblasti Ha-
náckého Slovácka s jeho centrem 
ve městě Klobouky u Brna. Vinař-
ství zde kvete stejně jako folklór, 
který je nejzazší západní výspou 
slováckého temperamentu a barev. 
Proto Moravská vinná stezka neo-
pomíjí tento vinařský kout. Zbytek 
trasy obkružuje atypickou oblast 
bývalých jihomoravských jezer 
Kobylského a Čejčského, na něž 
zůstala jako památka jen údolní 
rovina Trkmanky. 30 km trasu 
pak můžeme zakončit výjezdem 
do legendárních Čejkovic, jejichž 
vinné sklepy tvoří pro změnu nej-
východnější výspu Velkopavlovické 
vinařské podoblasti na styku s po-
doblastí Slováckou.  

PRůběh  TRasY
Kobylí–Brumovice–Morkůvky–Klo-
bouky–Kaštice– Krumvíř–Terezín–
Čejč–Čejkovice (–Kobylí)

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Kobylí: sklepní ulička, muzeum
Kloubouky: muzeum, Kloboucký 
větřák
Krumvíř: muzeum

VÍKEND Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2  DNY)
Dvoudenní putování po trase Mo-
ravské vinné stezky na Velkopav-
lovicku umožní proputovat celou 
trasu stezky v regionu od husto-
pečských Popic až po Čejč. Množ-
ství vinných sklípků či folklorní 
a přírodní malebnosti regionu 
leckoho zdrží a může si tak každý 
den vychutnat obě z hlavních ob-
lastí regionu – Hustopečsko a Klo-
boucko – zvlášť. Nocleh zvolíme 
v Bořeticích či Kobylí, které skýtají 
množství ubytovacích kapacit stej-
ně jako příjemné prostředí mno-
ha místních vinných sklípků. 

PRůběh  TRasY
1. den: Popice–Hustopeče (pro-
hlídka muzea, expozice v domě 
U Synků, příp. výšlap na rozhlednu 
Hustopeče)–Starovičky (výšlap 
na rozhledu U Obrázku)–Velké 

Pavlovice (návštěva sklepů, výšlap 
na rozhlednu Slunečná)–Horní 
Bojanovice–Němčičky (návštěva 
sportovního areálu)–Svobodá 
spolková republika Kraví Hora 
(návštěva sklepní kolonie, výšlap 
na rozhlednu) –Bořetice 
2. den: Bořetice–Vrbice (návštěva 
sklepní kolonie)– Kobylí (návštěva 
sklepní uličky, muzeum)–Brumovi-
ce–Morkůvky–Klobouky (návštěva 
muzea a výšlap ke Klobouckému 
větřáku)–Kaštice–Krumvíř–Tere-
zín– Čejč (návštěva vinných sklepů 
a minerálního pramene Heliga)

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat dle 
kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských slav-
ností. Účast na takové akci nám pak 
zabere minimálně půl dne. Vedle 
prohlídky historických paměti-
hodností a návštěvy a degustace 
ve sklípcích tak můžeme prožít 
i kus živé vinařské a folklorní tradi-
ce přítomné zde na každém kroku. 
Noclehy je vhodné rezervovat v do-
statečném předstihu, kulturní akce 
přitahují do regionu velké množství 
turistů. 
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velkopavlovickoprůvodce  po  vinařských  stezkách

• Kravihorské vinařské hry (září) 
• Zarážení hory (září) 
• Putování za mladým vínem (listopad) 
• Žehnání mladému vínu (prosinec) 

boŘETICE
Viz Stezka regionem Modré hory

VRbICE
Viz Stezka regionem Modré hory

KobYLÍ
Viz Stezka regionem Modré hory

KobYLsKé  JEZERo
Kobylské jezero je jedno ze dvou velkých zaniklých 
jezer jižní Moravy, svého času největší jezero Moravy. 
První písemná zmínka o  jezeru pochází z  roku 1464. 
Jezero zaujímalo plochu 10 km2 s maximální hloubkou 
10 m. Bylo tvořeno brakickou (poloslanou) vodou a ko-
lem se rozprostírala slaniska. Kolem roku 1836 bylo 
vysušeno a  přeměněno na  ornou půdu pro pěstování 
cukrové řepy. Kolem roku 1900, v  důsledku zanášení 
odvodňovacího kanálu, se jezero znovu začalo plnit 
a roku 1965 bylo jezero téměř na původním stavu před 
rokem 1836. Následným prohloubením odvodňova-
cího kanálu a  rozsáhlými melioračními pracemi bylo 
jezero počínaje rokem 1965 natrvalo odvodněno.

KRaJ  bEZE  sTÍNU
Cesta bezlesou krajinou z  malebných Modrých hor 
vede přes Brumovice a Morkovice do Klobouk. Na vr-
cholu stoupání, těsně před vjezdem do města můžete 
odbočit k  rekonstruovanému větrnému mlýnu, kte-
rý stojí na  místě posledního z  klobouckých větřáků, 
jako připomínka časů, kdy na jižním svahu Klobouk 
fungovalo několik větrných mlýnů. Závěrečný úsek 
do  centra národopisné oblasti „Kraj beze stínu“ oz-
dobí vyhlídka na přírodní památku Louky pod Kum-
státem a vjezd do města samotného odbočka k míst-
ní malovinařské sklepní kolonii. Z Krumvíře směřuje 
trasa páteřní stezky rychlým silničním úsekem smě-
rem na Slovácko.

bRUMoVICE
Viz Velkopavlovická vinařská stezka

MoRKůVKY
Viz Velkopavlovická vinařská stezka

KLoboUKY U bRNa
www.kloboukyubrna.cz 

Milovníky vína město potěší díky velkému počtu vinic 
v jeho okolí. Příjemné jsou také procházky do blízkého 
lesa Ochůzky. Za  pozornost stojí také kloboucký zá-
mek, v němž sídlí zdejší muzeum. Obdivovat lze i tech-
nickou památku – zrekonstruovaný větrný mlýn.
Kloboucký větřák – Jan Svoboda, Zahradní 2, 
tel.: +420 774 324 254, +420 519 361 570, 
podatelna@kloboukyubrna.cz, 
www.kloboukyubrna.cz 
Městské muzeum – Zámecká 8, tel.: +420 723 385 088, 
+420 519 361 576, podatelna@kloboukyubrna.cz, 
knihovna.kloboukyubrna@seznam.cz, 
www.kloboukyubrna.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
• Tradiční kloboucký jarmark (květen)
• Svatovavřinecké hody (srpen)
• Svatováclavský tradiční jarmark (září)

KašNICE
Viz Velkopavlovická vinařská stezka

KRUMVÍŘ
Viz Velkopavlovická vinařská stezka

TEREZÍN
Viz Moravská vinná stezka na Slovácku

čEJč
Viz Mutěnická vinařská stezka

čEJčsKé  JEZERo 
Čejčské jezero bylo jedním z  mnoha jezer, které se 
po skončení poslední doby ledové vytvořilo na jižní Mo-
ravě. Dalšími méně známými jezery, krom Kobylského 
jezera, byla jezera Vracovské, Vacenovické a Vlkošské. 
Jezera se postupně zanášela během pozdního glaciálu 
(15 000–10  250 př. n. l.) a  během mladších čtvrtohor 
(10 250 př. n. l.–dodnes). Nacházelo se jihovýchod-
ně od  současné obce Čejč v  oblasti výrazné, převážně 
tektonicky tvořené deprese. Plocha jezera je dobře pa-
trná na  historické mapě z  let 1836–1852 pod názvem 
„Tscheitscher See“. Voda měla vysoký obsah sloučenin 
síry a dusičnanu sodného a hořkou chuť a zápach. Byla 
využívána při léčbě kožních onemocnění u lidí i dobytka. 
Jezero zaniklo patrně mezi lety 1823–1824, tedy o něco 
dříve než Kobylské jezero. Na  břehu plochy bývalého 
jezera se nachází přírodní památka Výchoz.

čEJKoVICE
Viz Velkopavlovická vinařská stezka

Němčičky Větrný mlýn v KloboukáchNa dvoře Domu U Synků

TIPY Na DoVoLENoU
Na sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Pro jednodenní výlet na trase 
Moravské vinné stezky na Velko-
pavlovicku můžeme – pro odlišení 
od ostatních jednodenních výletů 
ve Velkopavlovické vinařské 
podoblasti bohaté na tematické 
vinařské cyklotrasy – nasměrovat  
do méně navštěvovaného, leč 
zajímavého Kraje beze stínu. Kop-
covitá i rovinatá oblasti uprostřed 
odlesněné části Ždánického lesa je 
srdcem etnografické oblasti Ha-
náckého Slovácka s jeho centrem 
ve městě Klobouky u Brna. Vinař-
ství zde kvete stejně jako folklór, 
který je nejzazší západní výspou 
slováckého temperamentu a barev. 
Proto Moravská vinná stezka neo-
pomíjí tento vinařský kout. Zbytek 
trasy obkružuje atypickou oblast 
bývalých jihomoravských jezer 
Kobylského a Čejčského, na něž 
zůstala jako památka jen údolní 
rovina Trkmanky. 30 km trasu 
pak můžeme zakončit výjezdem 
do legendárních Čejkovic, jejichž 
vinné sklepy tvoří pro změnu nej-
východnější výspu Velkopavlovické 
vinařské podoblasti na styku s po-
doblastí Slováckou.  

PRůběh  TRasY
Kobylí–Brumovice–Morkůvky–Klo-
bouky–Kaštice– Krumvíř–Terezín–
Čejč–Čejkovice (–Kobylí)

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Kobylí: sklepní ulička, muzeum
Kloubouky: muzeum, Kloboucký 
větřák
Krumvíř: muzeum

VÍKEND Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2  DNY)
Dvoudenní putování po trase Mo-
ravské vinné stezky na Velkopav-
lovicku umožní proputovat celou 
trasu stezky v regionu od husto-
pečských Popic až po Čejč. Množ-
ství vinných sklípků či folklorní 
a přírodní malebnosti regionu 
leckoho zdrží a může si tak každý 
den vychutnat obě z hlavních ob-
lastí regionu – Hustopečsko a Klo-
boucko – zvlášť. Nocleh zvolíme 
v Bořeticích či Kobylí, které skýtají 
množství ubytovacích kapacit stej-
ně jako příjemné prostředí mno-
ha místních vinných sklípků. 

PRůběh  TRasY
1. den: Popice–Hustopeče (pro-
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VINaŘsKý  REgIoN  VELKoPaVLoVICKa

Úrodné roviny centrální části vinařské oblasti Mo-
rava, táhnoucí se od Brna k Břeclavi, patří k nejslun-
nějším a  nejteplejším místům České republiky. Díky 
ideální poloze, příznivým klimatickým i půdním pod-
mínkám se zde vinná réva pěstovala už v dobách Vel-
komoravské říše. Hlavní viniční tratě vedou od města 
Hustopeče, někdejšího hlavního střediska oblasti, 
přes Starovičky, Velké Pavlovice, Bořetice, Vrbici a Ko-
bylí do Velkých Bílovic. V půdách s vysokým obsahem 
hořčíku se daří zejména modrým odrůdám, oblast 
proslavila nezaměnitelná červená vína. Vyhlášená 
je především Frankovka purpurové barvy a skořicově 
višňového aroma, pozornost si zaslouží také lehčí, 
jemně kořenitý Portugal. Z bílých odrůd se daří přede-
vším Veltlínskému zelenému a Rulandskému šedému. 
Pozoruhodná vína zde dávají aromatické odrůdy Mo-
ravský muškát a Tramín červený. 

Na TRasE   VELKoPaVLoVICKé 
VINaŘsKé   sTEZKY

Trasa Velkopavlovické vinařské stezky procházející 
národopisnou oblastí  Hanáckého Slovácka  nabízí 
pestrý výběr terénu pro všechny kategorie cyklistů. 
Jižní větev stezky prochází rovinami Dolnomoravské-
ho úvalu, severní průběh stezky zdobí zvlněný terén 
Ždánického lesa. Velkopavlovicko svou velikostí tak 
není vinařský region  pro jednodenní výlet, ale spíše 
několikadenní poznávací expedici. Štědrá příroda, 
hřejivé slunce a pracovití lidé tu po staletí zušlechťu-
jí  krajinu, kde se rodí nejlepší červená vína ve střední 
Evropě. Bezlesý kraj beze stínu, Modré hory  i jižní úse-
ky vedoucí harmonickou  krajinnou kompozicí Lich-
tenštejnů nabízí nespočet turistických i  vinařských 
zajímavostí   umožňující sestavit si výlet třeba podle 
témat. 

KLoboUCKo 
www.hanacke-slovacko.cz 
Hanácké Slovácko je západní částí folklorních oblastí 
Moravského Slovácka. Jedná se o region, který je pře-
chodem mezi Slováckem a Hanou. Zasahuje severozá-
padní část okresu Břeclav a jeho severní hranici tvoří 
Ždánický les. Regionem prochází severovýchodní 
okruh na trase Velkopavlovické vinařské stezky, kte-
rý obkružuje středisko regionu Klobouky u Brna. 
Okruh začneme od  Brumovic, na  jejichž severním 
okraji se nachází jedno z  mnoha větvení tras Vel-
kopavlovické vinařské stezky. Proti proudu potoka 
Haraska mineme jednu z nejmenších obcí okresu Mor-

kůvky, než nás sevře údolí s Boleradicemi. O stáří a vý-
znamu obce vypovídá jak zasvěcení místního kostela 
sv. Jana Křtitele, což ukazuje na nejstarší křesťanské 
stavby regionu, tak obě návrší, které obklopují Bole-
radice ze severu i z jihu. Severní kopec Nedánov zdobí 
na  místě bývalých strážních ohňů nová 26 m vysoká 
rozhledna, na  jižní výšině se nachází zbytky Bolera-
dického hradu, k  nimž návštěvníka dovede Naučná 
stezka Paseky. První zmínka o  hradu je z  roku 1373. 
Ve 30. letech 16. století hrad zpustl a nebyl již obnoven.
To sousední Diváky proslavil spisovatel Alois Mrštík, 
který na zdejší škole 35 let učil. Za doby bratří Mrštíků 
se Diváky staly centem literární Moravy. V knize „Rok 
na vsi“ detailně umělecky zpracovali obci Diváky její 
kroniku. Gotický  kostel sv. Mikuláše  z  15. století  byl 
v  roce  1909  zbořen z  důvodů nevyhovující statiky. 
Na stejném místě byl v letech 1910–1911 vystavěn nový 
kostel v  historizujícím slohu inspirovaném architek-
turou románskou. Za Diváky se trasa dostává na se-
verní předpolí Ždánického lesa směrem k  Brněnsku. 
Oblast je typická výskytem tzv. hořkých vod, což snad 
způsobilo i  velký význam vinařství v  kraji. Obkrou-
žíme vinorodé Šibořické staré i  nové hory od  severu, 
což nás dovede až do  hanáckých Borovan a  Velkých 
Hostěrádek. Trasa od Šibořic vede mimo silnice po pol-
ních a asfaltových cestách ve viniční a polní krajině. 
Velké Hostěrádky jsou křižovatkou Velkopavlovické 
vinařské stezky s  Brněnskou a  Kyjovskou, odkud se 
po  toku potoka Hunivky přes Bohumilice dostaneme 
do Krumvíře. Krumvíř patří svojí rozlohou mezi men-
ší vinařské obce jihu Moravy, avšak v  poslední době 
stoupá její význam především díky úspěchům místních 
vynikajících pěstitelů vína, mladým nadějným spor-
tovcům a v neposlední řadě zpěvákům a muzikantům. 

Velkopavlovicko je nazýváno bezlesý„kraj beze stínu“, či díky skvě-
lým polohám pro pěstování modrých odrůd v mírně zvlněné krajině 
„krajem modrých hor“. A díky cyklisticky atraktivním terénům a da-
lekými výhledy do krajiny láká milovníky tiché jízdy na dvou kolech 
k pohodovým výletům. Síť cyklotras pod společným názvem Velko-
pavlovická vinařská stezka obsahuje rozsáhlý region Hanáckého 
Slovácka: barevnou krajinu Modrých hor, bezlesý „kraj beze stínu“ 
i  kultivované území Lednicko-valtického areálu. Trasa se proplé-
tá mezi vinohrady s  malebnými uličkami sklepů, které určují tvář 
oblasti nejlepších červených vín ve  střední Evropě. Táhlá stoupání 
v kopcích Ždánického lesa jsou odměněna dalekými výhledy do do-
lin a romantická lesnatá krajina luhů při Dyji s množstvím architek-
tonických perel ukazuje šlechtický protějšek poctivé vesnické archi-
tektury zbytku venkova. Vinařská stezka vede po silnicích 2., 3. třídy 
i  ostatních komunikacích a  nabízí pestrý výběr terénu pro všechny 
kategorie cyklistů. 

VELKoPaVLoVICKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa
www.stezky.cz
mapa na stranách 74–75, 48–49, 98–99, 124–125, 146–147, 216–217

Délka trasy: 110 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy 
a terénní úseky napříč vinohrady 
s místy dalekých výhledů do kra-
jiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, 
terénní úseky v blízkosti řeky Dyje 
bývají po déle trvajících deštích 
podmáčené
Vhodné pro: průměrné cyklisty, 
rovinatější jižní úseky i pro začína-
jící cyklisty
Značení: cyklistické značky se 
stylizovaným sklepním žudrem 
modré barvy.  V místech souběhu 
trasy se značením KČT je uvedeno 
i číslo příslušné trasy.
Nejvyšší bod: 370 m n.m.
Nejnižší bod: 200 m n.m.
Nástupní místa: Židlochovice, 
Hustopeče, Šakvice, Lednice, 
Podivín, Velké Bílovice, Čejkovice, 
Kobylí, Borkovany
Vlaková nádraží na trase: Hus-
topeče, Šakvice, Podivín, Kobylí, 
Brumovice
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Znalci napoleonských válek si toto místo připomenuli 
i  pamětní deskou na  místě, kde  Napoleon  a  Franti-
šek I. jednali o příměří v roce 1805. Posledním úsekem 
trasy se přes viniční tratě Brumovických úlehlů vrátí-
me zpět na severní okraj Brumovic. 

bRUMoVICE
www.brumovice.cz 

Obec dostala své jméno podle biskupa Bruna a rozleh-
lé vinice se rozprostírají převážně v okolí obce. Osvě-
ženi lahodným vínem se můžete vydat za pamětihod-
nostmi, k nimž patří kostel sv. Antonína Paduánského 
a k návštěvě láká i přírodní lokalita Kutínov.
Kulturní a vinařské akce
• Oblastní výstava vín (duben)
•  Otevřené sklepy (červen) 
•  Tradiční jarní hody (červen/červenec)

MoRKůVKY
www.morkuvky.cz 

V devátém století se v této oblasti usadili první Slova-
né, jejich pohřebiště bylo nalezeno na Hotařském kop-
ci. Pod tímto vrchem stávala ves Topolany, která zanik-
la na začátku 13. století, tedy v době tatarského vpádu.
Morkůvky byly založeny po  obou stranách potoka 
vedoucího z  jižních svahů. Původní náves se nachá-
zela v části zvané Kaštánka. S přírůstkem obyvatel se 
později centrum přesunulo na křižovatku cest k Bole-
radicím a  Kloboukám. Největší slavností jsou v  Mor-
kůvkách krojované vavřinecké hody. Začínají v  pátek 
stavěním máje a  trvají tři dny. Po  dvou týdnech ožije 
veselí na odehrávkách.
Kulturní a vinařské akce
• Vavřinecké krojované hody (srpen)

boLERaDICE
www.boleradice.cz 

Vinařská tradice se v  obci udržuje již od  roku 1289. 
Nejatraktivnějším místem je areál vinných sklepů Ti-
helňa, který zahrnuje 13 staveb. Nejenže se tu zpra-
covává a  ukládá úroda z  vinic, ale je to také místo 
nejrůznějších slavností s vínem spojených. Z místních 
pamětihodností zaujme kostel sv. Jana Křtitele, patřící 
k nejstarším církevním stavbám v regionu, a nedávno 
otevřená rozhledna. Osvěžení nabídne rybník nad obcí.
Rozhledna Nedánov – tel.: +420 519 423 185, 
www.boleradice.cz
Kulturní a vinařské akce
• Ochutnávka vín (březen/duben – 14 dní před Veli-

konocemi)
• Velikonoční výstava vín (březen/duben)
• Janské hody (červen)

• Otevřené sklepy (září)
• Výstava ovoce, zeleniny a květin (září)
• Martinské hody (listopad)
• Žehnání vína (prosinec)

DIVÁKY
www.divaky.cz 

V  minulosti stávalo v  Divákách slavné viniční hospo-
dářství, z něhož se dodnes zachoval jen křížový sklep. 
V  obci vás zaujme také památkově chráněný zámek 
s parkem, původně postavený jako klášter, pozdně ba-
rokní stavba od Františka Antonína Grimma. Z dalších 
památek stojí za pozornost kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, Památník Bratří Mrštíků či přírodní rezervace 
Roviny s bučinami.
Památník bratří Mrštíků – tel.. +420 775 061 986, 
pokladna@rmm.cz, www.rmm.cz 

šITboŘICE
www.sitborice.cz 

Najdete zde na  700 menších sklepů na  víno, a  to jak 
na návrší Hradisko, tak v údolí zvaném Žleb. Obec také 
proslavil sirovodíkový léčivý pramen Štengar. Léčivé 
koupele si lze dopřát v  budově společenského domu. 
Zajímavostí je i to, že hojná konzumace vína byla v mi-
nulosti podmíněna i nedostatkem kvalitní pitné vody.
Kulturní a vinařské akce
•  Zahrádkářský košt vína (březen),
•  Stavění máje (duben)
•  Svatováclavské hody (září)

boRKoVaNY
www.borkovany.cz 

Vinařská obec, kde se pěstuje víno vynikající kvality, leží 
na  jižním předhůří Ždánického lesa. Neodmyslitelně 
k ní patří lidové tradice, z nichž nejživější je ruční výroba 
kraslic, proslavených snad na celém světě. Kráse veli-
konočních kraslic je věnována stálá expozice v obecním 
domě. Příjemnou procházku nabízí les Líchy.
Stálá expozice borkovanských kraslic – 
tel.: +420 519 419 418, starosta@borkovany.cz, 
www.borkovany.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Místní výstava vín (březen) – koná se jednou  

za 2 roky, v sudém roce
•  Krojované hody (srpen)

VELKé hosTěRÁDKY
www.velkehosteradky.cz 

V  polovině 14. století zde již byli vladykové z  Ho-
stěhrádek na tvrzi, která stávala na dnes zalesněném 
kopci směrem k  Časkovci, které se dnes říká „Hra-

disko“. Kostel svatých Šebestiána, Rocha a  Rozálie 
z  roku  1789  s  barokním  oltářem. Mohylník Skřípov 
a Líchy jsou místní archeologické naleziště.

bohUMILICE
www.bohumilice.info 
Vesnice byla založena osadníky v dnešní trati „Nad Za-
hrádky“. Za třicetileté války byly Bohumělice zpusto-
šeny a vypáleny nepřítelem, což vedlo k opětovnému 
vystěhování se všech obyvatel a k definitivnímu konci 
staré osady. V místech, kde stávaly staré Bohumělice 
lze při zemědělských pracích i  dnes najít pozůstatky 
po  někdejším životě lidí – staré podkovy, střepy ná-
dob a  podobné pozůstatky. O  někdejší existenci staré 
osady na protilehlém břehu potoka svědčí i novodobý 
nález  středověkého lochu. Typickou dominantou Bo-
humilic je kaple svaté Alžběty stojící na návsi. V dřívěj-
ších dobách na jejím místě stávala stará zvonice, která 
však byla zbořena, a  proto lidé postavili tuto novou 
kapli. Vysvěcena byla 4. září 1904.
Kulturní a vinařské akce
•  Alžbětínské krojované hody (první víkend v září)

KRUMVÍŘ
www.krumvir.cz 

Pěstování vinné révy v  obci sice nemá dlouhou tra-
dici, ale řady sklepů, z  nichž mnohé mají malované 
žudro, jsou ozdobou obce a chloubou zdejších vinařů. 
Ojedinělou ukázkou vegetace na  jižní Moravě je pří-
rodní památka Louky pod Kumstátem s řadou zvláště 
chráněných druhů rostlin. Krumvíř je rovněž proslulý 
dovedností lidových řemeslníků – malování a škrabání 

kraslic, hrnčířská výroba a  řezbářství. Spálený mlýn 
nese pamětní desku na místo, kde Napoleon a Franti-
šek I. jednali o příměří (4. prosince 1805).
Muzeum – Krumvíř 213, tel.: +420 774 408 938, 
promuzeum@email.cz, www.prouzeum.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Degustace vín (březen) 
•  Josefský košt vína (březen)
•  Kraj beze stínu (červen) – folklorní festival Hanác-

kého Slovácka
•  Pouť (červenec)
•  Bartolomějské hody (srpen)
•  Štěpánský košt mladých vín (26. prosince)

hUsToPEčsKo 
Severní úseky trasy Velkopavlovické vinařské stez-
ky nadchnou milovníky táhlých stoupání a  dalekých 
výhledů, přírodní památky Nosislavská zátočina či 
Roviny jsou ojedinělými biotopy na okraji Ždánického 
lesa. Zvolíte-li jako výchozí místo výletu Židlochovice, 
povede vás směrem na východ cyklostezka  v blízkosti 
řeky Svratky. V nedalekých Křepicích se stezka větví, 
jižní směr je určený těm, kteří hledají prvotřídní vinař-
ské zážitky. Uherčické Staré hory a  popický Sonberk 
jsou   jedny z  nejcennějších viničních tratí na  Moravě 
i  místa impozantních výhledů na  Novomlýnské ná-
drže a  Pavlovské vrchy. Vinice společnosti Sonberk 
pod  kopcem Žebrák představují ukázkou špičkové-
ho vinohradnictví a  sídlo firmy moderní vinařskou 
architekturu i  technologii. A  není to zdaleka jediná 
příležitost, jak ze sedla kola poznat znamenitá vína 
a  milé lidi, upravené vesnice a  městečka i  malebné 
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Znalci napoleonských válek si toto místo připomenuli 
i  pamětní deskou na  místě, kde  Napoleon  a  Franti-
šek I. jednali o příměří v roce 1805. Posledním úsekem 
trasy se přes viniční tratě Brumovických úlehlů vrátí-
me zpět na severní okraj Brumovic. 

bRUMoVICE
www.brumovice.cz 

Obec dostala své jméno podle biskupa Bruna a rozleh-
lé vinice se rozprostírají převážně v okolí obce. Osvě-
ženi lahodným vínem se můžete vydat za pamětihod-
nostmi, k nimž patří kostel sv. Antonína Paduánského 
a k návštěvě láká i přírodní lokalita Kutínov.
Kulturní a vinařské akce
• Oblastní výstava vín (duben)
•  Otevřené sklepy (červen) 
•  Tradiční jarní hody (červen/červenec)

MoRKůVKY
www.morkuvky.cz 

V devátém století se v této oblasti usadili první Slova-
né, jejich pohřebiště bylo nalezeno na Hotařském kop-
ci. Pod tímto vrchem stávala ves Topolany, která zanik-
la na začátku 13. století, tedy v době tatarského vpádu.
Morkůvky byly založeny po  obou stranách potoka 
vedoucího z  jižních svahů. Původní náves se nachá-
zela v části zvané Kaštánka. S přírůstkem obyvatel se 
později centrum přesunulo na křižovatku cest k Bole-
radicím a  Kloboukám. Největší slavností jsou v  Mor-
kůvkách krojované vavřinecké hody. Začínají v  pátek 
stavěním máje a  trvají tři dny. Po  dvou týdnech ožije 
veselí na odehrávkách.
Kulturní a vinařské akce
• Vavřinecké krojované hody (srpen)

boLERaDICE
www.boleradice.cz 

Vinařská tradice se v  obci udržuje již od  roku 1289. 
Nejatraktivnějším místem je areál vinných sklepů Ti-
helňa, který zahrnuje 13 staveb. Nejenže se tu zpra-
covává a  ukládá úroda z  vinic, ale je to také místo 
nejrůznějších slavností s vínem spojených. Z místních 
pamětihodností zaujme kostel sv. Jana Křtitele, patřící 
k nejstarším církevním stavbám v regionu, a nedávno 
otevřená rozhledna. Osvěžení nabídne rybník nad obcí.
Rozhledna Nedánov – tel.: +420 519 423 185, 
www.boleradice.cz
Kulturní a vinařské akce
• Ochutnávka vín (březen/duben – 14 dní před Veli-

konocemi)
• Velikonoční výstava vín (březen/duben)
• Janské hody (červen)

• Otevřené sklepy (září)
• Výstava ovoce, zeleniny a květin (září)
• Martinské hody (listopad)
• Žehnání vína (prosinec)

DIVÁKY
www.divaky.cz 

V  minulosti stávalo v  Divákách slavné viniční hospo-
dářství, z něhož se dodnes zachoval jen křížový sklep. 
V  obci vás zaujme také památkově chráněný zámek 
s parkem, původně postavený jako klášter, pozdně ba-
rokní stavba od Františka Antonína Grimma. Z dalších 
památek stojí za pozornost kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, Památník Bratří Mrštíků či přírodní rezervace 
Roviny s bučinami.
Památník bratří Mrštíků – tel.. +420 775 061 986, 
pokladna@rmm.cz, www.rmm.cz 

šITboŘICE
www.sitborice.cz 

Najdete zde na  700 menších sklepů na  víno, a  to jak 
na návrší Hradisko, tak v údolí zvaném Žleb. Obec také 
proslavil sirovodíkový léčivý pramen Štengar. Léčivé 
koupele si lze dopřát v  budově společenského domu. 
Zajímavostí je i to, že hojná konzumace vína byla v mi-
nulosti podmíněna i nedostatkem kvalitní pitné vody.
Kulturní a vinařské akce
•  Zahrádkářský košt vína (březen),
•  Stavění máje (duben)
•  Svatováclavské hody (září)

boRKoVaNY
www.borkovany.cz 

Vinařská obec, kde se pěstuje víno vynikající kvality, leží 
na  jižním předhůří Ždánického lesa. Neodmyslitelně 
k ní patří lidové tradice, z nichž nejživější je ruční výroba 
kraslic, proslavených snad na celém světě. Kráse veli-
konočních kraslic je věnována stálá expozice v obecním 
domě. Příjemnou procházku nabízí les Líchy.
Stálá expozice borkovanských kraslic – 
tel.: +420 519 419 418, starosta@borkovany.cz, 
www.borkovany.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Místní výstava vín (březen) – koná se jednou  

za 2 roky, v sudém roce
•  Krojované hody (srpen)

VELKé hosTěRÁDKY
www.velkehosteradky.cz 

V  polovině 14. století zde již byli vladykové z  Ho-
stěhrádek na tvrzi, která stávala na dnes zalesněném 
kopci směrem k  Časkovci, které se dnes říká „Hra-

disko“. Kostel svatých Šebestiána, Rocha a  Rozálie 
z  roku  1789  s  barokním  oltářem. Mohylník Skřípov 
a Líchy jsou místní archeologické naleziště.

bohUMILICE
www.bohumilice.info 
Vesnice byla založena osadníky v dnešní trati „Nad Za-
hrádky“. Za třicetileté války byly Bohumělice zpusto-
šeny a vypáleny nepřítelem, což vedlo k opětovnému 
vystěhování se všech obyvatel a k definitivnímu konci 
staré osady. V místech, kde stávaly staré Bohumělice 
lze při zemědělských pracích i  dnes najít pozůstatky 
po  někdejším životě lidí – staré podkovy, střepy ná-
dob a  podobné pozůstatky. O  někdejší existenci staré 
osady na protilehlém břehu potoka svědčí i novodobý 
nález  středověkého lochu. Typickou dominantou Bo-
humilic je kaple svaté Alžběty stojící na návsi. V dřívěj-
ších dobách na jejím místě stávala stará zvonice, která 
však byla zbořena, a  proto lidé postavili tuto novou 
kapli. Vysvěcena byla 4. září 1904.
Kulturní a vinařské akce
•  Alžbětínské krojované hody (první víkend v září)

KRUMVÍŘ
www.krumvir.cz 

Pěstování vinné révy v  obci sice nemá dlouhou tra-
dici, ale řady sklepů, z  nichž mnohé mají malované 
žudro, jsou ozdobou obce a chloubou zdejších vinařů. 
Ojedinělou ukázkou vegetace na  jižní Moravě je pří-
rodní památka Louky pod Kumstátem s řadou zvláště 
chráněných druhů rostlin. Krumvíř je rovněž proslulý 
dovedností lidových řemeslníků – malování a škrabání 

kraslic, hrnčířská výroba a  řezbářství. Spálený mlýn 
nese pamětní desku na místo, kde Napoleon a Franti-
šek I. jednali o příměří (4. prosince 1805).
Muzeum – Krumvíř 213, tel.: +420 774 408 938, 
promuzeum@email.cz, www.prouzeum.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Degustace vín (březen) 
•  Josefský košt vína (březen)
•  Kraj beze stínu (červen) – folklorní festival Hanác-

kého Slovácka
•  Pouť (červenec)
•  Bartolomějské hody (srpen)
•  Štěpánský košt mladých vín (26. prosince)

hUsToPEčsKo 
Severní úseky trasy Velkopavlovické vinařské stez-
ky nadchnou milovníky táhlých stoupání a  dalekých 
výhledů, přírodní památky Nosislavská zátočina či 
Roviny jsou ojedinělými biotopy na okraji Ždánického 
lesa. Zvolíte-li jako výchozí místo výletu Židlochovice, 
povede vás směrem na východ cyklostezka  v blízkosti 
řeky Svratky. V nedalekých Křepicích se stezka větví, 
jižní směr je určený těm, kteří hledají prvotřídní vinař-
ské zážitky. Uherčické Staré hory a  popický Sonberk 
jsou   jedny z  nejcennějších viničních tratí na  Moravě 
i  místa impozantních výhledů na  Novomlýnské ná-
drže a  Pavlovské vrchy. Vinice společnosti Sonberk 
pod  kopcem Žebrák představují ukázkou špičkové-
ho vinohradnictví a  sídlo firmy moderní vinařskou 
architekturu i  technologii. A  není to zdaleka jediná 
příležitost, jak ze sedla kola poznat znamenitá vína 
a  milé lidi, upravené vesnice a  městečka i  malebné 
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sklepní kolonie.  Připomínkou vinařské proslulosti 
nedalekých Hustopečí, které byly ve  středověku cen-
trem  vinařství na Moravě, je Stálá vinařská  expozice 
v renesančním domě U Synků. Ochutnávka nejlepších 
vín podoblasti  ve společnosti pana Sedláčka je mimo-
řádným vinařským i lidským zážitkem.

hUsToPEčE
www.hustopece-city.cz 

Hustopečské vinice patřily k největším v českých zemích 
a  vlastnila je šlechta, řada klášterů i  bohatí měšťané 
z Brna a Olomouce. K nejstarším sklepním lokalitám pa-
tří Vinařská ulice pod Křížovým vrchem a Na Hradbách, 
kde je kromě vína k  vidění historická kruhová bašta 
a  pekařský erb. Nezapomeňte navštívit renesanční 
dům U  Synků, který je sídlem městské galerie a  Stálé 
vinařské expozice. Hustopeče nabízejí množství dalších 
historických zajímavostí, mezi něž patří novorenesanční 
hřbitov s náhrobkem rodičů T. G. Masaryka, renesanční 
kašna s antickým námětem nebo kostel sv. Anežky Čes-
ké a  sv. Václava, vybudovaný na  místě původního go-
tického chrámu, jehož loď byla těžce poškozena v roce 
1945. Zajímavá je řada památkově chráněných domů, 
jejichž kořeny sahají do 16. století.
Turistické informační centrum – Dukelské nám. 23, 
tel.: +420 519 412 909, +420 725 534 024, 
infocentrum@hustopece-city.cz, www.hustopece.cz 
Městské muzeum a galerie Hustopeče – 
Dukelské nám. 23, tel.: +420 519 413 849, 
muzeum@hustopece-city.cz, 
galerie@hustopece-city.cz, 
www.muzeumhustopece.cz 
Stálá vinařská expozice – Dům „U Synků“, 

Dukelské náměstí 4, tel: +420 519 413 792, 
sve@hustopece-city.cz
Rozhledna Hustopeče – v mandloňovém sadu na tzv. 
Hustopečském starém vrchu 
Kulturní a vinařské akce
•  Velikonoce u Synků (březen/duben)
•  Slavnost mandloní a vína (březen)
•  O hustopečskou pečeť (duben) – soutěžní přehlídka vín
•  Prvomájová výstava vína (1. května) 
•  Putování Krajem André (červen) 
•  Zarážení hory (září)

sTaRoVICE
www.starovice.cz 

Areál vinných sklepů za  obcí byl vystavěn mezi lety 
1809–1815. Malebnost vesnice, jíž vévodí kostel sv. 
Martina s  farou, přilákala i  filmaře, kteří zde natočili 
několik scén filmu Svatba na  bitevním poli, v  hlavní 
roli s Bolkem Polívkou.
Kulturní a vinařské akce
•  Hodnocení vín (březen)
•  Košt vín (duben)
•  Babské hody (červen)
•  Tradiční hody (srpen)
•  Starovické vinobraní (září) 
•  Košt mladých vín (26. prosince)

UhERčICE
www.uhercice.cz 

Uherčice v  minulosti prosluly zejména vinařstvím, 
které dokladuje i  pečeť z  roku 1555. Historické jádro 
obce tvoří náves s dominantou novogotického kostela 
sv. Jana Křtitele a pozdně renesanční radnicí. Z přírod-

ních krás vyniká část původního meandrového koryta 
Svratky, tzv. Hakle s množstvím ptactva i lesní pahor-
katina Kolby.
Kulturní a vinařské akce
•  Velikonoční výstava vín (březen/duben)
•  Stavění máje (duben)
•  Janské hody (červen)
•  Svěcení vín (listopad)

VELKé NěMčICE
www.velkenemcice.cz 

V úrodné krajině na březích řeky Svratky se dařilo ne-
jen pěstování vinné révy, ale také chovu zvířat. Z  pa-
mátek stojí za vidění kostel sv. Václava a Víta, příjemně 
se budete cítit také ve stínu stromů nedávno zbudova-
ného parku. Ujít si nenechte ani návštěvu zrenovova-
ného mlýna, kde se koná také Festival vín.
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (únor), www.vystavin.cz 
•  Noc sklepů (duben)
•  Otevřené sklepy (květen/červen) 
•  Festival vín (červen) 
•  Kraj kvetoucí révy (červen–srpen)
•  Předhodová zábava u cimbálu s letní ochutnávkou 

vín (srpen)
•  Svatovavřinecké hody (srpen)

NosIsLaV
www.nosislav.cz 

Díky výhodné poloze je městys známý pěstováním 
vinné révy a  ovocných stromů. V  obci najdete vinař-
ské uličky Pod Komínem, U Školy, ve Vinohradské, Pod 
Baštou a Pod Kopcem. Sklepy jsou roztroušeny po obci 
mezi řadovou zástavbou, na několika místech najdete 
ucelenější řádky sklepů. Z dalších atraktivit stojí za vi-
dění kostel sv. Jakuba, jenž je obehnán hradbami, a po-
zůstatky jednoposchoďové tvrze.
Kulturní a vinařské akce
•  Košt Nosislav (březen)
•  Vinobraní pod hradbami (září)
•  Mladá vína v Nosislavi (listopad)

KŘEPICE
www.krepice.cz 

Dominantou vinařské obce je kostel sv. Bartoloměje, 
pocházející z roku 1791, na jehož sochařské výzdobě se 
podílel významný moravský umělec Ondřej Schweigl. 
V roce 2009 byla v obci slavnostně otevřena vinařská 
stezka Křepice, která propojuje vinice a zdejší kultur-
ně či historicky pozoruhodná místa, včetně vinných 
sklepů. Měří necelých 5 km a lze ji absolvovat na kole 
či pěšky.

Kulturní a vinařské akce
•  Bodování vína (leden)
•  Výstava vín (únor)
•  Bartolomějské hody (srpen)

NIKoLčICE
www.nikolcice.cz 

Vinařská obec se rozkládá nedaleko Hustopečí. První 
písemné zmínky o  malebné vesnici pocházejí již z  11. 
století. Nepřehlédnutelnou dominantou obce je farní 
kostel sv. Jakuba Staršího. V  Nikolčicích, stejně jako 
v mnoha dalších obcích na Kloboucku, se nachází také 
modlitebna sboru církve evangelické.
Kulturní a vinařské akce
•  Košt vín (leden/únor)
•  Babské hody (červen)
•  Svatojakubské hody (červenec)

KURDěJoV
viz Stezka Krajem André 

PoDPÁLaVÍ  a NIVa DYJE 
Trasa Velkopavlovické vinařské stezky z  Hustopečí 
do Nivy Dyje překonává v samém úvodu Křížový vrch 
s Kalvárií a pár kilometrů dále znovu stoupá na návrší, 
na kterém se rozkládají Šakvice spolu s vinicemi a me-
ruňkovými sady. Z Šakvic pokračujete asfaltovou ces-
tou kolem zálivu Novomlýnských nádrží v  místě, kde 
se do  nich vlévá potok Štinkovka, do  Zaječí. Trojvrší 
hor, které se tu zvedá nad Horní Novomlýnskou nádr-
ží, skýtá široký výhled jak přes vodní hladinu na Pav-
lovské vrchy, tak k severu na celou Velkopavlovickou 
vinařskou oblast. Vrchol Kalvárie zdobí rozhledna 
Dalibor, druhé návrší okupuje samotná ves Zaječí s do-
minantním kostelem sv. Jana Křtitele. Třetím vrcholem 
je Přítlucká hora opět s rozhlednou. Celé malé pohoří je 
osázeno vinicemi, které dávají místním vinařům jiskr-
ná podpálavská vína nejlepší kvality. Vinařská stezka 
křižuje vinice po  travnatých a  asfaltových cestách, 
v Zaječí míjí kostel, a zejména sjezd z vrcholku Přítlu-
cké hory do Přítluk je obzvláště strmý. 
Přítluky i Rakvice jsou proslavené  především  Veltlín-
ským zeleným s  jemně lipovou vůní. V  poslední době 
se zde  prosazuje i  odrůda Chardonnay, které dává 
zdejší mikroklima vůni a chuť  tropického ovoce. Ces-
ta vinicemi se z vinorodých svahů odklání v Rakvicích 
do polní krajiny Nivy Dyje směrem k Lednici. Míjí zbyt-
ky starých říčních ramen jezírko Kutnar  a  Květné je-
zero chráněné jako přírodní památky mokřadů a ma-
lých vodních ploch. Štíhlý mramorový Obelisk známý 
jako „Facka“ je první stavbou, která signalizuje vstup 
do  romantického kraje Lednicko-valtického areálu 
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sklepní kolonie.  Připomínkou vinařské proslulosti 
nedalekých Hustopečí, které byly ve  středověku cen-
trem  vinařství na Moravě, je Stálá vinařská  expozice 
v renesančním domě U Synků. Ochutnávka nejlepších 
vín podoblasti  ve společnosti pana Sedláčka je mimo-
řádným vinařským i lidským zážitkem.

hUsToPEčE
www.hustopece-city.cz 

Hustopečské vinice patřily k největším v českých zemích 
a  vlastnila je šlechta, řada klášterů i  bohatí měšťané 
z Brna a Olomouce. K nejstarším sklepním lokalitám pa-
tří Vinařská ulice pod Křížovým vrchem a Na Hradbách, 
kde je kromě vína k  vidění historická kruhová bašta 
a  pekařský erb. Nezapomeňte navštívit renesanční 
dům U  Synků, který je sídlem městské galerie a  Stálé 
vinařské expozice. Hustopeče nabízejí množství dalších 
historických zajímavostí, mezi něž patří novorenesanční 
hřbitov s náhrobkem rodičů T. G. Masaryka, renesanční 
kašna s antickým námětem nebo kostel sv. Anežky Čes-
ké a  sv. Václava, vybudovaný na  místě původního go-
tického chrámu, jehož loď byla těžce poškozena v roce 
1945. Zajímavá je řada památkově chráněných domů, 
jejichž kořeny sahají do 16. století.
Turistické informační centrum – Dukelské nám. 23, 
tel.: +420 519 412 909, +420 725 534 024, 
infocentrum@hustopece-city.cz, www.hustopece.cz 
Městské muzeum a galerie Hustopeče – 
Dukelské nám. 23, tel.: +420 519 413 849, 
muzeum@hustopece-city.cz, 
galerie@hustopece-city.cz, 
www.muzeumhustopece.cz 
Stálá vinařská expozice – Dům „U Synků“, 

Dukelské náměstí 4, tel: +420 519 413 792, 
sve@hustopece-city.cz
Rozhledna Hustopeče – v mandloňovém sadu na tzv. 
Hustopečském starém vrchu 
Kulturní a vinařské akce
•  Velikonoce u Synků (březen/duben)
•  Slavnost mandloní a vína (březen)
•  O hustopečskou pečeť (duben) – soutěžní přehlídka vín
•  Prvomájová výstava vína (1. května) 
•  Putování Krajem André (červen) 
•  Zarážení hory (září)

sTaRoVICE
www.starovice.cz 

Areál vinných sklepů za  obcí byl vystavěn mezi lety 
1809–1815. Malebnost vesnice, jíž vévodí kostel sv. 
Martina s  farou, přilákala i  filmaře, kteří zde natočili 
několik scén filmu Svatba na  bitevním poli, v  hlavní 
roli s Bolkem Polívkou.
Kulturní a vinařské akce
•  Hodnocení vín (březen)
•  Košt vín (duben)
•  Babské hody (červen)
•  Tradiční hody (srpen)
•  Starovické vinobraní (září) 
•  Košt mladých vín (26. prosince)

UhERčICE
www.uhercice.cz 

Uherčice v  minulosti prosluly zejména vinařstvím, 
které dokladuje i  pečeť z  roku 1555. Historické jádro 
obce tvoří náves s dominantou novogotického kostela 
sv. Jana Křtitele a pozdně renesanční radnicí. Z přírod-

ních krás vyniká část původního meandrového koryta 
Svratky, tzv. Hakle s množstvím ptactva i lesní pahor-
katina Kolby.
Kulturní a vinařské akce
•  Velikonoční výstava vín (březen/duben)
•  Stavění máje (duben)
•  Janské hody (červen)
•  Svěcení vín (listopad)

VELKé NěMčICE
www.velkenemcice.cz 

V úrodné krajině na březích řeky Svratky se dařilo ne-
jen pěstování vinné révy, ale také chovu zvířat. Z  pa-
mátek stojí za vidění kostel sv. Václava a Víta, příjemně 
se budete cítit také ve stínu stromů nedávno zbudova-
ného parku. Ujít si nenechte ani návštěvu zrenovova-
ného mlýna, kde se koná také Festival vín.
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (únor), www.vystavin.cz 
•  Noc sklepů (duben)
•  Otevřené sklepy (květen/červen) 
•  Festival vín (červen) 
•  Kraj kvetoucí révy (červen–srpen)
•  Předhodová zábava u cimbálu s letní ochutnávkou 

vín (srpen)
•  Svatovavřinecké hody (srpen)

NosIsLaV
www.nosislav.cz 

Díky výhodné poloze je městys známý pěstováním 
vinné révy a  ovocných stromů. V  obci najdete vinař-
ské uličky Pod Komínem, U Školy, ve Vinohradské, Pod 
Baštou a Pod Kopcem. Sklepy jsou roztroušeny po obci 
mezi řadovou zástavbou, na několika místech najdete 
ucelenější řádky sklepů. Z dalších atraktivit stojí za vi-
dění kostel sv. Jakuba, jenž je obehnán hradbami, a po-
zůstatky jednoposchoďové tvrze.
Kulturní a vinařské akce
•  Košt Nosislav (březen)
•  Vinobraní pod hradbami (září)
•  Mladá vína v Nosislavi (listopad)

KŘEPICE
www.krepice.cz 

Dominantou vinařské obce je kostel sv. Bartoloměje, 
pocházející z roku 1791, na jehož sochařské výzdobě se 
podílel významný moravský umělec Ondřej Schweigl. 
V roce 2009 byla v obci slavnostně otevřena vinařská 
stezka Křepice, která propojuje vinice a zdejší kultur-
ně či historicky pozoruhodná místa, včetně vinných 
sklepů. Měří necelých 5 km a lze ji absolvovat na kole 
či pěšky.

Kulturní a vinařské akce
•  Bodování vína (leden)
•  Výstava vín (únor)
•  Bartolomějské hody (srpen)

NIKoLčICE
www.nikolcice.cz 

Vinařská obec se rozkládá nedaleko Hustopečí. První 
písemné zmínky o  malebné vesnici pocházejí již z  11. 
století. Nepřehlédnutelnou dominantou obce je farní 
kostel sv. Jakuba Staršího. V  Nikolčicích, stejně jako 
v mnoha dalších obcích na Kloboucku, se nachází také 
modlitebna sboru církve evangelické.
Kulturní a vinařské akce
•  Košt vín (leden/únor)
•  Babské hody (červen)
•  Svatojakubské hody (červenec)

KURDěJoV
viz Stezka Krajem André 

PoDPÁLaVÍ  a NIVa DYJE 
Trasa Velkopavlovické vinařské stezky z  Hustopečí 
do Nivy Dyje překonává v samém úvodu Křížový vrch 
s Kalvárií a pár kilometrů dále znovu stoupá na návrší, 
na kterém se rozkládají Šakvice spolu s vinicemi a me-
ruňkovými sady. Z Šakvic pokračujete asfaltovou ces-
tou kolem zálivu Novomlýnských nádrží v  místě, kde 
se do  nich vlévá potok Štinkovka, do  Zaječí. Trojvrší 
hor, které se tu zvedá nad Horní Novomlýnskou nádr-
ží, skýtá široký výhled jak přes vodní hladinu na Pav-
lovské vrchy, tak k severu na celou Velkopavlovickou 
vinařskou oblast. Vrchol Kalvárie zdobí rozhledna 
Dalibor, druhé návrší okupuje samotná ves Zaječí s do-
minantním kostelem sv. Jana Křtitele. Třetím vrcholem 
je Přítlucká hora opět s rozhlednou. Celé malé pohoří je 
osázeno vinicemi, které dávají místním vinařům jiskr-
ná podpálavská vína nejlepší kvality. Vinařská stezka 
křižuje vinice po  travnatých a  asfaltových cestách, 
v Zaječí míjí kostel, a zejména sjezd z vrcholku Přítlu-
cké hory do Přítluk je obzvláště strmý. 
Přítluky i Rakvice jsou proslavené  především  Veltlín-
ským zeleným s  jemně lipovou vůní. V  poslední době 
se zde  prosazuje i  odrůda Chardonnay, které dává 
zdejší mikroklima vůni a chuť  tropického ovoce. Ces-
ta vinicemi se z vinorodých svahů odklání v Rakvicích 
do polní krajiny Nivy Dyje směrem k Lednici. Míjí zbyt-
ky starých říčních ramen jezírko Kutnar  a  Květné je-
zero chráněné jako přírodní památky mokřadů a ma-
lých vodních ploch. Štíhlý mramorový Obelisk známý 
jako „Facka“ je první stavbou, která signalizuje vstup 
do  romantického kraje Lednicko-valtického areálu 
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osázeného stavbami uprostřed luhů řeky Dyje. Vinař-
ská stezka se vyhne vlastnímu centru Lednice stezkou 
okolo řečiště Staré Dyje na dohled od proslulého Mina-
retu a míří přímo k umělé zřícenině Janohradu, který je 
v   sezóně v obležení návštěvníků i cyklistů. Zřícenina 
je ukázkou historizujícího přístupu Lichtenštejnů při 
budování  architektonických dominant krajiny.
Cesta lužními lesy od  Janohradu překonává Laden-
ským mostem Dyji a  pokračuje terénem po  druhém 
břehu směrem na  Podivín. Městečko Podívín, které 
je majákem na  ostrově Lednicko-valtického areálu, 
se chlubí židovským hřbitovem s  obřadní místností 
a kostelem sv. Petra a Pavla s mohutnou věží. 

šaKVICE
www.sakvice.cz 

Šakvice leží na  pahorku nad severním břehem Dolní 
zdrže Vodního díla Nové Mlýny, které je ideálním mís-
tem pro vodní sporty či rybaření. Mimo vinné révy se 
v obci pěstují také meruňky. Mezi zdejší pamětihodnosti 
patří kostel sv. Barbory a historický stůl s intarzovaný-
mi iniciálami radních v kanceláři šakvické starostky.
Kulturní a vinařské akce
•  Vostatky (únor)
•  Košt vín (březen/duben)
•  Výstava vína (duben)
•  Tradiční hody (třetí víkend v červenci)

ZaJEčÍ
www.zajeci.cz 

Malá obec láká turisty hlavně vinařstvím. Zaječské vi-
nohrady měly přes 400 čtvrtí a byly v minulosti rozdě-
leny mezi velkopavlovické a lednické panství. Většina 
vinných sklepů se nachází západně od  hlavní silnice. 
Výjimku tvoří Dolní ulice, kde návštěvníky zaujme 
sklep číslo 291 (Urbánkův). Pro zaječské vinné sklepy, 

z nichž k nejcennějším patří ty barokní, je typický svět-
lý kámen, použitý také jako dekorace. Nepřehlédnutel-
nou památku představuje také monumentální kostel 
sv. Jana Křtitele s opevněním.
Turistické informační centrum – Vinařství Nosreti, 
Vinařská 479, tel.: +420 725 936 624, 
recepce@vinarstvinosreti.cz, www.vinarstvinosreti.cz
Lanové centrum – Vinařství Nosreti, Vinařská 479, 
tel.: +420 725 936 624, recepce@vinarstvinosreti.cz, 
www.vinarstvinosreti.cz 
Zaječský vycházkový okruh – 
www.turistika.cz/trasy/zajecsky-vychazkovy-okruh--1 
Kulturní a vinařské akce
•  Valentýnské snoubení pokrmů s vínem (únor)
•  Velikonoční košt vín (březen)
•  Tradiční Zaječský vinný košt (březen)
•  Výstava vín s ochutnávkou v Zaječí (březen)
•  Pálení čarodějnic s ochutnáváním vín (duben)
•  Snoubení pokrmů s růžovým vínem v restauraci 

Retro Gril (květen)
•  Ze sklípku až na Maják (květen)
•  Burčákové slavnosti s hudebním večerem (srpen)
•  Cykloturistický výjezd vinorodou jižní Moravou 

(srpen)
•  Slavnosti burčáku ve Vinařství Nosreti (září)
•  Slavnost mladých vín (listopad)
•  Svatomartinský zajíček ve Vinařství Nosreti (listopad)

PŘÍTLUKY
www.pritluky.cz 

Vesnice, založená ve 13. století, byla už o století poz-
ději proslavená vinicemi a kvalitním vínem. Nechte se 
lákat nabídkou místních vinařů a  ochutnejte Müller-
-Thurgau, jehož chuť vás bude provázet třeba až k vod-
ní nádrži Nové Mlýny nedaleko obce. Řada návštěvníků 
sem jezdí díky příhodným podmínkám pro sport i ne-
náročné procházky.
Kulturní a vinařské akce
•  Místní výstava vín
•  Otevřené sklepy Přítluky (červenec)
•  Vinobraní

RaKVICE
www.rakvice.cz 

Pro zdejší sklepy je typická jemně okrová nebo béžová 
fasáda, což je pěkně vidět na starobylé patrové lisovně 
č. 63 v  Družstevní ulici. Proslavené je především rak-
vické Veltlínské zelené s jemně lipovou vůní, v poslední 
době se prosazuje i  Chardonnay, kterému dává místní 
mikroklima vůni a  chuť tropického ovoce. Rakvice se 
také dostaly do povědomí častými nálezy mincí, z nichž 
nejznámější je tzv. Rakvický poklad z počátku 12. století.

Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (březen/duben)
•  Otevřené vinné sklepy (poslední dubnový víkend)
•  Hody (červen)
•  Hodky (červenec)
•  Kateřinská výstava mladých vín (listopad)
•  Kateřinské hody (listopad)

JaNohRaD
www.januv-hrad.cz 
Janův hrad je pseudogotická napodobenina hradní 
zříceniny (tehdejší móda) postavená roku 1801–1808 
pro Jana Lichtenštejnského (po  něm název „Janův 
hrad“, něm. Hansenburg, Johann(e)sburg, Janisburg). 
Je skryt uprostřed lužních lesů na ostrohu Staré Dyje. 
Nestabilní podloží lužního lesa bylo nutné zpevnit 
dřevěnými trámy a na něm pak byla postavena stavba 
z kamenů přivezených z nedalekého Velkomoravského 
hradiště Pohansko. Architekt ve snaze postavit realis-
tickou napodobeninu skutečného hradu dbal na každý 
detail, například tři točitá dubová schodiště udělal 
pravotočivá, podle zvyku ve  starých hradech. Oproti 
jiným stavbám napodobenin zřícenin z té doby byl Ja-
nův hrad projektován jako obyvatelný a sloužil v době 
honů jako myslivna a lovecký zámeček.
Janův hrad – Zámek 1, Lednice na Moravě, 
tel.: +420 519 355 134, janohrad@brno.npu.cz 

PoDIVÍN
www.podivin.cz 

Archeologické nálezy svědčí o tom, že jde o sídlo velmi 
staré. Pověsti praví, že zde mnoho let žili habáni, kteří 
se v dobách nepokojů ukrývali ve sklepích a zanechali 
poklad v podivínské lokalitě Podoxech. Ve městě mů-
žete obdivovat také kostel sv. Petra a  Pavla, kapli sv. 
Cyrila a  Metoděje či působivý židovský hřbitov s  ob-
řadní místností vystavěnou v orientálním slohu.
Kulturní a vinařské akce
•  Místní výstava vín (duben)

MoDRé  hoRY a oKoLÍ 
Nejvýchodnější část Velkopavlovické vinařské stezky 
vede z lužní krajiny Podivína do největší vinařské obce 
v České republice – Velkých Bílovic. Jsou proslulé sa-
mostatnou vinařskou vesničkou Belegrady a víny mi-
mořádné kvality. Další cesta vede houpavou krajinou 
mezi nejvyhlášenějšími viničními tratěmi do  vysoko 
položené obce Vrbice s  proslulými sklípky tesanými 
ve  skále, na  které vesnice, zejména její kostel, stojí. 
Sjezdem mezi vinohrady se dostaneme do  naopak 
v  údolí situovaného Kobylí, jež v  minulosti leželo 
na břehu velkého Kobylského jezera. Tam se dnes ale 

rozkládají pole i  krátká spojovací cesta, kterou se 
z  Kobylí dostáváme do  Brumovic a  na  výše popsaný 
region Kloboucka. 
Spojovací trasa vede také z Vrbice východním směrem 
příjemnými polními a  lesními cestami s  panorama-
tickými vyhlídkami do  krajiny vinic až do  proslulých 
templářských Čejkovic. Zde se vinařská stezka napo-
juje na páteřní Moravskou vinnou stezku.

VELKé  bÍLoVICE
www.velkebilovice.cz 

Velké Bílovice jsou největší vinařskou obcí na Slovácku 
s 800 ha obhospodařovaných vinic. Sklepní areál Be-
legrady, zahrnující 650 převážně lisoven se sklepy, je 
od obce oddělen Bílovickým potokem a sestává ze tří 
částí. V labyrintu vinařského městečka se pak můžete 
pohodlně orientovat podle názvů ulic. Belegrady mají 
vlastní hospodu i  sportovní areál zvaný Chřástelka. 
Poučení i  atraktivní cykloturistiku nabízí patnáctiki-
lometrová naučná stezka v okolí obce s informačními 
panely o vinařství, viničních tratích a vinařských slav-
nostech. Velkobílovičtí vinaři pořádají každoročně akci 
Za  vinařem do  Velkých Bílovic, která začíná od  kon-
ce dubna a  končí začátkem září. Po  celou dobu mají 
otevřeno každý týden 3–4 vinařství, vždy od  čtvrtka 
do středy, ve vedlejší sezóně po dobu 9 týdnů 15–19 h 
a v hlavní sezoně po dobu 10 týdnů 13–19 h.
Městské vlastivědné muzeum – nám. Osvoboditelů 
336, tel.: +420 519 347 975, +420 721 959 037, 
ludvik.osicka@email.cz, www.velkebilovice.cz 
Kulturní a vinařské akce
Akce pořádají Velkobílovičtí vinaři, Krátká 88, 
tel.: +420 723 121 123, info@velkebilovice.com, 

Velké Bílovice
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osázeného stavbami uprostřed luhů řeky Dyje. Vinař-
ská stezka se vyhne vlastnímu centru Lednice stezkou 
okolo řečiště Staré Dyje na dohled od proslulého Mina-
retu a míří přímo k umělé zřícenině Janohradu, který je 
v   sezóně v obležení návštěvníků i cyklistů. Zřícenina 
je ukázkou historizujícího přístupu Lichtenštejnů při 
budování  architektonických dominant krajiny.
Cesta lužními lesy od  Janohradu překonává Laden-
ským mostem Dyji a  pokračuje terénem po  druhém 
břehu směrem na  Podivín. Městečko Podívín, které 
je majákem na  ostrově Lednicko-valtického areálu, 
se chlubí židovským hřbitovem s  obřadní místností 
a kostelem sv. Petra a Pavla s mohutnou věží. 

šaKVICE
www.sakvice.cz 

Šakvice leží na  pahorku nad severním břehem Dolní 
zdrže Vodního díla Nové Mlýny, které je ideálním mís-
tem pro vodní sporty či rybaření. Mimo vinné révy se 
v obci pěstují také meruňky. Mezi zdejší pamětihodnosti 
patří kostel sv. Barbory a historický stůl s intarzovaný-
mi iniciálami radních v kanceláři šakvické starostky.
Kulturní a vinařské akce
•  Vostatky (únor)
•  Košt vín (březen/duben)
•  Výstava vína (duben)
•  Tradiční hody (třetí víkend v červenci)

ZaJEčÍ
www.zajeci.cz 

Malá obec láká turisty hlavně vinařstvím. Zaječské vi-
nohrady měly přes 400 čtvrtí a byly v minulosti rozdě-
leny mezi velkopavlovické a lednické panství. Většina 
vinných sklepů se nachází západně od  hlavní silnice. 
Výjimku tvoří Dolní ulice, kde návštěvníky zaujme 
sklep číslo 291 (Urbánkův). Pro zaječské vinné sklepy, 

z nichž k nejcennějším patří ty barokní, je typický svět-
lý kámen, použitý také jako dekorace. Nepřehlédnutel-
nou památku představuje také monumentální kostel 
sv. Jana Křtitele s opevněním.
Turistické informační centrum – Vinařství Nosreti, 
Vinařská 479, tel.: +420 725 936 624, 
recepce@vinarstvinosreti.cz, www.vinarstvinosreti.cz
Lanové centrum – Vinařství Nosreti, Vinařská 479, 
tel.: +420 725 936 624, recepce@vinarstvinosreti.cz, 
www.vinarstvinosreti.cz 
Zaječský vycházkový okruh – 
www.turistika.cz/trasy/zajecsky-vychazkovy-okruh--1 
Kulturní a vinařské akce
•  Valentýnské snoubení pokrmů s vínem (únor)
•  Velikonoční košt vín (březen)
•  Tradiční Zaječský vinný košt (březen)
•  Výstava vín s ochutnávkou v Zaječí (březen)
•  Pálení čarodějnic s ochutnáváním vín (duben)
•  Snoubení pokrmů s růžovým vínem v restauraci 

Retro Gril (květen)
•  Ze sklípku až na Maják (květen)
•  Burčákové slavnosti s hudebním večerem (srpen)
•  Cykloturistický výjezd vinorodou jižní Moravou 

(srpen)
•  Slavnosti burčáku ve Vinařství Nosreti (září)
•  Slavnost mladých vín (listopad)
•  Svatomartinský zajíček ve Vinařství Nosreti (listopad)

PŘÍTLUKY
www.pritluky.cz 

Vesnice, založená ve 13. století, byla už o století poz-
ději proslavená vinicemi a kvalitním vínem. Nechte se 
lákat nabídkou místních vinařů a  ochutnejte Müller-
-Thurgau, jehož chuť vás bude provázet třeba až k vod-
ní nádrži Nové Mlýny nedaleko obce. Řada návštěvníků 
sem jezdí díky příhodným podmínkám pro sport i ne-
náročné procházky.
Kulturní a vinařské akce
•  Místní výstava vín
•  Otevřené sklepy Přítluky (červenec)
•  Vinobraní

RaKVICE
www.rakvice.cz 

Pro zdejší sklepy je typická jemně okrová nebo béžová 
fasáda, což je pěkně vidět na starobylé patrové lisovně 
č. 63 v  Družstevní ulici. Proslavené je především rak-
vické Veltlínské zelené s jemně lipovou vůní, v poslední 
době se prosazuje i  Chardonnay, kterému dává místní 
mikroklima vůni a  chuť tropického ovoce. Rakvice se 
také dostaly do povědomí častými nálezy mincí, z nichž 
nejznámější je tzv. Rakvický poklad z počátku 12. století.

Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (březen/duben)
•  Otevřené vinné sklepy (poslední dubnový víkend)
•  Hody (červen)
•  Hodky (červenec)
•  Kateřinská výstava mladých vín (listopad)
•  Kateřinské hody (listopad)

JaNohRaD
www.januv-hrad.cz 
Janův hrad je pseudogotická napodobenina hradní 
zříceniny (tehdejší móda) postavená roku 1801–1808 
pro Jana Lichtenštejnského (po  něm název „Janův 
hrad“, něm. Hansenburg, Johann(e)sburg, Janisburg). 
Je skryt uprostřed lužních lesů na ostrohu Staré Dyje. 
Nestabilní podloží lužního lesa bylo nutné zpevnit 
dřevěnými trámy a na něm pak byla postavena stavba 
z kamenů přivezených z nedalekého Velkomoravského 
hradiště Pohansko. Architekt ve snaze postavit realis-
tickou napodobeninu skutečného hradu dbal na každý 
detail, například tři točitá dubová schodiště udělal 
pravotočivá, podle zvyku ve  starých hradech. Oproti 
jiným stavbám napodobenin zřícenin z té doby byl Ja-
nův hrad projektován jako obyvatelný a sloužil v době 
honů jako myslivna a lovecký zámeček.
Janův hrad – Zámek 1, Lednice na Moravě, 
tel.: +420 519 355 134, janohrad@brno.npu.cz 

PoDIVÍN
www.podivin.cz 

Archeologické nálezy svědčí o tom, že jde o sídlo velmi 
staré. Pověsti praví, že zde mnoho let žili habáni, kteří 
se v dobách nepokojů ukrývali ve sklepích a zanechali 
poklad v podivínské lokalitě Podoxech. Ve městě mů-
žete obdivovat také kostel sv. Petra a  Pavla, kapli sv. 
Cyrila a  Metoděje či působivý židovský hřbitov s  ob-
řadní místností vystavěnou v orientálním slohu.
Kulturní a vinařské akce
•  Místní výstava vín (duben)

MoDRé  hoRY a oKoLÍ 
Nejvýchodnější část Velkopavlovické vinařské stezky 
vede z lužní krajiny Podivína do největší vinařské obce 
v České republice – Velkých Bílovic. Jsou proslulé sa-
mostatnou vinařskou vesničkou Belegrady a víny mi-
mořádné kvality. Další cesta vede houpavou krajinou 
mezi nejvyhlášenějšími viničními tratěmi do  vysoko 
položené obce Vrbice s  proslulými sklípky tesanými 
ve  skále, na  které vesnice, zejména její kostel, stojí. 
Sjezdem mezi vinohrady se dostaneme do  naopak 
v  údolí situovaného Kobylí, jež v  minulosti leželo 
na břehu velkého Kobylského jezera. Tam se dnes ale 

rozkládají pole i  krátká spojovací cesta, kterou se 
z  Kobylí dostáváme do  Brumovic a  na  výše popsaný 
region Kloboucka. 
Spojovací trasa vede také z Vrbice východním směrem 
příjemnými polními a  lesními cestami s  panorama-
tickými vyhlídkami do  krajiny vinic až do  proslulých 
templářských Čejkovic. Zde se vinařská stezka napo-
juje na páteřní Moravskou vinnou stezku.

VELKé  bÍLoVICE
www.velkebilovice.cz 

Velké Bílovice jsou největší vinařskou obcí na Slovácku 
s 800 ha obhospodařovaných vinic. Sklepní areál Be-
legrady, zahrnující 650 převážně lisoven se sklepy, je 
od obce oddělen Bílovickým potokem a sestává ze tří 
částí. V labyrintu vinařského městečka se pak můžete 
pohodlně orientovat podle názvů ulic. Belegrady mají 
vlastní hospodu i  sportovní areál zvaný Chřástelka. 
Poučení i  atraktivní cykloturistiku nabízí patnáctiki-
lometrová naučná stezka v okolí obce s informačními 
panely o vinařství, viničních tratích a vinařských slav-
nostech. Velkobílovičtí vinaři pořádají každoročně akci 
Za  vinařem do  Velkých Bílovic, která začíná od  kon-
ce dubna a  končí začátkem září. Po  celou dobu mají 
otevřeno každý týden 3–4 vinařství, vždy od  čtvrtka 
do středy, ve vedlejší sezóně po dobu 9 týdnů 15–19 h 
a v hlavní sezoně po dobu 10 týdnů 13–19 h.
Městské vlastivědné muzeum – nám. Osvoboditelů 
336, tel.: +420 519 347 975, +420 721 959 037, 
ludvik.osicka@email.cz, www.velkebilovice.cz 
Kulturní a vinařské akce
Akce pořádají Velkobílovičtí vinaři, Krátká 88, 
tel.: +420 723 121 123, info@velkebilovice.com, 

Velké Bílovice
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www.velkebilovice.com
•  Jarní putování za vínem Ze sklepa do sklepa (bře-

zen/duben),
•  Místní výstava vín (duben)
•  Za vinařem do Velkých Bílovic (duben–září) 
•  Velkobílovické folklórní slavnosti (červen)
•  Zpívání pro radost na Belegradech s cimbálkou 

(červenec)
•  Zarážání hory v trati Pod Předníma (na svatého 

Bartoloměje na Belegradech)
•  Tradiční krojové hody (září)
•  Hodky (září)
•  Žehnání vína na myslivně (prosinec)

VRbICE
Viz Stezka regionem Modré hory

KobYLÍ
Viz Stezka regionem Modré hory

čEJKoVICE 
www.cejkovice.cz 

V polovině 13. století vybudovali templáři v Čejkovicích 
gotickou tvrz a rozsáhlé sklepy, čímž založili pozdější 
slávu čejkovického vinařství. Mimořádné postavení 
Čejkovic mezi vinařskými obcemi je dáno nejen rozlo-
hou zdejších vinic (470 ha), ale především architekto-
nickou a  historickou hodnotou zdejších sklepů, které 
jsou elitou mezi vinařskými stavbami regionu. A stejný 
superlativ patří i  zdejším vinařům. Mimo excelentní 
vinařské památky (desátkový sklep, zachovalé vřete-
nové a kládové lisy) se obec pyšní domkem, ve kterém 
žil s rodiči několik let prezident T. G. Masaryk. Dnes je 
v domku malé muzeum.

Turistické informační centrum Čejkovice –  
Víno Sýkora, Příhon 1, tel.: +420 518 362 339, 
vinosykora@vinosykora.cz,
 www.infocentrum-cejkovice.cz 
Templářská tvrz – Čejkovice 1, tel.: +420 518 362 538
Templářské sklepy Čejkovice – Čejkovice 945, 
tel.: +420 518 309 011, info@templarske-sklepy.cz, 
www.templarske-sklepy.cz 
Domek T. G. Masaryka – Zámecká,  
tel.: +420 518 362 335
Kulturní a vinařské akce
•  Čtvrtečníci – Sdružení vinařů Čejkovice, Templářská 

1, info@vinozcejkovic.cz, www.vinozcejkovic.cz 
•  Čejkovická laťka (březen)
•  Vinné trhy (květen)
•  Víkendové otevřené sklepy (léto) 
•  Tradiční krojované hody (srpen)
•  Den otevřených sklepů (konec srpna)
•  Čejkovické bylinkové slavnosti (září) –  

www.sonnentor.cz 
•  Žehnání svatomartinských vín (listopad)
•  Žehnání vín (prosinec)

LoKÁLNÍ  VINaŘsKé  sTEZKY

VINaŘsKÁ  sTEZKa  KŘEPICE
Vinařská stezka vás zavede do sklepních uliček a vi-
nic rozesetých v okolí obce. Míjí také zajímavá místa 
obce Křepice, např. pramen u  Svaté, nabízí krásné 
výhledy na obec a okolí z různých poloh. Stezka měří 
cca 4,4 km, je možné ji projít celou nebo jen vybrané 
části. Na několika místech se stezka napojuje na vi-
nařskou cyklostezku, po  které je možné pokračovat 
do okolních obcí.

Délka trasy: 4,4 km
Povrch: zpevněné a polní cesty
Sjízdnost: sjízdná po celý rok a za každého počasí
Vhodné pro: celá trasa stezky je vhodná i pro méně 
zdatné cyklisty
Značení: lokální
Nástupní místo: Křepice, Velké Němčice

NaUčNě-PoZNÁVaCÍ  sTEZKa  
MEZI  VINICEMI  VELKýCh  bÍLoVIC
Dvanáct zastávek naučně poznávací stezky vás pro-
vede mezi vinicemi největší vinařské obce v České re-
publice. První zastávka na  naučně poznávací stezce 
„Mezi vinicemi Velkých Bílovic“ se nachází u  silnice 
z Velkých Bílovic do Čejkovic, kde je umístěn vřeteno-
vý lis jako unikátní památka a  připomínka vinařské 
tradice. Odtud snadno přijdete na  okraj sklepní trati 

Belegrady, na prostranství u Občerstvení, kde je umís-
těna mapa sklepních uliček této největší velkobílo-
vické sklepní lokality. Nejstarší sklepy této trati leží 
ve  třech patrových ulicích – Staré Belegrady, Desát-
ková a  Habánská. Výrazně mladší zástavbu vinných 
sklepů najdete v  ulici Ke  Špičáku, nejmladší sklepy 
tvoří 11 sklepních uliček nazvaných podle odrůd pěs-
tovaných ve Velkých Bílovicích. Stezka dále pokračuje 
kolem Machovy studny do sklepní trati Pod Předníma 
přes Náměstí sv. Jana. Informační tabule jednotli-
vých zastávek jsou zaměřeny na  zvláštnosti lokalit, 
vinařské a  vinohradnické tradice i  na  současný život 
vinařů v  největší vinařské obci ČR. Jsou zde uvedeny 
turistické zajímavosti okolí Velkých Bílovic, připome-
nuty tradiční vinařské akce, setkáte se také s patrony 
vinařů, podle kterých se jmenují jednotlivá sklepní 
náměstí apod.
Na  rozhraní dvou sklepních tratí Pod Předníma 
a  Púrynky byla koncem 90. let obnovena tradice Za-
rážení hory jako vinařské slavnosti pořádané ke konci 
srpna. Slavnost symbolizuje zavírání vinic na  dobu 
dozrávání hroznů. Dnes je to kromě postavení májky 
a  připomenutí odstavců z  historických Horenských 
práv hlavně příležitost k setkávání lidí s vínem a pís-
ničkou, vždy za  doprovodu cimbálové muziky. Příkré 
svahy nad touto zastávkou jsou jedny z  nejlepších 
vinohradnických poloh ve Velkých Bílovicích a nazý-
vají se „Pánské“. Zastávka Púrynský kříž vás přive-
de do  nejstarší lokality vinných sklepů nazývaných 
Púrynky. Vinné sklepy, stojící po  obou stranách sva-
žité cesty vytváří charakteristický kolorit. Přes Ná-
městí sv. Martina, patrona mladých vín, se dostanete 
až do Ťuhýkova a odtud dále k zastávce Novosádská 
studna. Novosádská studna je místem odedávna spo-
jeným se jménem zaniklé osady, podle ústního podání 
nazývané Nové Sady. Ze zaniklé osady se dochovala 
právě studna, označovaná jako „Novosádská“. Ne-
daleko od  studny bylo v  roce 1976 objeveno velko-
moravské pohřebiště. Při další cestě mezi vinicemi 
se dostanete přes Bucňákovu dolinu až ke  Kapličce 
na  Hradišťku. Profil kopce napovídá, že byl vytvo-
řen uměle, stávalo zde drobné středověké opevnění 
a  s  ohledem na  jeho polohu a  blízké velkomoravské 
pohřebiště, patrně i  opevněné strážní místo Velko-
moravanů. Od roku 2002 stojí na zmíněném vrcholku 
kaplička, která toto místo s  výjimečnou vyhlídkou 
zviditelňuje, poskytuje obraz kulturní krajiny vino-
hradnického regionu a  nabízí příležitost k  zastavení 
a  rozjímání. Stezka vás pak vede mezi vinicemi přes 
zastávku Šmatláky, kolem Boží muky na Belegradech 
až k  Habánským sklepům. Po  cestě se na  informač-
ních tabulích seznámíte např. s nejdůležitějšími bílými 

i  modrými odrůdami révy vinné pěstovanými ve  Vel-
kých Bílovicích, porovnáte si způsoby obdělávání 
vinic dříve a  dnes, uděláte si představu o  stavbě kle-
nutého sklepu nebo se dovíte jak správně degustovat 
víno. To vše je v  každé zastávce podtrženo vyhlídkou 
na  bílovské vinohrady. Konec vinařské stezky „Mezi 
vinicemi Velkých Bílovic“ se nachází u  Habánských 
sklepů ve Velkých Bílovicích. Dochoval se zde původ-
ní klenutý sklep z druhé poloviny 16. století, který pro 
tehdejší majitele Bílovic, rod Žerotínů, postavili právě 
habáni - novokřtěnci, jak byli často nazýváni. Měli vý-
razný podíl na rozvoji vinohradnictví a vinařství v ce-
lém okolí, vynikali ale i  v  jiných oblastech, známá je 
například habánská keramika. Historický „habánský 
sklep“ v současné době užívá firma Habánské sklepy, 
spol. s.r.o.

Délka trasy: 15 km
Povrch: zpevněné a polní cesty
Sjízdnost: rovinatá trasa sjízdná po celý rok a za kaž-
dého počasí
Vhodné pro: celá trasa stezky je vhodná i pro méně 
zdatné cyklisty
Značení: lokální
Nástupní místo: Belegrady u Velkých Bílovic

Čejkovice



88 89

velkopavlovickoprůvodce  po  vinařských  stezkách

www.velkebilovice.com
•  Jarní putování za vínem Ze sklepa do sklepa (bře-

zen/duben),
•  Místní výstava vín (duben)
•  Za vinařem do Velkých Bílovic (duben–září) 
•  Velkobílovické folklórní slavnosti (červen)
•  Zpívání pro radost na Belegradech s cimbálkou 

(červenec)
•  Zarážání hory v trati Pod Předníma (na svatého 

Bartoloměje na Belegradech)
•  Tradiční krojové hody (září)
•  Hodky (září)
•  Žehnání vína na myslivně (prosinec)

VRbICE
Viz Stezka regionem Modré hory

KobYLÍ
Viz Stezka regionem Modré hory

čEJKoVICE 
www.cejkovice.cz 

V polovině 13. století vybudovali templáři v Čejkovicích 
gotickou tvrz a rozsáhlé sklepy, čímž založili pozdější 
slávu čejkovického vinařství. Mimořádné postavení 
Čejkovic mezi vinařskými obcemi je dáno nejen rozlo-
hou zdejších vinic (470 ha), ale především architekto-
nickou a  historickou hodnotou zdejších sklepů, které 
jsou elitou mezi vinařskými stavbami regionu. A stejný 
superlativ patří i  zdejším vinařům. Mimo excelentní 
vinařské památky (desátkový sklep, zachovalé vřete-
nové a kládové lisy) se obec pyšní domkem, ve kterém 
žil s rodiči několik let prezident T. G. Masaryk. Dnes je 
v domku malé muzeum.

Turistické informační centrum Čejkovice –  
Víno Sýkora, Příhon 1, tel.: +420 518 362 339, 
vinosykora@vinosykora.cz,
 www.infocentrum-cejkovice.cz 
Templářská tvrz – Čejkovice 1, tel.: +420 518 362 538
Templářské sklepy Čejkovice – Čejkovice 945, 
tel.: +420 518 309 011, info@templarske-sklepy.cz, 
www.templarske-sklepy.cz 
Domek T. G. Masaryka – Zámecká,  
tel.: +420 518 362 335
Kulturní a vinařské akce
•  Čtvrtečníci – Sdružení vinařů Čejkovice, Templářská 

1, info@vinozcejkovic.cz, www.vinozcejkovic.cz 
•  Čejkovická laťka (březen)
•  Vinné trhy (květen)
•  Víkendové otevřené sklepy (léto) 
•  Tradiční krojované hody (srpen)
•  Den otevřených sklepů (konec srpna)
•  Čejkovické bylinkové slavnosti (září) –  

www.sonnentor.cz 
•  Žehnání svatomartinských vín (listopad)
•  Žehnání vín (prosinec)

LoKÁLNÍ  VINaŘsKé  sTEZKY

VINaŘsKÁ  sTEZKa  KŘEPICE
Vinařská stezka vás zavede do sklepních uliček a vi-
nic rozesetých v okolí obce. Míjí také zajímavá místa 
obce Křepice, např. pramen u  Svaté, nabízí krásné 
výhledy na obec a okolí z různých poloh. Stezka měří 
cca 4,4 km, je možné ji projít celou nebo jen vybrané 
části. Na několika místech se stezka napojuje na vi-
nařskou cyklostezku, po  které je možné pokračovat 
do okolních obcí.

Délka trasy: 4,4 km
Povrch: zpevněné a polní cesty
Sjízdnost: sjízdná po celý rok a za každého počasí
Vhodné pro: celá trasa stezky je vhodná i pro méně 
zdatné cyklisty
Značení: lokální
Nástupní místo: Křepice, Velké Němčice

NaUčNě-PoZNÁVaCÍ  sTEZKa  
MEZI  VINICEMI  VELKýCh  bÍLoVIC
Dvanáct zastávek naučně poznávací stezky vás pro-
vede mezi vinicemi největší vinařské obce v České re-
publice. První zastávka na  naučně poznávací stezce 
„Mezi vinicemi Velkých Bílovic“ se nachází u  silnice 
z Velkých Bílovic do Čejkovic, kde je umístěn vřeteno-
vý lis jako unikátní památka a  připomínka vinařské 
tradice. Odtud snadno přijdete na  okraj sklepní trati 

Belegrady, na prostranství u Občerstvení, kde je umís-
těna mapa sklepních uliček této největší velkobílo-
vické sklepní lokality. Nejstarší sklepy této trati leží 
ve  třech patrových ulicích – Staré Belegrady, Desát-
ková a  Habánská. Výrazně mladší zástavbu vinných 
sklepů najdete v  ulici Ke  Špičáku, nejmladší sklepy 
tvoří 11 sklepních uliček nazvaných podle odrůd pěs-
tovaných ve Velkých Bílovicích. Stezka dále pokračuje 
kolem Machovy studny do sklepní trati Pod Předníma 
přes Náměstí sv. Jana. Informační tabule jednotli-
vých zastávek jsou zaměřeny na  zvláštnosti lokalit, 
vinařské a  vinohradnické tradice i  na  současný život 
vinařů v  největší vinařské obci ČR. Jsou zde uvedeny 
turistické zajímavosti okolí Velkých Bílovic, připome-
nuty tradiční vinařské akce, setkáte se také s patrony 
vinařů, podle kterých se jmenují jednotlivá sklepní 
náměstí apod.
Na  rozhraní dvou sklepních tratí Pod Předníma 
a  Púrynky byla koncem 90. let obnovena tradice Za-
rážení hory jako vinařské slavnosti pořádané ke konci 
srpna. Slavnost symbolizuje zavírání vinic na  dobu 
dozrávání hroznů. Dnes je to kromě postavení májky 
a  připomenutí odstavců z  historických Horenských 
práv hlavně příležitost k setkávání lidí s vínem a pís-
ničkou, vždy za  doprovodu cimbálové muziky. Příkré 
svahy nad touto zastávkou jsou jedny z  nejlepších 
vinohradnických poloh ve Velkých Bílovicích a nazý-
vají se „Pánské“. Zastávka Púrynský kříž vás přive-
de do  nejstarší lokality vinných sklepů nazývaných 
Púrynky. Vinné sklepy, stojící po  obou stranách sva-
žité cesty vytváří charakteristický kolorit. Přes Ná-
městí sv. Martina, patrona mladých vín, se dostanete 
až do Ťuhýkova a odtud dále k zastávce Novosádská 
studna. Novosádská studna je místem odedávna spo-
jeným se jménem zaniklé osady, podle ústního podání 
nazývané Nové Sady. Ze zaniklé osady se dochovala 
právě studna, označovaná jako „Novosádská“. Ne-
daleko od  studny bylo v  roce 1976 objeveno velko-
moravské pohřebiště. Při další cestě mezi vinicemi 
se dostanete přes Bucňákovu dolinu až ke  Kapličce 
na  Hradišťku. Profil kopce napovídá, že byl vytvo-
řen uměle, stávalo zde drobné středověké opevnění 
a  s  ohledem na  jeho polohu a  blízké velkomoravské 
pohřebiště, patrně i  opevněné strážní místo Velko-
moravanů. Od roku 2002 stojí na zmíněném vrcholku 
kaplička, která toto místo s  výjimečnou vyhlídkou 
zviditelňuje, poskytuje obraz kulturní krajiny vino-
hradnického regionu a  nabízí příležitost k  zastavení 
a  rozjímání. Stezka vás pak vede mezi vinicemi přes 
zastávku Šmatláky, kolem Boží muky na Belegradech 
až k  Habánským sklepům. Po  cestě se na  informač-
ních tabulích seznámíte např. s nejdůležitějšími bílými 

i  modrými odrůdami révy vinné pěstovanými ve  Vel-
kých Bílovicích, porovnáte si způsoby obdělávání 
vinic dříve a  dnes, uděláte si představu o  stavbě kle-
nutého sklepu nebo se dovíte jak správně degustovat 
víno. To vše je v  každé zastávce podtrženo vyhlídkou 
na  bílovské vinohrady. Konec vinařské stezky „Mezi 
vinicemi Velkých Bílovic“ se nachází u  Habánských 
sklepů ve Velkých Bílovicích. Dochoval se zde původ-
ní klenutý sklep z druhé poloviny 16. století, který pro 
tehdejší majitele Bílovic, rod Žerotínů, postavili právě 
habáni - novokřtěnci, jak byli často nazýváni. Měli vý-
razný podíl na rozvoji vinohradnictví a vinařství v ce-
lém okolí, vynikali ale i  v  jiných oblastech, známá je 
například habánská keramika. Historický „habánský 
sklep“ v současné době užívá firma Habánské sklepy, 
spol. s.r.o.

Délka trasy: 15 km
Povrch: zpevněné a polní cesty
Sjízdnost: rovinatá trasa sjízdná po celý rok a za kaž-
dého počasí
Vhodné pro: celá trasa stezky je vhodná i pro méně 
zdatné cyklisty
Značení: lokální
Nástupní místo: Belegrady u Velkých Bílovic

Čejkovice
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sTEZKa  MoDRé  hoRY
www.stezky.cz I www.modrehory.cz
mapa na stranách 74–75

Oblast Modrých hor tvoří katastry obcí Bořetice, Kobylí, Němčičky, 
Velké Pavlovice a Vrbice. Réva vinná se tu pěstuje na téměř 1 200 ha 
viničních tratí a odrůdy s modrými hrozny na produkci červených 
vín zaujímají více jak polovinu vinohradů. Ne nadarmo je Velko-
pavlovicko nazýváno srdcem produkce moravských červených 
vín. Cyklistický okruh Modré hory vás provede vinařskou krajinou 
s  nádhernými výhledy do  okolí,  s  mnoha sakrálními památkami 
a turistickými zajímavostmi. Téměř celá trasa vede po asfaltových, 
nebo jinak upravených cestách. Stezky tvoří ucelený okruh, takže 
se na ni můžete napojit kdekoliv, a udělat si svoje vlastní putová-
ní z místa, které vám bude nejlépe vyhovovat. Pestrý okruh nabízí 
nejen ideální trasu pro rodinné výlety, ale i  několik atraktivních 
terénních úseků pro náročnější cyklisty.

Délka trasy: 20 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy, as-
faltové cesty a terénní úseky napříč 
vinohrady 
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa
Vhodné pro: střední náročnost 
(vhodné pro crossové a horské 
kolo), ideální trasa pro rodinné 
výlety, ale i několik atraktivních 
terénních úseků pro náročnější 
cyklisty
Značení: cyklistické značky s lo-
gem Modrých Hor a nápisem 
Modré Hory
Nejvyšší bod: 321 m n.m.
Nejnižší bod: 166 m n.m.
Nástupní místa: Velké Pavlovice, 
Bořetice, Kobylí 
Vlaková nádraží na trase: Velké 
Pavlovice, Bořetice, Kobylí

TIPY Na DoVoLENoU
Na sTEZCE

JEDEN  DEN  Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Rozsáhlý region Velkopavlovicka 
nelze během jednoho dne obsáhnout, 
a proto k výletu po Velkopavlovické 
vinařské stezce zvolíme atraktivní 
jižní část. Zde se můžeme setkat 
s perlami vinařského regionu v podo-
bě Čejkovické templářské tvrze a vin-
ných sklepů, ve skále tesané kolonie 
sklepů ve Vrbici nebo sklepním měs-
tečkem Belegrady u Velkých Bílovic. 
Navštívíme tak největší a nejpro-
slulejší vinařské obce jihu regionu. 
Kopcovitá krajina první půle výletu 
se v blízkosti řeky Dyje změní v rovi-
nu její nivy, ze které už vystupuje jen 
osamělý vrch Přítlucké hory. Než se 
na něj dostaneme, můžeme navštívit 
lužní zákoutí severního kraje Lednic-
ko-valtického areálu u Janova hradu 
nebo se rozhlédnout z vrcholového 
ochozu proslulého Minaretu. Trasa 
vede velmi pestře se střídající kraji-
nou od lesostepních kopců až po luž-
ní lesy okolo Dyje, vinicemi malých 
obcí a větších měst. Značná část 
trasy vede po polních nebo účelových 
cestách mezi vinicemi a lesy a vyhýbá 
se tak většině silnic, což ji tvoří ještě 
atraktivnější a zelenější trasou. 

PRůběh  TRasY
Čejkovice–Vrbice–Belegrady–Velké 
Bílovice–Podivín–Janohrad–Mina-
ret–Rakvice–Přítluky–Zaječí 

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Čejkovice: Templářská tvrz a sklepy
Vrbice: sklepní areál pod kostelem
Velké Bílovice: sklepní městečko 
Belegrady, Naučně-poznávací stez-
ka Mezi vinicemi Velkých Bílovic, 
Městské vlastivědné muzeum
Janohrad: zřícenina
Minaret: rozhledna
Rakvice: vinné sklepy
Přítluky: rozhledna Přítlucká hora
Zaječí: rozhledna Dalibor, lanové 
centrum Nosreti, vinné sklepy

VÍKEND  Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Velkopavlovická vinařská stezka 
během dvoudenního putování od-
kryje ještě více z rozmanité krajiny, 
kterou prochází, než během jediné-
ho dne. Máme tak možnost zavítat 
vedle jižních prosluněných regionů 
i do severnější části Hanáckého 
Slovácka, kterou je kopcovité Klo-
boucko a Hustopečsko. To nám po-
skytne celý obrázek o rozmanitosti 
a pokladech, které Velkopavlovicko 
nabízí. Nocleh zvolíme v Klobou-
kách nebo v některé z obcí v okolí. 

PRůběh  TRasY
1. den: Židlochovice–Nosislav (pro-
hlídka opevněného kostela sv. Ja-
kuba, vinné sklepy)–Velké Němčice 
(návštěva zrenovovaného mlýna)–
Křepice (vinařská stezka a vinné 
sklepy)–Nikolčice–Šitbořice (ná-
vštěva vinných sklepů)–Borkovany 

(návštěva expozice borkovanských 
kraslic)–Velké Hostěrádky–Bohu-
milice–Klobouky (návštěva muzea 
a větrného mlýna)
2. den: Klobouky–Morkůvky–Bole-
radice (výšlap na rozhlednu Nedá-
nov)–Morkůvky–Brumovice–Kobylí 
(návštěva muzea a sklepní uličky)–
Vrbice (návštěva vinných sklepů)–
Velké Bílovice (návštěva sklepního 
městečka Belegrady)–Podivín

PRoDLoUžENý VÍKEND 
Na VINaŘsKé sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce dává možnost absolvovat 
celou trasu Velkopavlovické vinař-
ské stezky, případně se načasovat 
dle kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských 
slavností. Účast na takové akci 
nám pak zabere minimálně půl 
dne. Vedle prohlídky historických 
pamětihodností a návštěvy a de-
gustace ve sklípcích tak můžeme 
prožít i kus živé vinařské a folklorní 
tradice přítomné zde na každém 
kroku. 
Projetí celé oblasti s návštěvou 
všech významných míst je pak 
nejlépe uspořádat volbou 3 úseků: 
1. den: Hustopečsko a Kloboucko 
2. den: Modré Hory a Velkopav-
lovicko
3. den: Niva Dyje a Podpálaví

KobylíČejkovice Ulička Suchá zmola v Kobylí

Pohled na Bořetice
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kolo), ideální trasa pro rodinné 
výlety, ale i několik atraktivních 
terénních úseků pro náročnější 
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Značení: cyklistické značky s lo-
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Modré Hory
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Nejnižší bod: 166 m n.m.
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TIPY Na DoVoLENoU
Na sTEZCE

JEDEN  DEN  Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Rozsáhlý region Velkopavlovicka 
nelze během jednoho dne obsáhnout, 
a proto k výletu po Velkopavlovické 
vinařské stezce zvolíme atraktivní 
jižní část. Zde se můžeme setkat 
s perlami vinařského regionu v podo-
bě Čejkovické templářské tvrze a vin-
ných sklepů, ve skále tesané kolonie 
sklepů ve Vrbici nebo sklepním měs-
tečkem Belegrady u Velkých Bílovic. 
Navštívíme tak největší a nejpro-
slulejší vinařské obce jihu regionu. 
Kopcovitá krajina první půle výletu 
se v blízkosti řeky Dyje změní v rovi-
nu její nivy, ze které už vystupuje jen 
osamělý vrch Přítlucké hory. Než se 
na něj dostaneme, můžeme navštívit 
lužní zákoutí severního kraje Lednic-
ko-valtického areálu u Janova hradu 
nebo se rozhlédnout z vrcholového 
ochozu proslulého Minaretu. Trasa 
vede velmi pestře se střídající kraji-
nou od lesostepních kopců až po luž-
ní lesy okolo Dyje, vinicemi malých 
obcí a větších měst. Značná část 
trasy vede po polních nebo účelových 
cestách mezi vinicemi a lesy a vyhýbá 
se tak většině silnic, což ji tvoří ještě 
atraktivnější a zelenější trasou. 

PRůběh  TRasY
Čejkovice–Vrbice–Belegrady–Velké 
Bílovice–Podivín–Janohrad–Mina-
ret–Rakvice–Přítluky–Zaječí 

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Čejkovice: Templářská tvrz a sklepy
Vrbice: sklepní areál pod kostelem
Velké Bílovice: sklepní městečko 
Belegrady, Naučně-poznávací stez-
ka Mezi vinicemi Velkých Bílovic, 
Městské vlastivědné muzeum
Janohrad: zřícenina
Minaret: rozhledna
Rakvice: vinné sklepy
Přítluky: rozhledna Přítlucká hora
Zaječí: rozhledna Dalibor, lanové 
centrum Nosreti, vinné sklepy

VÍKEND  Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Velkopavlovická vinařská stezka 
během dvoudenního putování od-
kryje ještě více z rozmanité krajiny, 
kterou prochází, než během jediné-
ho dne. Máme tak možnost zavítat 
vedle jižních prosluněných regionů 
i do severnější části Hanáckého 
Slovácka, kterou je kopcovité Klo-
boucko a Hustopečsko. To nám po-
skytne celý obrázek o rozmanitosti 
a pokladech, které Velkopavlovicko 
nabízí. Nocleh zvolíme v Klobou-
kách nebo v některé z obcí v okolí. 

PRůběh  TRasY
1. den: Židlochovice–Nosislav (pro-
hlídka opevněného kostela sv. Ja-
kuba, vinné sklepy)–Velké Němčice 
(návštěva zrenovovaného mlýna)–
Křepice (vinařská stezka a vinné 
sklepy)–Nikolčice–Šitbořice (ná-
vštěva vinných sklepů)–Borkovany 

(návštěva expozice borkovanských 
kraslic)–Velké Hostěrádky–Bohu-
milice–Klobouky (návštěva muzea 
a větrného mlýna)
2. den: Klobouky–Morkůvky–Bole-
radice (výšlap na rozhlednu Nedá-
nov)–Morkůvky–Brumovice–Kobylí 
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PRoDLoUžENý VÍKEND 
Na VINaŘsKé sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce dává možnost absolvovat 
celou trasu Velkopavlovické vinař-
ské stezky, případně se načasovat 
dle kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských 
slavností. Účast na takové akci 
nám pak zabere minimálně půl 
dne. Vedle prohlídky historických 
pamětihodností a návštěvy a de-
gustace ve sklípcích tak můžeme 
prožít i kus živé vinařské a folklorní 
tradice přítomné zde na každém 
kroku. 
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všech významných míst je pak 
nejlépe uspořádat volbou 3 úseků: 
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lovicko
3. den: Niva Dyje a Podpálaví

KobylíČejkovice Ulička Suchá zmola v Kobylí

Pohled na Bořetice
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velkopavlovickoprůvodce  po  vinařských  stezkách

VINaŘsKý REgIoN  MoDRé  hoRY

Pětihvězdí moravských vinařských obcí v čele s měs-
tem Velké Pavlovice je odedávna známé svými červe-
nými víny ze svahových viničních poloh rozložených 
okruhem ve  zvlněné krajině. K  rovinatému jihu ote-
vřená „Rukapáně“ je jako úrodná a  mozolnatá dlaň, 
z  níž vychází pět čilých a  tvořivých prstů, které mo-
delovaly svahy v  okolí lidských sídlišť do  tvaru polí, 
sadů, vinic i lesů. Těmi pomyslnými prsty prochází ná-
hodný poutník a slabikuje jejich jména, jak by četl ra-
dost z doteků dětské ruky: Velké Pavlovice, Němčičky, 
Bořetice, Kobylí a nejvýš položená Vrbice. Když se roz-
loží večerní soumrak pozdního léta nad krajinou a za-
stihne poutníka na některém z řady vyvýšených míst, 
vystupují ze zvlněné krajiny namodralé siluety návrší 
porostlých vinicemi a v údolích mizí v modravém šeru 
červené střechy dědin. „Modré hory“ se ukládají po-
korně k  nočnímu spánku, aby jejich vinice, osvěžené 
nočním chladem a  ranní rosou vstávaly do  nového, 
sluncem prozářeného dne. Ve  zlatém slunečním jasu 
probleskuje modrá barva mezi tmavou zelení listů 
révy modrými hrozny starosvětské Frankovky, Mod-
rého Portugalu i Svatovavřineckého. 

Na TRasE sTEZKY 
REgIoNEM  MoDRé  hoRY
 
Stezka Modré hory je nejzdařilejším projektem míst-
ních vinařských cyklotras, které slouží k  poznání vi-
norodé Moravy ze sedla kola nebo formou pěších pro-
cházek. Třicet jedna kilometrů perfektně vyznačené 

trasy tvoří cyklisticky pestrý okruh, který nabízí nejen 
ideální trasu pro rodinné výlety, ale i  několik atrak-
tivních terénních úseků pro náročnější cyklisty. Okruh 
Modré hory provede turisty vinařskou krajinou s nád-
hernými výhledy do  okolí, do  míst dalekých výhledů 
opatřených rozhlednami (Bořetice, Velké Pavlovice) 
i možnosti napojení na místní vinařskou stezku v Něm-
čičkách. Znamenitých vinařů je na  Velkopavlovicku 
nepočítaně, stejně jako jedinečných sakrálních pamá-
tek a  turistických zajímavostí. Vinařskou specialitou 
Modrých hor je stejnojmenné cuvée – lahodná směs 
Modrého Portugalu a Frankovky. Cyklistická i pěší tra-
sa jsou zpracovány do přehledné a podrobné mapy, ze 
které se dozvíte vše, co potřebujete vědět o oblasti, kde 
se už po staletí rodí nejlepší červená vína na Moravě.
Cyklotrasa Modré hory – tel.: 774 364 013, 
palka@modrehory.cz, www.modrehory.cz

VELKé  PaVLoVICE
www.velke.pavlovice.cz 

Město je známým centrem pěstitelů a milovníků vína. 
První písemná zmínka o vinařství pochází z roku 1586. 
Již tehdy prameny zmiňují zdejší vynikající červené 
víno. Dnes zde v tradici pěstování vinné révy pokraču-
je na  580 pěstitelů, jejichž sklepy stojí za  to navštívit 
a lahodné nápoje okoštovat. Zcela jistě mezi nimi bude 
i v Pavlovicích vyšlechtěná odrůda André. V dřívějších 
dobách se víno uchovávalo také pod obecní sýpkou 
z roku 1780 – mimořádně cennou barokní stavbou, kte-
rá byla v roce 1993 zrekonstruována. Památkou lidové 
architektury je lisovna č. 154, jejíž podzemní prostory 
jsou údajně umístěny na  místě habánského sklepa 
z roku 1545, dále pak lisovna č. 115. Nezapomenutel-
ným zážitkem je také výstup na zdejší dominantu – roz-
hlednu Slunečná (18,6 m).
Turistické informační centrum Velké Pavlovice – 
Hlavní 9, tel.: +420 519 428 149, +420 777 736 413, 
infocentrum@velke-pavlovice.cz, 
www.velke-pavlovice.cz 
Rozhledna Slunečná – na vyvýšenině a v turistickém 
areálu ve vinařské trati Nadzahrady 
Kulturní, zejména vinařské akce 
www.vinozvelkychpavlovic.cz
•  Jarní víkend – Přehlídka vín, Místní výstava vín 

a Jarní Šlapka – Otvírání cykloturistické sezóny 
(duben)

•  Májové otevřené sklepy (květen)
•  Májové putování Modrými horami (květen)
•  Na kole krajem André (červen)
•  Forum Moravium – Národní soutěž vín velkopavlo-

vické podoblasti (červen)
•  Letní meruňkobraní – Kolem horem dolem, Beseda 

u cimbálu, Víno v oranžovém (červenec)
•  Oranžové pondělí (červenec)
•  Krojované hody a hodky (srpen)
•  Velkopavlovické vinobraní (září) – www.velkopav-

lovickevinobrani.cz 
•  Putování za burčákem (září)
•  Dary Jižní Moravy (září)
•  Svatomartinský víkend – Otevřené sklepy,  

Podzimní Šlapka (listopad)
•  Svěcení mladých vín (listopad)
•  Promenáda červených vín (listopad)

boŘETICE
www.boretice.cz 

První písemná zmínka o vinařství pochází z roku 1361. 
Víno se zde pěstuje na 168,8 ha vinic a je uloženo ve 260 
sklepích. Nejproslulejší lokalitou, kterou byste neměli 
minout, je rozsáhlý sklepní areál pod Kraví horou. Mezi 
nejstarší stavby patří lisovna bývalého starosty Fro-
licha č. 49 se sklepem z roku 1794 a sklep Stanislava 
Petráska z  roku 1818. O  velmi silné tradici vinařství 
svědčí také to, že zde byla v  roce 2000 založena Svo-
bodná republika Kraví hora – má vlastní vládu, ústavu 
i měnu – a samozřejmě produkuje velmi kvalitní víno. 
Kromě něj si v Bořeticích nenechejte ujít pohled do kra-
jiny z dřevěné rozhledny nad Kraví horou, uvidíte i další 
chloubu obce – rybníky. 
Rozhledna Kraví hora – na vrcholu Kraví hory naproti 
obci
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Degustace (březen)
•  Velikonoční výstava vín (duben)
•  Den otevřených sklepů (květen)
•  Krojované hody (srpen)
•  Zarážání hory (srpen)
•  Putování za burčákem (září)
•  Otevírání Svatomartinských vín (listopad)
•  Žehnání mladého vína (prosinec)

VRbICE
www.obecvrbice.cz 

Obec je rozložená na svahu a náhorní plošině, vinařství 
se zde pro drsnější klima rozvíjelo pomaleji a  teprve 
v posledním desetiletí se podle vinařských odborníků 
stává centrem nejkvalitnějších červených vín. Nej-
známější lokalitou jsou vinné sklepy Stráž vykopané 
ve slepencové skále v sedmi patrech nad sebou. Vzác-
ně jednolitý ráz areálu vytvořil zedník František Mich-
na v padesátých a šedesátých letech 20. století. Domi-
nantou celého okolí je novorománský kostel svatého 
Jiljí z počátku 20. století.
Kulturní, zejména vinařské akce 
www.vinarivrbice.cz
•  Na kole Krajem André (červen)
•  Tradiční krojované hody (srpen)
•  Putování za burčákem po Modrých horách (září)
•  Svěcení mladých vín (prosinec)

KobYLÍ
www.kobyli.cz 

Obec je čtvrtou největší vinařskou obcí Velkopavlovic-
ka a písemně je doložena již roku 1252. V kobyliských 
uličkách můžete objevit několik mimořádně cenných 
památek sklepní architektury. Nejvíce sklepů je v loka-
litě zvané Suchořádská zmola. Kdysi tu bývala „zmola“ 
– rokle, která se po velkém dešti v roce 1900 propad-
la. Téměř 50 sklepů různého stáří najdete u železniční 
trati. Významnou stavbou je místní kostel. Nedílnou 
součástí poznání vinařské obce je také naučná stezka, 
vedoucí k legendami opředené studánce U Skalky.
Muzeum obce Kobylí – Kobylí 135, 
tel.: +420 519 431 709, muzeumkobyli@centrum.cz – 
doklady o historii obce a životě na venkově, vinařská 
expozice, www.kobyli.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
www.vinarizkobyli.cz
•  Výstava vín (březen)Bořetice

VrbiceZnačení vinařských stezek Mužácký sbor z Prušánek
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VINaŘsKý REgIoN  MoDRé  hoRY
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minout, je rozsáhlý sklepní areál pod Kraví horou. Mezi 
nejstarší stavby patří lisovna bývalého starosty Fro-
licha č. 49 se sklepem z roku 1794 a sklep Stanislava 
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•  Degustace (březen)
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•  Den otevřených sklepů (květen)
•  Krojované hody (srpen)
•  Zarážání hory (srpen)
•  Putování za burčákem (září)
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VRbICE
www.obecvrbice.cz 
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KobYLÍ
www.kobyli.cz 
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la. Téměř 50 sklepů různého stáří najdete u železniční 
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součástí poznání vinařské obce je také naučná stezka, 
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Kulturní, zejména vinařské akce
www.vinarizkobyli.cz
•  Výstava vín (březen)Bořetice

VrbiceZnačení vinařských stezek Mužácký sbor z Prušánek
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•  Beseda o víně (březen)
•  Po kobylských uličkách za vínem (duben)
•  Krajem André (červen)
•  Kobylské hody (červen)
•  Zarážání hory (srpen)

NěMčIčKY
www.nemcicky.cz 

Vinařství v obci má dlouholetou tradici. Vynikající víno 
se pěstuje na strmých svazích, kde je vysázeno na 200 ha 
vinic. Krásy temně zelené vinné révy můžete obdivovat 
také díky obecní vinařské stezce, která prochází těmi nej-
zajímavějšími místy. Uvidíte sklepy s  malovaným žud-

rem a nejstarší stavbu Hulatův sklep v záhumení, který 
má ojedinělé, pouze z venku přístupné schodiště. Jinou 
raritou obce je nejníže položená sjezdovka ve střední Ev-
ropě. Také se zde můžete projet na bobové dráze.
Sportovní areál – TJ Sokol Němčičky, tel.: 
+420 519 430 753, +420 777 555 753, 
tj@sportnemcicky.cz, www.sportnemcicky.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (květen)
•  Tradiční krojované hody (červenec)
•  Vinařský den (srpen)

LoKÁLNÍ  VINaŘsKé  sTEZKY 

obECNÍ  VINaŘsKÁ  sTEZKa  obCE  NěMčIčKY
Obecní vinařská stezka obce Němčičky seznamu-
je návštěvníky a  především cykloturisty s  historií 
vinařství a  současným stavem výsadeb révy vinné 
v katastru obce. Prochází místy, ze kterých je možné 
zhlédnout nejen místní vinohradnické zajímavosti, 
ale i  jedinečné panoramatické pohledy do  širokého 
okolí. Osmikilometrovou trasu stezky lze absolvovat 
pěšky, nebo na kole. Trasa je vybavena 4 informační-
mi panely s mapou.

Délka trasy: 8 km
Povrch: zpevněné i nezpevněné polní cesty
Sjízdnost: kopcovitá trasa nesjízdná za vlhkého počasí
Vhodné pro: trekové a MTB kolo, náročnost střední až 
vyšší
Značení: dopravní s logem
Nástupní místo: Němčičky

Rozhledna u Velkých Pavlovic

sTEZKa  KRaJEM  aNDRé 
www.stezky.cz I www.hustopecsko.net
mapa na stranách 74–75, 98–99

Stezka Krajem André vede malebným krajem po cestách vybízejících k roz-
hlédnutí do kraje či zastavení na deci jiskrného moku. Nese jméno odrůdy, 
která vznikla ve  Velkých Pavlovicích křížením Frankovky a  Svatovavři-
neckého a šlechtitel ing. Horák jí dal jméno po francouzském přírodovědci 
Christianu C. André. Extraktivní víno s intenzivní barvou je jednou z nejroz-
šířenějších odrůd ve viničních tratích měst a obcí, kterými stezka prochází. 
Na její trase poznáte nejen vinařství na Velkopavlovicku, ale i nejlepší vi-
niční trati kraje a památky, které po staletí utvářely jeho historii. Centrum 
oblasti je přehlídkou jedinečných staveb sklepní architektury s celoroční 
nabídkou programů vinařské turistiky. Charakter stezky výstižně ilustruje 
logo umístěné na značkách. Stezka Krajem André je putováním za vínem 
a  sluncem napříč zelenými poli, remízky a  vinohrady. Trasa je značena 
obousměrně a  je sjízdná po  celý rok. Nejlepší termín pro její zdolávání je 
každoročně poslední červnová sobota, kdy je organizována pravidelná ex-
pedice s bohatým vinařským a kulinářským programem.

Délka trasy: 40 km
Povrch: klidné silnice 
3. třídy, cyklostezky, asfal-
tové a polní cesty a terénní 
úseky napříč vinohrady 
Sjízdnost: po celý rok
Vhodné pro: střední nároč-
nost (vhodné pro crossové 
a horské kolo 
Značení: cyklistické značky 
s logem stezky 
Nejvyšší bod: 321 m n. m.
Nejnižší bod: 166 m n. m.
Nástupní místa: Hustopeče, 
Velké Pavlovice, Bořetice, 
Kobylí, Němčičky
Vlaková nádraží na trase: 
Hustopeče, Velké Pavlovice, 
Bořetice, Kobylí

TIPY Na DoVoLENoU
Na sTEZKÁCh

JEDEN DEN V MoDRýCh hoRÁCh 
Okruh Modrými horami je svou 
délkou uzpůsoben pro jednodenní 
absolvování a návštěvu všech 5 
obcí mikroregionu. Na několika 
málo kilometrech v této sice čle-
nité, ale velmi malebné krajině 
poznáte samo srdce Velkopavlovic-
kého regionu s kouzlem sklepních 
uliček a osad, vinohrady na sva-
zích a rozhlednami na vrcholcích 
kopců. Každá obec je specifická 
jinou architekturou a vinařským 
kouzlem. 

PRůběh TRasY
Velké Pavlovice–Bořetice–Vrbice–
Kobylí–republika Kraví hora–Něm-
čičky–Velké Pavlovice

DoPoRUčUJEME NaVšTÍVIT
Velké Pavlovice: sklepy, rozhledna 
Slunečná
Bořetice: sklepní kolonie republika 
Kraví hora, rozhledna Kraví hora, 
bioplynová stanice
Vrbice: areál vinných sklepů
Kobylí: sklepní ulička, muzeum 
obce
Němčičky: sportovní areál

VÍKEND V MoDRýCh hoRÁCh 
(2 DNY)
Pokud si chceme užít všechny krá-
sy a chutě regionu dle kalendáře 
vinařských akcí obcí a zúčastnit 
se některé z lokálních folklorních 
nebo vinařských slavností. Účast 
na takové akci nám pak zabere mi-
nimálně půl dne. Vedle prohlídky 
historických pamětihodností a ná-
vštěvy a degustace ve sklípcích tak 
můžeme prožít i kus živé vinařské 
a folklorní tradice přítomné zde 
na každém kroku.

Nad Starovičkami
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VINaŘsKý  REgIoN  KRaJE  aNDRé

Příznačný název byl zvolen po  odrůdě, která je pro 
oblast charakteristická a  jejíž původ najdete v  sa-
motném srdci cyklostezky – ve  Velkých Pavlovicích. 
Vznikla křížením Frankovky a  Svatovavřineckého 
Ing.  Jaroslavem Horákem ve  zdejší Šlechtitelské 
stanici, a  jméno jí dal po  francouzském přírodovědci 
Christianu C. André. Odrůda André je poměrně nároč-
ná na  vhodnou polohu. Dobré André však dává har-
monické víno s výraznější odrůdovou vůní a intenzivní 
barvou. A právě tyto vlastnosti kvalitních jihomorav-
ských vín mohou ochutnat cykloturisté i turisté trasy 
Krajem André.

Na  TRasE  sTEZKY  KRaJEM  aNDRé

Cyklistická stezka Krajem André vede malebným 
krajem po cestách vybízejících k rozhlédnutí do kraje 
či zastavení na deci jiskrného moku. Extraktivní víno 
André s  intenzivní barvou je jednou z  nejrozšířeněj-
ších odrůd ve  viničních tratích měst a  obcí, kterými 
stezka prochází. Na její trase poznáte nejen vinařství 
na  Velkopavlovicku, ale i  nejlepší viniční trati kraje 
a  památky, které po  staletí utvářely jeho historii. 
Centrum oblasti je přehlídkou jedinečných staveb 
sklepní architektury s celoroční nabídkou programů 
vinařské turistiky.

hUsToPEčE
Viz Velkopavlovická vinařská stezka

sTaRoVIčKY
www.starovicky.cz 

Dominantou obce a  zároveň nejvýznamnější historic-
kou památkou je kostel sv. Kateřiny z 15. století. Jeho 
tvar nápadně připomíná románské jednolodní kostelí-
ky a  vzhledem k  tomu, že se zde kostel připomíná již 
ve 13. století, tak nelze jeho románské jádro vyloučit. 
Celou obec stejně jako oblast Novomlýnských nádrží 
a Pálavu lze přehlédnout z rozhledny U Obrázku.
Kulturní a vinařské akce
•  Přehlídka šampionů výstav vín Mikroregionu Hus-

topečsko + místní košt vín (červen)
•  Tradiční krojované hody (říjen)
•  Tradiční krojované hodky (říjen)

VELKé  PaVLoVICE
Viz Stezka regionem Modré hory

boŘETICE 
Viz Stezka regionem Modré hory

VRbICE
Viz Stezka regionem Modré hory

KobYLÍ
Viz Stezka regionem Modré hory

NěMčIčKY
Viz Stezka regionem Modré hory

hoRNÍ  boJaNoVICE
www.hornibojanovice.cz 

Obec založena ve  13. století. Daří se zde především 
červeným odrůdám, pochutnáte si však také na bílých 
vínech. Sklepy s lisovnami a půdami si vinaři budovali 

jednotlivě, a to většinou ve svahu. Osvěženi lahodným 
vínem se můžete vydat na prohlídku zdejších paměti-
hodností, jimž vévodí kostel svatého Vavřince. Hrádek 
v Horních Bojanovicích je hradisko z pozdně halštatské 
doby s valem a příkopy.
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Vavřinecké hody a hodky (srpen)
•  Burčáková zábava (září)

Opevnění a kostel v KurdějověVrbice Kurdějov

Výhled z rozhledny Slunečná u Velkých Pavlovic

KURDěJoV
www.obec-kurdejov.cz 

V  historické listině z  roku 1346 se uvádí, že se bratři 
Jindřich, Jan, Perchtold a Čeněk z Lipé dohodli na dě-
lení vína z kurdějovských hor. Na slavnou historii na-
vázali dnešní hospodáři, jejichž znamenitá vína může-
te ochutnat ve  dvou místních vinotékách nebo přímo 
v některém ze sklepů kurdějovských vinařů. Za vidění 
stojí také zdejší opevněný kostel sv. Jana Křtitele – jed-
na z nejvýznamnějších památek na Hustopečsku.
Kulturní a vinařské akce
•  Okus vín z Kurdějova a okolí (leden)
•  Tradiční krojované hody (červenec)

Velké Pavlovice

TIPY Na DoVoLENoU
Na sTEZKÁCh

JEDEN  DEN  V KRaJI  aNDRé 
Okruh stezky Krajem André je 
svou délkou pro jednodenní výlet 
v kopcovité krajině dosti náročný, 
a proto vybereme pro jednodenní 
vyjížďku k návštěvě okruh užší 
zahrnující region Hustopečska 
s nejmalebnějšími zákoutími to-
hoto kraje vinic a mandloňových 
sadů. Také by se tento okruh dal 
nazvat putováním po rozhlednách, 
kterých máme v Kraji André oprav-
du požehnaně. 

PRůběh  TRasY
Hustopeče–Starovičky–Velké Pav-
lovice–Kraví hora–Němčičky–Hor-
ní Bojanovice–Kurdějov–Hustopeče

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Hustopeče: sklepy, městské mu-
zeum a galerie, vinařská expozice 
„U Synků“, rozhledna Hustopeče
Velké pavlovice: rozhledna Slu-
nečnná
Bořetice: sklepní kolonie republika 
Kraví hora, rozhledna Kraví hora
Němčičky: sportovní areál
Kurdějov: opevněný kostel sv. 
Jana Křtitele, přírodní rezervace 
Kamenný vrch

VÍKEND  V KRaJI 
aNDRé  (2  DNY)
Pokud si chceme užít všechny krá-
sy a chutě regionu dle kalendáře 
vinařských akcí obcí a zúčastnit 
se některé z lokálních folklorních 
nebo vinařských slavností. Účast 
na takové akci nám pak zabere mi-
nimálně půl dne. Vedle prohlídky 

historických pamětihodností a ná-
vštěvy a degustace ve sklípcích tak 
můžeme projet i celý okruh stezky 
Krajem André a prožít tak kus živé 
vinařské a folklorní tradice přítom-
né zde na každém kroku. Nocleh 
zvolíme v Kobylí nebo Bořeticích, 
které obě vsi skýtají množství uby-
tování všech úrovní. 

Němčičky
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VINaŘsKý  REgIoN  KRaJE  aNDRé
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ských vín mohou ochutnat cykloturisté i turisté trasy 
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Na  TRasE  sTEZKY  KRaJEM  aNDRé
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vinařské turistiky.

hUsToPEčE
Viz Velkopavlovická vinařská stezka

sTaRoVIčKY
www.starovicky.cz 
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hoRNÍ  boJaNoVICE
www.hornibojanovice.cz 
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KURDěJoV
www.obec-kurdejov.cz 
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VINaŘsKý REgIoN bRNěNsKa

V samotném městě Brně i jeho nejbližším okolí bývaly 
vinice od  nepaměti, jak dokazuje množství místních 
názvů např. „Vinohrad“ v Žabovřeskách, či ulic „Vinič-
ní“ v Židenicích, „Vinařská“ v Pisárkách a „Vinohrady“ 
na  Červeném kopci. První zmínky o  pěstování vinné 
révy v této oblasti se datují od roku 1228, i když v Brně 
a jeho okolí bývaly vinice odnepaměti. Brněnské vinař-
ství mělo velký vliv na rozvoj vinařství na jižní Moravě. 
V  brněnském regionu se nacházejí dvě vinařská stře-
diska. Prvním jsou Židlochovice s  blízkými obcemi 
Blučina, Hrušovany u Brna, Žabčice. V této lokalitě se 
pěstují hlavně jakostní odrůdy pro výrobu bílých vín, 
a to i s určitým důrazem na odrůdy s vyšším obsahem 
aromatických látek jako jsou Irsai Oliver, Muškát mo-
ravský, Pálava, Tramín červený, Müller-Thurgau, ale 
daří se tu dobře i Rulandskému šedému. Židlochovice 
mají převahu sprašových, různě modelovaných, hlini-
tých půd, kolem Žabčic převažují rovné terény s lehký-
mi půdami. Židlochovické horenské právo bylo vydáno 
roku 1379 markrabětem Joštem a je jedním z nejstar-
ších na Moravě. 
Druhým tradičním vinařským střediskem je okolí 
Dolních Kounic, kde byl roku 1181 založen ženský pre-
mostrátský klášter Rosa coeli. Jistě měl vliv na  roz-
šiřování vinic na  Kounicku. Půdy tam jsou štěrkovité 
a  tradičně se pěstují modré odrůdy pro výrobu červe-
ných vín tvrdšího typu, získávaných z odrůd Frankova, 
Svatovavřinecké a Modrý Portugal. 
Ve  vinařském regionu je celá řada roztroušených vi-
ničních lokalit jako jsou nejseverněji ležící Viničné 
Šumice nebo Rajhrad, kde kníže Břetislav I.  založil 
v roce 1048 benediktinský klášter a zdejší mniši začali 
v  okolí kláštera zakládat vinice. Kuriozitou jsou nově 
zakládané vinice v  brněnských městských částech 
jako Vinohrady nebo Bohunice, které se hlásí k  pů-
vodní vinařské tradici těchto dříve samostatných obcí. 
511 pěstitelů v této oblasti pěstuje vinnou révu na 613 
ha vinic. V  samotném Brně je pak 16 ha vinic, nejse-
vernějšími vinařskými obcemi jsou Viničné Šumice 
a Obřany, největší vinařskou obcí jsou Dolní Kounice se 
159 ha vinic. V modrých odrůdách patří brněnská ob-
last k  nejsilnějším, nejpěstovanějšími odrůdami jsou 
Svatovavřinecké, Veltlínské zelené, Müller-Thurgau 
a Frankovka.  

Na TRasE  bRNěNsKé  VINaŘsKé  sTEZKY

ZÁPaDNÍ  VěTEV:  bobRaVa
Vinařská stezka procházející severním regionem 
Velkopavlovické vinařské podoblasti se na  svou 

pouť vydává táhlým stoupáním z  Moravan směrem 
na jih. Západní směr stezky má dvě větve. Severněj-
ší se za Želešicemi vydává podél toku řeky Bobravy, 
jižnější vede z  Rajhradu na  Syrovice polní krajinou. 
Obě se setkávají v Ořechově a míří dále na Kounicko 
a Bránicko. Zde nás přivede do oblasti znamenitých 
červených vín a  mnoha atraktivních turistických 
cílů. Dominantou starobylých Dolních Kounic v údolí 
řeky Jihlavy je poutní kaple Sv. Antonína, ducha to-
lerance potvrzují židovské památky v centru města, 
středověkou proslulost města dokládá klášter Rosa 
coeli.

bRNo
www.brno.cz 

Jako druhé největší město ČR s  400  000 obyvatel 
a  historické správní středisko Moravy je Brno dnes 
krajským městem Jihomoravského kraje, veletržním 
střediskem a městskou památkovou rezervací s množ-
stvím historických a  architektonických památek. Pří-
mo v  katastrálním území města Brna je registrováno 
16 hektarů vinic, což je o  10 hektarů víc než na  úze-
mí kdysi vinařsky slavné Prahy. Oteplující se klima 
posledních desetiletí umožňuje obnovení vinařské 
tradice zejména v  městských částech, kde se vino-
hrady v minulosti nacházely, jak o  tom svědčí zejmé-
na místní názvy nebo názvy ulic. Nejstarší a  největší 
vinné sklepy jsou situovány na jižních svazích Žlutého 
kopce na Starém Brně a Pisárkách, kde se rozkládaly 
největší plochy sadů a  vinic již v  polovině 13. století 
(ulice Vinařská). První novodobý vinohrad byl vysazen 
v květnu 2004 v trati V Hlavách a na jihozápadním sva-
hu pod Hády péčí městské části Vinohrady, která na-
vázala na  starou tradici vinohradnictví Židenic (ulice 
Viniční). Celkem 45 vinných hlav tvoří obecní vinohrad  

bRNěNsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa 
www.stezky.cz
mapa na stranách 98–99, 22–23, 48–49, 74–75, 146–147

Více než sto kilometrů Brněnské vinařské stezky křižuje severní okraj 
vinařské oblasti Morava. Slouží především jako přivaděč k jižním a ji-
hovýchodním oblastem vinorodého kraje, a  svým názvem odkazuje 
spíše k dávné vinařské proslulosti území jižně od moravské metropo-
le. V samotném městě Brně i jeho nejbližším okolí bývaly vinice ode-
dávna, první zmínky o pěstování vinné révy jsou z roku 1228. Brňané 
mívali nejvíce vinic založených v Židlochovicích, Hustopečích, Kurdě-
jově, Starovicích a Nosislavi a brněnští měšťané v minulosti zásadně 
ovlivnili rozvoj jihomoravského vinařství. I dnes je v oblasti několik 
významných vinařských center (Rajhrad, Židlochovice, Slavkov). 
Poklidnou trasu stezky rovinatou krajinou zdobí kaple, kříže a  Boží 
muka, doklad religiozity moravského venkova. Parádním úsekem 
východní větve stezky je terénní stoupání okrajem přírodního parku 
Ždánický les kde navazuje na  síť Velkopavlovické vinařské stezky. 
Znojemskou vinařskou podoblastí a  krajem znamenitých červených 
vín prochází stezka přes Moravské Bránice a  Dolní Kounice směrem 
na jih, kde na ni navazují Znojemská a Mikulovská vinařská stezka.

Délka trasy: 130  km
Povrch: 85% silnice 3. třídy; 15 % 
cyklostezky a nezpevněné polní 
cesty
Sjízdnost: převážná část trasy je 
sjízdná po celý rok a na každém 
kole v dobrém technickém stavu
Vhodné pro: všechny kategorie 
cykloturistů, náročnější terénní 
a kopcovité úseky na okraji Ždá-
nického lesa pro zdatné cyklisty
Značení: cyklistické značky 
s modrým sklepním žudrem
Nejvyšší bod: 320 m n.m.
Nejnižší bod: 175 m n.m.
Nástupní místa: Moravany, 
Moravské Bránice, Dolní Kou-
nice, Pohořelice, Vranovice, 
Židlochovice, Rajhrad, Sokolnice, 
Kobylnice, Újezd u Brna, Slavkov, 
Velké Hostěrádky, Borkovany
Vlaková nádraží na trase: Mod-
řice, Silůvky, Moravské Bránice, 
Vranovice, Rajhrad, Popovice 
u Rajhradu, Sokolnice-Telnice, 
Újezd u Brna, Hostěrádky-Rešov, 
Zbýšov, Křenovice, Slavkov

Sokolnice
100
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VINaŘsKý REgIoN bRNěNsKa
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Na TRasE  bRNěNsKé  VINaŘsKé  sTEZKY

ZÁPaDNÍ  VěTEV:  bobRaVa
Vinařská stezka procházející severním regionem 
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bRNěNsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa 
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mapa na stranách 98–99, 22–23, 48–49, 74–75, 146–147
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Sjízdnost: převážná část trasy je 
sjízdná po celý rok a na každém 
kole v dobrém technickém stavu
Vhodné pro: všechny kategorie 
cykloturistů, náročnější terénní 
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Sokolnice
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velkopavlovickoprůvodce  po  vinařských  stezkách

v Bohunicích, v jižním svahu, hned pod radnicí mezi pa-
neláky, je tak připomenuta dnes již téměř zapomenutá 
sláva bohunického vinařství. Projektem směřujícím 
k oživení vinařských tradic je snaha o výsadbu vinice 
na Špilberku, která chce do centra Brna vrátit nejlepší 
moravská vína.
Turistické informační centrum města Brna – 
Radnická 8,  tel.: +420 542 221 150, info@ticbrno.cz, 
www.ticbrno.cz 
Hrad a pevnost Špilberk – Špilberk 1, 
tel: +420 542 123 611, muzeum.brno@spilberk.cz, 
www.spilberk.cz 
Labyrint pod Zelným trhem – Zelný trh 21, 
tel.: +420 542 212 892, labyrint@ticbrno.cz 
Mincmistrovský sklep – vchod z ulice Panenská, 
Dominikánské náměstí 1, tel.: +420 602 128 124, 
mincmistr@ticbrno.cz 
Kostnice u sv. Jakuba – Jakubské náměstí, 
tel.: +420 515 919 793, kostnice@ticbrno.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Hodnocení vín, vady vín – vinná škola ve vinném 

sklípku (leden) 
•  Jihomoravská regionální výstava vín v Brně (únor)
•  Vinum Juvenale Praesentatio (únor)
•  Výstava vín Chrlice (březen)
•  Výstava vín v Brně-Obřanech (březen)
•  VINEX Brno (květen)
•  Výstava vín „Od desíti do šestnácti“ (červen)
•  Košt Svatomartinských a mladých vín (listopad)
•  Prodejní výstava doporučených vín (listopad)
•  Víno z blízka – vinozblizka.cz 

MoRaVaNY
www.moravanyubrna.cz 

Dominantou obce je kostel sv. Václava, poprvé vzpo-
mínaný v  roce 1298. Jeho současný vzhled odpovídá 
poslední přestavbě z 90. let 18. století.

MoDŘICE
www.mesto-modrice.cz 

Vinařská obec s  viničními tratěmi Hájek, Mučednická 
a Sady. V obci barokní kostel sv. Gottharda z let 1723 až 
1726, původně románský. Barokní fara v  Masarykově 
ulici z doby kolem roku 1726. Ve východní části katast-
ru se nachází rozsáhlý areál druhého nejvýznamnější-
ho českého a nejvýznamnějšího moravského obchod-
ního a zábavního centra Olympia.
Kulturní a vinařské akce
•  Ženáčské hody (květen)
•  Svatováclavské hody (září)

žELEšICE
www.zelesice.eu 

Barokně upravený farní kostel Neposkvrněného početí 
Panny Marie. Na hlavní ulici jsou dva domy s podlou-
bím chráněny jako památky lidové architektury. Zá-
padně od  obce na  počátku údolí Bobravy se nachází 
zbytky těles budované nedokončené dálnice Vídeň–
Vratislav.
Kulturní a vinařské akce
•  Degustace vinařství Plaček (únor)
•  Výstava vín (duben)

PŘÍRoDNÍ  PaRK  bobRaVa 
bobrava.ic.cz
Zahrnuje střední část údolí Bobravy a přilehlých lesů 
Bobravské vrchoviny, ve  kterých chrání údolní luční 
porosty, vzácnou Střelickou bažinku a  přirozené lesy 
na svazích rozlehlého lesního komplexu Bučín. V údo-
lí zachováno v  různém stavu využití několik starých 
mlýnů. Přes park prochází několik turistických a cyk-
listických stezek (okruh přírodním parkem Bobrava).

RaJhRaD
www.rajhrad.cz 

Podle tradice místo návštěvy sv. Cyrila a  Metoděje, 
roku 1048 založeno na místě velkomoravského hradi-
ště probošství břevnovských benediktinů. Podle pro-
jektu J. Santiniho postaven v letech 1722-1739 barokní 
kostel sv. Petra a Pavla na místě starší trojlodní bazili-
ky. Konvent a prelatura kláštera až v 19. století. V části 
upravených klášterních budov se nachází Památník 
národního písemnictví na  Moravě. V  obci pozdně ba-
rokní kostel Nalezení sv. Kříže z let 1722–1739 a pozdně 
barokní socha sv. Floriána z 18. století. Technickou pa-
mátkou je most přes rameno Svratky z let 1760–1761.
Benediktinské opatství Rajhrad – Klášter 1, 
tel.: +420 547 230 027, benediktini@volny.cz, 
www.rajhrad.cz/benediktini/
Památník písemnictví na Moravě – Klášter 1,  
tel.: +420 547 229 136, rajhrad@muzeumbrnenska.cz, 
www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Rajhradský masopust (únor/březen)
•  Babské hody (květen)
•  Rajhradské hody (září)

sYRoVICE
www.syrovice.cz 

Velmi pěkná kulturní památka v  Syrovicích je farní 
kostel sv. Augustina, který stojí na kopci a je význam-
nou dominantou celé obce. Při jižním břehu rybníka 
se nachází budova bývalého vodního mlýna. Při silni-
ci do Ořechova je k vidění kolonie původních vinných 
sklepů. 
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Augustinské hody (poslední víkend v srpnu)
•  Svatomartinský košt (listopad)

oŘEChoV 
orechovubrna.cz

Sestává ze tří starších obcí Ořechova, Ořechoviček a Ti-
kovic. V obci jsou dva římskokatolické kostely – v čás-
ti Ořechov kostel Všech svatých, který byl postavený 

v  roce 1899. Ke  konci 2. světové války od  18. do  24. 
dubna 1945 sloužil německým fašistům jako pozoro-
vatelna. V průběhu bojů byl úplně zničen. Obnoven byl 
v letech 1945–1946. V části Tikovice stojí kostel sv. Jiří, 
přestavěný roku 1725. Nedaleko obce v objektu býva-
lých kasáren vybudován Army park.
Obecní muzeum – Kulturní centrum, Komenského 4, 
tel.: +420 547 225 131, obec@orechovubrna.cz 
Army park – David Kincl, tel. +420 773 737 857, 
davidkincl@seznam.cz, www.armypark.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Masopustní průvod (únor)
•  Velikonoční výstava vín (Velikonoční neděle)
•  Ořechov 1945 (duben) – www.orechov1945.cz 
•  Výstava ovoce, zeleniny a květin (říjen)

PRšTICE
www.prstice.cz 

Na prštickém katastru jsou hojné prehistorické nálezy 
sídlištních objektů, kosterních pozůstatků, nástrojů 
a  koster neolitických lidí a  lidu z  doby bronzové. Dle 
nepotvrzené pověsti stávalo na  Horce pohanské hra-
disko obklopené bažinami. Prštická tvrz byla v 16. sto-
letí, v době vlády hraběcího rodu Thurnů, přestavěna 
do  podoby renesančního zámku. Barokní podobu zís-
kal za vlastnictví Dietrichsteinů.

sILůVKY
www.siluvky.cz 

Horenská registra byla v  Silůvkách založena roku 
1666, obecní knihy pak v roce 1689. Již od středověku 
se zde pěstuje vinná réva. V  roce 1749 měla obec 143 

RajhradBazilika sv. Petra a Pavla benediktinského opatství 
v Rajhradě

Kolonie původních vinných sklepů v Syrovicích
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PRšTICE
www.prstice.cz 

Na prštickém katastru jsou hojné prehistorické nálezy 
sídlištních objektů, kosterních pozůstatků, nástrojů 
a  koster neolitických lidí a  lidu z  doby bronzové. Dle 
nepotvrzené pověsti stávalo na  Horce pohanské hra-
disko obklopené bažinami. Prštická tvrz byla v 16. sto-
letí, v době vlády hraběcího rodu Thurnů, přestavěna 
do  podoby renesančního zámku. Barokní podobu zís-
kal za vlastnictví Dietrichsteinů.

sILůVKY
www.siluvky.cz 

Horenská registra byla v  Silůvkách založena roku 
1666, obecní knihy pak v roce 1689. Již od středověku 
se zde pěstuje vinná réva. V  roce 1749 měla obec 143 

RajhradBazilika sv. Petra a Pavla benediktinského opatství 
v Rajhradě

Kolonie původních vinných sklepů v Syrovicích
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měřic vinic. Obyvatelé obce se v  minulosti vedle ze-
mědělství věnovali ovocnářství, vinařství a řemeslům. 
O  jejich zaměření vypovídá i  stará pečeť z  roku 1642, 
na  které je zobrazena radlice s  kosířem (vinařský 
nůž). Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze 
na místech bývalých vinohradů.
Kulturní a vinařské akce
•  Zimní stopou okolo Silůvek (leden), běžecký závod
•  Maškarní ostatky (únor)
•  Anenské hody (červenec)
•  Martinské hody (listopad)

MoRaVsKé  bRÁNICE
www.moravskebranice.cz 

Staletá tradice pěstování vín na okolních svazích byla 
na  dlouhá léta přerušena. Obnovení vinic probíhalo 
v  60. a  v  80. letech 20. století. K  vinohradům se váže 
také pečeť Moravských Bránic. Vinice se rozkládají pod 
obrysy Karlovy hory (viniční tratě Karlov, Ve Starých, 
Nová hora, V  Písařových). V  některých lokalitách se 
dnes nacházejí zbytky suchomilné a teplomilné květe-
ny i jediných příbuzných pomerančovníků a citrusovní-
ků v naší zemi. V letech 1868–1870 byla zde postavena 
železnice Brno–Hrušovany n. Jevišovkou jakožto sou-
část uvažovaného druhého spojení Brno–Vídeň. Údolí 
Jihlavy bylo 2 km záp. od  obce překlenuto 373,5 m 
dlouhým a 45 m vysokým mostem za účasti projekční 
kanceláře A. G. Eiffela. Když starý most po  více než 
100 letech provozu dosloužil, byl z větší části rozebrán 
a Vítkovické železárny vyrobily most nový.
Kulturní a vinařské akce
•  Ostatky (únor)
•  Ochutnávka vín (březen)
•  Rozmarýnové hody (září)

NoVé  bRÁNICE
www.novebranice.cz 

Obec Nové Bránice se nachází 1 km od vinařského měs-

ta Dolní Kounice, které se pyšní tradicí pěstování vína 
již od 12. století. Vše souvisí se zdejším klášterem Rosa 
coeli (Růže nebeská) a  samozřejmě půdními a  klima-
tickými podmínkami. Zvláště zdejší štěrkopísky dá-
vají nenapodobitelnou identitu vyhlášené Frankovce. 
V posledních letech se dostává velkému uznání zejmé-
na vínům odrůdy Sauvignon a Chardonnay.
Kulturní a vinařské akce
•  Rozmarýnové hody (říjen)

DoLNÍ  KoUNICE
www.dolnikounice.cz 

Starobylé město Dolní Kounice je známé svými křes-
ťanskými a  židovskými památkami a  pěstováním vína 
a ovocných plodů. Ve městě lze najít spoustu památek 
z různých období – kapli sv. Antonína, romantickou zří-
ceninu kláštera Rosa coeli, zámek, židovskou synagogu 
a  židovský hřbitov, další kostely a  kaple, měšťanské 
domy renesanční a  barokní a  v  neposlední řadě také 
boží muky a mariánské sloupy, které stojí u cest. Přitaž-
livost tohoto města umocňují také ovocné sady a vinice, 
na kterých se pěstuje proslulá Frankovka na viničních 
tratích Karlov, Kapoun, Kozí hora, Kamenný vrch, Řepná 
hora, Šibeniční hora, Na Nivách, Nová města.
Turistické informační centrum – Masarykovo nám. 2, 
tel.: +420 546 420 005, +420 739 652 980, 
tic@dolnikounice.cz, tic.dolnikounice.cz 
Klášter Rosa coeli – tel.: +420 546 420 005, 
+420 739 652 980, tic@dolnikounice.cz, 
tic.dolnikounice.cz
Synagoga – tel.: +420 546 420 005, +420 739 652 980, 
tic@dolnikounice.cz, tic.dolnikounice.cz 
Židovský hřbitov – tel.: +420 546 420 005, 
+420 739 652 980, tic@dolnikounice.cz, 
tic.dolnikounice.cz
Hrad a zámek Dolní Kounice – Správa zámku, 
Zámek, P.O. BOX 25, tel.: +420 602 736 921,
zamekkounice@seznam.cz, www.zamekkounice.cz 

Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Josefská zábava (březen)
•  Svatogothardské vinařské slavnosti (květen)
•  Historické městské slavnosti Rosa coeli, výstava vín 

pěstitelů dolnokounické oblasti (září)

ZÁPaDNÍ  VěTEV:  PoJIhLaVÍ  a PohoŘELICKo 
Tok řeky – tentokrát Jihlavy – provází Brněnskou vinař-
skou stezku i při další pouti jižním směrem. V Pravlově 
nedaleko Dolních Kounic se připojuje vinařská stezka 
směřující na  Znojemsko, Brněnská stezka pokračuje 
přírodním parkem Niva Jihlavy do Pohořelic. Rovina-
tý kraj s  úrodnou černozemí a  zbytky lužních porostů 
nabízí jedinečné přírodní památky, město Pohořelice 
zdobí kostel sv. Jakuba Staršího s freskovu výzdobou 
presbytáře ze 14. století. Po klidné silnici a přejezdem 
nezpevněného terénního úseku v  blízkosti rybníka 
Vkoč dospěje stezka do obce Ivaň, která je křižovatkou 
několika cyklistických tras.  K  památkám Lednicko-
-valtického areálu a  do  centra vinařství v  jižním cípu 
Moravy se z této významné vinařské obce můžete vy-
dat po  Mikulovské vinařské stezce směrem na  Stra-
chotín, k  našim jižním sousedům směřuje Greenways 
Brno–Vídeň. Pestrá a rovinatá západní větev Brněnské 
vinařské stezky končí za  Vranovicemi, kde přechází 
ve vinařskou stezku směřující na Velkopavlovicko. 

PRaVLoV
www.pravlov.cz 

Raně gotický kostel Navštívení P.  Marie z  2. poloviny 
13. století, přestavěn barokně v 18. století. Naproti kos-
telu stojí raně barokní fara z roce 1714. Ani minulý, ani 
dnešní Pravlov si nelze představit bez dobrého vína. 
V minulosti zde bylo sice více vinařů než dnes, ve dru-
hé polovině minulého století bylo největším pěstitelem 
především zemědělské družstvo. To sice v  poslední 
době zaniklo, ale odrůdy, které se s úspěchem pěstují 
i  v  okolí, jako jsou vína Frankovka, Svatovavřinecké, 
Zweigeltrebe, Müller-Thurgau, nebo Veltlínské zelené 
se pěstují a vyrábí úspěšně i v Pravlově.
Kulturní a vinařské akce
•  Babské hody (červen)

PŘÍRoDNÍ  PaRK  NIVa  JIhLaVY
www.nemcickyubrna.cz/prirodni-park-niva-jihlavy-s.html
Údolní niva řeky Jihlavy je unikátní ukázkou toku větší 
nížinné řeky volně meandrující říčními nánosy. V okre-
se Brno-venkov jde o jediné dochované území takového 
charakteru, v rámci jihomoravského regionu jde o jeden 
ze tří delších úseků dosud zachovalých toků nížinných 
řek. Typickým prvkem území jsou fragmenty lužního 

lesa, rozsáhlé břehové porosty a dva systémy poříčních 
jezer (starých ramen řeky Jihlavy), které jsou v  mís-
tech s dostatečným zavodněním kvalitním stanovištěm 
s bohatým výskytem vodních a mokřadních organismů 
a  patří vedle vlastního, většinou neupraveného, toku 
Jihlavy k nejcennějším částem přírodního parku.

NěMčIčKY
www.nemcickyubrna.cz

V  roce 1417 byla obec prodána klášteru v  Dolních 
Kounicích a  patřila pod přímou patronaci tehdejších 
panovníků. Další osudy obce byly přímo spjaty s osudy 
dolnokounického premonstráckého kláštera a životem 
novokřtěnců (nazývaných též habáni), kteří se do obce 
po  roce 1562 uchylovali a  píší další pohnutou historii 
Němčiček. Tehdejší majitel dolnokounického pan-
ství Zikmund ze Zástřizl věnoval podle dochovaných 
zpráv Němčičkám (tehdejším Němčicím) obzvláštní 
přízeň, a ty se brzy staly významným sídlem habánské 
keramiky nazývanou též fajáns. Reliéfní výzdoba z ke-
ramických barevných kachlí zdobí i  zámek v  Dolních 
Kounicích a dosud se neobjevila na jiných habánských 
výrobcích. Němčická habánská keramika tedy pře-
sahuje svým významem rámec Evropy a  je chloubou 
světových muzeí. Dominantou obce je kaple Narození 
Panny Marie z roku 1904 s citlivě provedenými vitráže-
mi, oltářní výzdoba je kvalitní řezbářskou prací z Tyrol.

MEDLoV
www.mestysmedlov.cz

Původně gotický kostel sv. Bartoloměje z  konce 13. 
století byl barokně přestavěn roku 1749. U něj je umís-

Zříceniny kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích

Kostel sv. Petra a Pavla v Dolních 
Kounicích

Synagoga v Dolních Kounicích Kaple sv. Barbory v Dolních Kounicích
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měřic vinic. Obyvatelé obce se v  minulosti vedle ze-
mědělství věnovali ovocnářství, vinařství a řemeslům. 
O  jejich zaměření vypovídá i  stará pečeť z  roku 1642, 
na  které je zobrazena radlice s  kosířem (vinařský 
nůž). Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze 
na místech bývalých vinohradů.
Kulturní a vinařské akce
•  Zimní stopou okolo Silůvek (leden), běžecký závod
•  Maškarní ostatky (únor)
•  Anenské hody (červenec)
•  Martinské hody (listopad)

MoRaVsKé  bRÁNICE
www.moravskebranice.cz 

Staletá tradice pěstování vín na okolních svazích byla 
na  dlouhá léta přerušena. Obnovení vinic probíhalo 
v  60. a  v  80. letech 20. století. K  vinohradům se váže 
také pečeť Moravských Bránic. Vinice se rozkládají pod 
obrysy Karlovy hory (viniční tratě Karlov, Ve Starých, 
Nová hora, V  Písařových). V  některých lokalitách se 
dnes nacházejí zbytky suchomilné a teplomilné květe-
ny i jediných příbuzných pomerančovníků a citrusovní-
ků v naší zemi. V letech 1868–1870 byla zde postavena 
železnice Brno–Hrušovany n. Jevišovkou jakožto sou-
část uvažovaného druhého spojení Brno–Vídeň. Údolí 
Jihlavy bylo 2 km záp. od  obce překlenuto 373,5 m 
dlouhým a 45 m vysokým mostem za účasti projekční 
kanceláře A. G. Eiffela. Když starý most po  více než 
100 letech provozu dosloužil, byl z větší části rozebrán 
a Vítkovické železárny vyrobily most nový.
Kulturní a vinařské akce
•  Ostatky (únor)
•  Ochutnávka vín (březen)
•  Rozmarýnové hody (září)

NoVé  bRÁNICE
www.novebranice.cz 

Obec Nové Bránice se nachází 1 km od vinařského měs-

ta Dolní Kounice, které se pyšní tradicí pěstování vína 
již od 12. století. Vše souvisí se zdejším klášterem Rosa 
coeli (Růže nebeská) a  samozřejmě půdními a  klima-
tickými podmínkami. Zvláště zdejší štěrkopísky dá-
vají nenapodobitelnou identitu vyhlášené Frankovce. 
V posledních letech se dostává velkému uznání zejmé-
na vínům odrůdy Sauvignon a Chardonnay.
Kulturní a vinařské akce
•  Rozmarýnové hody (říjen)

DoLNÍ  KoUNICE
www.dolnikounice.cz 

Starobylé město Dolní Kounice je známé svými křes-
ťanskými a  židovskými památkami a  pěstováním vína 
a ovocných plodů. Ve městě lze najít spoustu památek 
z různých období – kapli sv. Antonína, romantickou zří-
ceninu kláštera Rosa coeli, zámek, židovskou synagogu 
a  židovský hřbitov, další kostely a  kaple, měšťanské 
domy renesanční a  barokní a  v  neposlední řadě také 
boží muky a mariánské sloupy, které stojí u cest. Přitaž-
livost tohoto města umocňují také ovocné sady a vinice, 
na kterých se pěstuje proslulá Frankovka na viničních 
tratích Karlov, Kapoun, Kozí hora, Kamenný vrch, Řepná 
hora, Šibeniční hora, Na Nivách, Nová města.
Turistické informační centrum – Masarykovo nám. 2, 
tel.: +420 546 420 005, +420 739 652 980, 
tic@dolnikounice.cz, tic.dolnikounice.cz 
Klášter Rosa coeli – tel.: +420 546 420 005, 
+420 739 652 980, tic@dolnikounice.cz, 
tic.dolnikounice.cz
Synagoga – tel.: +420 546 420 005, +420 739 652 980, 
tic@dolnikounice.cz, tic.dolnikounice.cz 
Židovský hřbitov – tel.: +420 546 420 005, 
+420 739 652 980, tic@dolnikounice.cz, 
tic.dolnikounice.cz
Hrad a zámek Dolní Kounice – Správa zámku, 
Zámek, P.O. BOX 25, tel.: +420 602 736 921,
zamekkounice@seznam.cz, www.zamekkounice.cz 

Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Josefská zábava (březen)
•  Svatogothardské vinařské slavnosti (květen)
•  Historické městské slavnosti Rosa coeli, výstava vín 

pěstitelů dolnokounické oblasti (září)

ZÁPaDNÍ  VěTEV:  PoJIhLaVÍ  a PohoŘELICKo 
Tok řeky – tentokrát Jihlavy – provází Brněnskou vinař-
skou stezku i při další pouti jižním směrem. V Pravlově 
nedaleko Dolních Kounic se připojuje vinařská stezka 
směřující na  Znojemsko, Brněnská stezka pokračuje 
přírodním parkem Niva Jihlavy do Pohořelic. Rovina-
tý kraj s  úrodnou černozemí a  zbytky lužních porostů 
nabízí jedinečné přírodní památky, město Pohořelice 
zdobí kostel sv. Jakuba Staršího s freskovu výzdobou 
presbytáře ze 14. století. Po klidné silnici a přejezdem 
nezpevněného terénního úseku v  blízkosti rybníka 
Vkoč dospěje stezka do obce Ivaň, která je křižovatkou 
několika cyklistických tras.  K  památkám Lednicko-
-valtického areálu a  do  centra vinařství v  jižním cípu 
Moravy se z této významné vinařské obce můžete vy-
dat po  Mikulovské vinařské stezce směrem na  Stra-
chotín, k  našim jižním sousedům směřuje Greenways 
Brno–Vídeň. Pestrá a rovinatá západní větev Brněnské 
vinařské stezky končí za  Vranovicemi, kde přechází 
ve vinařskou stezku směřující na Velkopavlovicko. 

PRaVLoV
www.pravlov.cz 

Raně gotický kostel Navštívení P.  Marie z  2. poloviny 
13. století, přestavěn barokně v 18. století. Naproti kos-
telu stojí raně barokní fara z roce 1714. Ani minulý, ani 
dnešní Pravlov si nelze představit bez dobrého vína. 
V minulosti zde bylo sice více vinařů než dnes, ve dru-
hé polovině minulého století bylo největším pěstitelem 
především zemědělské družstvo. To sice v  poslední 
době zaniklo, ale odrůdy, které se s úspěchem pěstují 
i  v  okolí, jako jsou vína Frankovka, Svatovavřinecké, 
Zweigeltrebe, Müller-Thurgau, nebo Veltlínské zelené 
se pěstují a vyrábí úspěšně i v Pravlově.
Kulturní a vinařské akce
•  Babské hody (červen)

PŘÍRoDNÍ  PaRK  NIVa  JIhLaVY
www.nemcickyubrna.cz/prirodni-park-niva-jihlavy-s.html
Údolní niva řeky Jihlavy je unikátní ukázkou toku větší 
nížinné řeky volně meandrující říčními nánosy. V okre-
se Brno-venkov jde o jediné dochované území takového 
charakteru, v rámci jihomoravského regionu jde o jeden 
ze tří delších úseků dosud zachovalých toků nížinných 
řek. Typickým prvkem území jsou fragmenty lužního 

lesa, rozsáhlé břehové porosty a dva systémy poříčních 
jezer (starých ramen řeky Jihlavy), které jsou v  mís-
tech s dostatečným zavodněním kvalitním stanovištěm 
s bohatým výskytem vodních a mokřadních organismů 
a  patří vedle vlastního, většinou neupraveného, toku 
Jihlavy k nejcennějším částem přírodního parku.

NěMčIčKY
www.nemcickyubrna.cz

V  roce 1417 byla obec prodána klášteru v  Dolních 
Kounicích a  patřila pod přímou patronaci tehdejších 
panovníků. Další osudy obce byly přímo spjaty s osudy 
dolnokounického premonstráckého kláštera a životem 
novokřtěnců (nazývaných též habáni), kteří se do obce 
po  roce 1562 uchylovali a  píší další pohnutou historii 
Němčiček. Tehdejší majitel dolnokounického pan-
ství Zikmund ze Zástřizl věnoval podle dochovaných 
zpráv Němčičkám (tehdejším Němčicím) obzvláštní 
přízeň, a ty se brzy staly významným sídlem habánské 
keramiky nazývanou též fajáns. Reliéfní výzdoba z ke-
ramických barevných kachlí zdobí i  zámek v  Dolních 
Kounicích a dosud se neobjevila na jiných habánských 
výrobcích. Němčická habánská keramika tedy pře-
sahuje svým významem rámec Evropy a  je chloubou 
světových muzeí. Dominantou obce je kaple Narození 
Panny Marie z roku 1904 s citlivě provedenými vitráže-
mi, oltářní výzdoba je kvalitní řezbářskou prací z Tyrol.

MEDLoV
www.mestysmedlov.cz

Původně gotický kostel sv. Bartoloměje z  konce 13. 
století byl barokně přestavěn roku 1749. U něj je umís-

Zříceniny kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích

Kostel sv. Petra a Pavla v Dolních 
Kounicích

Synagoga v Dolních Kounicích Kaple sv. Barbory v Dolních Kounicích
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těn zdobený tepaný litinový kříž z 1. poloviny 19. stole-
tí. Na návsi se nachází raně barokní sloup Nejsvětější 
Trojice z roku 1698.

MaLEšoVICE
www.malesovice.cz

V  jádru gotická stavba ze 14. století (opěráky u  pres-
bytáře, kamenné ostění u dveří do sakristie a základy) 
prošla pozdějšími opravami, zejména v  17. a 19. století 
(roku 1822 přistavěn kůr). Na věži kostela jsou hodiny – 
bohužel již řadu let nefunkční. Kostel tvoří dominantu 
obce a je památkově chráněný.
Kulturní a vinařské akce
•  Masopustní průvod obcí (únor)
•  Jarní výstava (březen)
•  Hody (září)
•  Vánoční výstava (prosinec)

oDRoVICE
www.odrovice.cz

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů (se stejno-
jmenným oltářem, ozdobeným sochami sv. Josefa a sv. 
Anny), nacházející se u silnice, byl postaven v novoro-
mánském slohu roku 1900.

CVRčoVICE
www.cvrcovice.cz

Dominantou obce a  kulturní památkou je farní kostel 
sv. Jakuba, který pochází z doby kolem roku 1690, ale 
opěrné pilíře za presbytářem, vchod do sakristie a celý 
půdorys poukazují na větší stáří. Zámek Cvrčovice (též 
Petersova vila) se nachází na jižním konci obce. Na mís-
tě zámku původně stála středověká tvrz, jejíž existence 
je datována do 14. a 15. století. V 16. století zde Thur-
nové postavili renesanční zámek, který byl v 18. století 
přestavěn barokně. Budova zámku je obklopena roz-
lehlou zahradou.

PohoŘELICE
www.pohorelice.cz

V  místě Pohořelic se shromažďovala vojska Přemysla 
Otakara II. před bitvou na  Moravském poli roku 1278. 
Dům čp. 79 na  nám. Svobody pochází v  jádře z  konce 
16. století, byl přestavěn ve 3. čtvrtině 17. století a upra-
vován v  19. a  20. století. Kostel sv. Jakuba Staršího je 
tvořen románskou částí z 13. století a gotickou z 2. po-
loviny 14. století. Fara čp. 8 byla postavena kolem roku 
1769. Židovský hřbitov s  náhrobky pochází ze 17.–20. 
století. Ve  městě je dále Lovecký zámeček a  Paarův 
zámeček, historická budova hotelu Pfann a  německý 
hřbitov. U silnice směrem na Mikulov je umístěn kovový 
kříž s trnovou korunou na paměť 890 zde pohřbených 
obětí odsunu Němců z Brna a okolí v roce 1945. 

Kulturní Informační centrum – Brněnská 2, tel.: 
+420 519 424 268, +420 602 284 324, kic@pohorelice.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Košt vína (duben)
•  Slavnosti města Pohořelice a okolí (červen) 
•  Babské hody (říjen) 

PohoŘELICKé  RYbNÍKY
Soustava tří velkých rybníků (Starý, Vrkoč a  Novo-
veský) a čtyř malých rybníků (sádky Starého rybníka, 
Zarostlý, Nohavice a  Čahoun). Území (cca 500 ha) je 
významnou ornitologickou lokalitou. Zajímavá spole-
čenstva zde vytváří vodní ptactvo a vegetace. Pravidel-
ně zde zimuje mimo jiné i orel mořský.

IVaň
viz Mikulovská vinařská stezka

PŘIbICE
www.pribice.cz

Kostel sv. Jana Křtitele patří k  nejstarším kostelům 
na jižní Moravě a původně byl postaven v románském 
slohu. Z  této stavební fáze se dodnes uchoval portál, 
který můžeme spatřit na epištolní (pravé) straně chrá-
mové lodi. Pěstování vinné révy v  Přibicích uvádí již 
rok 1565, kdy Přibice osídlili němečtí novokřtěnci tzv. 
toufaři, kteří se zabývali hospodářstvím, hlavně vi-
nařstvím a řemesly. Uvádí se lokální název „Svobodná 
hora vinohradní“.  V minulém století pěstovala na ma-
lých vinohradech celkem kolem 80 ha vinic. 
Kulturní a vinařské akce
•  Vesnická zabijačka (únor)
•  Košt vína (březen) – www.czs-pribice.cz 
•  Výstava vín a degustace (květen) 
•  Žehnání vín (prosinec)

VRaNoVICE
www.vranovice.eu

Lidé se tu odedávna živili zemědělstvím a četnost polí 
obklopuje Vranovice dodnes. Souběžně se zeměděl-
stvím se tu vždy rozvíjelo i vinařství, kterému se místní 
vinaři věnují naplno i v současnosti. Roku 1515 vysta-
věn most přes Svratku mezi Vranovicemi a  Pouzdřa-
ny. Stavba železnice Vídeň–Břeclav–Brno roku 1839. 
Dne 7. 7. 1839, kdy byl vypraven první vlak, došlo zde 
k  první železniční nehodě ve  střední Evropě. Přírodní 
rezervace Plačkův les a  říčka Šatava chrání lužní les 
a zimoviště orla mořského.
Turistické informační centrum – Školní 1, tel.: 
+420 607 173 031, kultura@vranovice.eu 
Kulturní a vinařské akce
•  Místní výstava vín (březen)
•  Výstava archivních vín (listopad)

VýChoDNÍ  VěTEV:  žIDLoChoVICKo
Území na  jihovýchod od  Brna je hustě protkané sítí 
značení Brněnské vinařské stezky, možnost ochut-
nat zdejší lahodná bílá vína odrůd Müller-Thurgau, 
Veltlínské zelené či Tramín červený nabízí vinařské 
firmy v  Rajhradě, Blučině či Židlochovicích. Trasa 
zahrnující vinařský region s  centrem v  Židlochovi-
cích a Rajhradě kopíruje po cyklostezkách a silnicích  
3. třídy průběh největší jihomoravské cyklistické 
tepny, kde spolu projíždějí cyklisté sledující značení 
trasy Brno–Vídeň, Jantarové stezky a  trasy EuroVe-
lo 9. V  Židlochovicích samotných navazuje tato vě-
tev vinařské stezky na  sousední Velkopavlovickou, 
v sousedství rajhradského kláštera se připojují větve 
od Brna a od Dolních Kounic, zatímco Telnicí vstupu-
je Brněnská vinařská stezka do prostoru proslulého 
Slavkovského bojiště, o  němž je pojednáno v  další 
části průvodce. 

žIDLoChoVICE
www.zidlochovice.cz

Jedna z  nejstarších budov města je radnice. Radniční 
sklepy připomínají slavnou vinařskou minulost měs-
ta. Zámek stojí na místě bývalé vodní tvrze, přestavěné 
barokně a empírově, když byly jeho majiteli Habsburko-
vé. Roku 1919 připadl zámek československému státu. 
Na zámek navazuje památkově chráněný park v anglic-
kém stylu. Na  ploše 22  ha je na  40 druhů jehličnatých 
a  130 druhů listnatých dřevin, k  pozoruhodným exem-
plářům patří maklura jablkovitá, 35  m vysoký platan 
javorolistý a 40 m vysoký topol bílý. Žiji zde mufloni a je-
leni. Kostel Povýšení sv. Kříže pochází z 18. století. Na vr-
chu Výhon je unikátně konstrukčně řešená rozhledna 

Akátová věž. Celková výška rozhledny je bezmála 18 me-
trů, vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 14,5 m nad 
terénem. Na vyhlídku vede celkem 76 schodů. 
Regionální turistické informační centrum – 
Masarykova 100, tel.: +420 547 426 024, 
infocentrum@zidlochovice.cz, 
www.zidlochovicko.cz – možnost návštěvy 
zpřístupněného radničního sklepení.  
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční výstava vín (březen)
•  Vynášení morany (březen) 
•  Hody (září) 
•  Zámecká slavnost (říjen)

bLUčINa
www.blucina.cz

Od nepaměti vinařské městečko se zachovanými hlu-
bokými klenutými několikaprostorovými sklepy pod 
mnoha starými blučinskými usedlostmi. Rozsáhlé 
sklepní prostory vlastní i  pozdně renesanční budova 
radnice, která zaujme podsíní podepřenou čtyřmi tos-
kánskými sloupy. V  patře radnice můžeme obdivovat 
původní renesanční portály a  trámové stropy. Uvnitř 
budovy radnice je malá výstava archeologických nále-
zů z okolí Blučiny z  tzv. návrší Cezavy, kde se nachá-
zelo rozsáhlé sídliště doby bronzové. Uvažuje se zde 
o projektu archeoparku Bronze Age. Dominantou obce 
je pův. románský kostel Nanebevzetí Panny Marie pře-
stavěný v renesančním a pozdně gotickém slohu. 
Radnice – Náměstí Svobody 119, tel.: 
+420 547 235 306, informace@blucina.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (duben)

Řeka Jihlava na PohořelickuNa trase z Jezeřan-Maršovic do Vedrovic
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těn zdobený tepaný litinový kříž z 1. poloviny 19. stole-
tí. Na návsi se nachází raně barokní sloup Nejsvětější 
Trojice z roku 1698.

MaLEšoVICE
www.malesovice.cz

V  jádru gotická stavba ze 14. století (opěráky u  pres-
bytáře, kamenné ostění u dveří do sakristie a základy) 
prošla pozdějšími opravami, zejména v  17. a 19. století 
(roku 1822 přistavěn kůr). Na věži kostela jsou hodiny – 
bohužel již řadu let nefunkční. Kostel tvoří dominantu 
obce a je památkově chráněný.
Kulturní a vinařské akce
•  Masopustní průvod obcí (únor)
•  Jarní výstava (březen)
•  Hody (září)
•  Vánoční výstava (prosinec)

oDRoVICE
www.odrovice.cz

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů (se stejno-
jmenným oltářem, ozdobeným sochami sv. Josefa a sv. 
Anny), nacházející se u silnice, byl postaven v novoro-
mánském slohu roku 1900.

CVRčoVICE
www.cvrcovice.cz

Dominantou obce a  kulturní památkou je farní kostel 
sv. Jakuba, který pochází z doby kolem roku 1690, ale 
opěrné pilíře za presbytářem, vchod do sakristie a celý 
půdorys poukazují na větší stáří. Zámek Cvrčovice (též 
Petersova vila) se nachází na jižním konci obce. Na mís-
tě zámku původně stála středověká tvrz, jejíž existence 
je datována do 14. a 15. století. V 16. století zde Thur-
nové postavili renesanční zámek, který byl v 18. století 
přestavěn barokně. Budova zámku je obklopena roz-
lehlou zahradou.

PohoŘELICE
www.pohorelice.cz

V  místě Pohořelic se shromažďovala vojska Přemysla 
Otakara II. před bitvou na  Moravském poli roku 1278. 
Dům čp. 79 na  nám. Svobody pochází v  jádře z  konce 
16. století, byl přestavěn ve 3. čtvrtině 17. století a upra-
vován v  19. a  20. století. Kostel sv. Jakuba Staršího je 
tvořen románskou částí z 13. století a gotickou z 2. po-
loviny 14. století. Fara čp. 8 byla postavena kolem roku 
1769. Židovský hřbitov s  náhrobky pochází ze 17.–20. 
století. Ve  městě je dále Lovecký zámeček a  Paarův 
zámeček, historická budova hotelu Pfann a  německý 
hřbitov. U silnice směrem na Mikulov je umístěn kovový 
kříž s trnovou korunou na paměť 890 zde pohřbených 
obětí odsunu Němců z Brna a okolí v roce 1945. 

Kulturní Informační centrum – Brněnská 2, tel.: 
+420 519 424 268, +420 602 284 324, kic@pohorelice.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Košt vína (duben)
•  Slavnosti města Pohořelice a okolí (červen) 
•  Babské hody (říjen) 

PohoŘELICKé  RYbNÍKY
Soustava tří velkých rybníků (Starý, Vrkoč a  Novo-
veský) a čtyř malých rybníků (sádky Starého rybníka, 
Zarostlý, Nohavice a  Čahoun). Území (cca 500 ha) je 
významnou ornitologickou lokalitou. Zajímavá spole-
čenstva zde vytváří vodní ptactvo a vegetace. Pravidel-
ně zde zimuje mimo jiné i orel mořský.

IVaň
viz Mikulovská vinařská stezka

PŘIbICE
www.pribice.cz

Kostel sv. Jana Křtitele patří k  nejstarším kostelům 
na jižní Moravě a původně byl postaven v románském 
slohu. Z  této stavební fáze se dodnes uchoval portál, 
který můžeme spatřit na epištolní (pravé) straně chrá-
mové lodi. Pěstování vinné révy v  Přibicích uvádí již 
rok 1565, kdy Přibice osídlili němečtí novokřtěnci tzv. 
toufaři, kteří se zabývali hospodářstvím, hlavně vi-
nařstvím a řemesly. Uvádí se lokální název „Svobodná 
hora vinohradní“.  V minulém století pěstovala na ma-
lých vinohradech celkem kolem 80 ha vinic. 
Kulturní a vinařské akce
•  Vesnická zabijačka (únor)
•  Košt vína (březen) – www.czs-pribice.cz 
•  Výstava vín a degustace (květen) 
•  Žehnání vín (prosinec)

VRaNoVICE
www.vranovice.eu

Lidé se tu odedávna živili zemědělstvím a četnost polí 
obklopuje Vranovice dodnes. Souběžně se zeměděl-
stvím se tu vždy rozvíjelo i vinařství, kterému se místní 
vinaři věnují naplno i v současnosti. Roku 1515 vysta-
věn most přes Svratku mezi Vranovicemi a  Pouzdřa-
ny. Stavba železnice Vídeň–Břeclav–Brno roku 1839. 
Dne 7. 7. 1839, kdy byl vypraven první vlak, došlo zde 
k  první železniční nehodě ve  střední Evropě. Přírodní 
rezervace Plačkův les a  říčka Šatava chrání lužní les 
a zimoviště orla mořského.
Turistické informační centrum – Školní 1, tel.: 
+420 607 173 031, kultura@vranovice.eu 
Kulturní a vinařské akce
•  Místní výstava vín (březen)
•  Výstava archivních vín (listopad)

VýChoDNÍ  VěTEV:  žIDLoChoVICKo
Území na  jihovýchod od  Brna je hustě protkané sítí 
značení Brněnské vinařské stezky, možnost ochut-
nat zdejší lahodná bílá vína odrůd Müller-Thurgau, 
Veltlínské zelené či Tramín červený nabízí vinařské 
firmy v  Rajhradě, Blučině či Židlochovicích. Trasa 
zahrnující vinařský region s  centrem v  Židlochovi-
cích a Rajhradě kopíruje po cyklostezkách a silnicích  
3. třídy průběh největší jihomoravské cyklistické 
tepny, kde spolu projíždějí cyklisté sledující značení 
trasy Brno–Vídeň, Jantarové stezky a  trasy EuroVe-
lo 9. V  Židlochovicích samotných navazuje tato vě-
tev vinařské stezky na  sousední Velkopavlovickou, 
v sousedství rajhradského kláštera se připojují větve 
od Brna a od Dolních Kounic, zatímco Telnicí vstupu-
je Brněnská vinařská stezka do prostoru proslulého 
Slavkovského bojiště, o  němž je pojednáno v  další 
části průvodce. 

žIDLoChoVICE
www.zidlochovice.cz

Jedna z  nejstarších budov města je radnice. Radniční 
sklepy připomínají slavnou vinařskou minulost měs-
ta. Zámek stojí na místě bývalé vodní tvrze, přestavěné 
barokně a empírově, když byly jeho majiteli Habsburko-
vé. Roku 1919 připadl zámek československému státu. 
Na zámek navazuje památkově chráněný park v anglic-
kém stylu. Na  ploše 22  ha je na  40 druhů jehličnatých 
a  130 druhů listnatých dřevin, k  pozoruhodným exem-
plářům patří maklura jablkovitá, 35  m vysoký platan 
javorolistý a 40 m vysoký topol bílý. Žiji zde mufloni a je-
leni. Kostel Povýšení sv. Kříže pochází z 18. století. Na vr-
chu Výhon je unikátně konstrukčně řešená rozhledna 

Akátová věž. Celková výška rozhledny je bezmála 18 me-
trů, vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 14,5 m nad 
terénem. Na vyhlídku vede celkem 76 schodů. 
Regionální turistické informační centrum – 
Masarykova 100, tel.: +420 547 426 024, 
infocentrum@zidlochovice.cz, 
www.zidlochovicko.cz – možnost návštěvy 
zpřístupněného radničního sklepení.  
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční výstava vín (březen)
•  Vynášení morany (březen) 
•  Hody (září) 
•  Zámecká slavnost (říjen)

bLUčINa
www.blucina.cz

Od nepaměti vinařské městečko se zachovanými hlu-
bokými klenutými několikaprostorovými sklepy pod 
mnoha starými blučinskými usedlostmi. Rozsáhlé 
sklepní prostory vlastní i  pozdně renesanční budova 
radnice, která zaujme podsíní podepřenou čtyřmi tos-
kánskými sloupy. V  patře radnice můžeme obdivovat 
původní renesanční portály a  trámové stropy. Uvnitř 
budovy radnice je malá výstava archeologických nále-
zů z okolí Blučiny z  tzv. návrší Cezavy, kde se nachá-
zelo rozsáhlé sídliště doby bronzové. Uvažuje se zde 
o projektu archeoparku Bronze Age. Dominantou obce 
je pův. románský kostel Nanebevzetí Panny Marie pře-
stavěný v renesančním a pozdně gotickém slohu. 
Radnice – Náměstí Svobody 119, tel.: 
+420 547 235 306, informace@blucina.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (duben)

Řeka Jihlava na PohořelickuNa trase z Jezeřan-Maršovic do Vedrovic
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•  Hody (srpen)
•  Babské hody (září)

PŘÍRoDNÍ  PaRK  VýhoN
Výhon (355 m n. m.) je nápadnou geomorfologickou 
dominantou při okraji nivy řeky Svratky vystupující 
nad hladinu řeky o více než 170 m. Prudké svahy jsou 
dnes charakterizovány mozaikou vinohradů, intenziv-
ních a extenzivních sadů, políček a zahrad, travnatých 
mezí podél cest a stepních travnatých lad. Na rovina-
tějších místech, především v horních partiích Výhonu, 
jsou velké plochy vinohradů a orné půdy. Na jeho vr-
cholu stojí od  roku 2009 dřevěná rozhledna Akátová 
věž vysoká necelých 18 metrů.

oPaToVICE
www.opatovice.eu

Opatovice byl název osady opatoviců, tj. lidí opatových, 
nazvaných tak podle svých pánů opatů břevnovských, 
pod jehož vrchní pravomoc i  jeho majetek – zároveň 
s klášterem rajhradským a ostatními osadami náleželi. 
Kostel sv. Karla Boromejského vystavěn v 19. století. 
Kulturní a vinařské akce
•  Smrtná a Hrkání (před Velikonocemi a o Bílé sobotě)
•  Babské hody (červen)
•  Zvěřinové hody (srpen)
•  Karelské hody (listopad)

RaJhRaDICE
www.rajhradice.cz

Dominantní památkou obce je kaple sv. Scholastiky, kte-
rá byla postavena v letech 1896–1897 nákladem obce.

Kulturní a vinařské akce
•  Smrtná a Hrkání (před Velikonocemi a o Bílé sobotě)
•  Stanislavské hody (květen)
•  Babské hody (červen)

oTMaRoV
www.otmarov.cz

Obec byla založena v  roce 1783 asi v  kilometrové 
vzdálenosti od  osady Dunajovice, která zanikla patr-
ně v 15. století následkem požáru a následného moru. 
Na  památku zaniklé obce a  na  přání císaře Josefa II. 
založil v roce 1783 opat rajhradského kláštera Otmar 
Konrád novou obec. Dominantou obce je kaple sv. 
Otmara, kterou v průběhu roku 1883 na památku 100 
let založení obce postavili občané.
Kulturní a vinařské akce
•  Otmarovské hody (listopad)

VýChoDNÍ  VěTEV:  sLaVKoVsKé  boJIšTě
Východní část regionu Brněnska zahrnuje tiché 
a upravené vesnice, kterými Brněnská vinařská stez-
ka směřuje krajem Bitvy tří císařů dál na  východ. 
V  tomto regionu s  nádechem smutku nad padlými 
2.  prosince  1805, kde narážíme na  spousty památ-
níků onoho dne, převažují mezi místními zemědělci 
spíše malovinaři, kteří vyrábí víno jen pro vlastní po-
třebu. Zato zde najdeme řadu památek a zajímavých 
přírodních lokalit, které korunuje zámek ve Slavko-
vě. Severní část Slavkovského bojiště ačkoliv byla 
zahrnuta do plánované sítě značené vinařské stezky, 
nedošla vyznačení. Pro vlastní potěchu se však mo-
hou milovníci vinařských kuriozit vydat např. do Vi-
ničních Šumic, které jsou nejsevernější vinařskou 
obcí Velkopavlovicka a  svými vinicemi zdobí strmé 
jižní svahy jinak studené Drahanské vrchoviny.  

MohYLa  MÍRU
mohylamiru.muzeumbrnenska.cz
Mohyla míru je první mírový památník v Evropě. Histo-
ricky je spojena s Bitvou u Slavkova a stojí na Prateckém 
kopci asi kilometr jižně od obce Prace, v místě rozhodu-
jícího vítězství Francouzů nad Rusy a Rakušany. Mohyla 
míru vznikla mezi lety 1910 a  1912. Budova je realizo-
vána v  secesním stylu a  zpodobňuje staroslovanskou 
mohylu. Stavba je vybudována z  lomového kamene 
a tvoří ji čtyřboký komolý jehlan, vysoký přes 26 met-
rů. Uvnitř památníku najdeme čtvercovou 10 × 10 metrů 
velkou kapli s oltářem z mramoru. Pod podlahou kaple 
je umístěno ossarium neboli kostnice, v níž jsou uloženy 
ostatky nalezené v prostoru bývalého bojiště. 
Památník Mohyla míru – K Mohyle míru 200, 
Práce, tel.: +420 544 244 724, 
mohyla-miru@muzeumbrnenska.cz 

KobYLNICE
www.kobylnice.cz

Uprostřed návsi stojí zvonice z  roku 1824, zasvěcená 
Panně Marii Sněžné. Na  křižovatce silnic vedoucích 
do Práce, Sokolnic a Šlapanic v centru obce stojí troj-
stranná Boží muka, tzv. Poklona.
Kulturní a vinařské akce
•  Velikonoční hrkání (březen)
•  Kobylnické hody (srpen)
•  Krojované vinobraní – Ženáčské hody (září)
•  Babské hody (říjen)

soKoLNICE
www.sokolnice.cz

Význačnou budovou je původně renesanční tvrz, která 
byla v letech 1750–1775 přestavěna na barokní zámek. 
Později byl zámek přestavěn v  módním pseudogotic-
kém stylu. Kolem zámku a  dál k  severu se rozkládá 
park a na něj navazuje bažantnice ze začátku 18. století 
s mnoha druhy dřevin a několika památnými stromy.
Kulturní a vinařské akce
•  Sokolnický košt (březen)
•  Jánské hody (červen)
•  Babské a Chlapské hody (září/říjen)

TELNICE
www.telnice.cz

Na  vyvýšeném místě ve  středu náměstí je stará bu-
dova, dnes pohostinství u  Laštůvků. Zřejmě se dříve 
jednalo o rychtu či tvrz. Kostel sv. Jana Křtitele je z let 
1726–1734. Na  faře, která má prastarý původ, spal 
i  Napoleon Bonaparte. Dnešní podoba fary pochází 
z 19. století. „Bitva tří císařů“ začala v časných ranních 
hodinách 2. prosince 1805 v Telnici a zde také odpoled-
ne téhož dne skončila. Pětkrát pronikli rakouští a ruští 
vojáci do Telnice a pětkrát byli vytlačeni bodákovými 
útoky lehké a  pohyblivé francouzské pěchoty. Nej-
prudší byla bitva u trati na Lopatě.
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Tradiční krojované telnické hody (červen)
•  Historický jarmark a vinobraní (září)

žaTčaNY
www.obeczatcany.cz

V  Žatčanech se nachází kostel Nejsvětější Trojice 
na místě románské kaple, která byla později přebudo-
vána a  rozšířena v gotickém slohu. Přírodní památka 
Písky nedaleko vesnice je volná plocha sypkých písků 
s  rozptýlenými dřevinami o  ploše 2,24 ha. Písky jsou 
tvořeny ostrůvkem vytěžených písků z  dřívější těžby 
ropy (asi před 50–60 lety). 

Kulturní a vinařské akce
•  Žačanské hody (květen)
•  Svatomartinská beseda u cimbálu (listopad)

ÚJEZD  U bRNa
www.ujezdubrna.cz

V  obci se nachází klasicistní kostel sv. Petra a  Pavla, 
evangelický kostel, zvonice sv. Cyrila a Metoděje, kap-
le sv. Antonína, kříže, pomníky atd. Je zde také k nale-
zení znak bývalého keltského osídlení – domy na  ná-
městí sv. Jana jsou uspořádány do tvaru písmena U.
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční výstava vína s ochutnávkou (duben)

hosTěRÁDKY-REšoV
www.hosteradky-resov.cz

Do roku 1913 se jednalo o dvě samostatné obce: Hostě-
rádky a  Rešov, které se téhož roku sloučily v  jednu 
obec. První písemná zmínka o  Hostěrádkách pochází 
z roku 1270. Rešov vznikl roku 1787 parcelací pozemků 
hostěradského dvora olomouckých biskupů. Na obcí je 
přírodní rezervace Špice chránící lokalitu stepní květe-
ny, hlavně katránu tatarského.
Kulturní a vinařské akce
•  Vepřové hody (leden)
•  Václavské hody (září)

šaRaTICE
www.saratice.cz

Dominantou Šaratic je kostel sv. Mikuláše, který byl 
postaven v letech 1902–1903 v novorománském slohu 
na místě zrušeného gotického kostela. V katastru obce 
se nachází archeologická lokalita Kopeček s  památ-Mohyla míru
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•  Hody (srpen)
•  Babské hody (září)

PŘÍRoDNÍ  PaRK  VýhoN
Výhon (355 m n. m.) je nápadnou geomorfologickou 
dominantou při okraji nivy řeky Svratky vystupující 
nad hladinu řeky o více než 170 m. Prudké svahy jsou 
dnes charakterizovány mozaikou vinohradů, intenziv-
ních a extenzivních sadů, políček a zahrad, travnatých 
mezí podél cest a stepních travnatých lad. Na rovina-
tějších místech, především v horních partiích Výhonu, 
jsou velké plochy vinohradů a orné půdy. Na jeho vr-
cholu stojí od  roku 2009 dřevěná rozhledna Akátová 
věž vysoká necelých 18 metrů.

oPaToVICE
www.opatovice.eu

Opatovice byl název osady opatoviců, tj. lidí opatových, 
nazvaných tak podle svých pánů opatů břevnovských, 
pod jehož vrchní pravomoc i  jeho majetek – zároveň 
s klášterem rajhradským a ostatními osadami náleželi. 
Kostel sv. Karla Boromejského vystavěn v 19. století. 
Kulturní a vinařské akce
•  Smrtná a Hrkání (před Velikonocemi a o Bílé sobotě)
•  Babské hody (červen)
•  Zvěřinové hody (srpen)
•  Karelské hody (listopad)

RaJhRaDICE
www.rajhradice.cz

Dominantní památkou obce je kaple sv. Scholastiky, kte-
rá byla postavena v letech 1896–1897 nákladem obce.

Kulturní a vinařské akce
•  Smrtná a Hrkání (před Velikonocemi a o Bílé sobotě)
•  Stanislavské hody (květen)
•  Babské hody (červen)

oTMaRoV
www.otmarov.cz

Obec byla založena v  roce 1783 asi v  kilometrové 
vzdálenosti od  osady Dunajovice, která zanikla patr-
ně v 15. století následkem požáru a následného moru. 
Na  památku zaniklé obce a  na  přání císaře Josefa II. 
založil v roce 1783 opat rajhradského kláštera Otmar 
Konrád novou obec. Dominantou obce je kaple sv. 
Otmara, kterou v průběhu roku 1883 na památku 100 
let založení obce postavili občané.
Kulturní a vinařské akce
•  Otmarovské hody (listopad)

VýChoDNÍ  VěTEV:  sLaVKoVsKé  boJIšTě
Východní část regionu Brněnska zahrnuje tiché 
a upravené vesnice, kterými Brněnská vinařská stez-
ka směřuje krajem Bitvy tří císařů dál na  východ. 
V  tomto regionu s  nádechem smutku nad padlými 
2.  prosince  1805, kde narážíme na  spousty památ-
níků onoho dne, převažují mezi místními zemědělci 
spíše malovinaři, kteří vyrábí víno jen pro vlastní po-
třebu. Zato zde najdeme řadu památek a zajímavých 
přírodních lokalit, které korunuje zámek ve Slavko-
vě. Severní část Slavkovského bojiště ačkoliv byla 
zahrnuta do plánované sítě značené vinařské stezky, 
nedošla vyznačení. Pro vlastní potěchu se však mo-
hou milovníci vinařských kuriozit vydat např. do Vi-
ničních Šumic, které jsou nejsevernější vinařskou 
obcí Velkopavlovicka a  svými vinicemi zdobí strmé 
jižní svahy jinak studené Drahanské vrchoviny.  

MohYLa  MÍRU
mohylamiru.muzeumbrnenska.cz
Mohyla míru je první mírový památník v Evropě. Histo-
ricky je spojena s Bitvou u Slavkova a stojí na Prateckém 
kopci asi kilometr jižně od obce Prace, v místě rozhodu-
jícího vítězství Francouzů nad Rusy a Rakušany. Mohyla 
míru vznikla mezi lety 1910 a  1912. Budova je realizo-
vána v  secesním stylu a  zpodobňuje staroslovanskou 
mohylu. Stavba je vybudována z  lomového kamene 
a tvoří ji čtyřboký komolý jehlan, vysoký přes 26 met-
rů. Uvnitř památníku najdeme čtvercovou 10 × 10 metrů 
velkou kapli s oltářem z mramoru. Pod podlahou kaple 
je umístěno ossarium neboli kostnice, v níž jsou uloženy 
ostatky nalezené v prostoru bývalého bojiště. 
Památník Mohyla míru – K Mohyle míru 200, 
Práce, tel.: +420 544 244 724, 
mohyla-miru@muzeumbrnenska.cz 

KobYLNICE
www.kobylnice.cz

Uprostřed návsi stojí zvonice z  roku 1824, zasvěcená 
Panně Marii Sněžné. Na  křižovatce silnic vedoucích 
do Práce, Sokolnic a Šlapanic v centru obce stojí troj-
stranná Boží muka, tzv. Poklona.
Kulturní a vinařské akce
•  Velikonoční hrkání (březen)
•  Kobylnické hody (srpen)
•  Krojované vinobraní – Ženáčské hody (září)
•  Babské hody (říjen)

soKoLNICE
www.sokolnice.cz

Význačnou budovou je původně renesanční tvrz, která 
byla v letech 1750–1775 přestavěna na barokní zámek. 
Později byl zámek přestavěn v  módním pseudogotic-
kém stylu. Kolem zámku a  dál k  severu se rozkládá 
park a na něj navazuje bažantnice ze začátku 18. století 
s mnoha druhy dřevin a několika památnými stromy.
Kulturní a vinařské akce
•  Sokolnický košt (březen)
•  Jánské hody (červen)
•  Babské a Chlapské hody (září/říjen)

TELNICE
www.telnice.cz

Na  vyvýšeném místě ve  středu náměstí je stará bu-
dova, dnes pohostinství u  Laštůvků. Zřejmě se dříve 
jednalo o rychtu či tvrz. Kostel sv. Jana Křtitele je z let 
1726–1734. Na  faře, která má prastarý původ, spal 
i  Napoleon Bonaparte. Dnešní podoba fary pochází 
z 19. století. „Bitva tří císařů“ začala v časných ranních 
hodinách 2. prosince 1805 v Telnici a zde také odpoled-
ne téhož dne skončila. Pětkrát pronikli rakouští a ruští 
vojáci do Telnice a pětkrát byli vytlačeni bodákovými 
útoky lehké a  pohyblivé francouzské pěchoty. Nej-
prudší byla bitva u trati na Lopatě.
Kulturní a vinařské akce
•  Výstava vín (březen)
•  Tradiční krojované telnické hody (červen)
•  Historický jarmark a vinobraní (září)

žaTčaNY
www.obeczatcany.cz

V  Žatčanech se nachází kostel Nejsvětější Trojice 
na místě románské kaple, která byla později přebudo-
vána a  rozšířena v gotickém slohu. Přírodní památka 
Písky nedaleko vesnice je volná plocha sypkých písků 
s  rozptýlenými dřevinami o  ploše 2,24 ha. Písky jsou 
tvořeny ostrůvkem vytěžených písků z  dřívější těžby 
ropy (asi před 50–60 lety). 

Kulturní a vinařské akce
•  Žačanské hody (květen)
•  Svatomartinská beseda u cimbálu (listopad)

ÚJEZD  U bRNa
www.ujezdubrna.cz

V  obci se nachází klasicistní kostel sv. Petra a  Pavla, 
evangelický kostel, zvonice sv. Cyrila a Metoděje, kap-
le sv. Antonína, kříže, pomníky atd. Je zde také k nale-
zení znak bývalého keltského osídlení – domy na  ná-
městí sv. Jana jsou uspořádány do tvaru písmena U.
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční výstava vína s ochutnávkou (duben)

hosTěRÁDKY-REšoV
www.hosteradky-resov.cz

Do roku 1913 se jednalo o dvě samostatné obce: Hostě-
rádky a  Rešov, které se téhož roku sloučily v  jednu 
obec. První písemná zmínka o  Hostěrádkách pochází 
z roku 1270. Rešov vznikl roku 1787 parcelací pozemků 
hostěradského dvora olomouckých biskupů. Na obcí je 
přírodní rezervace Špice chránící lokalitu stepní květe-
ny, hlavně katránu tatarského.
Kulturní a vinařské akce
•  Vepřové hody (leden)
•  Václavské hody (září)

šaRaTICE
www.saratice.cz

Dominantou Šaratic je kostel sv. Mikuláše, který byl 
postaven v letech 1902–1903 v novorománském slohu 
na místě zrušeného gotického kostela. V katastru obce 
se nachází archeologická lokalita Kopeček s  památ-Mohyla míru
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kami z  doby stěhování národů. Bylo zde i  slovanské 
pohřebiště. Raritou je šaratické osmičkové náměstí – 
náměstí ve tvaru číslice osm, jediné v České republice. 
Poblíž obce vyvěrá hořký minerální pramen, který se 
stáčí do lahví jako minerální voda Šaratica. Používá se 
k léčbě zácpy a dalších poruch zažívání.
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční krojované hody (červen)
•  Babské hody (listopad)

ZbýšoV
www.obec-zbysov.cz

Na obecní návsi se nachází zvonička z roku 1836, pod 
jejíž střechou jsou umístěny dělové koule pocházející 
z Bitvy u Slavkova. Na kopci nad Zbýšovem je památník 
„Bitvy tří císařů“. Obec žije bohatým kulturním živo-
tem. Pořádají se zde hody, babské  hody, ostatky, pálení 
čarodějnic, zabijačky, zábavy, plesy, společné  zájezdy 
na  burčák. V roce 2000 byl uveden do provozu sklípek.

KŘENoVICE
www.obec-krenovice.cz

Na kopci zvaném Zlatá hora se nachází jeden z největ-
ších hromadných hrobů padlých vojáků „Bitvy tří cí-
sařů“ z roku 1805 a hroby zemřelých občanů Křenovic 
a okolních vesnic z roku 1836 a 1866 na epidemii cho-
lery. Nedaleko odsud je umístěn starý smírčí kamenný 
kříž a farní kostel sv. Vavřince. Tento kříž nazývaný též 
Cyrilometodějský, pochází pravděpodobně z  přelomu 
16. a 17. století a určoval trasu bývalé tzv. velehradské 
cesty.
Kulturní a vinařské akce
•  Jarní řemeslný jarmark (březen)

•  Křenovický Rakovec (červen) – hudební festival 
krenovickyrakovec.webnode.cz 

•  Pod křenovskó májó (červen) – folklorní festival
•  Vavřinecké hody (srpen)
•  Francouzové v Křenovicích (prosinec)

hRUšKY
www.obec-hrusky.cz

K památkám patří nová kaple, uvnitř s replikou sochy 
Hrušecké Madony z  roku 1340. Dominantou obce je 
kostel sv. Bartoloměje z roku 1861.
Kulturní a vinařské akce
•  Ostatky (únor)
•  Košt vína (březen)
•  Hrušecké hody (srpen)
•  Císařské hody (říjen)

VÁžaNY  NaD  LITaVoU
www.vazanynadlitavou.cz

Z dějin farního kostela sv. Bartoloměje je známo, že pů-
vodně byl vystavěn v románském styku již ve 13.století. 
Sloh tehdy přecházel do gotiky. Zbytky zůstaly zacho-
vány na  klenbě presbytáře a  ve  zdivu věže. Kostel byl 
obnoven v roce 1651, poslední velká oprava byla v roce 
1909. Zajímavost – portál nese stopy dvou křížů po  2 
bojovnících účastnících se křižáckých válek z 13.století. 
Kulturní a vinařské akce
•  Vážanský jarmark (únor)
•  Košt slivovice (březen)
•  Rybářské závody (duben)
•  Kovbojské hry (červenec)
•  Bartolomějské hody (srpen)
•  Vážanský Bierfest (srpen)

sLaVKoV  U bRNa
www.slavkov.cz, www.veslavkove.cz 

Pod klasicistním kostelem Vzkříšení Páně se nachází 
rodinná hrobka rodu Kouniců, je zde pohřben i  jeho 
nejvýznamnější člen – Václav Antonín Kounic. Jednou 
z nejstarších budov ve Slavkově je Panský dům, jehož 
jádro pochází ze 16. století. Severně od Slavkova sto-
jí na  kopci kaple sv. Urbana, patrona vinařů, sadařů 
a  zahradníků. Židovská synagoga, která svou nynější 
podobu získala přestavbou v  roce 1858, je dokladem 
dřívější existence početné židovské komunity ve měs-
tě. Na náměstí můžete vidět pozdně renesanční radnici. 
Jsou zde také zbytky středověkých městských hradeb. 
Dominantou města je monumentální barokní zámek 
moravského rodu Kouniců. Přilehlý park o  rozloze  
16 ha patří k nejvýznamnějším historickým zahradám 
na  Moravě. Zámecký park je místem pravidelných 
jarmarků, výstav pro zahrádkáře, výstav psů, setkání 

automobilů – veteránů, koncertů pod širým nebem i ji-
ných zajímavých akcí.
Informační centrum Zámek Slavkov-Austerlitz – 
Palackého nám. 1, tel.: +420 544 227 548, 
infocentrum@zamek-slavkov.cz, www.slavkov.cz 
Zámek Slavkov – Austerlitz – Palackého nám. 1, 
tel.: +420 544 227 548, info@zamek-slavkov.cz, 
www.zamek-slavkov.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Masopustní průvod (únor)
•  Vepřové hody (březen)
•  Dny Slavkova a Svatourbanské hody (červen)
•  Zámecké burčákové slavnosti (září)
•  Václavské hody (září)
•  Hubertova jízda, Svatomartinská vína na zámku 

(listopad)
•  Slavkov – vzpomínkové akce (prosinec)

VýChoDNÍ  VěTEV:  žDÁNICKý  LEs
Ždánický les nepatří k  vyhledávaným turistickým 
lokalitám snad proto, že jej na mnohých mapách vů-
bec nenajdete. Atraktivně členitá krajina tím spíše 
skrývá zajímavá zákoutí přírodní stejně jako staro-
bylé architektonické památky (Kobeřický kostel, Bo-
šovická tvrz) a  připomínky mnoha zaniklých vesnic 
v horských údolích. V Bošovicích začíná i úsek, který 
je příjemným zpestřením jinak cyklisticky jednotvár-
ného průběhu Brněnské vinařské stezky. Stoupání 
terénem přes Lovčičky a  Kobeřice je prověrkou cyk-
listických vrchařů. Na  jižních stráních Ždánického 
lesa ve  Velkých Hostěrádkách a  Borkovanech se 
Brněnská vinařská stezka opět setkává se svou jižní 
sousedkou Velkopavlovickou vinařskou stezkou.  

PŘÍRoDNÍ  PaRK  žDÁNICKý  LEs
Přírodní park Ždánický les zahrnuje zalesněný hřeben 
pohoří porostlý hlubokými listnatými lesy. Převlá-
dají zde karpatské dubohabřiny, v  nejvyšších partiích 
i bučiny. Na odlesněných svazích jižních úpatí se mís-
ty dodnes udržela cenná travinobylinná společenstva 
se vzácnými rostlinami. V  lesních porostech se často 
zdržuje prase divoké a  jelen evropský. V  létě roku 
1996 zpřístupněna naučná stezka Ždánickým lesem. 
Na  hlavním hřebeni se nachází množství těžebních 
vrtů a průmyslový areál firmy Moravské naftové doly, 
která obstarává těžbu zdejší ropy a zemního plynu.

hoDěJICE 
www.hodejice.cz  

Již v  období středověku patřily Hodějice slavkovské 
komendě řádu německých rytířů. Mezi dominanty 
obce patří kaple sv. Bartoloměje, která byla postave-

na v roce 1884. Obyvatelé z blízkého okolí vyhledávají  
Hodějice kvůli jeho krásnému koupališti.
Kulturní a vinařské akce
•  Bartolomějské hody (srpen)
•  Posezení u burčáku (září)
•  Výstava ovoce a zeleniny (říjen)

hERšPICE
www.herspice.cz

Písemné záznamy, vztahující se k  Heršpicím, jsou až 
ze 13. století. Na  katastrálním území obce se nachá-
zí zaniklá středověká obec Konůvky. Přes toto území 
vede i  naučná stezka jako součást přírodního parku 
Ždánický les. V obci jsou obyvatelé dvou vyznání: kato-
lického a evangelického. Z těchto důvodů jsou zde dva 
kostely a dva hřbitovy. Zajímavostí je, že 31. srpna 1880 
byl v evangelickém kostele přijat do sboru bratrského 
Tomáš Garrigue Masaryk. Uprostřed vesnice stojí ka-
tolický kostel sv. Matouše z roku 1870. Heršpicím nále-
ží přírodní památka Jalový dvůr. Jedná se o Heršpický 
rybník na potoce Buchlová a přilehlé stráně s mozai-
kou lesa, palouků a pastvin. 
Kulturní a vinařské akce
•  Krojované babské hody (květen)
•  Podzimní zahrádkářská výstava (září)
•  Vánoční jarmark (prosinec) 

NÍžKoVICE
www.nizkovice.cz

Farní kostel sv. Kunhuty je slohu renesančního, byl 
postaven v letech 1927–1928. Byl vystavěn na původ-
ním místě starého kostela. Tento kostel byl mnohokrát 
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kami z  doby stěhování národů. Bylo zde i  slovanské 
pohřebiště. Raritou je šaratické osmičkové náměstí – 
náměstí ve tvaru číslice osm, jediné v České republice. 
Poblíž obce vyvěrá hořký minerální pramen, který se 
stáčí do lahví jako minerální voda Šaratica. Používá se 
k léčbě zácpy a dalších poruch zažívání.
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční krojované hody (červen)
•  Babské hody (listopad)

ZbýšoV
www.obec-zbysov.cz

Na obecní návsi se nachází zvonička z roku 1836, pod 
jejíž střechou jsou umístěny dělové koule pocházející 
z Bitvy u Slavkova. Na kopci nad Zbýšovem je památník 
„Bitvy tří císařů“. Obec žije bohatým kulturním živo-
tem. Pořádají se zde hody, babské  hody, ostatky, pálení 
čarodějnic, zabijačky, zábavy, plesy, společné  zájezdy 
na  burčák. V roce 2000 byl uveden do provozu sklípek.

KŘENoVICE
www.obec-krenovice.cz

Na kopci zvaném Zlatá hora se nachází jeden z největ-
ších hromadných hrobů padlých vojáků „Bitvy tří cí-
sařů“ z roku 1805 a hroby zemřelých občanů Křenovic 
a okolních vesnic z roku 1836 a 1866 na epidemii cho-
lery. Nedaleko odsud je umístěn starý smírčí kamenný 
kříž a farní kostel sv. Vavřince. Tento kříž nazývaný též 
Cyrilometodějský, pochází pravděpodobně z  přelomu 
16. a 17. století a určoval trasu bývalé tzv. velehradské 
cesty.
Kulturní a vinařské akce
•  Jarní řemeslný jarmark (březen)

•  Křenovický Rakovec (červen) – hudební festival 
krenovickyrakovec.webnode.cz 

•  Pod křenovskó májó (červen) – folklorní festival
•  Vavřinecké hody (srpen)
•  Francouzové v Křenovicích (prosinec)

hRUšKY
www.obec-hrusky.cz

K památkám patří nová kaple, uvnitř s replikou sochy 
Hrušecké Madony z  roku 1340. Dominantou obce je 
kostel sv. Bartoloměje z roku 1861.
Kulturní a vinařské akce
•  Ostatky (únor)
•  Košt vína (březen)
•  Hrušecké hody (srpen)
•  Císařské hody (říjen)

VÁžaNY  NaD  LITaVoU
www.vazanynadlitavou.cz

Z dějin farního kostela sv. Bartoloměje je známo, že pů-
vodně byl vystavěn v románském styku již ve 13.století. 
Sloh tehdy přecházel do gotiky. Zbytky zůstaly zacho-
vány na  klenbě presbytáře a  ve  zdivu věže. Kostel byl 
obnoven v roce 1651, poslední velká oprava byla v roce 
1909. Zajímavost – portál nese stopy dvou křížů po  2 
bojovnících účastnících se křižáckých válek z 13.století. 
Kulturní a vinařské akce
•  Vážanský jarmark (únor)
•  Košt slivovice (březen)
•  Rybářské závody (duben)
•  Kovbojské hry (červenec)
•  Bartolomějské hody (srpen)
•  Vážanský Bierfest (srpen)

sLaVKoV  U bRNa
www.slavkov.cz, www.veslavkove.cz 

Pod klasicistním kostelem Vzkříšení Páně se nachází 
rodinná hrobka rodu Kouniců, je zde pohřben i  jeho 
nejvýznamnější člen – Václav Antonín Kounic. Jednou 
z nejstarších budov ve Slavkově je Panský dům, jehož 
jádro pochází ze 16. století. Severně od Slavkova sto-
jí na  kopci kaple sv. Urbana, patrona vinařů, sadařů 
a  zahradníků. Židovská synagoga, která svou nynější 
podobu získala přestavbou v  roce 1858, je dokladem 
dřívější existence početné židovské komunity ve měs-
tě. Na náměstí můžete vidět pozdně renesanční radnici. 
Jsou zde také zbytky středověkých městských hradeb. 
Dominantou města je monumentální barokní zámek 
moravského rodu Kouniců. Přilehlý park o  rozloze  
16 ha patří k nejvýznamnějším historickým zahradám 
na  Moravě. Zámecký park je místem pravidelných 
jarmarků, výstav pro zahrádkáře, výstav psů, setkání 

automobilů – veteránů, koncertů pod širým nebem i ji-
ných zajímavých akcí.
Informační centrum Zámek Slavkov-Austerlitz – 
Palackého nám. 1, tel.: +420 544 227 548, 
infocentrum@zamek-slavkov.cz, www.slavkov.cz 
Zámek Slavkov – Austerlitz – Palackého nám. 1, 
tel.: +420 544 227 548, info@zamek-slavkov.cz, 
www.zamek-slavkov.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Masopustní průvod (únor)
•  Vepřové hody (březen)
•  Dny Slavkova a Svatourbanské hody (červen)
•  Zámecké burčákové slavnosti (září)
•  Václavské hody (září)
•  Hubertova jízda, Svatomartinská vína na zámku 

(listopad)
•  Slavkov – vzpomínkové akce (prosinec)

VýChoDNÍ  VěTEV:  žDÁNICKý  LEs
Ždánický les nepatří k  vyhledávaným turistickým 
lokalitám snad proto, že jej na mnohých mapách vů-
bec nenajdete. Atraktivně členitá krajina tím spíše 
skrývá zajímavá zákoutí přírodní stejně jako staro-
bylé architektonické památky (Kobeřický kostel, Bo-
šovická tvrz) a  připomínky mnoha zaniklých vesnic 
v horských údolích. V Bošovicích začíná i úsek, který 
je příjemným zpestřením jinak cyklisticky jednotvár-
ného průběhu Brněnské vinařské stezky. Stoupání 
terénem přes Lovčičky a  Kobeřice je prověrkou cyk-
listických vrchařů. Na  jižních stráních Ždánického 
lesa ve  Velkých Hostěrádkách a  Borkovanech se 
Brněnská vinařská stezka opět setkává se svou jižní 
sousedkou Velkopavlovickou vinařskou stezkou.  

PŘÍRoDNÍ  PaRK  žDÁNICKý  LEs
Přírodní park Ždánický les zahrnuje zalesněný hřeben 
pohoří porostlý hlubokými listnatými lesy. Převlá-
dají zde karpatské dubohabřiny, v  nejvyšších partiích 
i bučiny. Na odlesněných svazích jižních úpatí se mís-
ty dodnes udržela cenná travinobylinná společenstva 
se vzácnými rostlinami. V  lesních porostech se často 
zdržuje prase divoké a  jelen evropský. V  létě roku 
1996 zpřístupněna naučná stezka Ždánickým lesem. 
Na  hlavním hřebeni se nachází množství těžebních 
vrtů a průmyslový areál firmy Moravské naftové doly, 
která obstarává těžbu zdejší ropy a zemního plynu.

hoDěJICE 
www.hodejice.cz  

Již v  období středověku patřily Hodějice slavkovské 
komendě řádu německých rytířů. Mezi dominanty 
obce patří kaple sv. Bartoloměje, která byla postave-

na v roce 1884. Obyvatelé z blízkého okolí vyhledávají  
Hodějice kvůli jeho krásnému koupališti.
Kulturní a vinařské akce
•  Bartolomějské hody (srpen)
•  Posezení u burčáku (září)
•  Výstava ovoce a zeleniny (říjen)

hERšPICE
www.herspice.cz

Písemné záznamy, vztahující se k  Heršpicím, jsou až 
ze 13. století. Na  katastrálním území obce se nachá-
zí zaniklá středověká obec Konůvky. Přes toto území 
vede i  naučná stezka jako součást přírodního parku 
Ždánický les. V obci jsou obyvatelé dvou vyznání: kato-
lického a evangelického. Z těchto důvodů jsou zde dva 
kostely a dva hřbitovy. Zajímavostí je, že 31. srpna 1880 
byl v evangelickém kostele přijat do sboru bratrského 
Tomáš Garrigue Masaryk. Uprostřed vesnice stojí ka-
tolický kostel sv. Matouše z roku 1870. Heršpicím nále-
ží přírodní památka Jalový dvůr. Jedná se o Heršpický 
rybník na potoce Buchlová a přilehlé stráně s mozai-
kou lesa, palouků a pastvin. 
Kulturní a vinařské akce
•  Krojované babské hody (květen)
•  Podzimní zahrádkářská výstava (září)
•  Vánoční jarmark (prosinec) 

NÍžKoVICE
www.nizkovice.cz

Farní kostel sv. Kunhuty je slohu renesančního, byl 
postaven v letech 1927–1928. Byl vystavěn na původ-
ním místě starého kostela. Tento kostel byl mnohokrát 
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opravován pro vadnou konstrukci. Varhany v  koste-
le jsou barokní od  Františka Svítila z  Nového Města 
na Moravě z roku 1846. Fara se však připomíná již roku 
1497. Farní budova stojí na bývalém hřbitově.
Kulturní a vinařské akce
•  Vítání jara (březen) – folk a country festival
•  Výstava vín (duben)
•  Tradiční krojované hody (září)

KobEŘICE  U bRNa
www.kobericeubrna.cz

Obec bývala samostatným statkem a  rytířským síd-
lem. Nejcennější památkou je dochovaný a  restau-
rovaný pozdně-románský kostel sv. Jiljí, se vzácnou 
freskou Panny Marie Ochranitelky ze 14. století. V obci 
také stávaly dvě tvrze nejznámějších vlastníků, pánů 
z  Věžník. V  lesích pak se nachází zbytky osady Mezi-
lesice, o níž jsou první písemné zprávy již z roku 1210, 
a bývalá tvrz Zámčisko v lesní trati Haklík.
Kulturní a vinařské akce
•  Košt vín (duben)
•  Krojované hody (srpen/září)
•  Hubertova jízda (říjen)
•  Štědrovečerní průvod (24. prosince)

MILEšoVICE
www.milesovice.cz

Milešovice patří k nejstarším písemně doloženým ob-
cím Slavkovska i  celého vyškovského okresu. V  jižní 
části obce stojí malá kaplička Panny Marie. 
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční ostatky (únor)

•  Košt slivovice a tlačenky (březen)
•  Velikonoční jarmark (březen/duben)
•  Babské hody (květen)
•  Anenské hody (červenec)

LoVčIčKY
www.lovcicky.cz
Kostel v  dominantní poloze nad kamenným opěrným 
valem je nejstarší stavební památkou, stojí na  návrší 
na hřbitově a je zasvěcen sv. Václavovi.
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční ostatková zábava (únor)
•  Výstava a degustace vín (květen)
•  Václavské hody (září)

oTNICE
www.otnice.cz

V obci je farní kostel sv. Aloise, postavený v renesanč-
ním slohu, třetí na stejném místě. Původně byl zasvě-
cen sv. Havlovi. Současný kostel byl postaven v letech 
1855–1856. Nachází se zde i park. 
Kulturní a vinařské akce
•  Ochutnávka vína s cimbálovou kapelou (březen)
•  Aloiské hody (červen)
•  Babské hody (říjen)

bošoVICE
www.obec-bosovice.cz

Nejvýznamnější dominantou obce viditelnou ze široké-
ho okolí je tvrz. První zmínka je datována rokem 1398. 
Do původního stavu byla rekonstruována v 80. letech 
20. století. Na nádvoří je možné spatřit i původní stud-
nu. Kostel sv. Stanislava v sobě skrývá zbytky gotiky. 
Věž kostela byla přistavěna v roce 1851.
Tvrz Bošovice – Bošovice 1, majitel objektu: Řehůřko-
vá Eva, Jana Uhra 182/28, Brno, tel.: +420 530 341 216
Papouščí zoologická zahrada – Lipová 57–58, 
tel.: +420 544 240 405, +420 777 169 000,
+420 777 169 005, info@papouscizoo.cz, 
www.papouscizoologickazahrada.cz, 
www.papouscizoo.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční ostatky (únor)
•  Výstava vín s ochutnáváním (březen)
•  Stanislavský jarmark (květen)
•  Ženáčské hody (květen)
•  Letní setkání u vína (srpen)
•  Bošovské dožínky (září)
•  Martinský jarmark (listopad)
•  Martinské hody (listopad)

VELKé  hosTěRÁDKY
viz Velkopavlovická vinařská stezka

NEsVačILKa
www.nesvacilka.cz

Obec nemá kostel jen kapličku Panny Marie, posta-
venou na  návsi, kde se koná jednou v  roce, a  to září 
na  svátek Panny Marie hodová mše svatá. Nejvyšším 
místem je SZ kopec Vinohrádky (218 m. n. m.). Severně 
od obce vyvěrají prameny minerální vody Šaratice.
Kulturní a vinařské akce
•  Hody (září)

MoUTNICE
www.oumoutnice.cz

Nejvýznamnější památkou v obci je kostel sv. Jiljí, je-
hož nejstarší část, a to presbytář pochází ze 13. století. 
Kromě kostela patří mezi historické budovy některá 
selská stavení a  rozařínská zvonice (kaplička) z  roku 
1905.
Kulturní a vinařské akce
•  Košt slivovice (leden)
•  Krojový vinařský ples (leden)
•  Tradiční krojované skoro-ostatky a Ostatkový prů-

vod (únor)
•  Tradiční výstava vín (březen)
•  Hody (srpen)
•  Krojované rozařínské hody (září)
•  Výstava archivních vín (prosinec)

TěšaNY
www.outesany.cz

Kostel sv. Barnabáše byl postaven v roce 1906 a zasvě-
cen sv. Barnabáši – patronu a ochránci před ničivými 
požáry, které v minulosti sužovaly obec. Zámek Těša-
ny vybudovali brněnští dominikáni koncem 17. století. 
Zámek spolu s hospodářskými budovami tvořil panský 
dvůr. Pod tímto dvorem bylo rozsáhlé sklepení a pod-
zemní chodby, které sloužily jako únikové cesty až pod 
kopec Strážky. Ke  dvoru patřilo i  stavení Těšanské 
kovárny. V  dnešní podobě selského baroka bylo vy-
budováno kolem roku 1700 na místě starší, historicky 
doložené kovárny. V roce 1968 byla kovárna odkoupe-
na Technickým muzeem v Brně a byla zde zřízena stálá 
expozice kovářství. 
Kovárna v Těšanech – tel.: +420 544 248 713, 
+420 724 239 656, 
www.technicalmuseum.cz/kovarna-v-tesanech 
Kulturní a vinařské akce
•  Ostatkový průvod maškar (únor)
•  Děkovná pouť za šťastný návrat z koncentračních 

táborů (květen)

•  Barnabášské hody (červen)
•  Národopisné slavnosti (září)
•  Výstava betlémů v kovárně (prosinec)

boRKoVaNY
www.borkovany.cz

V historii vinice zabíraly téměř 42 % obdělávané půdy 
a  část z  nich patřila i  brněnským měšťanům. Dodnes 
má zdejší víno vynikající kvalitu. Tu dokazují vinaři 
na místní výstavě vín konané na Josefa, v březnu, jed-
nou za dva roky, vždy v sudém roce. Opravdové bohat-
ství, které dalo Borkovanům věhlas, najdete v lidovém 
umění v podobě „résování“ velikonočních kraslic. To se 
v Borkovanech dědí z generace na generaci a je známé 

Kobeřice u Brna
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opravován pro vadnou konstrukci. Varhany v  koste-
le jsou barokní od  Františka Svítila z  Nového Města 
na Moravě z roku 1846. Fara se však připomíná již roku 
1497. Farní budova stojí na bývalém hřbitově.
Kulturní a vinařské akce
•  Vítání jara (březen) – folk a country festival
•  Výstava vín (duben)
•  Tradiční krojované hody (září)

KobEŘICE  U bRNa
www.kobericeubrna.cz

Obec bývala samostatným statkem a  rytířským síd-
lem. Nejcennější památkou je dochovaný a  restau-
rovaný pozdně-románský kostel sv. Jiljí, se vzácnou 
freskou Panny Marie Ochranitelky ze 14. století. V obci 
také stávaly dvě tvrze nejznámějších vlastníků, pánů 
z  Věžník. V  lesích pak se nachází zbytky osady Mezi-
lesice, o níž jsou první písemné zprávy již z roku 1210, 
a bývalá tvrz Zámčisko v lesní trati Haklík.
Kulturní a vinařské akce
•  Košt vín (duben)
•  Krojované hody (srpen/září)
•  Hubertova jízda (říjen)
•  Štědrovečerní průvod (24. prosince)

MILEšoVICE
www.milesovice.cz

Milešovice patří k nejstarším písemně doloženým ob-
cím Slavkovska i  celého vyškovského okresu. V  jižní 
části obce stojí malá kaplička Panny Marie. 
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční ostatky (únor)

•  Košt slivovice a tlačenky (březen)
•  Velikonoční jarmark (březen/duben)
•  Babské hody (květen)
•  Anenské hody (červenec)

LoVčIčKY
www.lovcicky.cz
Kostel v  dominantní poloze nad kamenným opěrným 
valem je nejstarší stavební památkou, stojí na  návrší 
na hřbitově a je zasvěcen sv. Václavovi.
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční ostatková zábava (únor)
•  Výstava a degustace vín (květen)
•  Václavské hody (září)

oTNICE
www.otnice.cz

V obci je farní kostel sv. Aloise, postavený v renesanč-
ním slohu, třetí na stejném místě. Původně byl zasvě-
cen sv. Havlovi. Současný kostel byl postaven v letech 
1855–1856. Nachází se zde i park. 
Kulturní a vinařské akce
•  Ochutnávka vína s cimbálovou kapelou (březen)
•  Aloiské hody (červen)
•  Babské hody (říjen)

bošoVICE
www.obec-bosovice.cz

Nejvýznamnější dominantou obce viditelnou ze široké-
ho okolí je tvrz. První zmínka je datována rokem 1398. 
Do původního stavu byla rekonstruována v 80. letech 
20. století. Na nádvoří je možné spatřit i původní stud-
nu. Kostel sv. Stanislava v sobě skrývá zbytky gotiky. 
Věž kostela byla přistavěna v roce 1851.
Tvrz Bošovice – Bošovice 1, majitel objektu: Řehůřko-
vá Eva, Jana Uhra 182/28, Brno, tel.: +420 530 341 216
Papouščí zoologická zahrada – Lipová 57–58, 
tel.: +420 544 240 405, +420 777 169 000,
+420 777 169 005, info@papouscizoo.cz, 
www.papouscizoologickazahrada.cz, 
www.papouscizoo.cz 
Kulturní a vinařské akce
•  Tradiční ostatky (únor)
•  Výstava vín s ochutnáváním (březen)
•  Stanislavský jarmark (květen)
•  Ženáčské hody (květen)
•  Letní setkání u vína (srpen)
•  Bošovské dožínky (září)
•  Martinský jarmark (listopad)
•  Martinské hody (listopad)

VELKé  hosTěRÁDKY
viz Velkopavlovická vinařská stezka

NEsVačILKa
www.nesvacilka.cz

Obec nemá kostel jen kapličku Panny Marie, posta-
venou na  návsi, kde se koná jednou v  roce, a  to září 
na  svátek Panny Marie hodová mše svatá. Nejvyšším 
místem je SZ kopec Vinohrádky (218 m. n. m.). Severně 
od obce vyvěrají prameny minerální vody Šaratice.
Kulturní a vinařské akce
•  Hody (září)

MoUTNICE
www.oumoutnice.cz

Nejvýznamnější památkou v obci je kostel sv. Jiljí, je-
hož nejstarší část, a to presbytář pochází ze 13. století. 
Kromě kostela patří mezi historické budovy některá 
selská stavení a  rozařínská zvonice (kaplička) z  roku 
1905.
Kulturní a vinařské akce
•  Košt slivovice (leden)
•  Krojový vinařský ples (leden)
•  Tradiční krojované skoro-ostatky a Ostatkový prů-

vod (únor)
•  Tradiční výstava vín (březen)
•  Hody (srpen)
•  Krojované rozařínské hody (září)
•  Výstava archivních vín (prosinec)

TěšaNY
www.outesany.cz

Kostel sv. Barnabáše byl postaven v roce 1906 a zasvě-
cen sv. Barnabáši – patronu a ochránci před ničivými 
požáry, které v minulosti sužovaly obec. Zámek Těša-
ny vybudovali brněnští dominikáni koncem 17. století. 
Zámek spolu s hospodářskými budovami tvořil panský 
dvůr. Pod tímto dvorem bylo rozsáhlé sklepení a pod-
zemní chodby, které sloužily jako únikové cesty až pod 
kopec Strážky. Ke  dvoru patřilo i  stavení Těšanské 
kovárny. V  dnešní podobě selského baroka bylo vy-
budováno kolem roku 1700 na místě starší, historicky 
doložené kovárny. V roce 1968 byla kovárna odkoupe-
na Technickým muzeem v Brně a byla zde zřízena stálá 
expozice kovářství. 
Kovárna v Těšanech – tel.: +420 544 248 713, 
+420 724 239 656, 
www.technicalmuseum.cz/kovarna-v-tesanech 
Kulturní a vinařské akce
•  Ostatkový průvod maškar (únor)
•  Děkovná pouť za šťastný návrat z koncentračních 

táborů (květen)

•  Barnabášské hody (červen)
•  Národopisné slavnosti (září)
•  Výstava betlémů v kovárně (prosinec)

boRKoVaNY
www.borkovany.cz

V historii vinice zabíraly téměř 42 % obdělávané půdy 
a  část z  nich patřila i  brněnským měšťanům. Dodnes 
má zdejší víno vynikající kvalitu. Tu dokazují vinaři 
na místní výstavě vín konané na Josefa, v březnu, jed-
nou za dva roky, vždy v sudém roce. Opravdové bohat-
ství, které dalo Borkovanům věhlas, najdete v lidovém 
umění v podobě „résování“ velikonočních kraslic. To se 
v Borkovanech dědí z generace na generaci a je známé 
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po celém světě. Nikdo přesně neví, kdy se s výrobou za-
čalo, ale dnes se jí v obci celoročně věnuje několik de-
sítek žen. V obci je zřízena stálá expozice kraslic. Jsou 
zde soustředěny exponáty od  mnoha borkovanských 
maléreček.
Expozice borkovanských kraslic – 
tel.: +420 519 419 418, starosta@borkovany.cz
Kulturní a vinařské akce
•  Josefská výstava vín (březen – jednou za 2 roky)
•  Tradiční krojované hody (srpen)

sLoVÁCKo 

sLoVÁCKÁ  VINaŘsKÁ  PoDobLasT 

Vína severnějších vinařských oblastí Evropy jsou vyhledávána pro zvláštní krásu a nezaměnitel-
ný charakter svěží kyselinky a  chuťových látek. Přírodní podmínky a  odrůdová skladba vinic je 
zde stejně pestrá jako místní folklór, tradice a zvyky. Jižní část podoblasti tvoří Podluží a Mutě-
nicko, teplý a  suchý kraj v  údolí řek Moravy a  Kyjovky. Výše položené vinice dávají plná vína se 
svěžím charakterem a výraznými aromatickými látkami. Ve středu podoblasti leží město Bzenec, 
již od středověku tradiční centrum vinařství na Moravě. Z hroznů Ryzlinku rýnského pocházejících 
z nejlepších tratí ve městě a okolí se zrodila Bzenecká lipka, znamenité víno s vůní lipových květů. 
Vinařství na Kyjovsku a Uherskohradišťsku má už typický severní ráz. Vzhledem k položení vinic 
jsou rozšířenější rané odrůdy jako je Müller-Thurgau či Muškát moravský, výborné kvality tady 
dosahují i Rulandské šedé a Ryzlink rýnský. Nejvýznamnější vinařskou obcí severní výspy podob-
lasti jsou Polešovice, sídlo Šlechtitelské stanice vinařské. Ve zdejších vinicích byla vyšlechtěna 
nejrozšířenější odrůda bývalé Uherskohradišťské vinařské oblasti Muškát moravský. Do půdních 
a klimatických podmínek na jižních svazích v podhůří Bílých Karpat se dobře hodí všechny bur-
gundské odrůdy a  Sylvánské zelené. Tam, kde je půda kamenitá a  více záhřevná, rodí se i  plný 
a extraktivní Ryzlink rýnský. Právě harmonickým spojením těchto nejčastěji pěstovaných odrůd 
vzniklo v Blatnici pod Sv. Antonínkem vysoce ceněné známkové víno Blatnický roháč.

TIPY Na DoVoLENoU
Na sTEZCE

JEDEN  DEN Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Brněnský vinařský region se dvě-
ma hlavními vinařskými centry 
v Dolních Kounicích a Židlochovi-
cích lze během jednoho dne poznat 
právě při návštěvě těchto nejvý-
raznějších vinařských obcí. K vý-
letu po Brněnské vinařské stezce 
zvolíme tedy trasu spojující obě 
regionální centra, a to atraktivnější 
trasou přes Přírodní park Bobrava 
a benediktinské opatství v Rajhra-
dě. Navštívíme tak nejcennější části 
vinařského regionu se zároveň ar-
chitektonicky nejpozoruhodnějšími 
památkami seskupenými v Dolních 
Kounicích nebo Rajhradě. 

PRůběh  TRasY
Vojkovice–Židlochovice–Blučina–
Opatovice–Rajhradice–Rajhrad–Sy-
rovice–Ořechov–Silůvky–Moravské 
Bránice–Dolní Kounice 

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Židlochovice: zámecký park, rad-
nice se sklepy, výšlap na Výhon 
s rozhlednou Akátová věž
Blučina: radnice s expozicí
Rajhrad: benediktinské opatství, 
Památník národního písemnictví 
na Moravě

Ořechov: obecní muzem, army 
park
Dolní Kounice: zřícenina kláštera 
Rosa coeli, zámek, žid. synagóga 
a hřbitov, vinné sklepy

VÍKEND  Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2  DNY)
Dvoudenní putování po Brněnské 
vinařské stezce zvolíme netradičně 
východní region Slavkovského 
bojiště a Ždánického lesa, který 
přes malou známost mezi turisty 
skrývá mnoho pokladů regionu, 
kde se mísí etnografie a folklór 
Slovácka, Hané a Brněnska. Kraj, 
jehož malebnost vás překvapí 
na každém kilometru. Nocleh zvo-
líme ve Slavkově.

PRůběh  TRasY
1. den: Sokolnice–Telnice–Žatča-
ny–Nesvačilka– Moutnice–Těšany 
(návštěva kovárny)–Borkovany 
(návštěva expozice kraslic)–Velké 
Hostěrádky–Bošovice (prohlíd-
ka tvrze, návštěva papouščího 
ZOO)–Lovčičky– Kobeřice–Nížkovi-
ce–Heršpice–Hodějovice–Slavkov 
(prohlídka zámku, nocleh)
2. den: Slavkov–Svatý Urban–Rou-
sínov–Vítovice–Viničné Šumi-
ce–Pozořice–Tvarožná (návštěva 
vrchu Santon)–Podolí–Líšeň–Velká 
Klajdovka (obecní vinice) 

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na VINaŘsKé  sTEZCE  (3  DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce dává možnost absolvovat 
celou trasu Brněnské vinařské 
stezky, případně se načasovat dle 
kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských 
slavností. Účast na takové akci 
nám pak zabere minimálně půl 
dne. Vedle prohlídky historických 
pamětihodností a návštěvy a de-
gustace ve sklípcích tak můžeme 
prožít i kus živé vinařské a folklorní 
tradice přítomné zde na každém 
kroku. 
Projetí celé oblasti s návštěvou 
všech významných míst je pak 
nejlépe uspořádat volbou 3 úseků: 
1. den: Vranovice–Přibice–Pohoře-
lice–Malešovice– Němčičky–Prav-
lov–Dolní Kounice–Moravské Brá-
nice–Ořechov–Syrovice–Rajhrad  
2. den: Rajhrad–Otmarov–Telnice–
Újezd–Mohyla míru–Šaratice–Kře-
novice–Hrušky–Vážany–Slavkov 
3. den: Slavkov–Hodějice–Heršpi-
ce–Nížkovice–Kobeřice–Lovčičky–
Bošovice–Velké Hostěrádky–Bor-
kovany–Těšany–Moutnice–Bluči-
na–Židlochovice
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po celém světě. Nikdo přesně neví, kdy se s výrobou za-
čalo, ale dnes se jí v obci celoročně věnuje několik de-
sítek žen. V obci je zřízena stálá expozice kraslic. Jsou 
zde soustředěny exponáty od  mnoha borkovanských 
maléreček.
Expozice borkovanských kraslic – 
tel.: +420 519 419 418, starosta@borkovany.cz
Kulturní a vinařské akce
•  Josefská výstava vín (březen – jednou za 2 roky)
•  Tradiční krojované hody (srpen)
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Vína severnějších vinařských oblastí Evropy jsou vyhledávána pro zvláštní krásu a nezaměnitel-
ný charakter svěží kyselinky a  chuťových látek. Přírodní podmínky a  odrůdová skladba vinic je 
zde stejně pestrá jako místní folklór, tradice a zvyky. Jižní část podoblasti tvoří Podluží a Mutě-
nicko, teplý a  suchý kraj v  údolí řek Moravy a  Kyjovky. Výše položené vinice dávají plná vína se 
svěžím charakterem a výraznými aromatickými látkami. Ve středu podoblasti leží město Bzenec, 
již od středověku tradiční centrum vinařství na Moravě. Z hroznů Ryzlinku rýnského pocházejících 
z nejlepších tratí ve městě a okolí se zrodila Bzenecká lipka, znamenité víno s vůní lipových květů. 
Vinařství na Kyjovsku a Uherskohradišťsku má už typický severní ráz. Vzhledem k položení vinic 
jsou rozšířenější rané odrůdy jako je Müller-Thurgau či Muškát moravský, výborné kvality tady 
dosahují i Rulandské šedé a Ryzlink rýnský. Nejvýznamnější vinařskou obcí severní výspy podob-
lasti jsou Polešovice, sídlo Šlechtitelské stanice vinařské. Ve zdejších vinicích byla vyšlechtěna 
nejrozšířenější odrůda bývalé Uherskohradišťské vinařské oblasti Muškát moravský. Do půdních 
a klimatických podmínek na jižních svazích v podhůří Bílých Karpat se dobře hodí všechny bur-
gundské odrůdy a  Sylvánské zelené. Tam, kde je půda kamenitá a  více záhřevná, rodí se i  plný 
a extraktivní Ryzlink rýnský. Právě harmonickým spojením těchto nejčastěji pěstovaných odrůd 
vzniklo v Blatnici pod Sv. Antonínkem vysoce ceněné známkové víno Blatnický roháč.
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právě při návštěvě těchto nejvý-
raznějších vinařských obcí. K vý-
letu po Brněnské vinařské stezce 
zvolíme tedy trasu spojující obě 
regionální centra, a to atraktivnější 
trasou přes Přírodní park Bobrava 
a benediktinské opatství v Rajhra-
dě. Navštívíme tak nejcennější části 
vinařského regionu se zároveň ar-
chitektonicky nejpozoruhodnějšími 
památkami seskupenými v Dolních 
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DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
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Rajhrad: benediktinské opatství, 
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Na  TRasE  MoRaVsKé  VINNé  sTEZKY
 sLoVÁCKEM

TEREZÍN – MUTěNICE
Na Slovácko a do stejnojmenné vinařské podoblasti 
vstupuje páteřní Moravská vinná stezka v  Terezíně. 
Upravenou osadu, která získala titul Jihomoravská 
vesnice roku 2008, zdobí vinařský areál Búdy, mís-
to konání vyhlášených otevřených sklepů. Krajem 
T. G. Masaryka vede úsek stezky z Čejče do Čejkovic. 
Připomínkou několikaletého pobytu prezidenta-
-osvoboditele je stejnojmenná cesta i pamětní desky 
v  obou obcích. Za  Čejčí pokračuje Moravská vinná 
mírným stoupáním po  silnici směrem na  Čejkovice. 
V polovině cesty odbočí do terénu a začíná desetiki-
lometrový úsek do  Starého Poddvorova, který patří 
k nejpůvabnějším na celé trase. Většinou nezpevněný 
povrch stezky kopíruje členitý reliéf krajiny, parád-
ní výhledy do  údolí střídá pohodová jízda na  úpatí 
polí a  vinic. Pestrost povrchů trasy a  proměnlivost 
krajiny charakterizují úsek, který je hustě protkaný 
sítí místních okruhů vinařských stezek. Nad Starým 
Poddvorovem odbočí Moravská vinná k  lesu, v  je-
hož stínu se ubírá v souběhu s dálkovou cyklotrasou 
č. 412 Břeclav–Hradec Králové. Za  mokra obtížně 
sjízdnou cestu lesem vystřídá nad Mutěnicemi sjezd 
do  obce, která je baštou vinařství na  Slovácku. Vi-
nařský areál Pod Búdama charakterizují rostlin-
né a  figurální motivy na  žúdrech a  průčelí sklepů. 
Na  červenohnědém podkladu je v  omítce vyškrabal 
místní lidový umělec Ján Lacko.

TEREZÍN
www.obecterezin.cz 

Samotná obec byla založena v  roce 1774 a  pojmeno-
vána po císařovně Marii Terezii. Původně se nacházela 
400 m severněji, ale v roce 1796 byla kvůli záplavám 
a nezdravé vodě přemístěna na dnešní místo. V letech 
1889–1910 se obec úředně nazývala Terezov a tento ná-
zev se hovorově užívá i dnes.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Den otevřených sklepů (červenec)
•  Svatomartinská ochutnávka (listopad)

čEJč
Viz Mutěnická vinařská stezka

čEJKoVICE
Viz Velkopavlovická vinařská stezka

sTaRý  PoDDVoRoV
Viz Vinařská stezka Podluží

MUTěNICE
Viz Mutěnická vinařská stezka

MUTěNICE–KYJoV
Následujících rychlých deset kilometrů z  Mutěnic 
přes Dubňany do Ratíškovic vede sice po silnici, nabí-
zí však pestrou ukázku drobných sakrálních pamá-
tek a rozhodně nenudí. Návěstí páteřní stezky za Ra-
tíškovicemi upozorňuje na zajímavý projekt „Na kole 
po  kolejích ke  Kanálu“, který můžete navštívit, od-
bočíte-li doprava a  vydáte se podél bývalé Baťovy 
železniční trati. Členitého reliéfu krajiny a husté sítě 

MoRaVsKÁ  VINNÁ  sTEZKa  Na  sLoVÁCKU 
www.stezky.cz
mapa na stranách 146–147, 124–125, 162–163

Moravská vinná stezka je páteřní trasou sítě regionálních cyk-
listických Moravských vinařských stezek vedoucích malebnou 
krajinou jihovýchodní Moravy. Stezka nabízí několikadenní pu-
tování krajem, který zdobí víno, venkovská krajina a příroda, bo-
hatá historie a živé tradice. Červené značení prochází všemi mo-
ravskými vinařskými regiony a protíná sedm z jedenácti okruhů 
místních vinařských stezek. Na její trase leží 70 vinařských obcí, 
desítka chráněných přírodních lokalit i  významné historické 
a  architektonické památky regionu. Na  rozlehlém Slovácku 
navštíví Moravská vinná stezka hned několik regionů – v  první 
rovinaté části nakoukne do  severního předpolí regionu Podlu-
ží a  projde středem proslulého Mutěnicka. V  Miloticích vstoupí 
do  centra malebného kraje Kyjovska v  podhůří Chřibů a  okolo 
tisícileté Bzenecké lípy dospěje do  regionu Uherskohradišťska 
naplněného vínem, historií a  perlami architektonických a  du-
chovních památek, kde svoji trasu končí.

Délka trasy: 112 km
Povrch: 45 % klidné silnice 3. třídy, 40% 
zpevněné terénní úseky, 15% cyklostezky
Sjízdnost: trasa úseku je sjízdná celo-
ročně, náročnější jsou lesní úseky v okolí 
Starého Poddvorova a kopcovitý terén 
Podchřibí v závěru trasy 
Vhodné pro: převážná část úseku pro 
všechny kategorie, kopcovitý terén 
Podchřibí pro zdatné cyklisty
Značení: cyklistické značky se stylizova-
ným sklepním žudrem červené barvy
Nejvyšší bod: 310 m n. m.
Nejnižší bod: 200 m n. m.
Nástupní místa: Čejč, Čejkovice, Mutěni-
ce, Dubňany, Kyjov, Bzenec, Polešovice, 
Buchlovice, Staré Město, Uherské Hra-
diště
Vlaková nádraží na trase: Čejč, Mutěni-
ce, Kyjov, Vlkoš, Vracov, Bzenec, Morav-
ský Písek, Staré Město u UH

Nad PolešovicemiMariánský sloup v Buchlovicích
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zpevněných polních cest a cyklostezek využívá trasa 
Moravské vinné na své pouti národopisnou oblastí Ky-
jovského Dolňácka. V první části úseku najdete na pět-
níku tři významné sklepní kolonie, které jsou ukázkou 
typických sklepních staveb v  regionu. Ratíškovický 
Slavín mezi vinohrady pod kopcem Náklo stejně jako 
vacenovické Žlébky patří k  nejmladším vinařským  
areálům na Moravě. Oslovte některého z přítomných 
hospodářů a nechte se pozvat na deci milerky či osvě-
žující veltlíny. Každý vinař se rád pochlubí hloubkou 
svého podzemí i  rodinnou vinařskou tradicí. Legen-
dární milotické Šidleny, ke kterým vás ze středu obce 
přivede Mutěnická vinařská stezka, pamatují vepřovi-
cové domečky s doškovými střechami nad kvelbenými 
sklepy. Dnešní Šidleny už nejsou malebnou starosvět-
skou vinařskou kolonií. Krásný výhled, pohostinnost 
zdejších vinařů a  chuťová pestrost milotických vín je 
zdobí stejně jako před lety. Pobyt v  Miloticích byste 
však neměli ukončit návštěvou Šidlen. V katastru obce 
se nacházejí přírodní rezervace Horky a  Písečný ryb-
ník, k  pozoruhodným ukázkám venkovského baroka 
patří kostel Všech svatých a zámek. Přehlídku sklep-
ních staveb, které tvoří samostatné osady na  úpatí 
viničních tratí, završují skoronické búdy a  rozlehlá 
kolonie na  okraji dubohabřiny Chrást nedaleko Vl-
koše. Kromě možnosti odpočinku a občerstvení nabízí 
všechny zmíněné zastávky panelovou interpretaci 
místního kulturní dědictví a informace o ubytovacích 
a stravovacích možnostech pro cyklisty.

DUbňaNY
Viz Mutěnická vinařská stezka

RaTÍšKoVICE
Viz Vinařská stezka Podluží

VaCENoVICE
Viz Vinařská stezka Podluží

MILoTICE
Viz Mutěnická vinařská stezka

sKoRoNICE
www.skoronice.cz 

Skoronice jsou proslavené svou Jízdou králů, je zde 
zřízeno také etnografické muzeum Slovácká izba. Mezi 
zajímavosti patří také vinné sklepy Skoronské búdy 
s vinařskou stezkou a s nedalekou přírodní vodní ná-
drží, kde hospodaří místní rybáři.
Muzeum Slovácká izba – Skoronice 102, 
tel.: +420 518 625 822, starosta@skoronice.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Skoronská Jízda králů (srpen) – jednou za 10 let, nej-

blíže 2013
•  Otevřené sklepy Skoronice (květen)

KYJoV
Viz Kyjovská vinařská stezka

KYJoV–bZENEC 
Následujících patnáct kilometrů do  Bzence vede pře-
vážně po  cyklostezkách a  nabízí několik nevšedních 
vinařských zážitků i  jedinečných ukázek historické 
architektury. Renesanční radnice a muzeum v Kyjově, 
který je kulturním a  společenským centrem regionu, 
jsou ojedinělými stavbami na  Slovácku. Kostel sv. 
Václava v  sousedním Kostelci s  románskými zákla-
dy je pohledovou dominantou Kyjovska a  cennou 
sakrální památkou. Vlkošská sklepní kolonie pod 
viniční horou Achtele zaujme svou nepřehlednou roz-
lehlostí i několika cennými památkami dávné sklepní 
architektury. Sousední Vracov je dávná zemědělská 
osada a kořeny vinařství zde sahají až do doby před-
husitské. Výjimečné postavení mezi sklepy, které zde 
patří vždy několika majitelům, má sklep č. 15 v Bará-
kách – legendární Parlament. Bez povšimnutí byste 
ve  Vracově neměli minout farní kostel sv. Vavřince, 

ojedinělou stavbu burgundsko-cisterciácké gotiky. 
Stoupání sklepní uličkou Na Jamech přechází za měs-
tem v terénní úsek mezi poli a vinicemi, následná sil-
niční odbočka doprava napoví, že společný úsek Mo-
ravské vinné a  Bzenecké vinařské stezky nás přivede 
do  města s  bohatou historií a  tisíciletou lípou, která 
dala jméno proslavené Bzenecké lipce, vínu Ryzlinku 
rýnského sklizeného z  nejlepších tratí města a  okolí. 
K novogotickému zámku na okraji Bzence, kde se pro-
slavené víno ve 30. letech minulého století zrodilo, při-
léhá terasovitá zahrada a park s památeční lípou, jejíž 
stáří se odhaduje na  900 let. Kostel sv. Jana Křtitele 
z  počátku 18. století má umělecky hodnotný barokní 
interiér. Židovský hřbitov je středověkého původu, 
nejstarší dochované náhrobky jsou z konce 17. století. 

KosTELEC
www.obec-kostelec.cz 

Kostel sv. Václava z let 1030–1050 patří mezi nejstarší 
církevní stavby v  okolí. Velká část kostela je dodnes 
z  pálených cihel z  románského období a  jedná se tak 
o jednu z nejstarších cihlových staveb v takové celist-
vosti v  Česku. Tis v  bývalé zámecké zahradě je starý 
asi 500 let. Stará tvrz, poprvé vzpomínaná v roce 1552, 
byla roku 1719 barokně přestavěna na zámeček. Areál 
Pod Sklepy uspokojí svou nabídkou všechny milovníky 
dobrého vína, jídla, krásné přírody i  turistiky. Zvlášt-
ností našeho areálu je vrstevník Napoleona – historic-
ký lis na víno z roku 1796. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (březen)

VLKoš
Viz Kyjovská vinařská stezka

VRaCoV
www.vracov.com, www.mestovracov.cz  

Počátky vracovského vinařství sahají do  13. století. 
Rozlohou vinic se nemohl měřit se sousedním Bzen-
cem, kde se stalo vinařství hlavním zdrojem obživy. 
Vzhledem k  velkému počtu drobných vinařů, kteří si 
nemohli opatřit pro sebe zvláštní sklep, vyvinuly se 
ve  Vracově společné sklepy, které bývaly vlastnic-
tvím několika rodin. Vracovské sklepy bývaly jakousi 
druhou radnicí i kolbištěm debat politických a hospo-
dářských, o čemž svědčí i pojmenování nejznámějších 
sklepů č. 14 a č. 15 ve středu kolonie „Parlament“, kte-
ré tvoří dvě komory vinařského parlamentu. „Senát“ 
s délkou kolem 70 metrů je jedním z nejdelších sklepů 
v  Barákách. Pojmenování pochází z  doby, kdy se zde 
scházeli radní města, aby při pohárku vína vyřešili 
problémy, o nichž se na radnici marně dohadovali.

Kulturní, zejména vinařské akce
•  Tradiční Josefská výstava vín (březen)
•  Celostátní výstava vín ČZS s mezinárodní účastí 

(květen)
•  Vracovské dožínky (konec srpna)
•  Vracovské hody (třetí víkend v říjnu)

bZENEC
Viz Bzenecká vinařská stezka

bZENEC–PoLEšoVICE 
Společně s  nejkratší vinařskou stezkou pokračuje 
vinařská magistrála ze Bzence místní částí Olšo-
vec a po překonání písčitého úseku do Hrubého háje 
stoupá vinicemi nad Domanín. Při průjezdu obcí 
zaujme barokní zemědělský dvůr vpravo do  stezky 
a  kostela sv. Václava ve  středu Domanína. Za  další 
obcí na trase Těmicemi odbočuje páteřní stezka přes 
Ořechov, vystoupá do  Vážan a  po  klidné silnici spě-
je od  Polešovic. Dominantní stavba Polešovic je ba-
rokní kostel sv. Petra a Pavla postavený v roce 1735. 
Polešovice jsou významným centrem šlechtění révy 
vinné na  Moravě. V  roce 1881 pobýval v  sousedních 
Tupesích básník Svatopluk Čech a v jeho pozůstalosti 
se zachovala vzpomínka na „polešovské víno lahod-
né“. O  tom, že tato chvála polešovického vinařství 
neztratila nic ze své platnosti, se můžete přesvědčit 
v cihlové kolonii v blízkosti kostela zvané U Sklepů. 

DoMaNÍN
Viz Bzenecká vinařská stezka

Lis ve Skoronicích Mutěnické búdySklep ve Skoronicích

Polešovické sklepy
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zpevněných polních cest a cyklostezek využívá trasa 
Moravské vinné na své pouti národopisnou oblastí Ky-
jovského Dolňácka. V první části úseku najdete na pět-
níku tři významné sklepní kolonie, které jsou ukázkou 
typických sklepních staveb v  regionu. Ratíškovický 
Slavín mezi vinohrady pod kopcem Náklo stejně jako 
vacenovické Žlébky patří k  nejmladším vinařským  
areálům na Moravě. Oslovte některého z přítomných 
hospodářů a nechte se pozvat na deci milerky či osvě-
žující veltlíny. Každý vinař se rád pochlubí hloubkou 
svého podzemí i  rodinnou vinařskou tradicí. Legen-
dární milotické Šidleny, ke kterým vás ze středu obce 
přivede Mutěnická vinařská stezka, pamatují vepřovi-
cové domečky s doškovými střechami nad kvelbenými 
sklepy. Dnešní Šidleny už nejsou malebnou starosvět-
skou vinařskou kolonií. Krásný výhled, pohostinnost 
zdejších vinařů a  chuťová pestrost milotických vín je 
zdobí stejně jako před lety. Pobyt v  Miloticích byste 
však neměli ukončit návštěvou Šidlen. V katastru obce 
se nacházejí přírodní rezervace Horky a  Písečný ryb-
ník, k  pozoruhodným ukázkám venkovského baroka 
patří kostel Všech svatých a zámek. Přehlídku sklep-
ních staveb, které tvoří samostatné osady na  úpatí 
viničních tratí, završují skoronické búdy a  rozlehlá 
kolonie na  okraji dubohabřiny Chrást nedaleko Vl-
koše. Kromě možnosti odpočinku a občerstvení nabízí 
všechny zmíněné zastávky panelovou interpretaci 
místního kulturní dědictví a informace o ubytovacích 
a stravovacích možnostech pro cyklisty.

DUbňaNY
Viz Mutěnická vinařská stezka

RaTÍšKoVICE
Viz Vinařská stezka Podluží

VaCENoVICE
Viz Vinařská stezka Podluží

MILoTICE
Viz Mutěnická vinařská stezka

sKoRoNICE
www.skoronice.cz 

Skoronice jsou proslavené svou Jízdou králů, je zde 
zřízeno také etnografické muzeum Slovácká izba. Mezi 
zajímavosti patří také vinné sklepy Skoronské búdy 
s vinařskou stezkou a s nedalekou přírodní vodní ná-
drží, kde hospodaří místní rybáři.
Muzeum Slovácká izba – Skoronice 102, 
tel.: +420 518 625 822, starosta@skoronice.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Skoronská Jízda králů (srpen) – jednou za 10 let, nej-

blíže 2013
•  Otevřené sklepy Skoronice (květen)

KYJoV
Viz Kyjovská vinařská stezka

KYJoV–bZENEC 
Následujících patnáct kilometrů do  Bzence vede pře-
vážně po  cyklostezkách a  nabízí několik nevšedních 
vinařských zážitků i  jedinečných ukázek historické 
architektury. Renesanční radnice a muzeum v Kyjově, 
který je kulturním a  společenským centrem regionu, 
jsou ojedinělými stavbami na  Slovácku. Kostel sv. 
Václava v  sousedním Kostelci s  románskými zákla-
dy je pohledovou dominantou Kyjovska a  cennou 
sakrální památkou. Vlkošská sklepní kolonie pod 
viniční horou Achtele zaujme svou nepřehlednou roz-
lehlostí i několika cennými památkami dávné sklepní 
architektury. Sousední Vracov je dávná zemědělská 
osada a kořeny vinařství zde sahají až do doby před-
husitské. Výjimečné postavení mezi sklepy, které zde 
patří vždy několika majitelům, má sklep č. 15 v Bará-
kách – legendární Parlament. Bez povšimnutí byste 
ve  Vracově neměli minout farní kostel sv. Vavřince, 

ojedinělou stavbu burgundsko-cisterciácké gotiky. 
Stoupání sklepní uličkou Na Jamech přechází za měs-
tem v terénní úsek mezi poli a vinicemi, následná sil-
niční odbočka doprava napoví, že společný úsek Mo-
ravské vinné a  Bzenecké vinařské stezky nás přivede 
do  města s  bohatou historií a  tisíciletou lípou, která 
dala jméno proslavené Bzenecké lipce, vínu Ryzlinku 
rýnského sklizeného z  nejlepších tratí města a  okolí. 
K novogotickému zámku na okraji Bzence, kde se pro-
slavené víno ve 30. letech minulého století zrodilo, při-
léhá terasovitá zahrada a park s památeční lípou, jejíž 
stáří se odhaduje na  900 let. Kostel sv. Jana Křtitele 
z  počátku 18. století má umělecky hodnotný barokní 
interiér. Židovský hřbitov je středověkého původu, 
nejstarší dochované náhrobky jsou z konce 17. století. 

KosTELEC
www.obec-kostelec.cz 

Kostel sv. Václava z let 1030–1050 patří mezi nejstarší 
církevní stavby v  okolí. Velká část kostela je dodnes 
z  pálených cihel z  románského období a  jedná se tak 
o jednu z nejstarších cihlových staveb v takové celist-
vosti v  Česku. Tis v  bývalé zámecké zahradě je starý 
asi 500 let. Stará tvrz, poprvé vzpomínaná v roce 1552, 
byla roku 1719 barokně přestavěna na zámeček. Areál 
Pod Sklepy uspokojí svou nabídkou všechny milovníky 
dobrého vína, jídla, krásné přírody i  turistiky. Zvlášt-
ností našeho areálu je vrstevník Napoleona – historic-
ký lis na víno z roku 1796. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (březen)

VLKoš
Viz Kyjovská vinařská stezka

VRaCoV
www.vracov.com, www.mestovracov.cz  

Počátky vracovského vinařství sahají do  13. století. 
Rozlohou vinic se nemohl měřit se sousedním Bzen-
cem, kde se stalo vinařství hlavním zdrojem obživy. 
Vzhledem k  velkému počtu drobných vinařů, kteří si 
nemohli opatřit pro sebe zvláštní sklep, vyvinuly se 
ve  Vracově společné sklepy, které bývaly vlastnic-
tvím několika rodin. Vracovské sklepy bývaly jakousi 
druhou radnicí i kolbištěm debat politických a hospo-
dářských, o čemž svědčí i pojmenování nejznámějších 
sklepů č. 14 a č. 15 ve středu kolonie „Parlament“, kte-
ré tvoří dvě komory vinařského parlamentu. „Senát“ 
s délkou kolem 70 metrů je jedním z nejdelších sklepů 
v  Barákách. Pojmenování pochází z  doby, kdy se zde 
scházeli radní města, aby při pohárku vína vyřešili 
problémy, o nichž se na radnici marně dohadovali.

Kulturní, zejména vinařské akce
•  Tradiční Josefská výstava vín (březen)
•  Celostátní výstava vín ČZS s mezinárodní účastí 

(květen)
•  Vracovské dožínky (konec srpna)
•  Vracovské hody (třetí víkend v říjnu)

bZENEC
Viz Bzenecká vinařská stezka

bZENEC–PoLEšoVICE 
Společně s  nejkratší vinařskou stezkou pokračuje 
vinařská magistrála ze Bzence místní částí Olšo-
vec a po překonání písčitého úseku do Hrubého háje 
stoupá vinicemi nad Domanín. Při průjezdu obcí 
zaujme barokní zemědělský dvůr vpravo do  stezky 
a  kostela sv. Václava ve  středu Domanína. Za  další 
obcí na trase Těmicemi odbočuje páteřní stezka přes 
Ořechov, vystoupá do  Vážan a  po  klidné silnici spě-
je od  Polešovic. Dominantní stavba Polešovic je ba-
rokní kostel sv. Petra a Pavla postavený v roce 1735. 
Polešovice jsou významným centrem šlechtění révy 
vinné na  Moravě. V  roce 1881 pobýval v  sousedních 
Tupesích básník Svatopluk Čech a v jeho pozůstalosti 
se zachovala vzpomínka na „polešovské víno lahod-
né“. O  tom, že tato chvála polešovického vinařství 
neztratila nic ze své platnosti, se můžete přesvědčit 
v cihlové kolonii v blízkosti kostela zvané U Sklepů. 

DoMaNÍN
Viz Bzenecká vinařská stezka

Lis ve Skoronicích Mutěnické búdySklep ve Skoronicích

Polešovické sklepy
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TěMICE
Viz Bzenecká vinařská stezka

oŘEChoV
www.orechov-uh.cz 

Kvalitní zemědělská půda na  katastru Ořechova ode-
dávna předurčovala zemědělský charakter obce s ne-
zanedbatelným podílem vinohradnictví, který se do-
choval dosud, a je dokumentován stávajícími rozsáhlý-
mi plochami vinic, nacházejícími se na jihovýchodních 
svazích obce. První písemná zmínka o  obci se datuje 
rokem 1141. Dominantou obce je zámek z konce 16. sto-
letí, postavený na  místě dřívější tvrze a  později rene-
sančně přestavěný. Jedno z  křídel zámku je stavebně 
odděleno a přestavěno v římskokatolickou kapli. 
Zámek Ořechov – Ořechov 91, tel.: +420 603 545 454, 
zamek@zamekorechov.cz, www.zamekorechov.cz  
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Slovácké hody s právem (28. září)
•  Košt vín „Sousede, ulej mě“ (26. prosince)

PoLEšoVICE
www.polesovice.cz 

Polešovice jsou významným centrem šlechtění vinné 
révy na  Moravě. Vinařská obec se sto hektary vinic 
leží na  místě velkomoravské osady a  láká nejednoho 
milovníka lahodného moku k  zastavení v  některém 
z místních sklepů, které zde tvoří několik sklepních uli-
ček. Centrem polešovického vinařství je areál U Sklepů 
v  blízkosti kostela. Z  místních pamětihodností stojí 
za obdiv kostel sv. Petra a Pavla. První zmínka o něm 
pochází z roku 1320.

Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vína (Velikonoce)
•  Zarážení hory (srpen)
•  Vinařské slavnosti + TOP víno Slovácka (září)
•  Slovácké hody s právem (říjen)
•  Žehnání vína (prosinec)

PoLEšoVICE–UhERsKé  hRaDIšTě
Druhá polešovická sklepní ulička vás přivede k táh-
lému stoupání do Tučap, které předznamenává profil 
závěrečného úseku trasy. Náročnější terén v podhůří 
Chřibů nabízí půvabné přírodní scenérie, cenné his-
torické i  architektonické památky i  cestu kolébkou 
slovanského osídlení Moravy. Po sjezdu do Boršic po-
kračuje zpevněnou lesní cestou okrajem přírodního 
parku Stříbrnické paseky k vodní nádrži Smraďavka, 
které dal jméno nedaleký sirovodíkový pramen. Její 
vody můžete využít k osvěžení a krátkému odpočin-
ku, čerstvé síly budete potřebovat – polovina z dva-
ceti kilometrů, které zbývají do cíle, vede kopcovitým 
terénem. Ouverturou je krátké a strmé stoupání nad 
Buchlovice. Při sjezdu do obce nepřehlédněte zámek, 
architektonický skvost pozdní renesance ve  stylu 
italských venkovských vil. Desetikilometrový úsek 
nahoru-dolů Podchřibím pokračuje stoupáním nad 
Břestek. V  sousedních Tupesích doporučuji krátkou 
odbočku z trasy stezky. Dovede vás k expozici tupes-
ké keramiky, která je umístěna v  domě upraveném 
jako obydlí hrnčíře a  vypovídá o  způsobu života 
na  Slovácku na  přelomu 19. a  20. století. V  souvis-
lé venkovské zástavbě se mění Tupesy ve  Zlechov, 
odkud zamíří Moravská vinná stezka polní cestou 
k  staroslavnému Velehradu. Prohlídku baziliky Na-
nebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a nej-
významnějšího moravského poutního místa můžete 
spojit s  návštěvou nedalekého archeoskanzenu 
v Modré, který je ukázkou velkomoravského sídliště 
z 9. století. Památkami na rané slovanské osídlení se 
pyšní i Staré Město, kudy Moravská vinná stezka do-
spěje ke svému cíli na břehu řeky Moravy v Uherském 
Hradišti. Návěstí s  červeným sklepním žudrem zde 
zároveň označuje začátek trasy pro ty, kdo se vydá-
vají vinorodou Moravou opačným směrem.

TUčaPY
www.tucapyuh.cz 

První písemná zmínka o  obci se vyskytuje v  nadační 
listině z roku 1131. Tvrz z 16. století se stala základem 
obecního znaku. Výraznou z  dálky viditelnou domi-
nantou obce je kostel sv. Cyrila a Metoděje. 

Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt slivovice (leden)
•  Výstava vín (březen)
•  Slovácké hody s právem (říjen)

boRšICE
www.borsice.cz 

Obec je vyhlášená „koštem vína“, který se koná kaž-
dý rok na  velikonoční neděli v  sále kulturního domu 
a jsou zde vystavovány vzorky vín v počtu okolo jedno-
ho tisíce. Dominantou obce je kostel sv. Václava.
Muzeum plk. letectva Stanislava Mikuly –  
tel.: +420 603 140 305
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční výstava vína (Velikonoční neděle)
•  Slovácké hody s právem (třetí říjnová neděle)

bUChLoVICE
www.buchlovice.cz 

Buchlovice nejsou známé pouze noblesním zámkem 
s  překrásnou zámeckou zahradou, sbírkou fuchsií, 
nedalekým hradem Buchlov, ale také vinařskou tra-
dicí. První písemná zmínka o zdejších vinicích pochází 
z roku 1514. Vína z celého Slovácka i Moravy jsou ulo-
žena ve 300 let starém sklepě na zámku – v Galerii vín. 
U každého vystaveného vína je popsána jeho charakte-
ristika, včetně mapky, odkud dané víno pochází. Může-
te zde vína nejen koupit, ale i ochutnat. Větší skupiny si 
mohou objednat degustaci s odborným výkladem.
Turistické informační centrum – nám. Svobody 24, 
tel.: +420 572 595 996, +420 573 902 240,  
tic@buchlovice.cz, tic.buchlovice.cz 
Zámek Buchlovice – tel.: +420 572 434 240, 
buchlovice@kromeriz.npu.cz, 
www.zamek-buchlovice.cz 
Muzeum Podhradí – nám. Svobody 24, 
tel.: +420 572 596 996, tic@buchlovice.cz, 
www.buchlovice.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Den vína (únor)
•  Kosecké písně (květen)
•  Pouť na svátek Nejsvětější Trojice (červen)
•  Den otevřených zahrad (červen)
•  Festival česneku na zámku (červenec)
•  Svatomartinské hody s právem (listopad)

hRaD  bUChLoV
www.hrad-buchlov.cz 
Jeden z  nejstarších středověkých hradů na  Moravě je 
skvělou ukázkou středověkého opevnění. Nikdy nebyl do-
byt. Uvidíte zde vývoj životního stylu a bydlení v rozmezí 
15.–19. století i přírodovědnou a egyptologickou sbírku.

Buchlov – hrad, NKP – Polesí 418, Buchlovice, 
tel.: +420 572 595 161, +420 724 787 210 (kastelán), 
hrad@hrad-buchlov.cz 
Kulturní akce
•  Buchlovské kování (červenec)
•  Buchlovské noci s Černou paní (červenec)
•  Na Štěpána na Buchlově otevřena brána (prosinec)

bŘEsTEK
www.brestek.cz 

Typická stavba lidové architektury čp. 157 s  historic-
kým vinným sklepem z 19. století zdobí tuto chřibskou 
obec. Dům byl postaven s použitím starších částí pů-
vodního objektu někdy v  době mezi 1. a  2. světovou 
válkou. SZ od  vesnice jsou pískovcové skály Přírodní 
památky Břestecká skála. V osadě Chabaně roste Sek-
vojovec obrovský, vysazený na  tomto místě asi před 
170 lety. Je největšího vzrůstu v Evropě.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční košt vín (Velikonoční neděle)

TUPEsY
www.tupesy.cz 

Vinařskou obec proslavila zejména keramika s  cha-
rakteristickým dekorem tzv. Tupeské růže. Expozici 
domku hrnčíře zhlédnete ve  zdejším muzeu. Najdete 
jej v nejstarším domku v obci (č.p. 118) a výrobu kera-
miky si tu můžete i  vyzkoušet. Když se dílo nepodaří, 
nevadí. V prodejně mají pěkných džbánků dost – třeba 
na lahodné víno.
Muzeum tupeské keramiky – tel.: +420 724 530 003 
(Radovan Churý), +420 774 599 250 (Věra Marková), 

Chřibské podhůří

Archeoskanzen Modrá
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TěMICE
Viz Bzenecká vinařská stezka

oŘEChoV
www.orechov-uh.cz 

Kvalitní zemědělská půda na  katastru Ořechova ode-
dávna předurčovala zemědělský charakter obce s ne-
zanedbatelným podílem vinohradnictví, který se do-
choval dosud, a je dokumentován stávajícími rozsáhlý-
mi plochami vinic, nacházejícími se na jihovýchodních 
svazích obce. První písemná zmínka o  obci se datuje 
rokem 1141. Dominantou obce je zámek z konce 16. sto-
letí, postavený na  místě dřívější tvrze a  později rene-
sančně přestavěný. Jedno z  křídel zámku je stavebně 
odděleno a přestavěno v římskokatolickou kapli. 
Zámek Ořechov – Ořechov 91, tel.: +420 603 545 454, 
zamek@zamekorechov.cz, www.zamekorechov.cz  
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Slovácké hody s právem (28. září)
•  Košt vín „Sousede, ulej mě“ (26. prosince)

PoLEšoVICE
www.polesovice.cz 

Polešovice jsou významným centrem šlechtění vinné 
révy na  Moravě. Vinařská obec se sto hektary vinic 
leží na  místě velkomoravské osady a  láká nejednoho 
milovníka lahodného moku k  zastavení v  některém 
z místních sklepů, které zde tvoří několik sklepních uli-
ček. Centrem polešovického vinařství je areál U Sklepů 
v  blízkosti kostela. Z  místních pamětihodností stojí 
za obdiv kostel sv. Petra a Pavla. První zmínka o něm 
pochází z roku 1320.

Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vína (Velikonoce)
•  Zarážení hory (srpen)
•  Vinařské slavnosti + TOP víno Slovácka (září)
•  Slovácké hody s právem (říjen)
•  Žehnání vína (prosinec)

PoLEšoVICE–UhERsKé  hRaDIšTě
Druhá polešovická sklepní ulička vás přivede k táh-
lému stoupání do Tučap, které předznamenává profil 
závěrečného úseku trasy. Náročnější terén v podhůří 
Chřibů nabízí půvabné přírodní scenérie, cenné his-
torické i  architektonické památky i  cestu kolébkou 
slovanského osídlení Moravy. Po sjezdu do Boršic po-
kračuje zpevněnou lesní cestou okrajem přírodního 
parku Stříbrnické paseky k vodní nádrži Smraďavka, 
které dal jméno nedaleký sirovodíkový pramen. Její 
vody můžete využít k osvěžení a krátkému odpočin-
ku, čerstvé síly budete potřebovat – polovina z dva-
ceti kilometrů, které zbývají do cíle, vede kopcovitým 
terénem. Ouverturou je krátké a strmé stoupání nad 
Buchlovice. Při sjezdu do obce nepřehlédněte zámek, 
architektonický skvost pozdní renesance ve  stylu 
italských venkovských vil. Desetikilometrový úsek 
nahoru-dolů Podchřibím pokračuje stoupáním nad 
Břestek. V  sousedních Tupesích doporučuji krátkou 
odbočku z trasy stezky. Dovede vás k expozici tupes-
ké keramiky, která je umístěna v  domě upraveném 
jako obydlí hrnčíře a  vypovídá o  způsobu života 
na  Slovácku na  přelomu 19. a  20. století. V  souvis-
lé venkovské zástavbě se mění Tupesy ve  Zlechov, 
odkud zamíří Moravská vinná stezka polní cestou 
k  staroslavnému Velehradu. Prohlídku baziliky Na-
nebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a nej-
významnějšího moravského poutního místa můžete 
spojit s  návštěvou nedalekého archeoskanzenu 
v Modré, který je ukázkou velkomoravského sídliště 
z 9. století. Památkami na rané slovanské osídlení se 
pyšní i Staré Město, kudy Moravská vinná stezka do-
spěje ke svému cíli na břehu řeky Moravy v Uherském 
Hradišti. Návěstí s  červeným sklepním žudrem zde 
zároveň označuje začátek trasy pro ty, kdo se vydá-
vají vinorodou Moravou opačným směrem.

TUčaPY
www.tucapyuh.cz 

První písemná zmínka o  obci se vyskytuje v  nadační 
listině z roku 1131. Tvrz z 16. století se stala základem 
obecního znaku. Výraznou z  dálky viditelnou domi-
nantou obce je kostel sv. Cyrila a Metoděje. 

Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt slivovice (leden)
•  Výstava vín (březen)
•  Slovácké hody s právem (říjen)

boRšICE
www.borsice.cz 

Obec je vyhlášená „koštem vína“, který se koná kaž-
dý rok na  velikonoční neděli v  sále kulturního domu 
a jsou zde vystavovány vzorky vín v počtu okolo jedno-
ho tisíce. Dominantou obce je kostel sv. Václava.
Muzeum plk. letectva Stanislava Mikuly –  
tel.: +420 603 140 305
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční výstava vína (Velikonoční neděle)
•  Slovácké hody s právem (třetí říjnová neděle)

bUChLoVICE
www.buchlovice.cz 

Buchlovice nejsou známé pouze noblesním zámkem 
s  překrásnou zámeckou zahradou, sbírkou fuchsií, 
nedalekým hradem Buchlov, ale také vinařskou tra-
dicí. První písemná zmínka o zdejších vinicích pochází 
z roku 1514. Vína z celého Slovácka i Moravy jsou ulo-
žena ve 300 let starém sklepě na zámku – v Galerii vín. 
U každého vystaveného vína je popsána jeho charakte-
ristika, včetně mapky, odkud dané víno pochází. Může-
te zde vína nejen koupit, ale i ochutnat. Větší skupiny si 
mohou objednat degustaci s odborným výkladem.
Turistické informační centrum – nám. Svobody 24, 
tel.: +420 572 595 996, +420 573 902 240,  
tic@buchlovice.cz, tic.buchlovice.cz 
Zámek Buchlovice – tel.: +420 572 434 240, 
buchlovice@kromeriz.npu.cz, 
www.zamek-buchlovice.cz 
Muzeum Podhradí – nám. Svobody 24, 
tel.: +420 572 596 996, tic@buchlovice.cz, 
www.buchlovice.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Den vína (únor)
•  Kosecké písně (květen)
•  Pouť na svátek Nejsvětější Trojice (červen)
•  Den otevřených zahrad (červen)
•  Festival česneku na zámku (červenec)
•  Svatomartinské hody s právem (listopad)

hRaD  bUChLoV
www.hrad-buchlov.cz 
Jeden z  nejstarších středověkých hradů na  Moravě je 
skvělou ukázkou středověkého opevnění. Nikdy nebyl do-
byt. Uvidíte zde vývoj životního stylu a bydlení v rozmezí 
15.–19. století i přírodovědnou a egyptologickou sbírku.

Buchlov – hrad, NKP – Polesí 418, Buchlovice, 
tel.: +420 572 595 161, +420 724 787 210 (kastelán), 
hrad@hrad-buchlov.cz 
Kulturní akce
•  Buchlovské kování (červenec)
•  Buchlovské noci s Černou paní (červenec)
•  Na Štěpána na Buchlově otevřena brána (prosinec)

bŘEsTEK
www.brestek.cz 

Typická stavba lidové architektury čp. 157 s  historic-
kým vinným sklepem z 19. století zdobí tuto chřibskou 
obec. Dům byl postaven s použitím starších částí pů-
vodního objektu někdy v  době mezi 1. a  2. světovou 
válkou. SZ od  vesnice jsou pískovcové skály Přírodní 
památky Břestecká skála. V osadě Chabaně roste Sek-
vojovec obrovský, vysazený na  tomto místě asi před 
170 lety. Je největšího vzrůstu v Evropě.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční košt vín (Velikonoční neděle)

TUPEsY
www.tupesy.cz 

Vinařskou obec proslavila zejména keramika s  cha-
rakteristickým dekorem tzv. Tupeské růže. Expozici 
domku hrnčíře zhlédnete ve  zdejším muzeu. Najdete 
jej v nejstarším domku v obci (č.p. 118) a výrobu kera-
miky si tu můžete i  vyzkoušet. Když se dílo nepodaří, 
nevadí. V prodejně mají pěkných džbánků dost – třeba 
na lahodné víno.
Muzeum tupeské keramiky – tel.: +420 724 530 003 
(Radovan Churý), +420 774 599 250 (Věra Marková), 

Chřibské podhůří

Archeoskanzen Modrá
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muzeum@muzeumkeramiky.cz, 
www.muzeumkeramiky.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašank (únor)
•  Košt vína (březen)
•  5. Tupeský džbáneček (květen)
•  Tupeské hody (říjen)

ZLEChoV
www.obeczlechov.cz 

V trati Valy vedle silnice na Staré Město odkryl arche-
ologický výzkum sídliště prvních Slovanů, jedno z prv-
ních slovanských sídlišť na našem území vůbec. V trati 
Za Branou se dochovaly stopy slovanského obydlí. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt slivovice (březen)
•  Košt a výstava vín (březen)
•  Vepřové hody při burčáku (září)
•  Slovácké hody s právem (3. sobota a neděle v říjnu)

VELEhRaD
www.velehrad.cz

velehrad.maticevelehradska.cz 
Obec s  významným poutním místem na  Moravě. 
Chloubou je nádherná barokní bazilika (postavená 
na románských základech) s přilehlými budovami bý-
valého cisterciáckého kláštera. V  podzemí baziliky je 
přístupné lapidárium. Na nádvoří před bazilikou v roce 
1990 slavil mši papež Jan Pavel II.
Informační centrum poutního místa – 
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, U Lípy 302, 
tel.: +420 571 110 538, info@velehradinfo.cz, 
www.velehradinfo.cz 
Lapidárium a podzemí baziliky – Stojanovo nám. 206, 
tel.: +420 572 420 140, +420 603 793 532, 
velehrad@jesuit.cz, www.jesuit.cz/velehrad   
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Přechod a cyklopřejezd Chřibů (květen)
•  Dny lidí dobré vůle (červenec)
•  Slovácké hody s právem (září)

MoDRÁ
www.venkov.cz/obec 

Obec proslavily nejen archeologické nálezy, ale také 
vynikající víno, které můžete ochutnat při pravidelných 
akcích a vinice přehlédnout např. z rozhledny nad obcí 
(cesta ve směru na Bunč). V roce 1911 zde byly objeve-
ny základy velkomoravského kostela, jehož hypotetic-
ká rekonstrukce zde dnes také stojí. Nedaleko místa 
nálezu byl vybudován archeologický skanzen, který 
představuje opevněné sídliště středního Pomoraví z 9. 
století.

Archeoskanzen Modrá – paní Hrabalová, 
tel.: +420 572 501 823, +420 777 807 368, 
archeoskanzen@email.cz, www.archeoskanzen.cz, 
Správce Archeoskanzenu Modrá – Lubomír Sláma, 
tel.: +420 724 178 591, +420 603 914 730      
Archeologické naleziště Na Díle – NKP – 
tel.: +420 572 551 370, +420 572 556 556, 
www.slovackemuzeum.cz 
Rozhledna nad Modrou – www.venkov.cz 
Králův stůl – legendami opředený pískovec v lese nad 
Modrou, www.venkov.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Josefovský košt vína (březen)
•  Cesty vína (květen), www.archeoskanzen.cz 
•  Vinobraní (září)

sTaRé  MěsTo
www.staremesto.uh.cz, www.staremesto.info 

Území dnešního Starého Města bylo osídleno již 
od pravěku, o čemž svědčí také bohaté archeologické 
nálezy z  období Velké Moravy. Ty můžete vidět v  Pa-
mátníku Velké Moravy, kde nová multimediální ex-
pozice využívá dvou desítek figurín v životní velikosti 
k modelaci výjevů života a práce našich předků na vel-
komoravském hradisku. Ve městě je přístav Baťova ka-
nálu s půjčovnou lodí a hausbótů.
Turistické informační centrum – nám. Osvobození 
166, tel.: +420 583 239 134, tic.staremesto@tiscali.cz, 
www.staremesto.info
Památník Velké Moravy – Jezuitská 1885, tel.: 
+420 572 543 382, pamatnik@slovackemuzeum.cz, 
www.slovackemuzeum.cz 
Archeologické naleziště Na Špitálkách – NKP – tel.: 
+420 572 556 556, +420 572 551 370, 
www.slovackemuzeum.cz 
Přístav Staré Město – tel.: +420 774 490 344, 
+420 604 506 912, info@lode-hauboty.cz, 
www.lode-hausboty.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vína (únor)
•  Košt slivovice (březen)
•  Michalské slavnosti (září)

UhERsKé  hRaDIšTě
Viz Uherskohradišťská vinařská stezka

Archeoskanzen Modrá

TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

JEDEN DEN Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Pro jednodenní výlet na trase Mo-
ravské vinné stezky na Slovácku 
je nejlépe vybrat závěrečný úsek 
celého jejího průběhu, v Podchřibí, 
kde se neproplétá s trasami jiných 
vinařských stezek. Provede nás 
okolo nejvýznamnějších historic-
kých a architektonických památek 
Uherskohradišťska – Starého Města, 
Modré, Velehradu a Buchlovic a zá-
roveň k proslulým sklepům Boršic 
či Polešovic. Trasu o délce 35 km 
je možné ukončit i dříve, pokud se 
zdržíme prohlídkou pamětihodností 
nebo u sklenky lahodného vína.   

PRůběh  TRasY
Staré Město–Modrá–Velehrad–Tu-
pesy–Buchlovice–Boršice–Polešo-
vice–Vážany–Ořechov– Těmice–Do-
manín–Moravský Písek 

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Staré Město: Památník Velké 
Moravy, archeologické naleziště 
Na Špitálkách
Modrá: Archeoskanzen, archeolo-
gické naleziště Na Díle, rozhledna
Velehrad: bazilika Nanebevzetí Pan-
ny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
Tupesy: Muzeum tupeské keramiky
Buchlovice: Zámek, Muzeum Pod-
hradí

Lázně Leopoldov
Tučapy: Muzeum plk. letectva Sta-
nislava Mikuly
Polešovice: kotel sv. Petra a Pavla, 
vinné sklepy
Ořechov: zámek

VÍKEND Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Dvoudenní putování po trase Mo-
ravské vinné stezky příjemným 
způsobem propojí 3 vinařské regiony 
Kyjovska a Bzenecka s Uherskohra-
dišťskem, a dá tak vychutnat více po-
dob Slovácké vinařské podoblasti. To 
nám poskytne dostatek času jak pro 
hlídce historických pamětihodností 
a přírodních krás, tak k návštěvě vin-
ných sklepů a posezení ve sklepních 
uličkách. Nocleh zvolíme v Polešovi-
cích, v příjemném prostředí některé-
ho z místních vinných sklípků. 

PRůběh  TRasY
1. den: Kyjov (prohlídka muzea)–
Kostelec (prohlídka kostela)–
sklepní kolonie Achtele (návštěva 
sklepů)–Vlkoš–Vracov (zahradní 
železnice, návštěva sklepní ulič-
ky)–Bzenec (návštěva sklepních 
uliček, zámecké sklepy, tisíciletá 
lípa v parku, výstup ke zřícenině 
kaple)–Domanín–Těmice–Ořechov 
(prohlídka zámku)–Polešovice 
(návštěva kostela sv. Petra a Pavla, 
místní sklepy)  
2. den: Polešovice–Tučapy (návštěva 

muzea)–Bošice–Lázně Leopol-
dov–Buchlovice (prohlídka zámku, 
zámeckého parku, Muzea Podhradí 
–Tupesy (návštěva Muzea tupeské 
keramiky)–Velehrad (návštěva ba-
ziliky a lapidária)–Modrá (návštěva 
archeoskanzenu, rozhledny a kos-
telíka sv. Jana)–Staré Město (ná-
vštěva Památníku Velké Moravy) 

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské stez-
ce je nejlépe načasovat dle kalendáře 
vinařských akcí obcí a zúčastnit se 
některé z lokálních folklorních nebo 
vinařských slavností. Účast na tako-
vé akci nám pak zabere minimálně 
půl dne. Vedle prohlídky historických 
pamětihodností a návštěvy a degus-
tace ve sklípcích tak můžeme prožít 
i kus živé vinařské a folklorní tradice 
přítomné zde na každém kroku. 
Vhodným doplněním programu 
může být plavba na proslulém Baťo-
vě kanále mezi přístavy Staré Měs-
to–Kostelany–Nedakonice–Uherský 
Ostroh, které zpestří jinak suchozem-
ské trasy mezi těmito místy. 
Pro milovníky historie je vhodné 
trasu doplnit o návštěvu hradu Buch-
lova přímo nad Buchlovicemi. 
Noclehy je vhodné rezervovat v do-
statečném předstihu, region příliš 
mnoho kapacit neskýtá a kulturní 
akce přitahují do regionu velké 
množství turistů. 

Lázně Leopoldov Muzeum v Kyjově
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muzeum@muzeumkeramiky.cz, 
www.muzeumkeramiky.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašank (únor)
•  Košt vína (březen)
•  5. Tupeský džbáneček (květen)
•  Tupeské hody (říjen)

ZLEChoV
www.obeczlechov.cz 

V trati Valy vedle silnice na Staré Město odkryl arche-
ologický výzkum sídliště prvních Slovanů, jedno z prv-
ních slovanských sídlišť na našem území vůbec. V trati 
Za Branou se dochovaly stopy slovanského obydlí. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt slivovice (březen)
•  Košt a výstava vín (březen)
•  Vepřové hody při burčáku (září)
•  Slovácké hody s právem (3. sobota a neděle v říjnu)

VELEhRaD
www.velehrad.cz

velehrad.maticevelehradska.cz 
Obec s  významným poutním místem na  Moravě. 
Chloubou je nádherná barokní bazilika (postavená 
na románských základech) s přilehlými budovami bý-
valého cisterciáckého kláštera. V  podzemí baziliky je 
přístupné lapidárium. Na nádvoří před bazilikou v roce 
1990 slavil mši papež Jan Pavel II.
Informační centrum poutního místa – 
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, U Lípy 302, 
tel.: +420 571 110 538, info@velehradinfo.cz, 
www.velehradinfo.cz 
Lapidárium a podzemí baziliky – Stojanovo nám. 206, 
tel.: +420 572 420 140, +420 603 793 532, 
velehrad@jesuit.cz, www.jesuit.cz/velehrad   
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Přechod a cyklopřejezd Chřibů (květen)
•  Dny lidí dobré vůle (červenec)
•  Slovácké hody s právem (září)

MoDRÁ
www.venkov.cz/obec 

Obec proslavily nejen archeologické nálezy, ale také 
vynikající víno, které můžete ochutnat při pravidelných 
akcích a vinice přehlédnout např. z rozhledny nad obcí 
(cesta ve směru na Bunč). V roce 1911 zde byly objeve-
ny základy velkomoravského kostela, jehož hypotetic-
ká rekonstrukce zde dnes také stojí. Nedaleko místa 
nálezu byl vybudován archeologický skanzen, který 
představuje opevněné sídliště středního Pomoraví z 9. 
století.

Archeoskanzen Modrá – paní Hrabalová, 
tel.: +420 572 501 823, +420 777 807 368, 
archeoskanzen@email.cz, www.archeoskanzen.cz, 
Správce Archeoskanzenu Modrá – Lubomír Sláma, 
tel.: +420 724 178 591, +420 603 914 730      
Archeologické naleziště Na Díle – NKP – 
tel.: +420 572 551 370, +420 572 556 556, 
www.slovackemuzeum.cz 
Rozhledna nad Modrou – www.venkov.cz 
Králův stůl – legendami opředený pískovec v lese nad 
Modrou, www.venkov.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Josefovský košt vína (březen)
•  Cesty vína (květen), www.archeoskanzen.cz 
•  Vinobraní (září)

sTaRé  MěsTo
www.staremesto.uh.cz, www.staremesto.info 

Území dnešního Starého Města bylo osídleno již 
od pravěku, o čemž svědčí také bohaté archeologické 
nálezy z  období Velké Moravy. Ty můžete vidět v  Pa-
mátníku Velké Moravy, kde nová multimediální ex-
pozice využívá dvou desítek figurín v životní velikosti 
k modelaci výjevů života a práce našich předků na vel-
komoravském hradisku. Ve městě je přístav Baťova ka-
nálu s půjčovnou lodí a hausbótů.
Turistické informační centrum – nám. Osvobození 
166, tel.: +420 583 239 134, tic.staremesto@tiscali.cz, 
www.staremesto.info
Památník Velké Moravy – Jezuitská 1885, tel.: 
+420 572 543 382, pamatnik@slovackemuzeum.cz, 
www.slovackemuzeum.cz 
Archeologické naleziště Na Špitálkách – NKP – tel.: 
+420 572 556 556, +420 572 551 370, 
www.slovackemuzeum.cz 
Přístav Staré Město – tel.: +420 774 490 344, 
+420 604 506 912, info@lode-hauboty.cz, 
www.lode-hausboty.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vína (únor)
•  Košt slivovice (březen)
•  Michalské slavnosti (září)

UhERsKé  hRaDIšTě
Viz Uherskohradišťská vinařská stezka

Archeoskanzen Modrá

TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

JEDEN DEN Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Pro jednodenní výlet na trase Mo-
ravské vinné stezky na Slovácku 
je nejlépe vybrat závěrečný úsek 
celého jejího průběhu, v Podchřibí, 
kde se neproplétá s trasami jiných 
vinařských stezek. Provede nás 
okolo nejvýznamnějších historic-
kých a architektonických památek 
Uherskohradišťska – Starého Města, 
Modré, Velehradu a Buchlovic a zá-
roveň k proslulým sklepům Boršic 
či Polešovic. Trasu o délce 35 km 
je možné ukončit i dříve, pokud se 
zdržíme prohlídkou pamětihodností 
nebo u sklenky lahodného vína.   

PRůběh  TRasY
Staré Město–Modrá–Velehrad–Tu-
pesy–Buchlovice–Boršice–Polešo-
vice–Vážany–Ořechov– Těmice–Do-
manín–Moravský Písek 

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Staré Město: Památník Velké 
Moravy, archeologické naleziště 
Na Špitálkách
Modrá: Archeoskanzen, archeolo-
gické naleziště Na Díle, rozhledna
Velehrad: bazilika Nanebevzetí Pan-
ny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
Tupesy: Muzeum tupeské keramiky
Buchlovice: Zámek, Muzeum Pod-
hradí

Lázně Leopoldov
Tučapy: Muzeum plk. letectva Sta-
nislava Mikuly
Polešovice: kotel sv. Petra a Pavla, 
vinné sklepy
Ořechov: zámek

VÍKEND Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Dvoudenní putování po trase Mo-
ravské vinné stezky příjemným 
způsobem propojí 3 vinařské regiony 
Kyjovska a Bzenecka s Uherskohra-
dišťskem, a dá tak vychutnat více po-
dob Slovácké vinařské podoblasti. To 
nám poskytne dostatek času jak pro 
hlídce historických pamětihodností 
a přírodních krás, tak k návštěvě vin-
ných sklepů a posezení ve sklepních 
uličkách. Nocleh zvolíme v Polešovi-
cích, v příjemném prostředí některé-
ho z místních vinných sklípků. 

PRůběh  TRasY
1. den: Kyjov (prohlídka muzea)–
Kostelec (prohlídka kostela)–
sklepní kolonie Achtele (návštěva 
sklepů)–Vlkoš–Vracov (zahradní 
železnice, návštěva sklepní ulič-
ky)–Bzenec (návštěva sklepních 
uliček, zámecké sklepy, tisíciletá 
lípa v parku, výstup ke zřícenině 
kaple)–Domanín–Těmice–Ořechov 
(prohlídka zámku)–Polešovice 
(návštěva kostela sv. Petra a Pavla, 
místní sklepy)  
2. den: Polešovice–Tučapy (návštěva 

muzea)–Bošice–Lázně Leopol-
dov–Buchlovice (prohlídka zámku, 
zámeckého parku, Muzea Podhradí 
–Tupesy (návštěva Muzea tupeské 
keramiky)–Velehrad (návštěva ba-
ziliky a lapidária)–Modrá (návštěva 
archeoskanzenu, rozhledny a kos-
telíka sv. Jana)–Staré Město (ná-
vštěva Památníku Velké Moravy) 

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské stez-
ce je nejlépe načasovat dle kalendáře 
vinařských akcí obcí a zúčastnit se 
některé z lokálních folklorních nebo 
vinařských slavností. Účast na tako-
vé akci nám pak zabere minimálně 
půl dne. Vedle prohlídky historických 
pamětihodností a návštěvy a degus-
tace ve sklípcích tak můžeme prožít 
i kus živé vinařské a folklorní tradice 
přítomné zde na každém kroku. 
Vhodným doplněním programu 
může být plavba na proslulém Baťo-
vě kanále mezi přístavy Staré Měs-
to–Kostelany–Nedakonice–Uherský 
Ostroh, které zpestří jinak suchozem-
ské trasy mezi těmito místy. 
Pro milovníky historie je vhodné 
trasu doplnit o návštěvu hradu Buch-
lova přímo nad Buchlovicemi. 
Noclehy je vhodné rezervovat v do-
statečném předstihu, region příliš 
mnoho kapacit neskýtá a kulturní 
akce přitahují do regionu velké 
množství turistů. 

Lázně Leopoldov Muzeum v Kyjově
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VINaŘsKý  REgIoN  PoDLUžÍ 

Podluží tvoří jižní část Slovácké vinařské podoblasti. 
Teplý a  suchý kraj úrodných rovin je domovem vin-
né révy od  nepaměti. Podle pověsti zaslal roku 892 
moravský kníže Svatopluk české kněžně Ludmile 
darem víno k  oslavě narození jejího syna. Písemně 
doložena je zmínka o vinařství v Mikulčicích již z roku 
1353. Snad každá zdejší obec má ve  znaku vinařské 
symboly – keř s hrozny, radlice s kosířem či vinařské 
nože. Region se vyznačuje rovinatějšími polohami se 
svahovými vinicemi na  terénním zlomu k  říčce Ky-
jovce. Rubem rovinaté krajiny v blízkosti řek je časté 
poškozování vinic jarními mrazy, proto se na Podluží 
pěstují především odolnější odrůdy bílých vín Ryz-
linku rýnského, Ryzlinku vlašského a  Müller-Thur-
gau. Další jsou pak Veltlínské zelené, Rulandské 
bílé a Chardonnay. Z aromatických odrůd Sauvignon 
a Muškát moravský. Z modrých odrůd zaujímá přední 
postavení Frankovka, Svatovavřinecké, Zweigeltre-
be, Modrý Portugal i  Cabernet Moravia. Tyto odrůdy 
dávají v příznivých ročnících plná a aromatická vína, 
jaká jinde nenajdete.

Na  TRasE VINaŘsKé  sTEZKY  PoDLUžÍ

„Můžeme vidět, jak k  Nechorám míří lidé se skloně-
nými hlavami, shrbení pod nákladem každodenních 
povinností. Mezi sklepy jako by vešli do  začarované 
země, začnou se usmívat a rozvazuje se jim jazyk.“
Vinařská stezka Podluží prochází téměř všemi obcemi 
Podluží a  Hodonínska. Je to nejjižnější okruh Morav-
ských vinařských stezek vedoucí převážně rovinatou 

oblastí charakterizovanou pěstováním vinné révy, 
kde se střídají úseky vedoucí po silnicích s malebnými 
trasami mezi vinicemi či se stinnými cestami na  bře-
zích rybníků a  v  závětří lužního lesa. Stezka vytváří 
dva uzavřené okruhy – krátký jižní zahrnující obce 
v okolí Břeclavi včetně této metropole a dlouhý sever-
ní směřovaný do oblasti Hodonínska. Oba se setkávají 
v  tzv. Zlatém kříži vinařství, v  Moravské Nové Vsi. 
Ze sousedních Prušánek pak vede spojka navazující 
i na Velkopavlovickou vinařskou stezku. 
Pohostinné vinaře a  lahodné víno najdete na  stezce 
Podluží téměř všude a  navíc poznáte i  živé vinařské 
společenství a ojedinělé ukázky lidové sklepní archi-
tektury.

bŘECLaVsKý  oKRUh 
Zdolávání jižního okruhu vinařské stezky Podlu-
ží rovinami tohoto úrodného kraje je možné začít 
v  metropoli regionu Břeclavi. Krátký úsek po  břehu 
řeky Dyje přechází u zahrádkářské kolonie na okraji 
města v  cyklostezku, která vás přivede k  velkomo-
ravskému hradišti Pohansko s  empírovým lovec-
kým zámečkem ze začátku 19. století a  odkrytými 
základy staveb v  podobě archeoskanzenu. Spanilá 
jízda lužními lesy protkanými vodami pokračuje 
až do  Lanžhota, neoficiálního národopisného srdce 
Podluží. Místní etnografii připomíná muzeum hned 
v  sousedství kostela Povýšení sv. Kříže, který zase 
zaujme např. glazovanou střešní krytinou. 
Od  Lanžhota se vinařská stezka vydává po  silnici 
pro motorová vozidla přes Kostice, Tvrdonice a Týnec 
do centrálního Podluží. Tzv. Zlatý kříž vinařství tvo-
ří cykloturisticky a  vinařsky nejatraktivnější místa  

Široce rozkročená rovinami rázovité folklórní oblasti vede 
vinařská stezka Podlužím od jižních hranic Moravy rovina-
tou částí centrálního Podluží, přes kopečky na  okraji Ky-
jovské pahorkatiny v okolí Starého Poddvorova k severním 
vinařským oblastem Slovácka, kde vinice střídají rozlehlé 
lesní partie. Pestrá trasa střídá silnici s  malebnými úseky 
mezi vinicemi, chladivou cestu na  břehu rybníka i  vítaný 
stín lesní Doubravy. Pohostinné vinaře a  jiskrné víno na-
jdete na  Podluží téměř všude; v  prušáneckých Nechorách 
a  mikuleckých Búdách i  několik krásných ukázek sklep-
ní architektury. Jižní část stezky, která začíná v  Břeclavi, 
představí dvě významná velkomoravská sídliště Pohansko 
a  Valy u  Mikulčic, severní okraj vinařské stezky Podlužím 
dosahuje až na samotné „národopisné“ Slovácko.

VINaŘsKÁ  sTEZKa  PoDLUžÍ
www.stezky.cz
mapa na stranách 124–125, 48–49, 74–75, 146–147, 162–163

Délka trasy: 115 km
Povrch: Silnice 3. třídy se pravidelně střídají 
s lesními a polními cestami, vyhledávaným 
terénem pro rodinné výlety jsou zastíněné 
cyklostezky a zpevněné lesní úseky v okolí 
Ratíškovic, vyhrazených cyklostezek využívá 
trasa i ve městech a obcích na trase.
Sjízdnost: Rovinatá trasa vede téměř výhrad-
ně po zpevněných komunikacích je sjízdná 
po celý rok a za každého počasí.
Vhodné pro: Celá trasa stezky je vhodná i pro 
méně zdatné cyklisty, nenáročné jsou i ko-
pečky v okolí Nového a Starého Poddvorova
Značení: dopravní značky s kolem a sklepním 
žudrem oranžové barvy
Nejvyšší bod: 270 m n. m.
Nejnižší bod: 165 m n. m.
Nástupní místa: Břeclav, Lanžhot, Moravská 
Nová Ves, Velké Bílovice, Hodonín, Rohatec, 
Dubňany
Nádraží na trase:  Břeclav, Lanžhot, Hrušky, 
Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodo-
nín, Rohatec

Prušánky, NechoryDolní Bojanovice
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pro motorová vozidla přes Kostice, Tvrdonice a Týnec 
do centrálního Podluží. Tzv. Zlatý kříž vinařství tvo-
ří cykloturisticky a  vinařsky nejatraktivnější místa  

Široce rozkročená rovinami rázovité folklórní oblasti vede 
vinařská stezka Podlužím od jižních hranic Moravy rovina-
tou částí centrálního Podluží, přes kopečky na  okraji Ky-
jovské pahorkatiny v okolí Starého Poddvorova k severním 
vinařským oblastem Slovácka, kde vinice střídají rozlehlé 
lesní partie. Pestrá trasa střídá silnici s  malebnými úseky 
mezi vinicemi, chladivou cestu na  břehu rybníka i  vítaný 
stín lesní Doubravy. Pohostinné vinaře a  jiskrné víno na-
jdete na  Podluží téměř všude; v  prušáneckých Nechorách 
a  mikuleckých Búdách i  několik krásných ukázek sklep-
ní architektury. Jižní část stezky, která začíná v  Břeclavi, 
představí dvě významná velkomoravská sídliště Pohansko 
a  Valy u  Mikulčic, severní okraj vinařské stezky Podlužím 
dosahuje až na samotné „národopisné“ Slovácko.

VINaŘsKÁ  sTEZKa  PoDLUžÍ
www.stezky.cz
mapa na stranách 124–125, 48–49, 74–75, 146–147, 162–163

Délka trasy: 115 km
Povrch: Silnice 3. třídy se pravidelně střídají 
s lesními a polními cestami, vyhledávaným 
terénem pro rodinné výlety jsou zastíněné 
cyklostezky a zpevněné lesní úseky v okolí 
Ratíškovic, vyhrazených cyklostezek využívá 
trasa i ve městech a obcích na trase.
Sjízdnost: Rovinatá trasa vede téměř výhrad-
ně po zpevněných komunikacích je sjízdná 
po celý rok a za každého počasí.
Vhodné pro: Celá trasa stezky je vhodná i pro 
méně zdatné cyklisty, nenáročné jsou i ko-
pečky v okolí Nového a Starého Poddvorova
Značení: dopravní značky s kolem a sklepním 
žudrem oranžové barvy
Nejvyšší bod: 270 m n. m.
Nejnižší bod: 165 m n. m.
Nástupní místa: Břeclav, Lanžhot, Moravská 
Nová Ves, Velké Bílovice, Hodonín, Rohatec, 
Dubňany
Nádraží na trase:  Břeclav, Lanžhot, Hrušky, 
Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodo-
nín, Rohatec

Prušánky, NechoryDolní Bojanovice
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regionu, které bezpochyby reprezentují vinařské 
kolonie v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích či Prušán-
kách, i  když posledně dvě zmíněné obce najdeme 
na  hodonínském okruhu Vinařské stezky Podluží. 
Ojedinělé ukázky sklepní architektury a  sídla desí-
tek znamenitých vinařů, kteří nabízí degustace vín 
a  kompletní informační servis o  vinařství a  turis-
tických zajímavostech oblasti tvoří nevyčerpatelný 
poklad živého regionu. Nejlepší z  nich jsou nositeli 
certifikace vinařské turistiky a  najdete je ve  všech 
zmiňovaných obcích. Alternativou k  silničnímu 
průběhu stezky je její západní větev, která směřuje 
ke  Zlatému kříži vinařství na  Podluží přes Starou 
Břeclav a Hrušky.

bIosféRICKÁ  REZERVaCE 
DoLNÍ  MoRaVa

Světová organizace pro výchovu, vědu a  kulturu 
UNESCO zřizuje v jednotlivých státech biosférické re-
zervace (BR) jako ukázky vyváženého vztahu lidských 
aktivit v krajině a přírodního prostředí. BR Dolní Mora-
va byla zřízena v roce 2003 a představuje území, které 
svou různorodostí a bohatstvím rostlin a živočichů jin-
de v naší vlasti nenajdeme. Na ploše jen o něco málo 
větší než 350 km2 jsou vedle velkých památkových 
a  kulturních hodnot harmonické krajiny Lednicko-
-valtického areálu unikátní přírodní celky Pálavských 
vápencových bradel se stepí, lesy a loukami, ale také 
vinicemi a  poli, a  rozsáhlé komplexy lužního pralesa 
a  luk na  dolních tocích řek Kyjovky, Dyje a  Moravy, 
největší ve  střední Evropě (Moravská Amazonie). Ob-
last je začleněna i  do  evropské sítě Natura 2000 jako 
Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko, protože je význam-

nou zastávkou a  shromaždištěm vodních a  tažných 
ptáků, Je zde projektováno zřízení Chráněné krajinné 
oblasti (CHKO) Soutok zahrnující údolní nivy řek Dyje 
od  Nových Mlýnů a  Moravy od  Hodonína až po  jejich 
soutok. Území figuruje i  v  plánech quadrilaterárního 
národního parku Donau-March-Thaya Auen. Sousední 
rakouské území u Soutoku požívá ochrany přírodního 
parku March Auen, zatímco na slovenské straně je zří-
zena CHKO Záhorie. Lužní lesy Dyjského trojúhelníku 
na soutoku jsou oploceny jako obora spárkaté zvěře.

bŘECLaV
www.breclav.org 

Břeclav se řadí k  místům s  nejstarším slovanským 
osídlením u nás. Město, ležící na strategickém místě, je 
vstupní branou do věhlasného Lednicko-valtického are-
álu – památky UNESCO. S  areálem je Břeclav spojena 
sítí cykloturistických a Lichtenštejnských stezek i lodní 
dopravou. Sakrální, židovské i jiné zajímavé budovy do-
kumentují zdejší bohatou historii. Dominantou je zámek 
přebudovaný za  vlády Lichtenštejnů do  podoby umělé 
zříceniny. Na náměstí jistě nepřehlédnete moderní kos-
tel sv. Václava, vysvěcený v roce 1995, a v městské části 
Poštorná pak kostel Navštívení Panny Marie, postave-
ný z 200 druhů cihel, tvárnic a unikátních glazovaných 
střešních tašek. Za návštěvu jistě stojí židovské památ-
ky – hřbitov s kaplí a domem hrobníka a také synagoga, 
obojí s mnoha zajímavostmi. V Lichtenštejnském domě 
je k vidění stálá expozice o působení rodu Lichtenštejnů 
v regionu a budování Lednicko-valtického areálu, dopl-
něná miniaturami všech staveb.
Milovníci přírody ocení, že Břeclav je obklopena jedi-
nečnými lužními lesy, které v Evropě nemají obdoby.

Turistické informační centrum Břeclav – U Tržiště 8 
(Lichtenštejnský dům), tel.: +420 519 326 900, 
+420 731 428 235, info@breclav.org 
Farní kostel sv. Václava – nám T.G.M, 
tel.: +420 519 371 413, prohlídky s průvodcem: 
červenec a srpen denně od 8 do 12 a od 13.30 do 18 h
Městské muzeum a galerie Břeclav – Dukelských 
hrdinů 2747, tel.: +420 519 32 3 050, +420 519 324 493, 
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz 
Městská synagoga – U Tržiště 10, 
tel.: +420 519 32 6 636, +420 736 274 570, 
alena.kanova@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz 
Galerie 99 – Bc. Jitka Vojtková, Slovácká 2587, 
tel.: +420 723 887 977, vojtkova@vojtek-av.com, 
www.vojtek-av.com 
Lodní doprava Břeclav – Haškova 3376, tel.: 
+420 725 000 726, info@lodnidoprava.com, 
www.lodnidoprava.com
Letiště Břeclav – Aeroklub Břeclav o.s., letiště Břeclav, 
p.o.box 11, tel.: +420 724 623 450, +420 606 789 314 , 
+420 602 957 931, +420 603 182 492, +420 777 303 746, 
info@aeroklubbreclav.cz, www.aeroklubbreclav.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín Lednicko-valtického areálu (květen)
•  Otevírání Lichtenštejnských stezek (květen)
•  Závod kol s pevným převodem „O dušu“ (červen)
•  Břeclavské svatováclavské slavnosti (září)
•  Mladá vína na břeclavském zámku (listopad)
•  Svatomartinská vína v Břeclavi (listopad)
•  Starobřeclavské hody (listopad),  

www.slovackykruzek.cz 
•  Hudecké dny (listopad)

ChaRVÁTsKÁ  NoVÁ  VEs
www.charvatcane.cz
Charvátská Nová Ves vznikla chorvatskou koloniza-
cí v  16. století, do  roku 1920 byla na  území patřícím 
k  Dolním Rakousům. K  Břeclavi byla připojena spolu 
se sousední Poštornou v roce 1974.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Místní výstava vín Břeclav – Košt vína (březen), 

www.vinobrno.eu 

PošToRNÁ
www.breclav.org, www.postorna.cz 
Památkově chráněný soubor budov z konce 19. století 
zahrnuje kostel, faru, školu a dvě další, které byly po-
staveny s použitím dnes už nevyráběných cihel a gla-
zované krytiny z  místní knížecí. Dominuje jim farní 
kostel Navštívení Panny Marie, postavený v  letech 
1895–1898, který je možné navštívit s průvodce, včetně 
vyhlídky z věže. V místě se konají tradiční hody s lido-
vou muzikou, tanci a místními zvyklostmi a obyčeji.

Kostel Navštívení Panny Marie – Řk. farnost Poštorná, 
Hlavní 1, Břeclav-Poštorná, tel.: +420 775 966 271 
(prohlídky: Stanislav Hošek, tel.: +420 724 976 571), 
farnost.postorna.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (únor) 

PohaNsKo
Empírový lovecký zámeček Pohansko si kolem roku 
1810 nechali postavit Lichtenštejnové v  romantickém 
prostředí lužních velikánů, nevědomky přímo na  vr-
cholu velkomoravského valu. Před zámečkem si mů-
žete prohlédnout zrekonstruovanou pohanskou svaty-
ni z  počátku 10. století a  polozemnici se studnou z  9. 
století.
Zámeček Pohansko a Slovanské hradisko Pohansko – 
Pohansko 206, tel.: +420 519 37 4 248, 
+420 739 236 640, pavel.gajda@muzeumbv.cz, 
www.muzeumbv.cz
Muzeum lehkého opevnění – přístupno od dubna 
do konce září o sobotách, nedělích a svátcích; pokud je 
muzeum otevřeno, je vyvěšena státní vlajka

LÁNY
Zámeček Lány leží v  lužních lesích jižně od  Břeclavi 
a  je nejvzdálenější stavbou celého Lednicko-valtické-
ho areálu. Stavba byla postavena v  letech 1810–1812 
knížecím architektem Josefem Hardmuthem a sloužila 
knížecí rodině během lovů v oboře Soutok. V součas-
né době je zámeček v  soukromých rukou, prochází 
rekonstrukcí a  je veřejnosti nepřístupný. V  soused-
ství jsou unikátní národní přírodní rezervace Ranš-
purk  a  Cahnov-Soutok s  jedinečnou ukázkou lužního 
lesa, který byl od 19. století, resp. od 30. let 20. století 
ponechán samovolnému vývoji. Díky tomu se tady 

Nedaleko soutoku Moravy a DyjeObora Soutok
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regionu, které bezpochyby reprezentují vinařské 
kolonie v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích či Prušán-
kách, i  když posledně dvě zmíněné obce najdeme 
na  hodonínském okruhu Vinařské stezky Podluží. 
Ojedinělé ukázky sklepní architektury a  sídla desí-
tek znamenitých vinařů, kteří nabízí degustace vín 
a  kompletní informační servis o  vinařství a  turis-
tických zajímavostech oblasti tvoří nevyčerpatelný 
poklad živého regionu. Nejlepší z  nich jsou nositeli 
certifikace vinařské turistiky a  najdete je ve  všech 
zmiňovaných obcích. Alternativou k  silničnímu 
průběhu stezky je její západní větev, která směřuje 
ke  Zlatému kříži vinařství na  Podluží přes Starou 
Břeclav a Hrušky.

bIosféRICKÁ  REZERVaCE 
DoLNÍ  MoRaVa

Světová organizace pro výchovu, vědu a  kulturu 
UNESCO zřizuje v jednotlivých státech biosférické re-
zervace (BR) jako ukázky vyváženého vztahu lidských 
aktivit v krajině a přírodního prostředí. BR Dolní Mora-
va byla zřízena v roce 2003 a představuje území, které 
svou různorodostí a bohatstvím rostlin a živočichů jin-
de v naší vlasti nenajdeme. Na ploše jen o něco málo 
větší než 350 km2 jsou vedle velkých památkových 
a  kulturních hodnot harmonické krajiny Lednicko-
-valtického areálu unikátní přírodní celky Pálavských 
vápencových bradel se stepí, lesy a loukami, ale také 
vinicemi a  poli, a  rozsáhlé komplexy lužního pralesa 
a  luk na  dolních tocích řek Kyjovky, Dyje a  Moravy, 
největší ve  střední Evropě (Moravská Amazonie). Ob-
last je začleněna i  do  evropské sítě Natura 2000 jako 
Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko, protože je význam-

nou zastávkou a  shromaždištěm vodních a  tažných 
ptáků, Je zde projektováno zřízení Chráněné krajinné 
oblasti (CHKO) Soutok zahrnující údolní nivy řek Dyje 
od  Nových Mlýnů a  Moravy od  Hodonína až po  jejich 
soutok. Území figuruje i  v  plánech quadrilaterárního 
národního parku Donau-March-Thaya Auen. Sousední 
rakouské území u Soutoku požívá ochrany přírodního 
parku March Auen, zatímco na slovenské straně je zří-
zena CHKO Záhorie. Lužní lesy Dyjského trojúhelníku 
na soutoku jsou oploceny jako obora spárkaté zvěře.

bŘECLaV
www.breclav.org 

Břeclav se řadí k  místům s  nejstarším slovanským 
osídlením u nás. Město, ležící na strategickém místě, je 
vstupní branou do věhlasného Lednicko-valtického are-
álu – památky UNESCO. S  areálem je Břeclav spojena 
sítí cykloturistických a Lichtenštejnských stezek i lodní 
dopravou. Sakrální, židovské i jiné zajímavé budovy do-
kumentují zdejší bohatou historii. Dominantou je zámek 
přebudovaný za  vlády Lichtenštejnů do  podoby umělé 
zříceniny. Na náměstí jistě nepřehlédnete moderní kos-
tel sv. Václava, vysvěcený v roce 1995, a v městské části 
Poštorná pak kostel Navštívení Panny Marie, postave-
ný z 200 druhů cihel, tvárnic a unikátních glazovaných 
střešních tašek. Za návštěvu jistě stojí židovské památ-
ky – hřbitov s kaplí a domem hrobníka a také synagoga, 
obojí s mnoha zajímavostmi. V Lichtenštejnském domě 
je k vidění stálá expozice o působení rodu Lichtenštejnů 
v regionu a budování Lednicko-valtického areálu, dopl-
něná miniaturami všech staveb.
Milovníci přírody ocení, že Břeclav je obklopena jedi-
nečnými lužními lesy, které v Evropě nemají obdoby.

Turistické informační centrum Břeclav – U Tržiště 8 
(Lichtenštejnský dům), tel.: +420 519 326 900, 
+420 731 428 235, info@breclav.org 
Farní kostel sv. Václava – nám T.G.M, 
tel.: +420 519 371 413, prohlídky s průvodcem: 
červenec a srpen denně od 8 do 12 a od 13.30 do 18 h
Městské muzeum a galerie Břeclav – Dukelských 
hrdinů 2747, tel.: +420 519 32 3 050, +420 519 324 493, 
info@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz 
Městská synagoga – U Tržiště 10, 
tel.: +420 519 32 6 636, +420 736 274 570, 
alena.kanova@muzeumbv.cz, www.muzeumbv.cz 
Galerie 99 – Bc. Jitka Vojtková, Slovácká 2587, 
tel.: +420 723 887 977, vojtkova@vojtek-av.com, 
www.vojtek-av.com 
Lodní doprava Břeclav – Haškova 3376, tel.: 
+420 725 000 726, info@lodnidoprava.com, 
www.lodnidoprava.com
Letiště Břeclav – Aeroklub Břeclav o.s., letiště Břeclav, 
p.o.box 11, tel.: +420 724 623 450, +420 606 789 314 , 
+420 602 957 931, +420 603 182 492, +420 777 303 746, 
info@aeroklubbreclav.cz, www.aeroklubbreclav.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín Lednicko-valtického areálu (květen)
•  Otevírání Lichtenštejnských stezek (květen)
•  Závod kol s pevným převodem „O dušu“ (červen)
•  Břeclavské svatováclavské slavnosti (září)
•  Mladá vína na břeclavském zámku (listopad)
•  Svatomartinská vína v Břeclavi (listopad)
•  Starobřeclavské hody (listopad),  

www.slovackykruzek.cz 
•  Hudecké dny (listopad)

ChaRVÁTsKÁ  NoVÁ  VEs
www.charvatcane.cz
Charvátská Nová Ves vznikla chorvatskou koloniza-
cí v  16. století, do  roku 1920 byla na  území patřícím 
k  Dolním Rakousům. K  Břeclavi byla připojena spolu 
se sousední Poštornou v roce 1974.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Místní výstava vín Břeclav – Košt vína (březen), 

www.vinobrno.eu 

PošToRNÁ
www.breclav.org, www.postorna.cz 
Památkově chráněný soubor budov z konce 19. století 
zahrnuje kostel, faru, školu a dvě další, které byly po-
staveny s použitím dnes už nevyráběných cihel a gla-
zované krytiny z  místní knížecí. Dominuje jim farní 
kostel Navštívení Panny Marie, postavený v  letech 
1895–1898, který je možné navštívit s průvodce, včetně 
vyhlídky z věže. V místě se konají tradiční hody s lido-
vou muzikou, tanci a místními zvyklostmi a obyčeji.

Kostel Navštívení Panny Marie – Řk. farnost Poštorná, 
Hlavní 1, Břeclav-Poštorná, tel.: +420 775 966 271 
(prohlídky: Stanislav Hošek, tel.: +420 724 976 571), 
farnost.postorna.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (únor) 

PohaNsKo
Empírový lovecký zámeček Pohansko si kolem roku 
1810 nechali postavit Lichtenštejnové v  romantickém 
prostředí lužních velikánů, nevědomky přímo na  vr-
cholu velkomoravského valu. Před zámečkem si mů-
žete prohlédnout zrekonstruovanou pohanskou svaty-
ni z  počátku 10. století a  polozemnici se studnou z  9. 
století.
Zámeček Pohansko a Slovanské hradisko Pohansko – 
Pohansko 206, tel.: +420 519 37 4 248, 
+420 739 236 640, pavel.gajda@muzeumbv.cz, 
www.muzeumbv.cz
Muzeum lehkého opevnění – přístupno od dubna 
do konce září o sobotách, nedělích a svátcích; pokud je 
muzeum otevřeno, je vyvěšena státní vlajka

LÁNY
Zámeček Lány leží v  lužních lesích jižně od  Břeclavi 
a  je nejvzdálenější stavbou celého Lednicko-valtické-
ho areálu. Stavba byla postavena v  letech 1810–1812 
knížecím architektem Josefem Hardmuthem a sloužila 
knížecí rodině během lovů v oboře Soutok. V součas-
né době je zámeček v  soukromých rukou, prochází 
rekonstrukcí a  je veřejnosti nepřístupný. V  soused-
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lesa, který byl od 19. století, resp. od 30. let 20. století 
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Nedaleko soutoku Moravy a DyjeObora Soutok
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dnes nalézá množství vzácných druhů hmyzu, vzácné 
vlhkomilné rostliny a řada dřevokazných hub. 

LaNžhoT
www.lanzhot.cz 

Nejjižnější moravské město. Oblast, v  níž se rozklá-
dá, vyniká jako mimořádně významné naleziště řady 
druhů živočichů, rostlin a hub, opětovně se zde rozvíjí 
i pěstování vinné révy. Nové vinice, které nahradily zni-
čené původní, byly vysázeny před několika desítkami 
let a lahodné víno z nich pocházející vám s radostí na-
bídne některý ze stovky zdejších vinařů. Za pozornost 
stojí kostel Povýšení sv. Kříže. O  zářijových hodech 
můžete spatřit na tři desítky párů lanžhotských šohajů 
a děvčat v nádherném lidovém kroji.
Obecní muzeum Lanžhot s památkami lidové kultury 
– Městský úřad Lanžhot, Náměstí 177, tel.: 
+420 519 336 107, urad@lanzhot.cz, www.lanzhot.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (únor)
•  Výstava vín (březen)
•  Zahrávání hodů (srpen)
•  Předhodovní zpívání u cimbálu a Krojované hody 

(září)
•  Žehnání vína (prosinec)

KosTICE
www.kostice.cz 

V  současné době obhospodařuje dvě viniční tratě 
na 140 vinařů. Ochutnat můžete Chardonnay, Ruland-
ské bílé i šedé, Merlot, Cabernet Moravia aj. Každoroč-
ně na  svátek sv. Terezie, patronky místní kaple, jsou 
v  Kosticích pořádány rázovité krojované hody. Kromě 
kaple se zvonicí můžete obdivovat kapli sv. Kříže, Balí-
kových kapli a sochu sv. Jana Nepomuckého.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Místní výstava vín (březen)
•  Otevřené sklepy (červen)

•  Kostické hody (polovina října)
•  Svěcení vína (sv. Štěpán)

TVRDoNICE
www.tvrdonice.cz 

Tvrdonice s  množstvím vinných sklepů jsou tím pra-
vým místem pro milovníky vína. Vinařská cyklostezka 
prochází kolem Sklepní ulice s dvacítkou vinných skle-
pů. Tvrdonicím v zeleni polí a vinohradů dominuje farní 
kostel sv. Mikuláše. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (únor)
•  Fašaňk (únor)
•  Vynášet smrtku a přinést Létéčko (březen)
•  Oblastní výstava vín (duben)
•  Otevřené sklepy (květen)
•  Podluží v písni a tanci (první červnový víkend)
•  Otevřené sklepy (červen)
•  Zarážení hory (srpen)
•  Tvrdonské krojované hody (1. neděle v září)
•  Svěcení vína (sv. Štěpán)

TýNEC
www.tynec.cz 

V Týnci, kde stála ve středověku opevněná tvrz, může-
te navštívit některý z desítek vinných sklepů ve sklepní 
lokalitě Malý a Velký Hradíštěk, kde vám místní vinaři 
nabídnou k ochutnání např. Veltlínské zelené, Ryzlink 
rýnský a  vlašský, Svatovavřinecké, Frankovku či Ca-
bernet Moravia. Z  památek stojí za  pozornost kostel 
Stětí Jana Křtitele a malovaná kaple Panny Marie Po-
mocné stíněná větvemi čtyřsetletého dubu.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Krojovaný ples (leden/únor)
•  Místní výstava vín (březen)
•  Den otevřených sklepů (červen)
•  Zarážání hory (srpen)
•  Hody (srpen)

•  Dívčí vánek (listopad)
•  Ochutnávka mladých vín a zabijačkové speciality 

(prosinec)

hRUšKY
www.hrusky.cz 

Obec s více než 100 hektary vinohradů patří k největ-
ším vinařským obcím na Podluží. Přízemní lisovny se 
sklepy tvoří několik souvisle zastavěných lokalit. Nej-
starší sklepy v místě dnešní Sklepní ulice jsou zachy-
ceny v mapě 1. vojenského mapování z let 1764–1768. 
Většina původních sklepů s  lisovnami, které bývaly 
kryty doškovou střechou, je přestavěna, nad někte-
rými sklepy vyrostly rodinné domky. Pozoruhodností 
Hrušek je i  velké množství křížků, památníků a  soch, 
jež jsou rozesety po celé obci i  jejím okolí. Vévodí jim 
kostel sv. Bartoloměje.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Přehlídka vín a sýrů (březen)
•  Den otevřených sklepů (červenec)
•  Bartolomějské hody (srpen)
•  Štěpánská ochutnávka nových vín (26. prosince)

hoDoNÍNsKý  oKRUh 
Severní delší a  pestřejší okruh Vinařské stezky Pod-
luží zahrnuje rozsáhlou oblast okolí města Hodonína 
od nivy a lužních lesů u řeky Moravy, přes písčité lesy 
na  Moravské Sahaře až po  vinicemi osázené svahy 
Mutěnicka. V  centru Hodonína je tvořen bezpečným 
průjezdem městem po  cyklostezce a  místních ko-
munikacích. Moderní město s  historickou radnicí 
na  hlavním náměstí a  novým komplexem lázní ne-
cháme za  zády ve  směru silnice na  Lužici. Tato obec 

obklopená višňovými, broskvovými a  jabloňovými 
sady a úrodnými vinicemi se pyšní nově zrekonstru-
ovanou historickou budovou Starého kvartýru, ně-
kdejší ubytovny císařských důstojníků a  nyní i  kul-
turního stánku obce.
Sousední Mikulčice prosluly uchu turistů především 
díky odkrytí velkomoravského opevněného sídla, 
dnes národní kulturní památky Valy, nedaleko obce, 
kam se dostanete po 2 km, dáte-li se ve směru k řece. 
V  areálu obehnaném opevněním (valy) byly naleze-
ny základy velmožského paláce, dvanácti kostelů, 
tři mosty a  pohřebiště čítající přes 2  500 hrobů. Sí-
delní aglomerace mocenského centra se původně 
rozkládala na  několika ostrovech mezi rozvětvený-
mi rameny řeky Moravy. Opevněným jádrem tohoto 
komplexu sídlišť a pohřebiště byla akropole s před-
hradím. Na akropoli hradu se nacházely nejvýznam-
nější stavby – kostely a palác a další zděné objekty. 
Dnes se na  hradišti v  Mikulčicích setkáme se dvěma 
expozicemi (Velkomoravské Mikulčice – Knížecí hrad 
v údolní nivě řeky Moravy a Velkomoravské Mikulči-
ce – Druhý kostel a  sakrální architektura knížecího 
hradu) a  prohlídkovým okruhem přibližujícím ná-
vštěvníkům základy několika objevených kostelů 
a knížecího paláce. Jistou zvláštností je tu poštovna 
Velkomoravské Mikulčice fungující přímo v  areálu 
hradiště. Přímo ve  vesnici je k  vidění gotický kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, v němž je ke spatření uni-
kátní oltář z  dubových kmenů nalezených v  korytě 
Moravy. V  parku je vztyčen dřevěný tzv.  Lekavých 
kříž, bohatě vyřezávané dílo lidového řezbáře Fran-
tiška Vymyslického z Dolních Bojanovic. Slováckým 
žudrem je ozdobena fara, radnice i  kaple sv. Rocha. 
Z  pohledu vinaře pak vynikají Mikulčice např. hned 
4 vinařskými uličkami, které naleznete přímo v obci. 
Nacházíme se zde již v tzv. Zlatém kříži Podluží, který 
je centrem vinařského regionu. „Mekkou“ je zde pak 
Moravská Nová Ves, kde byste snad i  uvěřili tomu, 
že zde víno prýští i  ze země. Ves je rodištěm odrůdy 
Cabernet Moravia místního vinaře Lubomíra Glose, 
která zde má i svůj památník. Z místních pamětihod-
ností je nejvýraznější kostel sv. Jakuba, raritou míst-
ního hřbitova je náhrobní kámen v podobě ležící po-
stavy z  dílny sochaře Františka Uprky. Okolím obce 
pak místní vyznačili Neoveskou vinařskou stezku. 
Alternativou k  trase vinařské stezky Podluží vede-
né z Hodonína až sem po silnici je hráz řeky Moravy. 
Trasa je sice značená bídně, přesto je splývání s  to-
kem řeky na cestě po proudu až do Lanžhota roman-
tickým zážitkem. Lákavost tohoto koridoru zvyšují 
přírodní lokality v  blízkosti řeky. I  významná místa 
jako Valy u Mikulčic či sklepní kolonie Výmol a Zátiší 

Muzeum v Lanžhotě Muzeum v LanžhotěKostel v Lanžhotě

Pod hodonínskou radnicí
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na 140 vinařů. Ochutnat můžete Chardonnay, Ruland-
ské bílé i šedé, Merlot, Cabernet Moravia aj. Každoroč-
ně na  svátek sv. Terezie, patronky místní kaple, jsou 
v  Kosticích pořádány rázovité krojované hody. Kromě 
kaple se zvonicí můžete obdivovat kapli sv. Kříže, Balí-
kových kapli a sochu sv. Jana Nepomuckého.
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Tvrdonice s  množstvím vinných sklepů jsou tím pra-
vým místem pro milovníky vína. Vinařská cyklostezka 
prochází kolem Sklepní ulice s dvacítkou vinných skle-
pů. Tvrdonicím v zeleni polí a vinohradů dominuje farní 
kostel sv. Mikuláše. 
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V Týnci, kde stála ve středověku opevněná tvrz, může-
te navštívit některý z desítek vinných sklepů ve sklepní 
lokalitě Malý a Velký Hradíštěk, kde vám místní vinaři 
nabídnou k ochutnání např. Veltlínské zelené, Ryzlink 
rýnský a  vlašský, Svatovavřinecké, Frankovku či Ca-
bernet Moravia. Z  památek stojí za  pozornost kostel 
Stětí Jana Křtitele a malovaná kaple Panny Marie Po-
mocné stíněná větvemi čtyřsetletého dubu.
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Obec s více než 100 hektary vinohradů patří k největ-
ším vinařským obcím na Podluží. Přízemní lisovny se 
sklepy tvoří několik souvisle zastavěných lokalit. Nej-
starší sklepy v místě dnešní Sklepní ulice jsou zachy-
ceny v mapě 1. vojenského mapování z let 1764–1768. 
Většina původních sklepů s  lisovnami, které bývaly 
kryty doškovou střechou, je přestavěna, nad někte-
rými sklepy vyrostly rodinné domky. Pozoruhodností 
Hrušek je i  velké množství křížků, památníků a  soch, 
jež jsou rozesety po celé obci i  jejím okolí. Vévodí jim 
kostel sv. Bartoloměje.
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průjezdem městem po  cyklostezce a  místních ko-
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na  hlavním náměstí a  novým komplexem lázní ne-
cháme za  zády ve  směru silnice na  Lužici. Tato obec 

obklopená višňovými, broskvovými a  jabloňovými 
sady a úrodnými vinicemi se pyšní nově zrekonstru-
ovanou historickou budovou Starého kvartýru, ně-
kdejší ubytovny císařských důstojníků a  nyní i  kul-
turního stánku obce.
Sousední Mikulčice prosluly uchu turistů především 
díky odkrytí velkomoravského opevněného sídla, 
dnes národní kulturní památky Valy, nedaleko obce, 
kam se dostanete po 2 km, dáte-li se ve směru k řece. 
V  areálu obehnaném opevněním (valy) byly naleze-
ny základy velmožského paláce, dvanácti kostelů, 
tři mosty a  pohřebiště čítající přes 2  500 hrobů. Sí-
delní aglomerace mocenského centra se původně 
rozkládala na  několika ostrovech mezi rozvětvený-
mi rameny řeky Moravy. Opevněným jádrem tohoto 
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Velkomoravské Mikulčice fungující přímo v  areálu 
hradiště. Přímo ve  vesnici je k  vidění gotický kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, v němž je ke spatření uni-
kátní oltář z  dubových kmenů nalezených v  korytě 
Moravy. V  parku je vztyčen dřevěný tzv.  Lekavých 
kříž, bohatě vyřezávané dílo lidového řezbáře Fran-
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Z  pohledu vinaře pak vynikají Mikulčice např. hned 
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Nacházíme se zde již v tzv. Zlatém kříži Podluží, který 
je centrem vinařského regionu. „Mekkou“ je zde pak 
Moravská Nová Ves, kde byste snad i  uvěřili tomu, 
že zde víno prýští i  ze země. Ves je rodištěm odrůdy 
Cabernet Moravia místního vinaře Lubomíra Glose, 
která zde má i svůj památník. Z místních pamětihod-
ností je nejvýraznější kostel sv. Jakuba, raritou míst-
ního hřbitova je náhrobní kámen v podobě ležící po-
stavy z  dílny sochaře Františka Uprky. Okolím obce 
pak místní vyznačili Neoveskou vinařskou stezku. 
Alternativou k  trase vinařské stezky Podluží vede-
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v Moravské Nové Vsi jsou touto trasou dostupnější. 
V Moravské Nové Vsi se setkávají oba okruhy Vinař-
ské stezky Podluží. Hodonínský okruh se západním 
směrem odděluje od  lužních partií a  směřuje ke  ko-
pečkům Velkopavlovicka na  proslavenou prušá-
neckou vinařskou kolonii Nechory, jak se o  ní píše 
i v obecní kronice: Není divu, že prušánecké Nechory 
jsou známé po  celém okolí, avšak dosti nenáviděné 
od  hospodyň, neboť muž, postižený domácí bouř-
kou, hledá útočiště u Nechor. Větev spojující Podluží 
s Velkopavlovickem vede přes Moravský Žižkov, kde 
si místní vinaři rovněž vyznačili svoji Žižkovskou vi-
nařskou stezku. Vesnice má nadto novou dominantu 
moderního kostela Panny Marie Vítězné  a zcela nově 
i  minipivovar u  rybníka. Ve  Velkých Bílovicích pak 
navazuje na Velkopavlovickou vinařskou stezku. 
Okolo Nového Poddvorova přímo na  trase vinař-
ské stezky narazíme na  30 metrů vysokou rozhled-
nu Na  Podluží s  konstrukcí ve  tvaru těžební věže. 
Na  kopcích Starého Poddvorova zase narazíme 
na  starobylý dřevěný větrný mlýn upravený nyní 
jako expozice řemesel a mlynářství. Proslulé folklor-
ní centrum Dolní Bojanovice připomíná jak Slovácká 
chalupa s  expozicí slováckého bydlení v  minulosti, 
tak je proslavilo i vinařství, zejména opulentní Ryz-
link rýnský, na  ochranu před jeho paděláním vydal 
majitel panství v  roce l738 zvláštní příkaz. Směs 
Ryzlinku rýnského s budínkou místního vinaře Jana 
Bohúna byla poctěna zlatou medailí, kterou vínu 
udělil rakouský císař František Josef I.
Po krátkém silničním úseku odbočuje za obcí stezka 
do  terénu a  cestou po  břehu Bojanovského rybníka 
směřuje ke  státní silnici Mutěnice–Hodonín. Po  pře-

jezdu silniční komunikace dospěje lesní doubravou 
do Dubňan a po klidné silnici 3. třídy jste za chvilku 
v  Ratiškovicích. Je-li čas oběda nebo jste unaveni, 
zmobilizujte poslední síly. Dvě restaurace v obci cer-
tifikované známkou Cyklisté vítáni nabízí styl, vý-
bornou obsluhu a  lahodné místní speciality. Skvělé 
palačinky se zmrzlinou nebo domácí patenty jsou 
ideálním završením oběda a zároveň pozváním k ná-
vštěvě nedalekého projektu KKK (na Kole po Kolejích 
ke Kanálu), který nabízí projížďku na železniční dre-
zíně a prohlídku muzea ve vagóně mapující působení 
Tomáše Bati v  regionu. Ratíškovický Slavín a  vace-
novské Žlébky jsou posledními sklepními kolonie-
mi, než se vinařská stezka, která je ve  Vacenovicích 
navzdory svému názvu již hluboko zakouslá do  ná-
rodopisné oblasti Kyjovské Dolňácko, vrací na  Pod-
luží. Pestré povrchy, kdy cyklostezku a  atraktivní 
singletrack v  blízkosti národní památky Váté písky 
střídá zpevněná i  písčitá lesní cesta, jsou znakem 
úseku vedoucímu přes Rohatec do Hodonína. Ostat-
ně cyklostezkou v  blízkosti frekventované silnice 
vítá cyklisty zpět i město ležící na břehu řeky Moravy. 

hoDoNÍN
www.hodonin.eu 

Hodonín je proslavený jako rodiště T. G. Masaryka. Je 
mu věnována expozice v muzeu nesoucím jeho jméno. 
Vaši pozornost si zaslouží i  radnice ve  stylu norim-
berské secese s funkční zvonkohrou a farní kostel sv. 
Vavřince ze 13. století, přestavěný do barokní podoby. 
Unikátem je Muzeum naftového dobývání a geologie – 
jediné svého druhu v republice – v němž se můžete se-
známit s historií i současností dobývání nafty, vznikem 

ropy a plynu aj. Díky minerálním pramenům, které pří-
znivě působí na poruchy pohybového aparátu, najdete 
v Hodoníně i vyhlášené lázně.
Informační centrum města Hodonín – Národní 
třída 36, tel.: +420 518 351 437, +420 518 352 577, 
info@muhodonin.cz, www.hodonin.eu
Masarykovo muzeum v Hodoníně – Zámecké nám. 9, 
tel.: +420 518 351 834, www.masaryk.info, 
masarykovomuzeum@masaryk.info
Muzeum naftového dobývání a geologie – Kasárenská 
1022, tel.: +420 604 413 665, +420 607 851 686, mng.
hodonin@seznam.cz, mng.webz.cz 
Lázně Hodonín – Měšťanská 140, 
tel.: +420 518 395 511, info@laznehodonin.cz, 
www.laznehodonin.cz 
ZOO Hodonín – U Červených domků 3529, 
tel.: +420 518 346 271, +420 603 281 591, 
propagace@zoo-hodonin.cz, www.zoo-hodonin.cz
Přístav Hodonín – Přístaviště „U Jezu“, ul. Legionářů, 
areál veslařského klubu, tel.: +420 603 281 591, 
+420 603 281 290, pristavisteujezu@seznam.cz, 
www.pristavisteujezu.cz 
Půjčovna a úschovna kol České dráhy – ČD centrum, 
tel.: +420 724 378 690, HDNospokl@kcod.cd.cz, 
www.cd.cz/pujcovnykol
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Svatovavřinecké slavnosti (srpen), 

www.dkhodonin.eu
•  Svátek vína spojený s ochutnávkou vín (září)
•  Lázeňské vinobraní s jarmarkem (září),  

www.laznehodonin.cz
•  Pochod slováckými vinohrady (říjen) 

LUžICE
www.luziceuhodonina.cz 

Obec je obklopena sady a  vinicemi. Historické vinné 
sklepy najdete v  ulici U  Vrchnice, nejstarší z  nich má 
asi 150 let. Jedinečné zážitky si odvezete nejen z  ná-
vštěvy vinných sklepů, ale také ze sochařského sym-
pozia, které zde probíhá každý rok v červenci. Potěchu 
oku skýtá pohled na kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 
1874 a Starý kvartýr, ojedinělý objekt sloužící pro vý-
stavy exponátů a setkávání nejen lužických občanů.
Areál Cihelna – vodní nádrž, v areálu Cihelna probíhá 
sochařské sympozium Dřevo – kámen
Starý kvartýr – Muzejní spolek v Lužicích, Česká 1, 
stary.kvartyr@seznam.cz, tel.: +420 606 814 727, 
www.starykvartyr.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Předhodové zpívání u cimbálu (červen)
•  Krojované hody (červen)
•  Přehlídka lužických vín (květen)

MIKULčICE 
www.mikulcice.cz 

Mikulčice jsou zemědělskou a vinařskou obcí, v níž se 
nachází také poslední lignitový důl u  nás. Obdivova-
telé sklepní architektury by neměli minout areál Tě-
šických búd s dnes již skoro vymizelými typy zemních 
sklepů se stanovým přístřeškem či sklepy Na Dědině, 
jimž se říkalo řepáky. Milovníci vína pak nejživější mi-
kulčickou kolonii U Myslivecké chaty, kde vám místní 
vinaři rádi podají skleničku výtečného vína. O tom, že 
víno není jedinou atraktivitou Mikulčic, svědčí národní 
kulturní památka Mikulčice-Valy.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Místní výstava vín (duben) 
•  Velkomoravský košt vína (duben),  

www.vinomikulcice.cz
•  Víno a burčák z otevřených sklepů (srpen),  

www.vinomikulcice.cz
•  Krojované hody (třetí neděle v srpnu)
•  Tour de vinohrad (opakovaně během roku)

aRChEoPaRK  MIKULčICE-KoPčaNY
Ojedinělé archeologické naleziště, které  bylo jed-
ním z  nejvýznamnějších center Velké Moravy. Tvoří 
jej na  moravské straně hradištěm Valy s  předhradími 
a  přilehlou sídelní aglomerací. Hlavní hrad se zvedá 
téměř sedm metrů nad okolní terén. V sousedních slo-
venských Kopčanech stojí  velkomoravský kostel  sv. 
Markéty Antiochijské, jeden z nejstarších křesťanských 
chrámů ve střední Evropě. Řeku Moravu, která lokality 
dělí, překlene lávka pro pěší a cyklisty. Vznikne tak mo-
ravsko-slovenský archeopark, ucházející se o zápis mezi 
památky světového kulturního dědictví UNESCO. Podle 
legend zde působili věrozvěstové Cyril a Metoděj. Okolí 
tvoří přírodní park Mikulčický luh s  typickou ukázkou 
lužní krajiny. Park je významnou ornitologickou loka-
litou. 
V mikulčickém hradišti se nachází dvě pavilonové ex-
pozice, k  procházce láká okruh kolem kopií základů 
osmi kostelů a  knížecího paláce. Unikátem jsou také 
dřevěné čluny – monoxyly, které byly objeveny při vý-
zkumu zaniklých říčních koryt.
Slovanské hradiště v Mikulčicích – Mikulčice-Valy, 
tel.: +420 518 357 293, f.synek@masaryk.info, 
www.mikulcice-valy.info 

MoRaVsKÁ  NoVÁ  VEs
www.mnves.cz 

Druhá největší vinařská obec v oblasti má s pěstová-
ním vinné révy dlouholetou zkušenost. Dokazuje to 
také pečeť a  obecní znak s  vinařským nožem a  hroz-
nem. Jedinečnou podívanou a zážitky nabídne historic-
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v Moravské Nové Vsi jsou touto trasou dostupnější. 
V Moravské Nové Vsi se setkávají oba okruhy Vinař-
ské stezky Podluží. Hodonínský okruh se západním 
směrem odděluje od  lužních partií a  směřuje ke  ko-
pečkům Velkopavlovicka na  proslavenou prušá-
neckou vinařskou kolonii Nechory, jak se o  ní píše 
i v obecní kronice: Není divu, že prušánecké Nechory 
jsou známé po  celém okolí, avšak dosti nenáviděné 
od  hospodyň, neboť muž, postižený domácí bouř-
kou, hledá útočiště u Nechor. Větev spojující Podluží 
s Velkopavlovickem vede přes Moravský Žižkov, kde 
si místní vinaři rovněž vyznačili svoji Žižkovskou vi-
nařskou stezku. Vesnice má nadto novou dominantu 
moderního kostela Panny Marie Vítězné  a zcela nově 
i  minipivovar u  rybníka. Ve  Velkých Bílovicích pak 
navazuje na Velkopavlovickou vinařskou stezku. 
Okolo Nového Poddvorova přímo na  trase vinař-
ské stezky narazíme na  30 metrů vysokou rozhled-
nu Na  Podluží s  konstrukcí ve  tvaru těžební věže. 
Na  kopcích Starého Poddvorova zase narazíme 
na  starobylý dřevěný větrný mlýn upravený nyní 
jako expozice řemesel a mlynářství. Proslulé folklor-
ní centrum Dolní Bojanovice připomíná jak Slovácká 
chalupa s  expozicí slováckého bydlení v  minulosti, 
tak je proslavilo i vinařství, zejména opulentní Ryz-
link rýnský, na  ochranu před jeho paděláním vydal 
majitel panství v  roce l738 zvláštní příkaz. Směs 
Ryzlinku rýnského s budínkou místního vinaře Jana 
Bohúna byla poctěna zlatou medailí, kterou vínu 
udělil rakouský císař František Josef I.
Po krátkém silničním úseku odbočuje za obcí stezka 
do  terénu a  cestou po  břehu Bojanovského rybníka 
směřuje ke  státní silnici Mutěnice–Hodonín. Po  pře-

jezdu silniční komunikace dospěje lesní doubravou 
do Dubňan a po klidné silnici 3. třídy jste za chvilku 
v  Ratiškovicích. Je-li čas oběda nebo jste unaveni, 
zmobilizujte poslední síly. Dvě restaurace v obci cer-
tifikované známkou Cyklisté vítáni nabízí styl, vý-
bornou obsluhu a  lahodné místní speciality. Skvělé 
palačinky se zmrzlinou nebo domácí patenty jsou 
ideálním završením oběda a zároveň pozváním k ná-
vštěvě nedalekého projektu KKK (na Kole po Kolejích 
ke Kanálu), který nabízí projížďku na železniční dre-
zíně a prohlídku muzea ve vagóně mapující působení 
Tomáše Bati v  regionu. Ratíškovický Slavín a  vace-
novské Žlébky jsou posledními sklepními kolonie-
mi, než se vinařská stezka, která je ve  Vacenovicích 
navzdory svému názvu již hluboko zakouslá do  ná-
rodopisné oblasti Kyjovské Dolňácko, vrací na  Pod-
luží. Pestré povrchy, kdy cyklostezku a  atraktivní 
singletrack v  blízkosti národní památky Váté písky 
střídá zpevněná i  písčitá lesní cesta, jsou znakem 
úseku vedoucímu přes Rohatec do Hodonína. Ostat-
ně cyklostezkou v  blízkosti frekventované silnice 
vítá cyklisty zpět i město ležící na břehu řeky Moravy. 

hoDoNÍN
www.hodonin.eu 

Hodonín je proslavený jako rodiště T. G. Masaryka. Je 
mu věnována expozice v muzeu nesoucím jeho jméno. 
Vaši pozornost si zaslouží i  radnice ve  stylu norim-
berské secese s funkční zvonkohrou a farní kostel sv. 
Vavřince ze 13. století, přestavěný do barokní podoby. 
Unikátem je Muzeum naftového dobývání a geologie – 
jediné svého druhu v republice – v němž se můžete se-
známit s historií i současností dobývání nafty, vznikem 

ropy a plynu aj. Díky minerálním pramenům, které pří-
znivě působí na poruchy pohybového aparátu, najdete 
v Hodoníně i vyhlášené lázně.
Informační centrum města Hodonín – Národní 
třída 36, tel.: +420 518 351 437, +420 518 352 577, 
info@muhodonin.cz, www.hodonin.eu
Masarykovo muzeum v Hodoníně – Zámecké nám. 9, 
tel.: +420 518 351 834, www.masaryk.info, 
masarykovomuzeum@masaryk.info
Muzeum naftového dobývání a geologie – Kasárenská 
1022, tel.: +420 604 413 665, +420 607 851 686, mng.
hodonin@seznam.cz, mng.webz.cz 
Lázně Hodonín – Měšťanská 140, 
tel.: +420 518 395 511, info@laznehodonin.cz, 
www.laznehodonin.cz 
ZOO Hodonín – U Červených domků 3529, 
tel.: +420 518 346 271, +420 603 281 591, 
propagace@zoo-hodonin.cz, www.zoo-hodonin.cz
Přístav Hodonín – Přístaviště „U Jezu“, ul. Legionářů, 
areál veslařského klubu, tel.: +420 603 281 591, 
+420 603 281 290, pristavisteujezu@seznam.cz, 
www.pristavisteujezu.cz 
Půjčovna a úschovna kol České dráhy – ČD centrum, 
tel.: +420 724 378 690, HDNospokl@kcod.cd.cz, 
www.cd.cz/pujcovnykol
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Svatovavřinecké slavnosti (srpen), 

www.dkhodonin.eu
•  Svátek vína spojený s ochutnávkou vín (září)
•  Lázeňské vinobraní s jarmarkem (září),  

www.laznehodonin.cz
•  Pochod slováckými vinohrady (říjen) 

LUžICE
www.luziceuhodonina.cz 

Obec je obklopena sady a  vinicemi. Historické vinné 
sklepy najdete v  ulici U  Vrchnice, nejstarší z  nich má 
asi 150 let. Jedinečné zážitky si odvezete nejen z  ná-
vštěvy vinných sklepů, ale také ze sochařského sym-
pozia, které zde probíhá každý rok v červenci. Potěchu 
oku skýtá pohled na kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 
1874 a Starý kvartýr, ojedinělý objekt sloužící pro vý-
stavy exponátů a setkávání nejen lužických občanů.
Areál Cihelna – vodní nádrž, v areálu Cihelna probíhá 
sochařské sympozium Dřevo – kámen
Starý kvartýr – Muzejní spolek v Lužicích, Česká 1, 
stary.kvartyr@seznam.cz, tel.: +420 606 814 727, 
www.starykvartyr.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Předhodové zpívání u cimbálu (červen)
•  Krojované hody (červen)
•  Přehlídka lužických vín (květen)

MIKULčICE 
www.mikulcice.cz 

Mikulčice jsou zemědělskou a vinařskou obcí, v níž se 
nachází také poslední lignitový důl u  nás. Obdivova-
telé sklepní architektury by neměli minout areál Tě-
šických búd s dnes již skoro vymizelými typy zemních 
sklepů se stanovým přístřeškem či sklepy Na Dědině, 
jimž se říkalo řepáky. Milovníci vína pak nejživější mi-
kulčickou kolonii U Myslivecké chaty, kde vám místní 
vinaři rádi podají skleničku výtečného vína. O tom, že 
víno není jedinou atraktivitou Mikulčic, svědčí národní 
kulturní památka Mikulčice-Valy.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Místní výstava vín (duben) 
•  Velkomoravský košt vína (duben),  

www.vinomikulcice.cz
•  Víno a burčák z otevřených sklepů (srpen),  

www.vinomikulcice.cz
•  Krojované hody (třetí neděle v srpnu)
•  Tour de vinohrad (opakovaně během roku)

aRChEoPaRK  MIKULčICE-KoPčaNY
Ojedinělé archeologické naleziště, které  bylo jed-
ním z  nejvýznamnějších center Velké Moravy. Tvoří 
jej na  moravské straně hradištěm Valy s  předhradími 
a  přilehlou sídelní aglomerací. Hlavní hrad se zvedá 
téměř sedm metrů nad okolní terén. V sousedních slo-
venských Kopčanech stojí  velkomoravský kostel  sv. 
Markéty Antiochijské, jeden z nejstarších křesťanských 
chrámů ve střední Evropě. Řeku Moravu, která lokality 
dělí, překlene lávka pro pěší a cyklisty. Vznikne tak mo-
ravsko-slovenský archeopark, ucházející se o zápis mezi 
památky světového kulturního dědictví UNESCO. Podle 
legend zde působili věrozvěstové Cyril a Metoděj. Okolí 
tvoří přírodní park Mikulčický luh s  typickou ukázkou 
lužní krajiny. Park je významnou ornitologickou loka-
litou. 
V mikulčickém hradišti se nachází dvě pavilonové ex-
pozice, k  procházce láká okruh kolem kopií základů 
osmi kostelů a  knížecího paláce. Unikátem jsou také 
dřevěné čluny – monoxyly, které byly objeveny při vý-
zkumu zaniklých říčních koryt.
Slovanské hradiště v Mikulčicích – Mikulčice-Valy, 
tel.: +420 518 357 293, f.synek@masaryk.info, 
www.mikulcice-valy.info 

MoRaVsKÁ  NoVÁ  VEs
www.mnves.cz 

Druhá největší vinařská obec v oblasti má s pěstová-
ním vinné révy dlouholetou zkušenost. Dokazuje to 
také pečeť a  obecní znak s  vinařským nožem a  hroz-
nem. Jedinečnou podívanou a zážitky nabídne historic-

MikulčicePlán archeoparku Mikulčice-Kopčany
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ká sklepní ulička U Trati, z níž se myší dírou dostanete 
do vyhlášených uliček Výmol a Zátiší. Vydejte se oku-
sit umění vinařů, kterých je zde na tři sta. V Moravské 
Nové Vsi stoji kromě sklepů za pozornost náhrobní ká-
men na hřbitově – dílo Františka Uprky.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Krojový ples (poslední sobota v lednu)
•  Ochutnávka růžových vín (duben)
•  Den lidových řemesel a přehlídka neoveských vín 
 (1. května)
•  Den otevřených sklepů (5. července)
•  Vinobraní (druhá sobota v září)
•  Mladá vína (začátek listopadu)
•  Svěcení vína (26. prosince)

PRUšÁNKY
www.obecprusanky.cz 

Prušánky jsou největší vinařskou obcí regionu Podluží. 
Proslulost si získala zejména viniční hora v  Necho-
rech, podle níž nese jméno i věhlasná sklepní kolonie 
nad obcí. V  lokalitě se nachází na  500 vinných skle-
pů různých tvarů a  velikostí. Dříve byly vinné sklepy 
vyhloubeny za  vesnicí při cestě do  Čejkovic. V  sídle 
panství se tehdy nacházel i  nejbližší kostel a  prušá-
nečtí občané, zejména muži, na  nedělní bohoslužbu 
často vůbec nedorazili. Ve snaze zabránit „pohanským 
podzemním mším“ místních vinařů nechali majitelé 
sklepy zbourat a poskytli pozemky k výstavbě sklepů 
v Nechorech. A pro jistotu nechali postavit nový kostel 
přímo v Prušánkách.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Nechorský košt vín (duben)
•  Májové zpívání v Nechorách (květen)

•  K Nechorám do sklepa (červen)
•  Krojované hody (srpen)
•  Zarážání hory v Nechorách (první sobota v září)
•  Nechorské krojované vinobraní (září)

JosEfoV
josefov.eu 

Na místě kukvického dvora vznikla roku 1782 nová ves-
nice, nazvaná k  poctě císaře Josefa II. – Josefov.  Nej-
starší památkou je socha sv. Anny, postavená v  roce 
1760, nákladem pastýře, který na tom místě našel, dle 
pověsti, zlatý poklad. Josefovští usedlíci se zabývali 
vinohradnictvím od  počátků. K  usedlostem patřili vi-
nohrady „Přední“ a „Nové“, byla tu i značná část vino-
hradů tzv. „svobodných“. Byla to hora „Roztrhanská“ 
od  Bojanovic, hora „Kukvické“ hned za  „Předními“ 
směrem Poddvorovům a  pak „Homole“. Převládal 
Ryzlink rýnský a  budínka. Obyvatelé měli vinohrady 
v Roztrhanských a Kukvických jen v menší míře, proto-
že to byli sedláci převážně z okolních dědin a měli své 
„bůdy“ téměř v každém vinohradě. Spolu s rozšířením 
škůdcům, zejména révokazu, po  roce 1870 se začaly 
„bůdy" bourat, zejména když byly často vykrádány. 
Nyní je v Josefově 139 pěstitelů, na celkem 4 viničních 
tratích, obhospodařováno celkem 97,41 ha registrova-
ných vinic, celková výměra vinic činí 169,1 ha, cca 66 
vinných sklepů tzv. Josefovské bůdy. Téměř všichni 
zdejší malovinaři vyrábí víno pro svou vlastní potřebu, 
popř. pěstují hrozny pro následný prodej.

MoRaVsKý žIžKoV
www.moravskyzizkov.cz 

Obec je známá bohatou vinařskou historií. K  paměti-
hodnostem obce vás dovede tříkilometrová Žižkovská 
vinařská stezka, tematický okruh navazující na vinař-
skou stezku Podluží. Na její trase leží i nejvýznamnější 
z několika zdejších sklepních areálů „Agrární“. K vidění 
jsou ale i  ukázky zemědělské techniky minulého sto-
letí. Z  památek stojí za  pozornost také kostel Panny 
Marie Vítězné vybudovaný v roce 2002. U rybníka byl 
otevřen nový minipivovar.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Krojované hody (srpen)
•  Degustace vín (březen), www.zizkovstivinari.cz 
•  Výstava vína (březen) 
•  Zarážání hory (srpen)
•  Martinská husa (listopad)

NoVý PoDDVoRoV
www.novypoddvorov.cz 

Nový Poddvorov, obec upomínající na zaniklé městeč-
ko Potvorov, má dnes sotva 200 obyvatel. Každý desá-

tý z  nich je však vinařským mistrem. Na  osluněných 
jihozápadních vinicích v okolí obce se daří především 
náročným odrůdám. Neuburské, Sauvignon. Ruland-
ské šedé i  modré tady dosahují vysoké cukernatosti, 
přívlastková vína zdejších vinařů jsou ozdobou výstav. 
Přímo na  trase vinařské stezky stojí nová, 30 metrů 
vysoká rozhledna. Svou konstrukcí připomíná těžební 
věž, region Podluží je totiž známým moravským nale-
zištěm ropy.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Den otevřených sklepů (červen), 
 www.vinohrad.info
•  Hody (poslední neděle v srpnu)

sTaRý  PoDDVoRoV
www.poddvorov.cz 

Vinařská obec, jejíž historie sahá až do  13. století, je 
známá pěstováním nejkvalitnějších odrůd vinné révy. 
Nachází se zde 63 vinných sklepů. Většina obyvatel 
však víno pěstuje pro vlastní potřebu. Jednou z  nej-
starších památek ve  Starém Poddvorově je zrekon-
struovaný dřevěný větrný mlýn beraního typu z  19. 
století, jehož interiér dokladuje historickou výrobu 
mouky a  přidružených produktů. Protikladem tohoto 
starého objektu je novostavba kostela sv. Martina do-
končená v roce 1994.
Větrný mlýn – vyhlídka do okolí, expozice uvnitř, tel.: 
+420 732 123 518, +420 725 111 217, +420 724 162 263, 
www.poddvorov.cz/informace-o-obci/vetrny-mlyn 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (únor)
•  Cyklovýlet Regionu Hodonínsko (červen)
•  Dětské krojované hody (červen)
•  Tradiční krojované hody (srpen)
•  Dýňový víkend (září)
•  Pochod slováckými vinohrady (říjen)

DoLNÍ  boJaNoVICE
www.dolnibojanovice.cz 

Dolní Bojanovice jsou proslulé vinařstvím a  řezbář-
stvím. V současnosti zde působí na 230 vinařů. Stale-
tou tradici a vztah Bojanovčanů k vínu dokládá poře-
kadlo, které má údajně původ v této podlužácké obci: 
„Kdo víno pije, muzice platí, vezmou ho do nebe andělé 
svatí.“ Z Dolních Bojanovic pochází i nejstarší docho-
vaný lis na Hodonínsku. Dnes tvoří bojanovské lisovny 
se sklepy několik uličních řad v Předních a pod Čaga-
novem. Tajemstvím je dosud zahalena neprobádaná 
Bojanovská Zádruha, komplex utajených chodeb pod 
vinným sklepem. Ukázku bydlení našich předků nabízí 
památkově chráněné stavení č.p.  217 (někdejší obydlí 
zdejšího rolníka a řezbáře).
Slovácká chalupa – expozice slováckého bydlení v mi-
nulosti, Dolní Bojanovice 217, tel.: +420 607 679 901
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Jarní hudební festival (únor–březen)
•  Zpívání u cimbálu (červenec)
•  Zarážání hory (konec srpna)
•  Svatováclavské hody (září)

DoUbRaVa
Doubrava (přezdívaná Moravská Sahara) je rovinaté 
zalesněné území o rozloze 12 000 ha. Ještě ve 13. stole-
tí zde byl ještě hustý dubový porost. Lidskou činností, 
především kácením a intenzivní pastvou dobytka, však 
bylo do začátku 19. století plně odkryto písčité podloží 
a vítr začal písek rozšiřovat i na pole. O opětovné za-
lesnění území o  rozloze 5  000 hektarů borovicovými 
monokulturami se v  letech 1825–1865 zasloužil lesní 
inspektor Jan Bedřich Bechtel. Jen úzký protipožární 
pruh podél železniční trati na východním okraji území 
je bez vegetace a byla zde vyhlášena národní přírodní 
památka Váté písky. Vyskytují se tu chráněné druhy 
rostlin. 

Vinice u Moravské Nové Vsi Rozhledna v Novém PoddvorověMezi Novým Poddvorovem 
a Prušánkami

Větrný mlýn ve Starém Poddvorově
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ká sklepní ulička U Trati, z níž se myší dírou dostanete 
do vyhlášených uliček Výmol a Zátiší. Vydejte se oku-
sit umění vinařů, kterých je zde na tři sta. V Moravské 
Nové Vsi stoji kromě sklepů za pozornost náhrobní ká-
men na hřbitově – dílo Františka Uprky.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Krojový ples (poslední sobota v lednu)
•  Ochutnávka růžových vín (duben)
•  Den lidových řemesel a přehlídka neoveských vín 
 (1. května)
•  Den otevřených sklepů (5. července)
•  Vinobraní (druhá sobota v září)
•  Mladá vína (začátek listopadu)
•  Svěcení vína (26. prosince)

PRUšÁNKY
www.obecprusanky.cz 

Prušánky jsou největší vinařskou obcí regionu Podluží. 
Proslulost si získala zejména viniční hora v  Necho-
rech, podle níž nese jméno i věhlasná sklepní kolonie 
nad obcí. V  lokalitě se nachází na  500 vinných skle-
pů různých tvarů a  velikostí. Dříve byly vinné sklepy 
vyhloubeny za  vesnicí při cestě do  Čejkovic. V  sídle 
panství se tehdy nacházel i  nejbližší kostel a  prušá-
nečtí občané, zejména muži, na  nedělní bohoslužbu 
často vůbec nedorazili. Ve snaze zabránit „pohanským 
podzemním mším“ místních vinařů nechali majitelé 
sklepy zbourat a poskytli pozemky k výstavbě sklepů 
v Nechorech. A pro jistotu nechali postavit nový kostel 
přímo v Prušánkách.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Nechorský košt vín (duben)
•  Májové zpívání v Nechorách (květen)

•  K Nechorám do sklepa (červen)
•  Krojované hody (srpen)
•  Zarážání hory v Nechorách (první sobota v září)
•  Nechorské krojované vinobraní (září)

JosEfoV
josefov.eu 

Na místě kukvického dvora vznikla roku 1782 nová ves-
nice, nazvaná k  poctě císaře Josefa II. – Josefov.  Nej-
starší památkou je socha sv. Anny, postavená v  roce 
1760, nákladem pastýře, který na tom místě našel, dle 
pověsti, zlatý poklad. Josefovští usedlíci se zabývali 
vinohradnictvím od  počátků. K  usedlostem patřili vi-
nohrady „Přední“ a „Nové“, byla tu i značná část vino-
hradů tzv. „svobodných“. Byla to hora „Roztrhanská“ 
od  Bojanovic, hora „Kukvické“ hned za  „Předními“ 
směrem Poddvorovům a  pak „Homole“. Převládal 
Ryzlink rýnský a  budínka. Obyvatelé měli vinohrady 
v Roztrhanských a Kukvických jen v menší míře, proto-
že to byli sedláci převážně z okolních dědin a měli své 
„bůdy“ téměř v každém vinohradě. Spolu s rozšířením 
škůdcům, zejména révokazu, po  roce 1870 se začaly 
„bůdy" bourat, zejména když byly často vykrádány. 
Nyní je v Josefově 139 pěstitelů, na celkem 4 viničních 
tratích, obhospodařováno celkem 97,41 ha registrova-
ných vinic, celková výměra vinic činí 169,1 ha, cca 66 
vinných sklepů tzv. Josefovské bůdy. Téměř všichni 
zdejší malovinaři vyrábí víno pro svou vlastní potřebu, 
popř. pěstují hrozny pro následný prodej.

MoRaVsKý žIžKoV
www.moravskyzizkov.cz 

Obec je známá bohatou vinařskou historií. K  paměti-
hodnostem obce vás dovede tříkilometrová Žižkovská 
vinařská stezka, tematický okruh navazující na vinař-
skou stezku Podluží. Na její trase leží i nejvýznamnější 
z několika zdejších sklepních areálů „Agrární“. K vidění 
jsou ale i  ukázky zemědělské techniky minulého sto-
letí. Z  památek stojí za  pozornost také kostel Panny 
Marie Vítězné vybudovaný v roce 2002. U rybníka byl 
otevřen nový minipivovar.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Krojované hody (srpen)
•  Degustace vín (březen), www.zizkovstivinari.cz 
•  Výstava vína (březen) 
•  Zarážání hory (srpen)
•  Martinská husa (listopad)

NoVý PoDDVoRoV
www.novypoddvorov.cz 

Nový Poddvorov, obec upomínající na zaniklé městeč-
ko Potvorov, má dnes sotva 200 obyvatel. Každý desá-

tý z  nich je však vinařským mistrem. Na  osluněných 
jihozápadních vinicích v okolí obce se daří především 
náročným odrůdám. Neuburské, Sauvignon. Ruland-
ské šedé i  modré tady dosahují vysoké cukernatosti, 
přívlastková vína zdejších vinařů jsou ozdobou výstav. 
Přímo na  trase vinařské stezky stojí nová, 30 metrů 
vysoká rozhledna. Svou konstrukcí připomíná těžební 
věž, region Podluží je totiž známým moravským nale-
zištěm ropy.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Den otevřených sklepů (červen), 
 www.vinohrad.info
•  Hody (poslední neděle v srpnu)

sTaRý  PoDDVoRoV
www.poddvorov.cz 

Vinařská obec, jejíž historie sahá až do  13. století, je 
známá pěstováním nejkvalitnějších odrůd vinné révy. 
Nachází se zde 63 vinných sklepů. Většina obyvatel 
však víno pěstuje pro vlastní potřebu. Jednou z  nej-
starších památek ve  Starém Poddvorově je zrekon-
struovaný dřevěný větrný mlýn beraního typu z  19. 
století, jehož interiér dokladuje historickou výrobu 
mouky a  přidružených produktů. Protikladem tohoto 
starého objektu je novostavba kostela sv. Martina do-
končená v roce 1994.
Větrný mlýn – vyhlídka do okolí, expozice uvnitř, tel.: 
+420 732 123 518, +420 725 111 217, +420 724 162 263, 
www.poddvorov.cz/informace-o-obci/vetrny-mlyn 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (únor)
•  Cyklovýlet Regionu Hodonínsko (červen)
•  Dětské krojované hody (červen)
•  Tradiční krojované hody (srpen)
•  Dýňový víkend (září)
•  Pochod slováckými vinohrady (říjen)

DoLNÍ  boJaNoVICE
www.dolnibojanovice.cz 

Dolní Bojanovice jsou proslulé vinařstvím a  řezbář-
stvím. V současnosti zde působí na 230 vinařů. Stale-
tou tradici a vztah Bojanovčanů k vínu dokládá poře-
kadlo, které má údajně původ v této podlužácké obci: 
„Kdo víno pije, muzice platí, vezmou ho do nebe andělé 
svatí.“ Z Dolních Bojanovic pochází i nejstarší docho-
vaný lis na Hodonínsku. Dnes tvoří bojanovské lisovny 
se sklepy několik uličních řad v Předních a pod Čaga-
novem. Tajemstvím je dosud zahalena neprobádaná 
Bojanovská Zádruha, komplex utajených chodeb pod 
vinným sklepem. Ukázku bydlení našich předků nabízí 
památkově chráněné stavení č.p.  217 (někdejší obydlí 
zdejšího rolníka a řezbáře).
Slovácká chalupa – expozice slováckého bydlení v mi-
nulosti, Dolní Bojanovice 217, tel.: +420 607 679 901
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Jarní hudební festival (únor–březen)
•  Zpívání u cimbálu (červenec)
•  Zarážání hory (konec srpna)
•  Svatováclavské hody (září)

DoUbRaVa
Doubrava (přezdívaná Moravská Sahara) je rovinaté 
zalesněné území o rozloze 12 000 ha. Ještě ve 13. stole-
tí zde byl ještě hustý dubový porost. Lidskou činností, 
především kácením a intenzivní pastvou dobytka, však 
bylo do začátku 19. století plně odkryto písčité podloží 
a vítr začal písek rozšiřovat i na pole. O opětovné za-
lesnění území o  rozloze 5  000 hektarů borovicovými 
monokulturami se v  letech 1825–1865 zasloužil lesní 
inspektor Jan Bedřich Bechtel. Jen úzký protipožární 
pruh podél železniční trati na východním okraji území 
je bez vegetace a byla zde vyhlášena národní přírodní 
památka Váté písky. Vyskytují se tu chráněné druhy 
rostlin. 

Vinice u Moravské Nové Vsi Rozhledna v Novém PoddvorověMezi Novým Poddvorovem 
a Prušánkami

Větrný mlýn ve Starém Poddvorově
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RaTÍšKoVICE
www.ratiskovice.com 

Vinařský areál v  Ratíškovicích patří k  nejmladším 
na Moravě, až roku 1966 zde Jaroslav Kotásek postavil 
první sklep a na jeho počest dostala zdejší osada jmé-
no. Vinařská osada je vybudována pod kopcem Náklo, 
který byl dříve sirnou sopkou, proto se polní trať jme-
nuje příznačně Čertoprdy. K  turistickým atraktivitám 
vinařské obce patří tři kilometry dlouhá trasa pro 
šlapací drezíny, která vede po  části Baťovy železniční 
vlečky. Tématice Baťova působení v regionu a historii 
těžby uhlí se věnuje i  Muzeum ve  vagónu umístěné 
u depa drezíny.
Muzeum ve vagónu – expozice a drezína, tel.: 
+420 724 247 671, tomman@centrum.cz, 
www.ratiskovka.com 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (únor)
•  Místní výstava vín a košt vína (duben)
•  Cyrilometodějská pouť na Náklo (červenec)
•  Krojované hody (červenec)
•  Zabijačková oslava 17. listopadu (listopad)
•  Svěcení vína (prosinec)

VaCENoVICE
www.vacenovice.cz 

V obci byli nejstaršími pěstiteli vinné révy habáni, kte-
ří se zde usadili kolem roku 1560. Svědčí o tom i názvy 
vín, které se dochovaly. V 16. století se vína rozdělova-
la na  voňavá a  prostá, o  století později se již objevují 
odrůdy, které se zde pěstují dodnes: Sylván, Veltlín, 
Frankovka. Areál sklepů Žlébky, vybudovaný v  letech 

1987–1997, používá často prvky historického tvarosloví, 
vnitřní prostory sklepů jsou přizpůsobeny současným 
požadavkům. Ze zdejších pamětihodností jmenujme 
funkcionalistický kostel Božského Srdce Páně a  kapli 
sv. Jana Sarkandera. Slavné hody i fašankové průvody.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Degustace vín (březen)
•  Zpívání s beranem (červen) 
•  Vacenovská pouť (červen)
•  Slovácké hody (říjen)

RohaTEC
www.rohatec.cz 

Rohatec je velká obec, kterou obklopují sytě zelené 
vinice. Víno se tu pěstuje již mnoho let. Velký svátek 
všech vinařů a  milovníky tohoto lahodného moku 
představují tradiční košty. Mimořádně cennou roha-
teckou památkou je gotická kaple nedaleko kostela, 
jež byla pravděpodobně součástí rozsáhlejší stavby. 
V aleji na Kolonii můžete obdivovat až 120 let staré lípy.
Baťův kanál – Přístaviště Rohatec –
tel.: +420 602 702 493, www.batacanal.cz
Baťův kanál – Přístaviště Rohatec-kolonie – 
tel.: +420 721 333 447, jindrichmatej@seznam.cz, 
www.batacanal.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vína (duben)
•  Slovácké hody (srpen)

LoKÁLNÍ  VINaŘsKé  sTEZKY 

NEoVEsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa
Nová naučná stezka měří 4,5 kilometru. Cykloturisté 
na ni mohou najet v lužním lese pod Moravskou Novou 
Vsí u tak zvané Foroty. Upozorní je na ni jeden z panelů, 
které podél Neoveské stezky informují o  lužním lese, 
jeho fauně a floře, o těžbě nerostů v katastrálním úze-
mí obce, o vinných sklepech a vinařství i o současnosti 
a historii obce. Na prvním panelu se návštěvnici dozví, 
z  čeho vznikl pomístní název Forota. Pochází z  doby 
rozkvětu lichtenštejnské pily v Břeclavi. Byla součástí 
rozsáhlého panství Lichtenštejnů, kteří obhospoda-
řovali téměř dvanáct tisíc hektarů lužního lesa. Revír 
v  Moravské Nové Vsi dodával dřevo pro břeclavskou 
pilu a Forota byla meziskladem lesní dráhy. Prostě se 
zde uskladňovalo dřevo do „foroty“.
Dále vede Neoveská stezka z lužního lesa podél vodní 
plochy bývalého štěrkoviště. Místní mu říkají „Neo-
veské jamy.“ Jezero o rozloze asi 120 hektarů tu zůsta-
lo po těžbě štěrkopísku. Jeho břehy jsou dnes osázeny 
různými druhy dřevin, a  tak přirozeným způsobem 
zapadají do  krajiny a  bezprostředně navazují na  při-

lehlý lužní les. Na hladině jezera mohou turisté spatřit 
kachny divoké, potápku roháče, volavku popelavou 
i  labutě. Na  sousední říčce Kyjovce se zase objevuje 
ledňáček říční. Již několik let žije na  březích „Neo-
veských jam“ i bobr evropský. Jezera jsou pro bohaté 
zarybnění rájem rybářů.
Od  jezer pokračuje Neoveská stezka přes místní vi-
nařské uličky Zátiší a  Výmol. Na  život ve  vinařských 
uličkách dohlíží patron vinařů svatý Urban. Ten bývá 
svědkem bujarého veselí v době konání tradičních vi-
nařských akcí. Místní vinaři v posledních letech upra-
vují své sklepy potřebám cykloturistů.
Z  vinařských uliček vede Neoveská stezka do  centra 
obce. Končí u  vinařského památníku na  konci obce 
směrem na  Týnec. Moravská Nová Ves se může po-
chlubit raritou. Jedna z  odrůd vinné révy – Cabernet 
Moravia – tu má svůj památník. A  právě u  tohoto 
památníku Neoveská stezka po  zajímavostech Mo-
ravské Nové Vsi symbolicky končí. Navazuje v těchto 
místech na vinařskou cyklostezku Podluží.

Délka trasy: 6,3 km
Povrch: silnice 3. třídy se pravidelně střídají s lesními 
a polními cestami
Sjízdnost: rovinatá trasa vedou téměř výhradně 
po zpevněných komunikacích je sjízdná po celý rok 
a za každého počasí
Vhodné pro: celá trasa stezky je vhodná i pro méně 
zdatné cyklisty
Značení: dopravní s logem
Nejvyšší bod: 193  m n.m. 

Nejnižší bod: 157 m n.m.
Nástupní místo: Moravská Nová Ves

žIžKoVsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa
Malebnou jihomoravskou vesnicí s  živou folklórní 
a vinařskou tradicí, po cestách mezi vinnými sklípky 
s možností příjemného zastavení spojeného s ochut-
návkou vína, až na  kopec nad vesnicí, mezi vino-
hrady s nádhernými výhledy na okolní krajinu, vede 
žižkovská vinařská stezka navazující na  stávající 
Moravské vinařské stezky. 
Projedete kolem kostela Panny Marie Vítězné, mo-
derní stavby umístěné v  centru obce, v  místní části 
obce zvané „Benátky“ máte možnost seznámit se 
s  největší lokalitou vinných sklepů, nejstarší vinař-
ská ulička v „Agrární“ vás osloví bohatým kulturním 
životem a  na  kopcích mezi vinohrady se můžete po-
kochat pohledem na  malebnou jihomoravskou kra-
jinu rámovanou Pálavou na straně jedné a masivem 
Bílých Karpat na straně druhé.

Délka trasy: 3,2 km
Povrch: silnice 3. třídy a místí vinohradnické asfaltky
Sjízdnost: trasa vedená téměř výhradně po  zpevně-
ných komunikacích je sjízdná po celý rok a za každého 
počasí
Vhodné pro: celá trasa stezky je vhodná i  pro méně 
zdatné cyklisty nebo pěší
Značení: dopravní s logem
Nástupní místo: Moravský Žižkov

Baťův kanál

TIPY Na DoVoLENoU 
Na VINaŘsKé  sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Pro strávení jednoho dne na Vinař-
ské stezce Podluží je nejlépe zvolit 
tzv. Zlatý kříž vinařství a navštívit 
největší a nejproslulejší vinařské 
obce regionu. Rovinatá krajina a re-
lativní snadnost výletového okruhu 
umožní dostatek času na pohostin-
né vinaře a lahodné víno, ukázky 
lidové sklepní architektury či poko-
chání se neopakovatelnými obrázky 
do nedohledna se táhnoucích linií 
vinic zbarvených do červena a žlu-
ta. Větší část trasy vede po silnicích 
nebo cyklostezkách po rovině, 
poddvorovské kopečky pak oko-

ření trasu jak výstupem nad reliéf, 
tak následně širokým rozhledem 
po krajině. Projetí trasy je možné 
spojit také s návštěvou velkomorav-
ského hradiště Valy u Mikulčic. Kdo 
není vázán na výchozí stanici, může 
z Moravského Žižkova pokračovat 
do Velkých Bílovic, a navázat tak 
svou cestu na neméně bohaté vinice 
a vinařské osady Velkopavlovicka. 

PRůběh  TRasY
Moravská Nová Ves–Mikulčice–Lu-
žice–Dolní Bojanovice–Starý Pod-
dvorov–Nový Poddvorov–Vinařská 
osada Nechory–Prušánky–Morav-
ský Žizkov–Prušánky–Moravská 
Nová Ves

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Moravská Nová Ves: sklepní uličky 
U Trati, Výmol a Zátiší, Neoveská 
vinařská stezka
Mikulčice: sklepní uličky U Cihelny, 
U Myslivecké chaty, Na Dědině a Tě-
šické búdy, slovanské hradiště Valy
Lužice: Starý kvartýr, skepy v ulici 
U Vrchnice
Dolní Bojanovice: Slovácká chalu-
pa, sklepy v Předních a pod Čagano-
vem, minipivovar Mazák
Starý Poddvorov: větrný mlýn 
s expozicí
Nový Poddvorov: rozhledna Na Pod-
luží
Prušánky: vinařská kolonie Nechory
Moravský Žižkov: sklepní areál 
Agrární, Žižkovská vinařská stezka, 
minipivovar
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RaTÍšKoVICE
www.ratiskovice.com 

Vinařský areál v  Ratíškovicích patří k  nejmladším 
na Moravě, až roku 1966 zde Jaroslav Kotásek postavil 
první sklep a na jeho počest dostala zdejší osada jmé-
no. Vinařská osada je vybudována pod kopcem Náklo, 
který byl dříve sirnou sopkou, proto se polní trať jme-
nuje příznačně Čertoprdy. K  turistickým atraktivitám 
vinařské obce patří tři kilometry dlouhá trasa pro 
šlapací drezíny, která vede po  části Baťovy železniční 
vlečky. Tématice Baťova působení v regionu a historii 
těžby uhlí se věnuje i  Muzeum ve  vagónu umístěné 
u depa drezíny.
Muzeum ve vagónu – expozice a drezína, tel.: 
+420 724 247 671, tomman@centrum.cz, 
www.ratiskovka.com 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (únor)
•  Místní výstava vín a košt vína (duben)
•  Cyrilometodějská pouť na Náklo (červenec)
•  Krojované hody (červenec)
•  Zabijačková oslava 17. listopadu (listopad)
•  Svěcení vína (prosinec)

VaCENoVICE
www.vacenovice.cz 

V obci byli nejstaršími pěstiteli vinné révy habáni, kte-
ří se zde usadili kolem roku 1560. Svědčí o tom i názvy 
vín, které se dochovaly. V 16. století se vína rozdělova-
la na  voňavá a  prostá, o  století později se již objevují 
odrůdy, které se zde pěstují dodnes: Sylván, Veltlín, 
Frankovka. Areál sklepů Žlébky, vybudovaný v  letech 

1987–1997, používá často prvky historického tvarosloví, 
vnitřní prostory sklepů jsou přizpůsobeny současným 
požadavkům. Ze zdejších pamětihodností jmenujme 
funkcionalistický kostel Božského Srdce Páně a  kapli 
sv. Jana Sarkandera. Slavné hody i fašankové průvody.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Degustace vín (březen)
•  Zpívání s beranem (červen) 
•  Vacenovská pouť (červen)
•  Slovácké hody (říjen)

RohaTEC
www.rohatec.cz 

Rohatec je velká obec, kterou obklopují sytě zelené 
vinice. Víno se tu pěstuje již mnoho let. Velký svátek 
všech vinařů a  milovníky tohoto lahodného moku 
představují tradiční košty. Mimořádně cennou roha-
teckou památkou je gotická kaple nedaleko kostela, 
jež byla pravděpodobně součástí rozsáhlejší stavby. 
V aleji na Kolonii můžete obdivovat až 120 let staré lípy.
Baťův kanál – Přístaviště Rohatec –
tel.: +420 602 702 493, www.batacanal.cz
Baťův kanál – Přístaviště Rohatec-kolonie – 
tel.: +420 721 333 447, jindrichmatej@seznam.cz, 
www.batacanal.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vína (duben)
•  Slovácké hody (srpen)

LoKÁLNÍ  VINaŘsKé  sTEZKY 

NEoVEsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa
Nová naučná stezka měří 4,5 kilometru. Cykloturisté 
na ni mohou najet v lužním lese pod Moravskou Novou 
Vsí u tak zvané Foroty. Upozorní je na ni jeden z panelů, 
které podél Neoveské stezky informují o  lužním lese, 
jeho fauně a floře, o těžbě nerostů v katastrálním úze-
mí obce, o vinných sklepech a vinařství i o současnosti 
a historii obce. Na prvním panelu se návštěvnici dozví, 
z  čeho vznikl pomístní název Forota. Pochází z  doby 
rozkvětu lichtenštejnské pily v Břeclavi. Byla součástí 
rozsáhlého panství Lichtenštejnů, kteří obhospoda-
řovali téměř dvanáct tisíc hektarů lužního lesa. Revír 
v  Moravské Nové Vsi dodával dřevo pro břeclavskou 
pilu a Forota byla meziskladem lesní dráhy. Prostě se 
zde uskladňovalo dřevo do „foroty“.
Dále vede Neoveská stezka z lužního lesa podél vodní 
plochy bývalého štěrkoviště. Místní mu říkají „Neo-
veské jamy.“ Jezero o rozloze asi 120 hektarů tu zůsta-
lo po těžbě štěrkopísku. Jeho břehy jsou dnes osázeny 
různými druhy dřevin, a  tak přirozeným způsobem 
zapadají do  krajiny a  bezprostředně navazují na  při-

lehlý lužní les. Na hladině jezera mohou turisté spatřit 
kachny divoké, potápku roháče, volavku popelavou 
i  labutě. Na  sousední říčce Kyjovce se zase objevuje 
ledňáček říční. Již několik let žije na  březích „Neo-
veských jam“ i bobr evropský. Jezera jsou pro bohaté 
zarybnění rájem rybářů.
Od  jezer pokračuje Neoveská stezka přes místní vi-
nařské uličky Zátiší a  Výmol. Na  život ve  vinařských 
uličkách dohlíží patron vinařů svatý Urban. Ten bývá 
svědkem bujarého veselí v době konání tradičních vi-
nařských akcí. Místní vinaři v posledních letech upra-
vují své sklepy potřebám cykloturistů.
Z  vinařských uliček vede Neoveská stezka do  centra 
obce. Končí u  vinařského památníku na  konci obce 
směrem na  Týnec. Moravská Nová Ves se může po-
chlubit raritou. Jedna z  odrůd vinné révy – Cabernet 
Moravia – tu má svůj památník. A  právě u  tohoto 
památníku Neoveská stezka po  zajímavostech Mo-
ravské Nové Vsi symbolicky končí. Navazuje v těchto 
místech na vinařskou cyklostezku Podluží.

Délka trasy: 6,3 km
Povrch: silnice 3. třídy se pravidelně střídají s lesními 
a polními cestami
Sjízdnost: rovinatá trasa vedou téměř výhradně 
po zpevněných komunikacích je sjízdná po celý rok 
a za každého počasí
Vhodné pro: celá trasa stezky je vhodná i pro méně 
zdatné cyklisty
Značení: dopravní s logem
Nejvyšší bod: 193  m n.m. 

Nejnižší bod: 157 m n.m.
Nástupní místo: Moravská Nová Ves

žIžKoVsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa
Malebnou jihomoravskou vesnicí s  živou folklórní 
a vinařskou tradicí, po cestách mezi vinnými sklípky 
s možností příjemného zastavení spojeného s ochut-
návkou vína, až na  kopec nad vesnicí, mezi vino-
hrady s nádhernými výhledy na okolní krajinu, vede 
žižkovská vinařská stezka navazující na  stávající 
Moravské vinařské stezky. 
Projedete kolem kostela Panny Marie Vítězné, mo-
derní stavby umístěné v  centru obce, v  místní části 
obce zvané „Benátky“ máte možnost seznámit se 
s  největší lokalitou vinných sklepů, nejstarší vinař-
ská ulička v „Agrární“ vás osloví bohatým kulturním 
životem a  na  kopcích mezi vinohrady se můžete po-
kochat pohledem na  malebnou jihomoravskou kra-
jinu rámovanou Pálavou na straně jedné a masivem 
Bílých Karpat na straně druhé.

Délka trasy: 3,2 km
Povrch: silnice 3. třídy a místí vinohradnické asfaltky
Sjízdnost: trasa vedená téměř výhradně po  zpevně-
ných komunikacích je sjízdná po celý rok a za každého 
počasí
Vhodné pro: celá trasa stezky je vhodná i  pro méně 
zdatné cyklisty nebo pěší
Značení: dopravní s logem
Nástupní místo: Moravský Žižkov

Baťův kanál

TIPY Na DoVoLENoU 
Na VINaŘsKé  sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Pro strávení jednoho dne na Vinař-
ské stezce Podluží je nejlépe zvolit 
tzv. Zlatý kříž vinařství a navštívit 
největší a nejproslulejší vinařské 
obce regionu. Rovinatá krajina a re-
lativní snadnost výletového okruhu 
umožní dostatek času na pohostin-
né vinaře a lahodné víno, ukázky 
lidové sklepní architektury či poko-
chání se neopakovatelnými obrázky 
do nedohledna se táhnoucích linií 
vinic zbarvených do červena a žlu-
ta. Větší část trasy vede po silnicích 
nebo cyklostezkách po rovině, 
poddvorovské kopečky pak oko-

ření trasu jak výstupem nad reliéf, 
tak následně širokým rozhledem 
po krajině. Projetí trasy je možné 
spojit také s návštěvou velkomorav-
ského hradiště Valy u Mikulčic. Kdo 
není vázán na výchozí stanici, může 
z Moravského Žižkova pokračovat 
do Velkých Bílovic, a navázat tak 
svou cestu na neméně bohaté vinice 
a vinařské osady Velkopavlovicka. 

PRůběh  TRasY
Moravská Nová Ves–Mikulčice–Lu-
žice–Dolní Bojanovice–Starý Pod-
dvorov–Nový Poddvorov–Vinařská 
osada Nechory–Prušánky–Morav-
ský Žizkov–Prušánky–Moravská 
Nová Ves

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Moravská Nová Ves: sklepní uličky 
U Trati, Výmol a Zátiší, Neoveská 
vinařská stezka
Mikulčice: sklepní uličky U Cihelny, 
U Myslivecké chaty, Na Dědině a Tě-
šické búdy, slovanské hradiště Valy
Lužice: Starý kvartýr, skepy v ulici 
U Vrchnice
Dolní Bojanovice: Slovácká chalu-
pa, sklepy v Předních a pod Čagano-
vem, minipivovar Mazák
Starý Poddvorov: větrný mlýn 
s expozicí
Nový Poddvorov: rozhledna Na Pod-
luží
Prušánky: vinařská kolonie Nechory
Moravský Žižkov: sklepní areál 
Agrární, Žižkovská vinařská stezka, 
minipivovar
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VÍKEND  Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2  DNY)
Pokud si – zejména v době podzim-
ního burčáku – chceme užít všechny 
krásy a chutě regionu, je pohodl-
nější rozdělit putování po vinařské 
trase na 2 dny. To nám poskytne do-
statek času k prohlídce historických 
pamětihodností a návštěvě vinných 
sklepů a posezení ve sklepních ulič-
kách, které najdeme prakticky v ka-
ždé z obcí na trase. Nocleh zvolíme 
v prušáneckých Nechorách s největ-
ší vinařskou osadou v regionu  nebo 
už v Moravské Nové Vsi s největšími 
ubytovacími kapacitami. 

PRůběh TRasY
1. den: Břeclav (návštěva synagógy, 
židovského hřbitova, městského 
muzea a zámku)–Poštorná (zají-
mavý kostel)–Pohansko (návštěva 
zámečku, prohlídka vykopávek 
slovanského hradiště)–Lanžhot 
(návštěva muzea)–Kostice–Tvrdoni-
ce–Týnec (návštěva vinných sklípků 
Hradištěk)–Moravská Nová Ves 
(návštěva sklepních uliček, projetí 
Neoveské vinařské stezky)–Pru-
šánky–Moravský Žižkov (návštěva 
vinných sklepů, projetí Žižkovské 
vinařské stezky)–Nový Poddvorov 
(návštěva rozhledny Na Podlu-
ží)–Starý Poddvorov (návštěva 
větrného mlýna)–vinařská kolonie 
Nechory 
2. den: Nechory–Josefov (návštěva 
vinných sklepů)–Dolní Bojanovice 

(návštěva muzea Slovácká chalupa 
a vinných sklepů)–Dubňany (ná-
vštěva muzea hornictví a sklářství) 
–Ratíškovice (návštěva hornického 
muzea, projížďka šlapací drezí-
nou)–Vacenovice–Rohatec–Hodonín 
(návštěva muzea TGM, lázně)

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na  VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat dle 
kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských slav-
ností. Účast na takové akci nám pak 
zabere minimálně půl dne. Vedle 
prohlídky historických paměti-
hodností a návštěvy a degustace 
ve sklípcích tak můžeme prožít i kus 
živé vinařské a folklorní tradice 
přítomné zde na každém kroku. 
Projetí celé oblasti s návštěvou 
všech významných míst je pak 
nejlépe uspořádat volbou 3 okruhů 
se základnou v Moravské Nové 
Vsi, která leží v centru oblasti a má 
dostatek ubytovacích kapacit. 
1. den: Moravská Nová Ves–Hrušky 
(návštěva vinných sklepů)–Břeclav 
(návštěva synagógy, židovské-
ho hřbitova, městského muzea 
a zámku)–Poštorná (zajímavý kos-
tel)–Pohansko (návštěva zámečku, 
prohlídka vykopávek slovanského 
hradiště)–Lanžhot (návštěva mu-
zea)–Kostice–Tvrdonice–Týnec (ná-
vštěva vinných sklípků Hradištěk)–

Moravská Nová 
2. den: Moravská Nová Ves (návště-
va sklepních uliček, projetí Neoves-
ké vinařské stezky)–Prušánky–Mo-
ravský Žižkov (návštěva vinných 
sklepů, projetí Žižkovské vinařské 
stezky)–Nový Poddvorov (návště-
va rozhledny Na Podluží)–Starý 
Poddvorov (návštěva větrného 
mlýna)–Dolní Bojanovice (návštěva 
muzea Slovácká chalupa a vinných 
sklepů)–vinařská kolonie Nechory–
Prušánky–Moravská Nová Ves
3. den: Moravská Nová Ves–Mikul-
čice (návštěva sklepních uliček)–
hradiště Valy (návštěva vykopávek 
a expozic) Lužice (návštěva galerie 
Starý Kvartýr)– Hodonín (návštěva 
muzea TGM, lázně)–Rohatec–Vace-
novice–Ratíškovice (návštěva hor-
nického muzea, projížďka šlapací 
drezínou)–Dubňany–Hodonín

Moravská Nová Ves Moravská Nová VesSklep v Dubňanech

MUTěNICKÁ VINaŘsKÁ sTEZKa
www.stezky.cz
mapa na stranách 146–147, 74–75, 98–99, 124–125, 162–163

Zeleň sadů, remízků a  vinic střídají velké žluté lány, řepky, 
slunečnic a obilí. Kultivovaná krajina a dobře sjízdné cesty na-
bízí cyklisticky atraktivní okruh, který si můžete spojkou vy-
značenou mezi Hovorany a  Jarohněvickým rybníkem upravit 
„na  míru“. Prodloužená trasa má tvar ležaté a  hodně členité 
osmičky, krácením pomocí spojky můžete volit jeden ze dvou 
menších okruhů. Větší část trasy vede po  zpevněných polních 
cestách, výjimkou z nenáročného průběhu stezky je jen stoupání 
k trati Budovníky a několik krátkých úseků nad Šardicemi. Pů-
vab Mutěnické vinařské stezky oceníte zvláště na  podzim. Ba-
revnost přírody se snoubí s barvami krojů při hodech, vinobraní 
a  lidových slavnostech, sklepní uličky ožijí prací vinařů a  vůní 
burčáku.

Délka trasy: 65 km
Povrch: převážně zpevněné polní cesty, 
částečně klidné silnice 3. třídy
Sjízdnost: přehledná, převážně rovinatá 
trasa s krátkým stoupáním k místům 
dalekých výhledů je sjízdná celoročně 
a za každého počasí
Vhodné pro: méně zdatné cyklisty, pro 
zdatnější pouze v kopcovitějším terénu 
Kyjovské pahorkatiny
Značení: značky se stylizovaným sklep-
ním žúdrem růžové barvy
Nejvyšší bod: 290 m n.m.
Nejnižší bod: 200 m n.m.
Nástupní místa: Mutěnice, Dubňany, 
Milotice, Čejč
Nádraží na trase: Čejč, Mutěnice

Zámek v Miloticích
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VÍKEND  Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2  DNY)
Pokud si – zejména v době podzim-
ního burčáku – chceme užít všechny 
krásy a chutě regionu, je pohodl-
nější rozdělit putování po vinařské 
trase na 2 dny. To nám poskytne do-
statek času k prohlídce historických 
pamětihodností a návštěvě vinných 
sklepů a posezení ve sklepních ulič-
kách, které najdeme prakticky v ka-
ždé z obcí na trase. Nocleh zvolíme 
v prušáneckých Nechorách s největ-
ší vinařskou osadou v regionu  nebo 
už v Moravské Nové Vsi s největšími 
ubytovacími kapacitami. 

PRůběh TRasY
1. den: Břeclav (návštěva synagógy, 
židovského hřbitova, městského 
muzea a zámku)–Poštorná (zají-
mavý kostel)–Pohansko (návštěva 
zámečku, prohlídka vykopávek 
slovanského hradiště)–Lanžhot 
(návštěva muzea)–Kostice–Tvrdoni-
ce–Týnec (návštěva vinných sklípků 
Hradištěk)–Moravská Nová Ves 
(návštěva sklepních uliček, projetí 
Neoveské vinařské stezky)–Pru-
šánky–Moravský Žižkov (návštěva 
vinných sklepů, projetí Žižkovské 
vinařské stezky)–Nový Poddvorov 
(návštěva rozhledny Na Podlu-
ží)–Starý Poddvorov (návštěva 
větrného mlýna)–vinařská kolonie 
Nechory 
2. den: Nechory–Josefov (návštěva 
vinných sklepů)–Dolní Bojanovice 

(návštěva muzea Slovácká chalupa 
a vinných sklepů)–Dubňany (ná-
vštěva muzea hornictví a sklářství) 
–Ratíškovice (návštěva hornického 
muzea, projížďka šlapací drezí-
nou)–Vacenovice–Rohatec–Hodonín 
(návštěva muzea TGM, lázně)

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na  VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat dle 
kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských slav-
ností. Účast na takové akci nám pak 
zabere minimálně půl dne. Vedle 
prohlídky historických paměti-
hodností a návštěvy a degustace 
ve sklípcích tak můžeme prožít i kus 
živé vinařské a folklorní tradice 
přítomné zde na každém kroku. 
Projetí celé oblasti s návštěvou 
všech významných míst je pak 
nejlépe uspořádat volbou 3 okruhů 
se základnou v Moravské Nové 
Vsi, která leží v centru oblasti a má 
dostatek ubytovacích kapacit. 
1. den: Moravská Nová Ves–Hrušky 
(návštěva vinných sklepů)–Břeclav 
(návštěva synagógy, židovské-
ho hřbitova, městského muzea 
a zámku)–Poštorná (zajímavý kos-
tel)–Pohansko (návštěva zámečku, 
prohlídka vykopávek slovanského 
hradiště)–Lanžhot (návštěva mu-
zea)–Kostice–Tvrdonice–Týnec (ná-
vštěva vinných sklípků Hradištěk)–

Moravská Nová 
2. den: Moravská Nová Ves (návště-
va sklepních uliček, projetí Neoves-
ké vinařské stezky)–Prušánky–Mo-
ravský Žižkov (návštěva vinných 
sklepů, projetí Žižkovské vinařské 
stezky)–Nový Poddvorov (návště-
va rozhledny Na Podluží)–Starý 
Poddvorov (návštěva větrného 
mlýna)–Dolní Bojanovice (návštěva 
muzea Slovácká chalupa a vinných 
sklepů)–vinařská kolonie Nechory–
Prušánky–Moravská Nová Ves
3. den: Moravská Nová Ves–Mikul-
čice (návštěva sklepních uliček)–
hradiště Valy (návštěva vykopávek 
a expozic) Lužice (návštěva galerie 
Starý Kvartýr)– Hodonín (návštěva 
muzea TGM, lázně)–Rohatec–Vace-
novice–Ratíškovice (návštěva hor-
nického muzea, projížďka šlapací 
drezínou)–Dubňany–Hodonín

Moravská Nová Ves Moravská Nová VesSklep v Dubňanech

MUTěNICKÁ VINaŘsKÁ sTEZKa
www.stezky.cz
mapa na stranách 146–147, 74–75, 98–99, 124–125, 162–163

Zeleň sadů, remízků a  vinic střídají velké žluté lány, řepky, 
slunečnic a obilí. Kultivovaná krajina a dobře sjízdné cesty na-
bízí cyklisticky atraktivní okruh, který si můžete spojkou vy-
značenou mezi Hovorany a  Jarohněvickým rybníkem upravit 
„na  míru“. Prodloužená trasa má tvar ležaté a  hodně členité 
osmičky, krácením pomocí spojky můžete volit jeden ze dvou 
menších okruhů. Větší část trasy vede po  zpevněných polních 
cestách, výjimkou z nenáročného průběhu stezky je jen stoupání 
k trati Budovníky a několik krátkých úseků nad Šardicemi. Pů-
vab Mutěnické vinařské stezky oceníte zvláště na  podzim. Ba-
revnost přírody se snoubí s barvami krojů při hodech, vinobraní 
a  lidových slavnostech, sklepní uličky ožijí prací vinařů a  vůní 
burčáku.

Délka trasy: 65 km
Povrch: převážně zpevněné polní cesty, 
částečně klidné silnice 3. třídy
Sjízdnost: přehledná, převážně rovinatá 
trasa s krátkým stoupáním k místům 
dalekých výhledů je sjízdná celoročně 
a za každého počasí
Vhodné pro: méně zdatné cyklisty, pro 
zdatnější pouze v kopcovitějším terénu 
Kyjovské pahorkatiny
Značení: značky se stylizovaným sklep-
ním žúdrem růžové barvy
Nejvyšší bod: 290 m n.m.
Nejnižší bod: 200 m n.m.
Nástupní místa: Mutěnice, Dubňany, 
Milotice, Čejč
Nádraží na trase: Čejč, Mutěnice

Zámek v Miloticích
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VINaŘsKý REgIoN MUTěNICKa 

Mutěnicko jako součást vinařské podoblasti Slovácko 
tvoří přechod mezi severními a jižními podoblastmi pěs-
tování révy vinné na Moravě. Teplý a suchý kraj v údolí 
řeky Kyjovky přeje odrůdám Rulandské bílé a Ruland-
ské šedé,  Ryzlink rýnský,  Tramín  a  Müller–Thurgau, 
v posledních letech se rozšířilo pěstování Chardonnay. 
Na menších plochách modrých odrůd převládá Modrý 
Portugal, Frankovka a Svatovavřinecké. Výše položené 
vinice na jižních svazích zvlněného terénu, kde již není 
tolik patrný vliv teplého proudění, tady dávají plná 
vína se svěžím charakterem, jemnou kyselinou a  vý-
razným odrůdovým aroma.

Na TRasE  MUTěNICKé  VINaŘsKé  sTEZKY

Vinařská stezka kopírující hranice bývalé Mutěnické 
vinařské oblasti tvoří uzavřený okruh v  podobě le-
žaté a hodně kostrbaté osmičky. Dobře sjízdná a ne-
náročná trasa vede většinou po zpevněných polních 
cestách. Jízda kultivovanou krajinou, zelení remíz-
ků, sadů a  vinic nabízí zajímavou cyklistiku i  prvo-
třídní vinařské zážitky.

I. ÚsEK:  MUTěNICE–MILoTICE 
Mutěnice, jedna z  největších vinařských obcí na  Slo-
vácku, vítají cyklisty stylově – nádhernou scenérií 
vinařských ploch a  sklepní kolonií Pod Búdama. Již 
od  prvních sklepů panuje atmosféra jako objednaná 
pro propagaci vinařských stezek. Vinaři s koštýři, cyk-
listi, kola, hovor a smích. Chutná se Chardonnay, pů-
vodem z  Burgundska, dnes rozšířené po  celém světě. 
K jihu orientované mutěnické svahy a typické složení 
půdy dávají odrůdě zlatou barvu, plnost a  osvěžující 
kyselinu. Odmítnout nelze ani pozvání na  mutěnic-
kou specialitu, Slovácký granát. Směs Frankovky 
a  Modrého Portugalu je extraktivní, vyzrálé víno 

znamenité chuti. Cestou po  silnici do  Dubňan zaujme 
směrovka vlevo – vinné sklepy Pod Dubňanskú horú. 
Značení stezky lákavou odbočku míjí a  pokračuje 
mezi Jarohněvickým a  Srálkovským rybníkem spolu 
s Moravskou vinnou do osady, kde se připojí oranžově 
značená stezka Podluží. Na konci cyklostezky odbočí 
obě stezky směrem na Ratíškovice; Mutěnická stoupá 
rovně po silnici k odbočce kolem bývalého dolu Josef 
a  na  horizontu zatáčí doleva cestou mezi vinohra-
dy. Po  krátkém prudkém sjezdu se ocitnete na  okraji 
vinařského areálu Šidleny. Živá sklepní osada, kte-
rá poskytuje krásný výhled do  údolí, nemá sice styl 
a  starobylý ráz petrovských Plžů ani domácký pů-
vab vinných sklepů na  úpatí Chrástu u  Vlkoše, zdobí 
ji však nehraná pohostinnost hospodářů a  lahodná 
vína v podzemí.
V levotočivé zatáčce na konci Šidlen odbočuje stezka 
do  Milotic. Na  okraji obce můžete odbočit k  přírodní 
památce Horky, která je – stejně Písečný rybník v blíz-
kosti zámku – cennou přírodní rezervací. Po  návratu 
na  růžové značení Mutěnické vinařské stezky pokra-
čujte kolem kostela Všech svatých až k  baroknímu 
zámku, který je národní kulturní památkou nazýva-
nou perla jižní Moravy. Vinotéka, umístěná v pravém 
křídle sala terrena, nabízí stinné odpočinutí i výběr vín 
nejlepších vinařů z regionu. 

MUTěNICE
www.mutenice.cz 

O Mutěnicích, kde má téměř každá rodina svůj vinohrad, 
se právem hovoří jako o srdci vinařského kraje. Turistic-
kou raritou je lokalita s  téměř pěti sty vinnými sklepy 
v části obce zvané Búdy, z nichž většinu zdobí slovácké 
ornamenty – rostlinné a  figurální motivy na  žudrech 
a průčelí sklepů. Vytváří tak vinařskou dědinu s názvy 
ulic, hospodou i několika penziony. Drtivá většina z ti-
síce vinařů v obci  jsou drobnými vinaři, hospodařícími 
na vinicích v průměrné velikosti 0,1–0,5 ha a produku-

jící sudová vína. Několik vinařů se věnuje svým vinicím 
a sklepům na úrovni podnikání, zaměřují se na vína pří-
vlastková, která lahvují. Během putování krásnou kra-
jinou můžete obdivovat také množství křížů a kapliček, 
kterým vévodí mutěnický kostel sv. Kateřiny. 
Búdy Mutěnice o.s. – Vinařská 362, 
info@vinozmutenic.cz, www.vinozmutenic.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Místní výstava vín (obvykle v dubnu)
•  Den otevřených sklepů (třetí sobota v dubnu)
•  Vinařské dny (první víkend v září)
•  Pochod slováckými vinohrady (druhá sobota v říjnu)
•  Svěcení vína (poslední neděle v listopadu)
•  Svatokateřinské slavnosti mladého vína (třetí sobo-

ta v listopadu)

DUbňaNY
www.dubnany.eu, www.mesto-dubnany.cz 

Vinařské město je známé opěvovanou lokalitou Pod 
Dubňanskú horú. Dnes je v  údolí na  okraji vyšických 
vinohradů roztroušeno asi 200 búd. V okolí města byly 
také odkryty archeologické památky, nejznámější se 
nalézá nedaleko Jarohněvic. Raritou je na 600 let starý 
dub u Jarohněvického rybníka. V budově bývalé dub-
ňanské školy si můžete prohlédnout expozici o hornic-
tví a sklářství města a jeho okolí.
Stálá expozice o historii hornictví a sklářství v Dub-
ňanech a na Hodonínsku – Komenského 282 (budova 
ZUŠ), tel.: +420 518 366 103, mek.dubnany@ipnet.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční výstava vín (Velikonoční neděle)
•  Kateřinská zábava a hody (říjen)

MILoTICE
www.milotice.cz

Věhlasnou sklepní kolonií Milotic jsou Šidleny asi 2 km 
jižně od  obce. Členitý areál na  místě bývalé pastviny 
čítá hodně přes 200 sklepů, z  nichž nejstarší pochází 
ze začátku 19. století. Za návštěvu také rozhodně stojí 
atraktivní zámek s dvěma oranžeriemi a francouzským 
parkem. Vinotéka umístěná v pravém křídle nabízí vý-
běr vín nejlepších vinařů z regionu. Nenechejte si ujít 
ani prohlídku zámecké konírny s expozicí krojů a kos-
tel Všech svatých s  umělecky hodnotným vnitřním 
zařízením. Památka je obehnána zdí s osmi barokními 
plastikami mistrů, kteří pracovali na výzdobě zámku.
Státní zámek Milotice – Zámecká 1,  
tel.: +420 518 619 643, +420 724 663 502, 
milotice@brno.npu.cz, www.zamekmilotice.cz; 
Zámecké zahradnictví Milotice – 
milotice.zahrada@brno.npu.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Degustace archivních ročníků a košt starších vín 

(leden)  
•  Fašaňk (před postní dobou)
•  Velikonoční výstava vín a košt vína (Velikonoční 

neděle) 
•  K Šidlenám za vinařem (každý víkend červen–říjen) 
•  Národopisný festival kyjovského Dolňácka (srpen) 
•  Festivalové Šidleny (srpen) 
•  Trh tradičních produktů a řemesel (září) 
•  Burčákový pochod (říjen)
•  Martinské Šidleny (listopad) 
•  Slovácké krojované hody (listopad) 

Kostel v MiloticíchMutěniceSklep v Mutěnicích

Sklep v Mutěnicích Sklep v Miloticích
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VINaŘsKý REgIoN MUTěNICKa 

Mutěnicko jako součást vinařské podoblasti Slovácko 
tvoří přechod mezi severními a jižními podoblastmi pěs-
tování révy vinné na Moravě. Teplý a suchý kraj v údolí 
řeky Kyjovky přeje odrůdám Rulandské bílé a Ruland-
ské šedé,  Ryzlink rýnský,  Tramín  a  Müller–Thurgau, 
v posledních letech se rozšířilo pěstování Chardonnay. 
Na menších plochách modrých odrůd převládá Modrý 
Portugal, Frankovka a Svatovavřinecké. Výše položené 
vinice na jižních svazích zvlněného terénu, kde již není 
tolik patrný vliv teplého proudění, tady dávají plná 
vína se svěžím charakterem, jemnou kyselinou a  vý-
razným odrůdovým aroma.

Na TRasE  MUTěNICKé  VINaŘsKé  sTEZKY

Vinařská stezka kopírující hranice bývalé Mutěnické 
vinařské oblasti tvoří uzavřený okruh v  podobě le-
žaté a hodně kostrbaté osmičky. Dobře sjízdná a ne-
náročná trasa vede většinou po zpevněných polních 
cestách. Jízda kultivovanou krajinou, zelení remíz-
ků, sadů a  vinic nabízí zajímavou cyklistiku i  prvo-
třídní vinařské zážitky.

I. ÚsEK:  MUTěNICE–MILoTICE 
Mutěnice, jedna z  největších vinařských obcí na  Slo-
vácku, vítají cyklisty stylově – nádhernou scenérií 
vinařských ploch a  sklepní kolonií Pod Búdama. Již 
od  prvních sklepů panuje atmosféra jako objednaná 
pro propagaci vinařských stezek. Vinaři s koštýři, cyk-
listi, kola, hovor a smích. Chutná se Chardonnay, pů-
vodem z  Burgundska, dnes rozšířené po  celém světě. 
K jihu orientované mutěnické svahy a typické složení 
půdy dávají odrůdě zlatou barvu, plnost a  osvěžující 
kyselinu. Odmítnout nelze ani pozvání na  mutěnic-
kou specialitu, Slovácký granát. Směs Frankovky 
a  Modrého Portugalu je extraktivní, vyzrálé víno 

znamenité chuti. Cestou po  silnici do  Dubňan zaujme 
směrovka vlevo – vinné sklepy Pod Dubňanskú horú. 
Značení stezky lákavou odbočku míjí a  pokračuje 
mezi Jarohněvickým a  Srálkovským rybníkem spolu 
s Moravskou vinnou do osady, kde se připojí oranžově 
značená stezka Podluží. Na konci cyklostezky odbočí 
obě stezky směrem na Ratíškovice; Mutěnická stoupá 
rovně po silnici k odbočce kolem bývalého dolu Josef 
a  na  horizontu zatáčí doleva cestou mezi vinohra-
dy. Po  krátkém prudkém sjezdu se ocitnete na  okraji 
vinařského areálu Šidleny. Živá sklepní osada, kte-
rá poskytuje krásný výhled do  údolí, nemá sice styl 
a  starobylý ráz petrovských Plžů ani domácký pů-
vab vinných sklepů na  úpatí Chrástu u  Vlkoše, zdobí 
ji však nehraná pohostinnost hospodářů a  lahodná 
vína v podzemí.
V levotočivé zatáčce na konci Šidlen odbočuje stezka 
do  Milotic. Na  okraji obce můžete odbočit k  přírodní 
památce Horky, která je – stejně Písečný rybník v blíz-
kosti zámku – cennou přírodní rezervací. Po  návratu 
na  růžové značení Mutěnické vinařské stezky pokra-
čujte kolem kostela Všech svatých až k  baroknímu 
zámku, který je národní kulturní památkou nazýva-
nou perla jižní Moravy. Vinotéka, umístěná v pravém 
křídle sala terrena, nabízí stinné odpočinutí i výběr vín 
nejlepších vinařů z regionu. 

MUTěNICE
www.mutenice.cz 

O Mutěnicích, kde má téměř každá rodina svůj vinohrad, 
se právem hovoří jako o srdci vinařského kraje. Turistic-
kou raritou je lokalita s  téměř pěti sty vinnými sklepy 
v části obce zvané Búdy, z nichž většinu zdobí slovácké 
ornamenty – rostlinné a  figurální motivy na  žudrech 
a průčelí sklepů. Vytváří tak vinařskou dědinu s názvy 
ulic, hospodou i několika penziony. Drtivá většina z ti-
síce vinařů v obci  jsou drobnými vinaři, hospodařícími 
na vinicích v průměrné velikosti 0,1–0,5 ha a produku-

jící sudová vína. Několik vinařů se věnuje svým vinicím 
a sklepům na úrovni podnikání, zaměřují se na vína pří-
vlastková, která lahvují. Během putování krásnou kra-
jinou můžete obdivovat také množství křížů a kapliček, 
kterým vévodí mutěnický kostel sv. Kateřiny. 
Búdy Mutěnice o.s. – Vinařská 362, 
info@vinozmutenic.cz, www.vinozmutenic.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Místní výstava vín (obvykle v dubnu)
•  Den otevřených sklepů (třetí sobota v dubnu)
•  Vinařské dny (první víkend v září)
•  Pochod slováckými vinohrady (druhá sobota v říjnu)
•  Svěcení vína (poslední neděle v listopadu)
•  Svatokateřinské slavnosti mladého vína (třetí sobo-

ta v listopadu)

DUbňaNY
www.dubnany.eu, www.mesto-dubnany.cz 

Vinařské město je známé opěvovanou lokalitou Pod 
Dubňanskú horú. Dnes je v  údolí na  okraji vyšických 
vinohradů roztroušeno asi 200 búd. V okolí města byly 
také odkryty archeologické památky, nejznámější se 
nalézá nedaleko Jarohněvic. Raritou je na 600 let starý 
dub u Jarohněvického rybníka. V budově bývalé dub-
ňanské školy si můžete prohlédnout expozici o hornic-
tví a sklářství města a jeho okolí.
Stálá expozice o historii hornictví a sklářství v Dub-
ňanech a na Hodonínsku – Komenského 282 (budova 
ZUŠ), tel.: +420 518 366 103, mek.dubnany@ipnet.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční výstava vín (Velikonoční neděle)
•  Kateřinská zábava a hody (říjen)

MILoTICE
www.milotice.cz

Věhlasnou sklepní kolonií Milotic jsou Šidleny asi 2 km 
jižně od  obce. Členitý areál na  místě bývalé pastviny 
čítá hodně přes 200 sklepů, z  nichž nejstarší pochází 
ze začátku 19. století. Za návštěvu také rozhodně stojí 
atraktivní zámek s dvěma oranžeriemi a francouzským 
parkem. Vinotéka umístěná v pravém křídle nabízí vý-
běr vín nejlepších vinařů z regionu. Nenechejte si ujít 
ani prohlídku zámecké konírny s expozicí krojů a kos-
tel Všech svatých s  umělecky hodnotným vnitřním 
zařízením. Památka je obehnána zdí s osmi barokními 
plastikami mistrů, kteří pracovali na výzdobě zámku.
Státní zámek Milotice – Zámecká 1,  
tel.: +420 518 619 643, +420 724 663 502, 
milotice@brno.npu.cz, www.zamekmilotice.cz; 
Zámecké zahradnictví Milotice – 
milotice.zahrada@brno.npu.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Degustace archivních ročníků a košt starších vín 

(leden)  
•  Fašaňk (před postní dobou)
•  Velikonoční výstava vín a košt vína (Velikonoční 

neděle) 
•  K Šidlenám za vinařem (každý víkend červen–říjen) 
•  Národopisný festival kyjovského Dolňácka (srpen) 
•  Festivalové Šidleny (srpen) 
•  Trh tradičních produktů a řemesel (září) 
•  Burčákový pochod (říjen)
•  Martinské Šidleny (listopad) 
•  Slovácké krojované hody (listopad) 

Kostel v MiloticíchMutěniceSklep v Mutěnicích

Sklep v Mutěnicích Sklep v Miloticích
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NÁKLo
Náklo  (265 m) je  vrch  nedaleko Ratíškovic  a  Milotic. 
Své okolí převyšuje asi o  58 metrů. Tato terénní vý-
duť vznikla podzemním tlakem zde nahromaděných 
uhlovodíků (metan, zemní plyn), střední část se po té 
opět propadla a stala se prameništěm artézské vody. 
Hora má tak tvar kráteru otevřeného k severu údolím 
vymletým odtékající vodou. V 30. letech 20. století zde 
byl firmou  Baťa těžen lignit. Nedaleko vrcholu jsou 
pozůstatky dolů Žofie, Tomas, Josef a  Franc de Pau-
le. Na  povlovných svazích Nákla se rozkládají  vinice. 
V poslední době se Náklo dostalo do povědomí v sou-
vislosti s hypotézami o možném ústředí Velkomorav-
ské říše, dle teorie popularizované především publika-
cí Náklo Jana Galatíka. Na vrcholu stojí dřevěný liliový 
kříž a pískovcová socha Sáma.

II. ÚsEK:  MILoTICE – šaRDICE
„Hraběcí“ cesta od milotického zámku směrem do Sva-
tobořic objeví biocentrum U  Jezera, místně nazývané 
Olšák. Cenná lokalita na  řece Kyjovce je domovem 
moudivláčka lužního a  dalších chráněných druhů 
ptáků. Dále již směr do  Svatobořic určuje most přes 
Kyjovku a  zelená fasáda Vinařství Dufek. Lákavou 
nabídku ochutnávky v  jednom z  nejlepších vinařství 
Slovácka netřeba odkládat. Zařízení certifikované 
pro vinařskou turistiku nabízí prohlídku technologie 
a sklepních prostor i ochutnávku typických vín bývalé 
Mutěnické vinařské oblasti. 
Po  překonání silnice nás čeká stoupání k  místu dale-
kých výhledů. V trati Budovníky se otevírá impozantní 
pohled do  širokého okolí. Pálavu s  hradem Děvičky 

na  jihu, masiv Bílých Karpat na  východě i  panorama 
Chřibů od Buchlova po Železňák uvidíte za jasného po-
časí jako na dlani.
Po parádním sjezdu do Svatobořic doporučuji návště-
vu barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Když 
budete mít štěstí, můžete si prohlédnout pozoruhodnou 
Křížovou cestu místního rodáka malíře Vladimíra Va-
šíčka. V půvabné knížce Růže pro krále o ní Josef Holc-
man napsal: „Na těch čtrnáct zastavení Křížové cesty, 
jež barvami a  podivnými tvary vyjadřují děj i  pocity 
člověka odsouzeného k smrti se jezdí dívat lidé ze za-
hraničí, ale domácí tvrdí, že se tam před těmi mazani-
cemi nedají ani pochovat.“ Stezka pokračuje po silnici 
směrem do Šardic. Vesnicí prochází stezka kolem skle-
pů u hřiště, míjí bývalou augustiniánskou biskupskou 
rezidenci i  historický Loyderůw sklep. Když se na  do-
hled objeví řádek vinných sklepů Za  Dědinů, směrov-
ka se stylizovaným sklepním žúdrem posílá cyklisty 
prudkým stoupáním úzkou asfaltovou cestou vzhůru. 

sVaToboŘICE-MIsTŘÍN
www.svatoborice-mistrin.cz

Obec se pyšní historickými památkami, ale i excelentní-
mi vinaři. Lahodné víno vám k ochutnání nabídnou v ně-
kolika vinných sklepích. Najdete zde historický archivní 
vinný sklep z  roku 1540 (patří Vinařství Dufek), který 
měří 35 m. Na  něj navazují chodby v  délce asi 600  m. 
V obci stojí za pozornost i barokní kostel a socha sv. Flo-
riána – vytvořil ji sochař J. K. Schletterer, autor sochař-
ské výzdoby před milotickým zámkem. Velmi bohaté 
jsou zdejší folklorní tradice. V plné kráse je každoročně 
prezentuje Mezinárodní folklorní festival Mistřín.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (duben)
•  Mezinárodní folklorní festival Mistřín  

(červenec jednou za 4 roky, nejblíž 2013)
•  Mladá vína U Šťastných a Martinská kachna  

(listopad) 
•  Otvírání Svatomartinských vín (listopad) 
•  Slovácké hody s věncem (listopad) 

šaRDICE
www.sardice.cz

Šardické vinařství má dlouholetou tradici – zmínky 
o něm pocházejí již ze 12. století. Dokladem starobylosti 
vinařství v  obci je takzvaný Loydrák, sklep s  lisovnou 
z roku 1745. Ten kdysi patříval hostinskému Loyderovi.  
Díky citlivé přestavbě jej dnes můžete obdivovat v plné 
kráse. Vaši pozornost si zaslouží také nejvýznamnější 
památka, což je augustiniánská rezidence z 18. století, 
která sloužila jako reprezentační letní sídlo brněnských 
příslušníků tohoto řádu. Obdivovat zde můžete mimo 
jiné klenuté místnosti se štukovou výzdobou.

Kulturní, zejména vinařské akce
•  Místní výstava vín Šardice (březen/duben)
•  Otevření místní vinařské stezky (květen)
•  Šardické sklepy dokořán (červenec)
•  Zarážání hory (září) 
•  Svěcení vína, ochutnávka mladých vín a svatomar-

tinské speciality (listopad) 

III. ÚsEK:  šaRDICE–MUTěNICE 
Malebná pasáž nad Šardicemi s  vinohrady a  široce 
otevřeným pohledem na Babí lom a osady pod kopcem 
připomíná obrazy impresionistů, stráně zdobí kaple 
a  Boží muka, doklad religiozity kraje. Výborně zna-
čená cesta pokračuje členitým terénem k  nejvyššímu 
bodu Mutěnické stezky, trati Za Dvorkem. Na rozcestí, 
které předchází přírodní rezervaci Hovoranské louky, 
odbočuje Mutěnická stezka do  Hovoran a  připojuje 
se Kyjovská vinařská stezka. Přírodní rezervace Ho-
voranské louky, prudký travnatý svah o  výměře 10 
hektarů, je významný komplex stepních luk s  řadou 
vzácných představitelů suchomilné fauny (ostřice 
horská, sveřep vzpřímený, prvosenka jarní, mochna 
bílá). Znaveného poutníka potěší zastíněná lavička 
na  úpatí luk, zvídavého cyklistu informační tabule 
pojednávající o této cenné lokalitě.
Náměstí ve  středu Hovoran nabízí odbočení doleva 
a zkrácení okruhu spojkou k Jarohněvickému rybníku 
nebo stoupání nad obec a  následný sjezd do  Čejčské 
kotliny, která je dnem bývalého jezera. Na  prudkých 
stepních stráních na březích jezera se zachovala jedi-
nečná stepní vegetace, s jejíž pestrostí snesou srovná-
ní jen nejlepší bělokarpatské lokality.
Čejč, která ve  středověku patřívala klášteru Porta 
coeli, byla v  15. století zpustošena a  znovu osídlena 
byla až v  polovině 18. století, částečně i  francouz-
ským obyvatelstvem. Dvoukilometrový úsek po silnici 
směrem na Čejkovice končí odbočením stezky doleva. 
Rovinatým terénem v  sousedství železniční tratě Ho-

donín–Zaječí se blížíme zpět k centru vinařské oblasti, 
která tvoří přechod mezi severními a jižními oblastmi 
pěstování révy vinné na Moravě.

hoVoRaNY
www.obec-hovorany.cz

Hovorany jsou známé především produkcí kvalitních 
bílých vín. Zajímavé je, že v  obci nevznikla historická 
sklepní ulička – každý sedlák měl sklep za domem. Ho-
voranské sklepní uličky jsou tak ve srovnání s okolními 
obcemi mladšího data, vznikaly teprve ve druhé polo-
vině minulého století. Nejcennějšími vinařskými stav-
bami Hovoran jsou patrové lisovny se sýpkou na okraji 
obce u silnice do Šardic. Z pamětihodností vás zaujme 
malovaná kaple sv. Rocha.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Ples vinařů a přátel dobrého vína (březen) – součás-

tí plesu je ochutnávka vín od místních vinařů
•  Místní výstava vín (březen) 
•  Den otevřených sklepů (červenec) 
•  Zarážání hory (začátkem září; na dílech za mysliv-

nou se předvádí starobylé zvyky, hraje cimbálka, 
šenkuje se víno a opékají klobásy)

•  Svatomartinská ochutnávka mladých vín (listopad) 
•  Svěcení vína (27. prosince v 18 hodin v sokolovně 

za přítomnosti farářů obou církví působících v obci)

čEJč 
www.cejc.cz

Největším lákadlem je sklepní kolonie Pod Búdama. 
Téměř stovka „dračích děr“, jak jsou sklepy s lisovnami 
nazývány, skrývá lahodná vína místních vinařů. Obec 
se pyšní domem, ve kterém bydlel v letech 1866–1867 T. 
G. Masaryk, když se ve „dvoře“ učil kovářem. Na okraji 
čejčského parku si můžete prohlédnout cennou barokní 
kapli sv. Vendelína. V parku se nachází také hřiště pro 
petanque.

Vinařský lis

Sklepní ulička v ČejčiZámek v Miloticích Sklep v Šardicích
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NÁKLo
Náklo  (265 m) je  vrch  nedaleko Ratíškovic  a  Milotic. 
Své okolí převyšuje asi o  58 metrů. Tato terénní vý-
duť vznikla podzemním tlakem zde nahromaděných 
uhlovodíků (metan, zemní plyn), střední část se po té 
opět propadla a stala se prameništěm artézské vody. 
Hora má tak tvar kráteru otevřeného k severu údolím 
vymletým odtékající vodou. V 30. letech 20. století zde 
byl firmou  Baťa těžen lignit. Nedaleko vrcholu jsou 
pozůstatky dolů Žofie, Tomas, Josef a  Franc de Pau-
le. Na  povlovných svazích Nákla se rozkládají  vinice. 
V poslední době se Náklo dostalo do povědomí v sou-
vislosti s hypotézami o možném ústředí Velkomorav-
ské říše, dle teorie popularizované především publika-
cí Náklo Jana Galatíka. Na vrcholu stojí dřevěný liliový 
kříž a pískovcová socha Sáma.

II. ÚsEK:  MILoTICE – šaRDICE
„Hraběcí“ cesta od milotického zámku směrem do Sva-
tobořic objeví biocentrum U  Jezera, místně nazývané 
Olšák. Cenná lokalita na  řece Kyjovce je domovem 
moudivláčka lužního a  dalších chráněných druhů 
ptáků. Dále již směr do  Svatobořic určuje most přes 
Kyjovku a  zelená fasáda Vinařství Dufek. Lákavou 
nabídku ochutnávky v  jednom z  nejlepších vinařství 
Slovácka netřeba odkládat. Zařízení certifikované 
pro vinařskou turistiku nabízí prohlídku technologie 
a sklepních prostor i ochutnávku typických vín bývalé 
Mutěnické vinařské oblasti. 
Po  překonání silnice nás čeká stoupání k  místu dale-
kých výhledů. V trati Budovníky se otevírá impozantní 
pohled do  širokého okolí. Pálavu s  hradem Děvičky 

na  jihu, masiv Bílých Karpat na  východě i  panorama 
Chřibů od Buchlova po Železňák uvidíte za jasného po-
časí jako na dlani.
Po parádním sjezdu do Svatobořic doporučuji návště-
vu barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Když 
budete mít štěstí, můžete si prohlédnout pozoruhodnou 
Křížovou cestu místního rodáka malíře Vladimíra Va-
šíčka. V půvabné knížce Růže pro krále o ní Josef Holc-
man napsal: „Na těch čtrnáct zastavení Křížové cesty, 
jež barvami a  podivnými tvary vyjadřují děj i  pocity 
člověka odsouzeného k smrti se jezdí dívat lidé ze za-
hraničí, ale domácí tvrdí, že se tam před těmi mazani-
cemi nedají ani pochovat.“ Stezka pokračuje po silnici 
směrem do Šardic. Vesnicí prochází stezka kolem skle-
pů u hřiště, míjí bývalou augustiniánskou biskupskou 
rezidenci i  historický Loyderůw sklep. Když se na  do-
hled objeví řádek vinných sklepů Za  Dědinů, směrov-
ka se stylizovaným sklepním žúdrem posílá cyklisty 
prudkým stoupáním úzkou asfaltovou cestou vzhůru. 

sVaToboŘICE-MIsTŘÍN
www.svatoborice-mistrin.cz

Obec se pyšní historickými památkami, ale i excelentní-
mi vinaři. Lahodné víno vám k ochutnání nabídnou v ně-
kolika vinných sklepích. Najdete zde historický archivní 
vinný sklep z  roku 1540 (patří Vinařství Dufek), který 
měří 35 m. Na  něj navazují chodby v  délce asi 600  m. 
V obci stojí za pozornost i barokní kostel a socha sv. Flo-
riána – vytvořil ji sochař J. K. Schletterer, autor sochař-
ské výzdoby před milotickým zámkem. Velmi bohaté 
jsou zdejší folklorní tradice. V plné kráse je každoročně 
prezentuje Mezinárodní folklorní festival Mistřín.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (duben)
•  Mezinárodní folklorní festival Mistřín  

(červenec jednou za 4 roky, nejblíž 2013)
•  Mladá vína U Šťastných a Martinská kachna  

(listopad) 
•  Otvírání Svatomartinských vín (listopad) 
•  Slovácké hody s věncem (listopad) 

šaRDICE
www.sardice.cz

Šardické vinařství má dlouholetou tradici – zmínky 
o něm pocházejí již ze 12. století. Dokladem starobylosti 
vinařství v  obci je takzvaný Loydrák, sklep s  lisovnou 
z roku 1745. Ten kdysi patříval hostinskému Loyderovi.  
Díky citlivé přestavbě jej dnes můžete obdivovat v plné 
kráse. Vaši pozornost si zaslouží také nejvýznamnější 
památka, což je augustiniánská rezidence z 18. století, 
která sloužila jako reprezentační letní sídlo brněnských 
příslušníků tohoto řádu. Obdivovat zde můžete mimo 
jiné klenuté místnosti se štukovou výzdobou.

Kulturní, zejména vinařské akce
•  Místní výstava vín Šardice (březen/duben)
•  Otevření místní vinařské stezky (květen)
•  Šardické sklepy dokořán (červenec)
•  Zarážání hory (září) 
•  Svěcení vína, ochutnávka mladých vín a svatomar-

tinské speciality (listopad) 

III. ÚsEK:  šaRDICE–MUTěNICE 
Malebná pasáž nad Šardicemi s  vinohrady a  široce 
otevřeným pohledem na Babí lom a osady pod kopcem 
připomíná obrazy impresionistů, stráně zdobí kaple 
a  Boží muka, doklad religiozity kraje. Výborně zna-
čená cesta pokračuje členitým terénem k  nejvyššímu 
bodu Mutěnické stezky, trati Za Dvorkem. Na rozcestí, 
které předchází přírodní rezervaci Hovoranské louky, 
odbočuje Mutěnická stezka do  Hovoran a  připojuje 
se Kyjovská vinařská stezka. Přírodní rezervace Ho-
voranské louky, prudký travnatý svah o  výměře 10 
hektarů, je významný komplex stepních luk s  řadou 
vzácných představitelů suchomilné fauny (ostřice 
horská, sveřep vzpřímený, prvosenka jarní, mochna 
bílá). Znaveného poutníka potěší zastíněná lavička 
na  úpatí luk, zvídavého cyklistu informační tabule 
pojednávající o této cenné lokalitě.
Náměstí ve  středu Hovoran nabízí odbočení doleva 
a zkrácení okruhu spojkou k Jarohněvickému rybníku 
nebo stoupání nad obec a  následný sjezd do  Čejčské 
kotliny, která je dnem bývalého jezera. Na  prudkých 
stepních stráních na březích jezera se zachovala jedi-
nečná stepní vegetace, s jejíž pestrostí snesou srovná-
ní jen nejlepší bělokarpatské lokality.
Čejč, která ve  středověku patřívala klášteru Porta 
coeli, byla v  15. století zpustošena a  znovu osídlena 
byla až v  polovině 18. století, částečně i  francouz-
ským obyvatelstvem. Dvoukilometrový úsek po silnici 
směrem na Čejkovice končí odbočením stezky doleva. 
Rovinatým terénem v  sousedství železniční tratě Ho-

donín–Zaječí se blížíme zpět k centru vinařské oblasti, 
která tvoří přechod mezi severními a jižními oblastmi 
pěstování révy vinné na Moravě.

hoVoRaNY
www.obec-hovorany.cz

Hovorany jsou známé především produkcí kvalitních 
bílých vín. Zajímavé je, že v  obci nevznikla historická 
sklepní ulička – každý sedlák měl sklep za domem. Ho-
voranské sklepní uličky jsou tak ve srovnání s okolními 
obcemi mladšího data, vznikaly teprve ve druhé polo-
vině minulého století. Nejcennějšími vinařskými stav-
bami Hovoran jsou patrové lisovny se sýpkou na okraji 
obce u silnice do Šardic. Z pamětihodností vás zaujme 
malovaná kaple sv. Rocha.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Ples vinařů a přátel dobrého vína (březen) – součás-

tí plesu je ochutnávka vín od místních vinařů
•  Místní výstava vín (březen) 
•  Den otevřených sklepů (červenec) 
•  Zarážání hory (začátkem září; na dílech za mysliv-

nou se předvádí starobylé zvyky, hraje cimbálka, 
šenkuje se víno a opékají klobásy)

•  Svatomartinská ochutnávka mladých vín (listopad) 
•  Svěcení vína (27. prosince v 18 hodin v sokolovně 

za přítomnosti farářů obou církví působících v obci)

čEJč 
www.cejc.cz

Největším lákadlem je sklepní kolonie Pod Búdama. 
Téměř stovka „dračích děr“, jak jsou sklepy s lisovnami 
nazývány, skrývá lahodná vína místních vinařů. Obec 
se pyšní domem, ve kterém bydlel v letech 1866–1867 T. 
G. Masaryk, když se ve „dvoře“ učil kovářem. Na okraji 
čejčského parku si můžete prohlédnout cennou barokní 
kapli sv. Vendelína. V parku se nachází také hřiště pro 
petanque.

Vinařský lis

Sklepní ulička v ČejčiZámek v Miloticích Sklep v Šardicích
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Kulturní, zejména vinařské akce
•  Místní výstava vín (březen)
•  Prázdninové vinné sklepy (29. 6.–2. 9.)
•  Slovácké hody v Čejči (červenec) 

•  Otevření vinných sklepů (polovina srpna)
•  Zarážání hory (začátek září)
•  Svatomartinská ochutnávka mladých vín v Čejči 

(listopad) 

TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na  VINaŘsKé  sTEZCE 
Sportovně ladění návštěvníci 
zvládnou celý okruh Mutěnické 
vinařské stezky o délce 53 km 
během jediného dne. Okruh stezky 
procházející celou někdejší Mu-
těnickou vinařskou oblastí vede 
zvlněnou krajinou Kyjovské pahor-
katiny bohaté jak na plody země, 
tak na zdroje pod zemí. Zeleň sadů, 
remízků a vinic střídají velké žluté 
lány řepky, slunečnic a obilí. Tu 
a tam narazíme v jinak zemědělsky 
kultivované krajině i na pozůstatky 
někdejší těžby uhlí – lignitu – jehož 
centrem byly Dubňany, či na do-
dnes fungující mechanické páky 
čerpadel ropy. Větší část trasy vede 
po zpevněných polních cestách, 
výjimkou z nenáročného průběhu 
stezky jsou jen stoupání na Budov-
níky nad Svatobořicemi a brouzdá-
ní vinicemi Šardic. Nejvíce však 
půvab Mutěnické vinařské stezky 
oceníme na podzim. Barevnost 
přírody se snoubí s barvami krojů 
při hodech, vinobraní a lidových 
slavnostech, sklepní uličky žijí 
prací vinařů a vůní burčáku… 

PRůběh  TRasY
Mutěnice–Jarohněvický rybník–Dub-
ňany–Milotice–Svatobořice–Budov-
níky–Mistřín–Šardice–Za Dvorkem–
Hovorany–Čejč–Mutěnice 
Popis trasy najdeme na adrese: 
www.cyklo-jizni-morava.cz/mute-
nickou-vinarskou-stezkou--kra-
jem-uhli-a-vina

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Mutěnice: sklepní areál Pod Búda-
ma
Dubňany: sklepní areál Pod Dub-
ňanskú horú; expozice hornictví 
a sklářství
Milotice: sklepní kolonie Šidleny; 
zámek
Svatobořice: vyhlídka Budovníky; 
kostel Navštívení Panny Marie, 
Dufkův sklep
Šardice: kostel sv. Michaela, Rezi-
dence, Loyderůw sklep
Hovorany: Hovoranské louky, 
sklepní ulička
Čejč: pramen Heliga, sklepní kolo-
nie Pod búdama

VÍKEND Na VINaŘsKé 
sTEZCE (2 DNY)
Pokud si – zejména v době pod-
zimního burčáku – chceme užít 
všechny krásy a chutě regionu, 
je pohodlnější rozdělit putování 
po Mutěnické vinařské trase na 2 
dny. To nám poskytne dostatek 
času jak k prohlídce historických 
pamětihodností a návštěvě vinných 
sklepů, tak k posezení ve sklepních 
uličkách, které najdeme prakticky 
v každé z obcí na trase. Nocleh 
zvolíme v Mutěnicích, které jsou 
vinařským centrem region a ský-
tají velké množství ubytovacích 
možností. 

PRůběh  TRasY
1. den: Kyjov–Milotice (návštěva 
zámku)–Sklepní kolonie V Šidle-
nách–Dubňany (návštěva muzea 
hornictví a sklářství)–Sklepní 
kolonie Dubňanské búdy–Mutěni-
ce (návštěva sklepní kolonie Pod 
Búdami)
2. den: Mutěnice–Čejč (návštěva 
sklepní uličky)–Hovorany (návštěva 
sklepní uličky)–Šardice (návštěva 
sklepů)–Budovníky–Svatobořice-
-Mistřín (návštěva sklepa)–Kyjov  

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na  VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat dle 
kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských 
slavností. Účast na takové akci 
nám pak zabere minimálně půl 
dne. Vedle prohlídky historických 
pamětihodností a návštěvy a de-
gustace ve sklípcích tak můžeme 
prožít i kus živé vinařské a folklor-
ní tradice přítomné zde na každém 
kroku. 
Pro milovníky přírodních krás 
se zde v průběhu jarních měsíců 
nabízí také možnost zdržet se 
na rozkvetlých stepních lokalitách 
Hovoranských luk nebo Čejčských 
Špidláků. 
Noclehy je pak vhodné rezervovat 
v dostatečném předstihu, protože 
kulturní akce přitahují do regionu 
velké množství turistů a kapacity 
bývají brzy naplněny.

KYJoVsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa
www.stezky.cz
mapa na stranách 146–147, 74–75, 98–99, 124–125, 162–163

Kopcovitým profilem a  délkou je Kyjovská vinařská stezka vý-
zvou zkušeným cyklistickým harcovníkům, pestrostí a  kra-
jinnou hodnotou představuje lahůdku pro milovníky přírody. 
Trasa netvoří uzavřený okruh, svým průběhem spíše kopíruje 
ráz krajiny a  několika větvemi navazuje na  Velkopavlovickou, 
Bzeneckou  a  Mutěnickou vinařskou stezku. V  průběhu bezmála 
devadesáti kilometrů vás čeká mírně zvlněný terén Kyjovské pa-
horkatiny, prudká stoupání a nádherné sjezdy v podhůří Chřibů 
i  členité úseky s  dalekými výhledy na  okraji přírodního parku 
Ždánický les. Charakter stezky vystihuje její barevné značení. 
Po celé cestě vás bude provázet zelená barva lesů, remízků, vinic, 
sadů, polí a luk. 

Délka trasy: 85 km
Povrch: 70 % silnice 3. třídy, 30 % zpev-
něné a nezpevněné lesní a polní cesty
Sjízdnost: většina trasy po celý rok; 
k překonávání lesního úseku lesní úsek 
Strážovice–Věteřov za mokra doporu-
čujeme horské kolo
Vhodné pro: celá trasa pro zdatnější 
cyklisty, rovinatější úseky i pro méně 
zdatné
Značení: značky se stylizovaným 
sklepním žudrem zelené barvy
Nejvyšší bod: 460 m n. m.
Nejnižší bod: 200 m n. m.
Nástupní místa: Kyjov, Vlkoš, Ždánice, 
Čejč, Žarošice, Velké Hostěrádky 
Vlaková nádraží na trase: Kyjov, Vlkoš, 
Bohuslavice, Čejč

145
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Kulturní, zejména vinařské akce
•  Místní výstava vín (březen)
•  Prázdninové vinné sklepy (29. 6.–2. 9.)
•  Slovácké hody v Čejči (červenec) 

•  Otevření vinných sklepů (polovina srpna)
•  Zarážání hory (začátek září)
•  Svatomartinská ochutnávka mladých vín v Čejči 

(listopad) 

TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na  VINaŘsKé  sTEZCE 
Sportovně ladění návštěvníci 
zvládnou celý okruh Mutěnické 
vinařské stezky o délce 53 km 
během jediného dne. Okruh stezky 
procházející celou někdejší Mu-
těnickou vinařskou oblastí vede 
zvlněnou krajinou Kyjovské pahor-
katiny bohaté jak na plody země, 
tak na zdroje pod zemí. Zeleň sadů, 
remízků a vinic střídají velké žluté 
lány řepky, slunečnic a obilí. Tu 
a tam narazíme v jinak zemědělsky 
kultivované krajině i na pozůstatky 
někdejší těžby uhlí – lignitu – jehož 
centrem byly Dubňany, či na do-
dnes fungující mechanické páky 
čerpadel ropy. Větší část trasy vede 
po zpevněných polních cestách, 
výjimkou z nenáročného průběhu 
stezky jsou jen stoupání na Budov-
níky nad Svatobořicemi a brouzdá-
ní vinicemi Šardic. Nejvíce však 
půvab Mutěnické vinařské stezky 
oceníme na podzim. Barevnost 
přírody se snoubí s barvami krojů 
při hodech, vinobraní a lidových 
slavnostech, sklepní uličky žijí 
prací vinařů a vůní burčáku… 

PRůběh  TRasY
Mutěnice–Jarohněvický rybník–Dub-
ňany–Milotice–Svatobořice–Budov-
níky–Mistřín–Šardice–Za Dvorkem–
Hovorany–Čejč–Mutěnice 
Popis trasy najdeme na adrese: 
www.cyklo-jizni-morava.cz/mute-
nickou-vinarskou-stezkou--kra-
jem-uhli-a-vina

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Mutěnice: sklepní areál Pod Búda-
ma
Dubňany: sklepní areál Pod Dub-
ňanskú horú; expozice hornictví 
a sklářství
Milotice: sklepní kolonie Šidleny; 
zámek
Svatobořice: vyhlídka Budovníky; 
kostel Navštívení Panny Marie, 
Dufkův sklep
Šardice: kostel sv. Michaela, Rezi-
dence, Loyderůw sklep
Hovorany: Hovoranské louky, 
sklepní ulička
Čejč: pramen Heliga, sklepní kolo-
nie Pod búdama

VÍKEND Na VINaŘsKé 
sTEZCE (2 DNY)
Pokud si – zejména v době pod-
zimního burčáku – chceme užít 
všechny krásy a chutě regionu, 
je pohodlnější rozdělit putování 
po Mutěnické vinařské trase na 2 
dny. To nám poskytne dostatek 
času jak k prohlídce historických 
pamětihodností a návštěvě vinných 
sklepů, tak k posezení ve sklepních 
uličkách, které najdeme prakticky 
v každé z obcí na trase. Nocleh 
zvolíme v Mutěnicích, které jsou 
vinařským centrem region a ský-
tají velké množství ubytovacích 
možností. 

PRůběh  TRasY
1. den: Kyjov–Milotice (návštěva 
zámku)–Sklepní kolonie V Šidle-
nách–Dubňany (návštěva muzea 
hornictví a sklářství)–Sklepní 
kolonie Dubňanské búdy–Mutěni-
ce (návštěva sklepní kolonie Pod 
Búdami)
2. den: Mutěnice–Čejč (návštěva 
sklepní uličky)–Hovorany (návštěva 
sklepní uličky)–Šardice (návštěva 
sklepů)–Budovníky–Svatobořice-
-Mistřín (návštěva sklepa)–Kyjov  

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na  VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat dle 
kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských 
slavností. Účast na takové akci 
nám pak zabere minimálně půl 
dne. Vedle prohlídky historických 
pamětihodností a návštěvy a de-
gustace ve sklípcích tak můžeme 
prožít i kus živé vinařské a folklor-
ní tradice přítomné zde na každém 
kroku. 
Pro milovníky přírodních krás 
se zde v průběhu jarních měsíců 
nabízí také možnost zdržet se 
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Špidláků. 
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velké množství turistů a kapacity 
bývají brzy naplněny.

KYJoVsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa
www.stezky.cz
mapa na stranách 146–147, 74–75, 98–99, 124–125, 162–163

Kopcovitým profilem a  délkou je Kyjovská vinařská stezka vý-
zvou zkušeným cyklistickým harcovníkům, pestrostí a  kra-
jinnou hodnotou představuje lahůdku pro milovníky přírody. 
Trasa netvoří uzavřený okruh, svým průběhem spíše kopíruje 
ráz krajiny a  několika větvemi navazuje na  Velkopavlovickou, 
Bzeneckou  a  Mutěnickou vinařskou stezku. V  průběhu bezmála 
devadesáti kilometrů vás čeká mírně zvlněný terén Kyjovské pa-
horkatiny, prudká stoupání a nádherné sjezdy v podhůří Chřibů 
i  členité úseky s  dalekými výhledy na  okraji přírodního parku 
Ždánický les. Charakter stezky vystihuje její barevné značení. 
Po celé cestě vás bude provázet zelená barva lesů, remízků, vinic, 
sadů, polí a luk. 

Délka trasy: 85 km
Povrch: 70 % silnice 3. třídy, 30 % zpev-
něné a nezpevněné lesní a polní cesty
Sjízdnost: většina trasy po celý rok; 
k překonávání lesního úseku lesní úsek 
Strážovice–Věteřov za mokra doporu-
čujeme horské kolo
Vhodné pro: celá trasa pro zdatnější 
cyklisty, rovinatější úseky i pro méně 
zdatné
Značení: značky se stylizovaným 
sklepním žudrem zelené barvy
Nejvyšší bod: 460 m n. m.
Nejnižší bod: 200 m n. m.
Nástupní místa: Kyjov, Vlkoš, Ždánice, 
Čejč, Žarošice, Velké Hostěrádky 
Vlaková nádraží na trase: Kyjov, Vlkoš, 
Bohuslavice, Čejč
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VINaŘsKý  REgIoN  KYJoVsKa 

Kyjovsko tvoří severozápadní okraj vinařské pod-
oblasti  Slovácka, a  má již typický severní ráz vyzna-
čující se bohatým odrůdovým sortimentem. Pěstují 
se zde nejen běžné odrůdy pro bílá vína, ale i  velké 
plochy odrůd modrých, které většinou dávají červe-
ná vína říznějšího charakteru. Vzhledem k  položení 
vinic jsou rozšířenější rané odrůdy jako je  Müller-
-Thurgau  či  Muškát moravský, výborné kvality tady 
dosahují i  vína  Rulandské šedé  a  Ryzlink rýnský. 
Pestrou ukázkou typologie sklepní architektury i pří-
ležitostí k  ochutnání zdejší „burgundy“ či „milerky“ 
jsou sklepní areály ve Vlkoši, Kelčanech, Skalce nebo 
Hýslých. Stálá vinařská expozice ve sklepě „U Petra“ 
v  Kyjově na  Šištótě nabízí kromě ochutnávky vína 
i muzeální expozici vinařského nářadí, náčiní a krojů.

Na  TRasE  KYJoVsKé  VINaŘsKé  sTEZKY

Kyjovská vinařská stezka probíhá ve dvou paralelních 
větvích bližším a  vzdálenějším předpolím Středomo-
ravských Karpat – Chřibů a  Ždánického lesa, jejichž 
jižní svahy představují poklad vinařského kraje. Se-
verní větev stezky je výrazně delší a nezřídka kopíruje 
rozhraní mezi vinicemi a lesními partiemi. Díky tomu je 
její reliéf členitější, zároveň však skýtá místa se široký-
mi rozhledy do celého vinorodého kraje Kyjovska. Jižní 
větev tvoří alternativní a kratší trasu za poznáním Ky-
jovska od centra regionu až po hranice oblasti na zá-
padě a  jihozápadě, kde Slováckou vinařskou podob-
last střídají vinice modrých odrůd Velkopavlovicka. 

JIžNÍ  VěTEV:  KYJoV–hoVoRaNY  
Královské město Kyjov je centrem folklorního regionu 
Dolňácka, toho Kyjovského, oblasti Podhorácké.  Ná-
vštěvou atraktivit Kyjova – náměstí s  radnicí, vlasti-
vědného muzea nebo kolonie vinných sklepů Na Šištó-
tě – můžeme začít putování po  jižní větvi Kyjovské 
vinařské stezky. Kyjov opustíme údolím řeky Kyjov-
ky, kudy stoupáme tichou a  upravenou obcí Sobůlky 
směrem k  výšinnému sídlišti ze starší doby bronzové 
pod Lysou horu nad Věteřovem. Vesnice sama se může 
pochlubit kostelem sv. Cyrila a Metoděje, postaveném 
podle návrhu kyjovského architekta Gustava Sonne-
venda. Sousední secesní faru vyzdobil freskami Jano 
Köhler, umělec tvořícího především na  Moravě. Je 
autorem mnoha monumentálních fresek ve stylu neo-
renesance se secesní stylizací a barevností, v roce 1911 
opatřil sgrafity i kyjovský zámeček.
Krásný lesní úsek nás pak dovádí do  Strážovic, kde 
je Jano Köhler na  místním hřbitově pochován. Babí 
lom tyčící se nad obcí je zdaleka viditelným vrchem 
Kyjovska díky své televizní věži, ve  známost však 
vešel díky archeologickým výzkumům jako místo, 
kde byla těžena v dobách Velké Moravy železná ruda 
zpracovávaná v Rudnikách na Hodonínsku. Přes Nen-
kovice dospějeme k  Želeticím okolo národní přírodní 
památky Na  Adámcích. Na  svazích kopce Homole 
představuje teplomilná stepní společenstva s  výsky-
tem ohrožených a chráněných druhů rostlin a hmyzu. 
Následující členitý terénní úsek v  sousedství potoka 
Trkmanka dovádí do  Násedlovic s  poetickým kouz-
lem křivolakých uliček s  kočičími hlavami sklepní 
kolonie s  několika pěknými ukázkami nadsklepních 
domů. V Násedlovicích je možné odbočit, a spojkou se 
v  Žarošicích napojit na  severní větev Kyjovské vinař-
ské stezky. Naše jižní větev nás ale dovede přes Karlín 
a polní cestou mezi vinicemi kolem přírodní rezervace 
Hovoranské louky do Hovoran, kde se napojí na Mutě-
nickou vinařskou stezku.

KYJoV
www.mestokyjov.cz, www.kyjovsko.cz 

Historie kyjovského vinařství se píše již od středověku. 
Velké úctě a  rozšíření se vinařství těšilo hlavně mezi 
příslušníky Českobratrské evangelické církve, kteří 
kupovali vinice a pod svými měšťanskými domy budo-
vali vinné sklepy. Od 18. století byly budovány sklepní 
uličky v Nětčicích, Borošově nebo na Šištótě. V každé 
z kyjovských kolonií najdete sklep, jehož příběh či ar-
chitektonické řešení svědčí o bohaté historii vinařství 
ve  městě. Kyjov vás zaujme i  ojedinělou renesanční 
radnicí z  let 1561–1562 s  39 m vysokou věží. Pozoru-
hodná je sgrafitová výzdoba zdejšího zámečku, což je 

nejstarší stavba ve městě. Dnes v něm sídlí Vlastivědné 
muzeum, v němž si můžete pohlédnout expozici věno-
vanou prehistorii a  zajímavostem kyjovského regio-
nu. Jedinečné postavení mezi folklorními slavnostmi 
ve městě má nejstarší festival v ČR, Slovácký rok, který 
se v Kyjově koná od roku 1921 pravidelně ve čtyřletém 
cyklu. Slavnost v lidových krojích se zpěvem při cim-
bálové muzice a posezení u sklenky dobrého vína vás 
vtáhne do atmosféry lidových veselic našeho venkova 
počátku 20. století.
TIC města Kyjova – Svatoborská 26, 
tel.: +420 518 323 484, info@mukyjov.cz, 
www.ickyjov.cz 
Vlastivědné muzeum v Kyjově – Palackého 70, 
tel.: +420 518 612 338, +420 724 986 073, 
muzeum.kyjov@masaryk.info, www.masaryk.info
Aeroklub Kyjov – možnost prohlídky letadel, letiště 
Kyjov, tel.: +420 607 822 261 (vedoucí letového provo-
zu), +420 723 750 947 (předseda AK), www.ak-kyjov.cz 
Půjčovna a úschovna kol – TIC města Kyjova, 
tel.: +420 518 323 484, www.ickyjov.cz
Půjčovna a úschovna kol České dráhy – 
www.cd.cz/pujcovnykol
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Otvírání sklepů a Josefský košt (březen) 
•  Galerie rulandských vín (srpen)
•  Slovácký rok v Kyjově (srpen 2015)
•  Otevírání Svatomartinských vín (11. 11. 11:11)
•  Tradiční martinský hody (listopad)

sobůLKY
www.sobulky.cz 

Velkou část obdělávané půdy v  okolí obce zaujímají 
vinice. Hlavními odrůdami z  červených vín je Svato-
vavřinecké, Frankovka a Modrý Portugal, dominantní-
mi bílými odrůdami pak Neuburské, Veltlínské zelené, 
Müller-Thurgau. Vyšších cukernatostí dosahuje i Tra-
mín červený a na oblibě získává u pěstitelů svojí kva-

litou také Chardonnay. Okázalé Martinské hody jsou 
nejslavnější a nejbohatší v celém okolí Kyjova a trvají 
4 dny: pátek – muzika, sobota – věnec, neděle – káčer 
a za týden – dozvuky hodů. Většina hodových zvyků je 
dodržována ve své „čistotě“ z dávných dob až doposud.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vín (duben/květen)
•  Martinské hody (listopad)

VěTEŘoV
www.veterov.eu 

Na  sklonku starší doby bronzové v  letech 1800–1500 
let př. Kr. založili kolonisté výšinné sídliště na Nových 
horách. To dalo název tzv. věteřovské kultuře s hrnčíř-
skými výrobky s  dvojitou vlnovkou a  dvěma šikmými 
čárami. 
Muzeum obce Věteřov – budova ZŠ, Věteřov 207, tel.: 
+420 602 594 118, veterov@worldonline.cz 

sTRÁžoVICE
www.strazovice.cz 

V  pravěku byly na  Strážovském kopci drženy strážné 
posádky, které zapalovaly ohně, když viděly blížící se 
nepřátele. Dávaly tak znamení okolním obyvatelům. 
Podle těchto stráží vznikl název obce. V příznivých po-
větrnostních podmínkách je odtud vidět předhůří Alp 
v Rakousku. Ze strany od Kyjova, na okraji obce se roz-
kládá Sportland Babylon s horskou dráhou, restaurací 
a dětským areálem.
Sportland Babylon – Strážovice, 
tel.:  +420 602 745 608, +420 723 365 347,
info@sportlandbabylon.cz, www.sportlandbabylon.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční košt vín (Velikonoční neděle)
•  Sešlost lidu na Babím lomu (srpen)
•  Krojované hody (listopad)

Renezanční radnice v Kyjově

Mariánský sloupKostel Nanebevzetí Panny Marie Kaple sv. Rocha
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Půjčovna a úschovna kol České dráhy – 
www.cd.cz/pujcovnykol
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Otvírání sklepů a Josefský košt (březen) 
•  Galerie rulandských vín (srpen)
•  Slovácký rok v Kyjově (srpen 2015)
•  Otevírání Svatomartinských vín (11. 11. 11:11)
•  Tradiční martinský hody (listopad)

sobůLKY
www.sobulky.cz 

Velkou část obdělávané půdy v  okolí obce zaujímají 
vinice. Hlavními odrůdami z  červených vín je Svato-
vavřinecké, Frankovka a Modrý Portugal, dominantní-
mi bílými odrůdami pak Neuburské, Veltlínské zelené, 
Müller-Thurgau. Vyšších cukernatostí dosahuje i Tra-
mín červený a na oblibě získává u pěstitelů svojí kva-

litou také Chardonnay. Okázalé Martinské hody jsou 
nejslavnější a nejbohatší v celém okolí Kyjova a trvají 
4 dny: pátek – muzika, sobota – věnec, neděle – káčer 
a za týden – dozvuky hodů. Většina hodových zvyků je 
dodržována ve své „čistotě“ z dávných dob až doposud.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vín (duben/květen)
•  Martinské hody (listopad)

VěTEŘoV
www.veterov.eu 

Na  sklonku starší doby bronzové v  letech 1800–1500 
let př. Kr. založili kolonisté výšinné sídliště na Nových 
horách. To dalo název tzv. věteřovské kultuře s hrnčíř-
skými výrobky s  dvojitou vlnovkou a  dvěma šikmými 
čárami. 
Muzeum obce Věteřov – budova ZŠ, Věteřov 207, tel.: 
+420 602 594 118, veterov@worldonline.cz 

sTRÁžoVICE
www.strazovice.cz 

V  pravěku byly na  Strážovském kopci drženy strážné 
posádky, které zapalovaly ohně, když viděly blížící se 
nepřátele. Dávaly tak znamení okolním obyvatelům. 
Podle těchto stráží vznikl název obce. V příznivých po-
větrnostních podmínkách je odtud vidět předhůří Alp 
v Rakousku. Ze strany od Kyjova, na okraji obce se roz-
kládá Sportland Babylon s horskou dráhou, restaurací 
a dětským areálem.
Sportland Babylon – Strážovice, 
tel.:  +420 602 745 608, +420 723 365 347,
info@sportlandbabylon.cz, www.sportlandbabylon.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční košt vín (Velikonoční neděle)
•  Sešlost lidu na Babím lomu (srpen)
•  Krojované hody (listopad)

Renezanční radnice v Kyjově

Mariánský sloupKostel Nanebevzetí Panny Marie Kaple sv. Rocha
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sTaVěšICE
www.stavesice.eu 

Střípky zajímavosti z historie a života obyvatel ve Sta-
věšicích jsou posbírány v místním muzeu, je zde i expo-
zice věnovaná boxerovi Františkovi Kopečkovi. V  obci 
působí cimbálová muzika Dědina, která vystupuje při 
folklórních akcích.
Obecní muzeum Stavěšice – obecní dům Stavěšice 9, 
tel.: +420 518 622 152, +420 602 519 349 

NENKoVICE
www.nenkovice.cz 

Obecní zvonice je zdobena sgrafitem od místního rodá-
ka, akademického malíře Jano Köhlera. Nad obcí leží 
chráněná území „Sovince“ a „Syslovce“, kde se vysky-
tuje řada vzácných a ohrožených druhů rostlin a tep-
lomilného hmyzu.

žELETICE
www.zeletice.cz 

Na území Želetic bylo staré pohanské pohřebiště. Raně 
got. kostel sv. Jakuba pochází ze 13. století. Kopce na-
zývané Adamce jsou z nejpestřejších moravských stepí 
se zvláštní faunou a flórou. Nejkrásnější jsou Adamce 
v jarních měsících, kdy většina rostlin rozkvete.
Muzeum obce Želetice – budova ZŠ, 
tel.: +420 518 622 725, zeletice@zeletice.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vín (Velikonoční neděle)
•  Hody (červenec)

NÁsEDLoVICE
www.obecnasedlovice.cz 

Obci vévodí katolický kostel zasvěcený sv. Martinu a sv. 
Cyrilu a Metoději, dostavěný a vysvěcený v roce 1928. 

Kulturní, zejména vinařské akce
•  Ostatky s průvodem maškar a zábavou (před postní 

dobou)
•  Košt piva (srpen)
•  Martinské hody (listopad)

KaRLÍN
www.obeckarlin.cz 
V katastru Karlína bývala zaniklá obec Šenstras, při-
pomínaná v  roce  1292  a  zpustlá za  česko-uherských 
válek. Ještě v roce 1492 byl v Šenstrasu dvůr a kostel. 
Na  okraji obce je vybudován motokrosový areál, kde 
se několikrát do roka konají závody. Ve středu obce se 
nachází kostel sv. Karla Boromejského.

sEVERNÍ  VěTEV:  VLKoš–hosTěRÁDKY 
Zemědělská a  vinařská obec Vlkoš byla svou zámož-
ností a  podnikavostí obyvatel v  době první republiky 
v čele pokroku v oblasti. A u bývalého mlýna ve Vlkoši, 
nedaleko barokní kaple z 2. poloviny 18. století začíná 
i trasa Kyjovské vinařské stezky. Na konci Kelčan za-
táčí stezka směrem na Žádovice a Ježov, kde kolem pů-
vodně gotického kostela svatého Jakuba, který si do-
dnes uchoval šindelovou střechu, míří do Skalky. Mezi 
Ježovem a Skalkou se nachází chráněné území přírodní 
památka Hošťálka. Půlhektarová louka je domovinou 
řady vzácných druhů teplomilných rostlin. 
Chloubou obce Skalka je sklepní areál Drahy.  Začal 
vyrůstat koncem 19. století, většina v kolonii pochází 
ze 30. let století minulého. Přes Labuty a Vřesovice, kde 
se trasa stezky přiblíží nadohled Chřibům, se od  Jo-
sefínského dvora vrací zpátky do  vinorodého kraje. 
Prokličkuje sady a vinicemi nad Moravany, a po sjezdu 
vinařskou uličkou v  obci nabízí dvojí volbu. Odboče-
ním doleva a  cestou kolem nové rozhledny nad moš-
těnickým zámečkem a  půvabnou hýselskou sklepní 
kolonií se můžete vrátit do Vlkoše. Po odbočení vpravo 
následuje krátké vystoupání nad Moravany a  dvojitý 
zhup do  Čeložnic, kterou jsou předehrou k  atraktivní 
cyklistice plné táhlých stoupání a  prudkých sjezdů. 
V Čeložnicích si prohlédněte památkově chráněná zvo-
nice na návsi. Lidovou patrovou stavbu z roku 1854 do-
plňuje socha sv. Jana Nepomuckého a sluneční hodiny.
Cesta do  Chřibů vede kolem chatové oblasti Pastvi-
ny a  postupně vystoupá do  nadmořské výšky 450 m. 
Na  námahu spojenou se šplháním k  nejvyššímu bodu 
etapy pod Lenivou horou zapomenete při dlouhém 
a  strmém sjezdu zeleným tunelem ke  Zlámalově sa-
motě. 
Bohuslavice, obec kde se po  staletí na  jižních svazích 
Chřibů pěstuje charakteristické víno, jsou místem, 
které si vyžaduje zastávku. Okolí obce je bohaté na ar-

cheologické nálezy z doby předslovanské, zastoupeny 
jsou také nálezy z  období slovanského včetně kos-
trových mohyl. Jednolodní kostel sv. Filipa a  Jakuba 
z roku 1408 patří k nejstarším církevním stavbám v re-
gionu, jeho současná podoba je z  let 1697–1700. Stáří 
kostela potvrdil nedávný objev gotické nástěnné mal-
by Ukřižování Krista v zazděném výklenku presbytáře. 
Přírodní památka Bohuslavické stráně je chráněnou 
rezervací, kde se v suché a teplé oblasti strání uplatňu-
jí především trávy a teplomilný hmyz. V Bohuslavicích 
odbočuje stezka pod železniční viadukt, překračuje Ky-
jovku a zvedá se k Bukovanům okolo známého a zda-
leka viditelného Bukovanského mlýna, který je dnes 
skvělým turistickým místem s restaurací, ubytováním 
i rozhlednou.
Z  Bukovan vede Kyjovská vinařská stezka po  silnici 
přes Ostrovánky do  Nechvalína, obce ve  které bylo 
v  polovině 80. let minulého století objeveno 179 hro-
bů z  doby laténské a  slovanské. Podle překvapivých 
nálezů zbraní a šperků se dá soudit, že Nechvalín pa-
třil k  významným opěrným bodům velkomoravské 
obranné linie. Cestu do  Lovčic a  Ždánic, procházející 
okrajem Ždánického lesa, lemují vinice a ovocné sady, 
směrem na  jih poskytuje daleké výhledy do  krajiny. 
Ve Ždánicích doporučujeme návštěvu Vrbasova muzea 
v původně renesančním zámku rodu Kouniců. „Kurio-
zitou“ je dnes bohužel chátrající hvězdárna, kterou po-
tkáte na příjezdu do města. Příští zastávkou na trase je 
obec Archlebov, v 15. století významné trhové centrum, 
které nabízí k  prohlídce několik kulturních památek. 
Nejvýznamnější je kostel sv. Rocha a Šebestiána a ba-
rokní kamenosochařská práce kříž v Záhumení. Na ná-
vsi umístěná plastika „Vinař“ zlínského výtvarníka 
s archlebovskými kořeny Jaroslava Kovandy, je zřejmě 
ojedinělým sochařským ztvárněním svého druhu.
Po  silnici pokračuje stezka do  Žarošic, poutního mís-
ta s kostelem Panny Marie z roku 1801, za obcí odbočí 
doleva a  po  krátkém úseku po  státní silnici, zamíří 
nejdříve terénem, později po silnici do Dambořic. Obec 
zažila největší rozkvět příchodem habánů v roce 1550, 
od 16. století existovalo v městečku rovněž významné 
židovské osídlení. Pozdně empírová synagoga byla 
sice v roce 1948 zbořena, památkou na život židovské 
komunity však zůstala ulice podél potoka zvaná Mezi 
židma, a hřbitov založený v 17. století a čítající asi 400 
náhrobků. 

VLKoš
www.vlkos.cz

Chloubou obce je jedna z  nejpůvabnějších sklepních 
kolonií na  Slovácku. Vlkošké búdy, které tvoří více 
než sto sklepů pod viniční tratí Achtele, jsou typickou 

ukázkou sklepní zástavby jako samostatné osady. Ten-
to „svět sám pro sebe“ láká několikrát ročně milovní-
ky vína svou pohostinností a obnovenými vinařskými 
tradicemi. Ve  Vlkoši se nachází kostel Nanebevzetí 
Panny Marie a  za  pozornost stojí také kaple sv. Jana 
Nepomuckého. Příznivce vojenské historie a  techniky 
nadchne expozice ve vlkošském military muzeu, které 
nese jméno zdejšího nejslavnějšího rodáka generála 
Sergeje Ingra.
Vlkoš, vinný sklep č. 21 – doklad lidového stavitelství 
19. století, chráněná památka
Military muzeum generála Jana Sergeje Ingra – 
Military Biograf, tel.: +420 608 025 233,
militarymuzeum@email.cz, www.militarymuzeum.cz, 
www.general-ingr.estranky.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vína (březen/duben)
•  Sklepy dokořán ve Vlkoši u Kyjova (červen)
•  Zarážání hory ve Vlkoši u Kyjova (srpen)

KELčaNY
www.kelcany.cz

Kolonii kelčanských búd, jejichž průčelí se v  rovině 
tvořené bývalou pastvinou bělají do  dálky, rozděluje 
na dvě poloviny pískovcový kříž z roku 1939. Nejstarší 
sklepy pocházejí z  18. století, cihlová nebo kamenná 
klenba i  hliněné čelo jsou vylíčeny vápnem. Kelčany 
prochází také cyklotrasa Krátký okruh mezi vinohrady, 
středně náročná, 21 km z Kyjova přes Kameňák (Kyjov-
ská vinařská stezka) zpět do Kyjova. Další atraktivitou 
obce jsou zejména technické památky, např. vlečka, 
která se používala k těžbě lignitu.

Sklep ve Vlkoši



150 151

slováckoPrůvodce  Po  vinařských  stezkách

sTaVěšICE
www.stavesice.eu 

Střípky zajímavosti z historie a života obyvatel ve Sta-
věšicích jsou posbírány v místním muzeu, je zde i expo-
zice věnovaná boxerovi Františkovi Kopečkovi. V  obci 
působí cimbálová muzika Dědina, která vystupuje při 
folklórních akcích.
Obecní muzeum Stavěšice – obecní dům Stavěšice 9, 
tel.: +420 518 622 152, +420 602 519 349 

NENKoVICE
www.nenkovice.cz 

Obecní zvonice je zdobena sgrafitem od místního rodá-
ka, akademického malíře Jano Köhlera. Nad obcí leží 
chráněná území „Sovince“ a „Syslovce“, kde se vysky-
tuje řada vzácných a ohrožených druhů rostlin a tep-
lomilného hmyzu.

žELETICE
www.zeletice.cz 

Na území Želetic bylo staré pohanské pohřebiště. Raně 
got. kostel sv. Jakuba pochází ze 13. století. Kopce na-
zývané Adamce jsou z nejpestřejších moravských stepí 
se zvláštní faunou a flórou. Nejkrásnější jsou Adamce 
v jarních měsících, kdy většina rostlin rozkvete.
Muzeum obce Želetice – budova ZŠ, 
tel.: +420 518 622 725, zeletice@zeletice.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vín (Velikonoční neděle)
•  Hody (červenec)

NÁsEDLoVICE
www.obecnasedlovice.cz 

Obci vévodí katolický kostel zasvěcený sv. Martinu a sv. 
Cyrilu a Metoději, dostavěný a vysvěcený v roce 1928. 

Kulturní, zejména vinařské akce
•  Ostatky s průvodem maškar a zábavou (před postní 

dobou)
•  Košt piva (srpen)
•  Martinské hody (listopad)

KaRLÍN
www.obeckarlin.cz 
V katastru Karlína bývala zaniklá obec Šenstras, při-
pomínaná v  roce  1292  a  zpustlá za  česko-uherských 
válek. Ještě v roce 1492 byl v Šenstrasu dvůr a kostel. 
Na  okraji obce je vybudován motokrosový areál, kde 
se několikrát do roka konají závody. Ve středu obce se 
nachází kostel sv. Karla Boromejského.

sEVERNÍ  VěTEV:  VLKoš–hosTěRÁDKY 
Zemědělská a  vinařská obec Vlkoš byla svou zámož-
ností a  podnikavostí obyvatel v  době první republiky 
v čele pokroku v oblasti. A u bývalého mlýna ve Vlkoši, 
nedaleko barokní kaple z 2. poloviny 18. století začíná 
i trasa Kyjovské vinařské stezky. Na konci Kelčan za-
táčí stezka směrem na Žádovice a Ježov, kde kolem pů-
vodně gotického kostela svatého Jakuba, který si do-
dnes uchoval šindelovou střechu, míří do Skalky. Mezi 
Ježovem a Skalkou se nachází chráněné území přírodní 
památka Hošťálka. Půlhektarová louka je domovinou 
řady vzácných druhů teplomilných rostlin. 
Chloubou obce Skalka je sklepní areál Drahy.  Začal 
vyrůstat koncem 19. století, většina v kolonii pochází 
ze 30. let století minulého. Přes Labuty a Vřesovice, kde 
se trasa stezky přiblíží nadohled Chřibům, se od  Jo-
sefínského dvora vrací zpátky do  vinorodého kraje. 
Prokličkuje sady a vinicemi nad Moravany, a po sjezdu 
vinařskou uličkou v  obci nabízí dvojí volbu. Odboče-
ním doleva a  cestou kolem nové rozhledny nad moš-
těnickým zámečkem a  půvabnou hýselskou sklepní 
kolonií se můžete vrátit do Vlkoše. Po odbočení vpravo 
následuje krátké vystoupání nad Moravany a  dvojitý 
zhup do  Čeložnic, kterou jsou předehrou k  atraktivní 
cyklistice plné táhlých stoupání a  prudkých sjezdů. 
V Čeložnicích si prohlédněte památkově chráněná zvo-
nice na návsi. Lidovou patrovou stavbu z roku 1854 do-
plňuje socha sv. Jana Nepomuckého a sluneční hodiny.
Cesta do  Chřibů vede kolem chatové oblasti Pastvi-
ny a  postupně vystoupá do  nadmořské výšky 450 m. 
Na  námahu spojenou se šplháním k  nejvyššímu bodu 
etapy pod Lenivou horou zapomenete při dlouhém 
a  strmém sjezdu zeleným tunelem ke  Zlámalově sa-
motě. 
Bohuslavice, obec kde se po  staletí na  jižních svazích 
Chřibů pěstuje charakteristické víno, jsou místem, 
které si vyžaduje zastávku. Okolí obce je bohaté na ar-

cheologické nálezy z doby předslovanské, zastoupeny 
jsou také nálezy z  období slovanského včetně kos-
trových mohyl. Jednolodní kostel sv. Filipa a  Jakuba 
z roku 1408 patří k nejstarším církevním stavbám v re-
gionu, jeho současná podoba je z  let 1697–1700. Stáří 
kostela potvrdil nedávný objev gotické nástěnné mal-
by Ukřižování Krista v zazděném výklenku presbytáře. 
Přírodní památka Bohuslavické stráně je chráněnou 
rezervací, kde se v suché a teplé oblasti strání uplatňu-
jí především trávy a teplomilný hmyz. V Bohuslavicích 
odbočuje stezka pod železniční viadukt, překračuje Ky-
jovku a zvedá se k Bukovanům okolo známého a zda-
leka viditelného Bukovanského mlýna, který je dnes 
skvělým turistickým místem s restaurací, ubytováním 
i rozhlednou.
Z  Bukovan vede Kyjovská vinařská stezka po  silnici 
přes Ostrovánky do  Nechvalína, obce ve  které bylo 
v  polovině 80. let minulého století objeveno 179 hro-
bů z  doby laténské a  slovanské. Podle překvapivých 
nálezů zbraní a šperků se dá soudit, že Nechvalín pa-
třil k  významným opěrným bodům velkomoravské 
obranné linie. Cestu do  Lovčic a  Ždánic, procházející 
okrajem Ždánického lesa, lemují vinice a ovocné sady, 
směrem na  jih poskytuje daleké výhledy do  krajiny. 
Ve Ždánicích doporučujeme návštěvu Vrbasova muzea 
v původně renesančním zámku rodu Kouniců. „Kurio-
zitou“ je dnes bohužel chátrající hvězdárna, kterou po-
tkáte na příjezdu do města. Příští zastávkou na trase je 
obec Archlebov, v 15. století významné trhové centrum, 
které nabízí k  prohlídce několik kulturních památek. 
Nejvýznamnější je kostel sv. Rocha a Šebestiána a ba-
rokní kamenosochařská práce kříž v Záhumení. Na ná-
vsi umístěná plastika „Vinař“ zlínského výtvarníka 
s archlebovskými kořeny Jaroslava Kovandy, je zřejmě 
ojedinělým sochařským ztvárněním svého druhu.
Po  silnici pokračuje stezka do  Žarošic, poutního mís-
ta s kostelem Panny Marie z roku 1801, za obcí odbočí 
doleva a  po  krátkém úseku po  státní silnici, zamíří 
nejdříve terénem, později po silnici do Dambořic. Obec 
zažila největší rozkvět příchodem habánů v roce 1550, 
od 16. století existovalo v městečku rovněž významné 
židovské osídlení. Pozdně empírová synagoga byla 
sice v roce 1948 zbořena, památkou na život židovské 
komunity však zůstala ulice podél potoka zvaná Mezi 
židma, a hřbitov založený v 17. století a čítající asi 400 
náhrobků. 

VLKoš
www.vlkos.cz

Chloubou obce je jedna z  nejpůvabnějších sklepních 
kolonií na  Slovácku. Vlkošké búdy, které tvoří více 
než sto sklepů pod viniční tratí Achtele, jsou typickou 

ukázkou sklepní zástavby jako samostatné osady. Ten-
to „svět sám pro sebe“ láká několikrát ročně milovní-
ky vína svou pohostinností a obnovenými vinařskými 
tradicemi. Ve  Vlkoši se nachází kostel Nanebevzetí 
Panny Marie a  za  pozornost stojí také kaple sv. Jana 
Nepomuckého. Příznivce vojenské historie a  techniky 
nadchne expozice ve vlkošském military muzeu, které 
nese jméno zdejšího nejslavnějšího rodáka generála 
Sergeje Ingra.
Vlkoš, vinný sklep č. 21 – doklad lidového stavitelství 
19. století, chráněná památka
Military muzeum generála Jana Sergeje Ingra – 
Military Biograf, tel.: +420 608 025 233,
militarymuzeum@email.cz, www.militarymuzeum.cz, 
www.general-ingr.estranky.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vína (březen/duben)
•  Sklepy dokořán ve Vlkoši u Kyjova (červen)
•  Zarážání hory ve Vlkoši u Kyjova (srpen)

KELčaNY
www.kelcany.cz

Kolonii kelčanských búd, jejichž průčelí se v  rovině 
tvořené bývalou pastvinou bělají do  dálky, rozděluje 
na dvě poloviny pískovcový kříž z roku 1939. Nejstarší 
sklepy pocházejí z  18. století, cihlová nebo kamenná 
klenba i  hliněné čelo jsou vylíčeny vápnem. Kelčany 
prochází také cyklotrasa Krátký okruh mezi vinohrady, 
středně náročná, 21 km z Kyjova přes Kameňák (Kyjov-
ská vinařská stezka) zpět do Kyjova. Další atraktivitou 
obce jsou zejména technické památky, např. vlečka, 
která se používala k těžbě lignitu.

Sklep ve Vlkoši
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Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt ovocných pálenek (březen)
•  Kelčanský svátek s procesím (svátek Navštívení 

Panny Marie, červenec)

žÁDoVICE
www.obeczadovice.cz   

Zemědělská a  vinařská obec udržuje lidové zvyky 
a  tradice od  Krojovaného plesu, přes Masopust, zde 
nazývaný ostatky s vyhlášenou večerní taneční zába-
vou s válením na dýně. Obyčeje a zvyky končí hodovou 
veselicí v měsíci říjnu. V obci je postaven nový kostel, 
zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. Ve světě je známá 
díky dechové hudbě Žadovjáci.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Ostatková zábava s váláním na dýně (před postní 

dobou)
•  Putování za vínem Slovácka (květen)
•  Krojové hody s věncem a káčerem (říjen)

JEžoV
www.jezov.cz   

Pěstování vína má v  Ježově dlouholetou tradici. První 
zmínka o  Ježovu pochází z  roku 1320 a  ve  svém znaku 
má ježka s  hroznem vína v  tlamičce. Daří se zde nejen 
vinné révě, ale také ovocným stromům. Návštěvníky Je-
žova nejvíce zaujme interiér kostela sv. Jakuba Většího 
se starými náhrobními kameny, po stránce přírodovědné 
a krajinné je zajímavé údolí potoka Hruškovice. Na dole 
Pokrok probíhala v letech 1949–1963 těžba lignitu.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Hody s průvodem a káčerem (říjen)

sKaLKa
www.skalkaobec.cz 

Rozložena pod mohutnou pískovcovou skálou ve  zvl-
něné krajině podhůří Chřibů působí obec Skalka 
svým tichem a  nehybností jako obraz starého světa. 
V  tratích Skalecká hora, Nadskalí, Čtvrtky, Jahodná 
a Pod polem se pěstují především rané odrůdy jako je 
Müller-Thurgau a Muškát moravský, rodí se zde i velmi 
kvalitní víno odrůd Rulandské bílé či Ryzlink rýnský.  
Severní konec vesnice zdobí i  areál sklepů drobných 
vinařů zvaný Drahy s kamennými průčelími ze 30. let 
minulého století. Mimo vinařství je významnou tradicí 
obce výroba velikonočních kraslic a  vyšívaní slovác-
kých krojů. Místní technikou je „rýsování“ kraslic, tj. 
vyškrabování ornamentů do fialově nabarvených vají-
ček speciálním rydlem.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vín (březen)
•  Hodky (červenec)

VŘEsoVICE
www.obecvresovice.cz 

Osudy Vřesovic na  úpatí lesnatých Chřibů jsou úzce 
spjaty s historií nedaleké Hory sv. Klimenta, kde se na-
cházel až do husitských válek augustiniánský klášter 
na místě staršího snad velkomoravského. Obec je dnes 
proslulá zejména díky pěstování ovoce, kterému se 
u jižních svahů Chřibů výjimečně daří. 
Bike Park Vřesovice – Chatová oblast směr Koryčan-
nad Klimentským rybníkem, 
tel.: +420 604 395 152, +420 604 230 881,
info@bike-park.cz, www.bike-park.cz 

Kulturní, zejména vinařské akce
•  KČT pochod Moravským Slováckem (květen)
•  Hody s věncem a káčerem (říjen)

MoRaVaNY
www.obecmoravany.cz 

Přibližně 2 km severně od obce na samém okraji chřib-
ských lesů je známá rekreační oblast Kameňák, o další 
2 km severněji pak chatová osada Zavadilka.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava a košt vín (leden/únor)
•  Velikonoční výstava vín (Velikonoční neděle)

hýsLY
www.hysly.eu

O  vinařské tradici osady, která se poprvé připomíná 
v roce 1131, svědčí vinná ratolest v historickém znaku. 
Vinařská kolonie Pod Hýselskou horou není rozsáh-
lá – zahrnuje asi 30 sklepů; poloha staveb na  návrší 
nad vinohrady a přízemní lisovny však dávají lokalitě 
tu pravou atmosféru. Světovým unikátem jsou dvoje 
sluneční hodiny posazené na sobě. Na poloosu větších 
slunečních hodin jsou umístěny nejmenší sluneční ho-
diny na  světě (rozměr 9 × 9 mm), které jsou zapsány 
v České knize rekordů. Tyto sluneční hodiny jsou umís-
těny do zmenšeniny sluneční soustavy, a tvoří tak spo-
lu jedinečné dílo o rozměrech 8,4 × 3,5 metrů. Najdete 
ho naproti obecního úřadu. Další atraktivitou obce 
je 11  m vysoká dřevěná rozhledna a  nedaleká socha  
sv. Jana Nepomuckého.
Rozhledna Johanka – 0,5 km za obcí, volně přístupná 
vyhlídka
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Tradiční výstava vín (březen) 

čELožNICE
www.celoznice.cz
O  vinařské tradici osady, která se poprvé připomíná 
v  roce 1131, svědčí vinná ratolest v  historickém zna-
ku. Severně od  obce se můžete osvěžit hned ze dvou 
pramenů. Prvním je studánka Kolomaznica a druhým 
Smrďavka, sirný pramen, který vyvěrá na  okraji lesa 
přímo u  Čeložnického potoka. Nedaleko se rozkládá 
chatová oblast Pastviny a rekreační a školicí středisko 
„Relax“. Chřibské lesy ukrývají nevysoký, ale velmi za-
jímavý hřibovitý skalní útvar zvaný Kalíšek. 

bohUsLaVICE
www.kyjovsko.cz 
Slavnou historii vinařství v obci připomíná již jen ně-
kolik sklepů s přízemními lisovnami dochovanými pod 
Včelínkama, v  Chrástce a  Zákostelí. Většina lisoven 

však byla postupně přestavěna a  slouží jako obytné 
domy. Zajímavostí Bohuslavic je mlýn dnes muzeum 
a  galerie. Pozornost si zaslouží také kostel sv. Filipa 
a Jakuba z roku 1408. Nad kostelem jsou reliéfní zbyt-
ky hradu.
ART mlýn Bohuslavice – tel.: +420 518 614 142, 
+420 602 969 267, evapavlik@yahoo.com, 
www.bellave.unas.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (březen) 
•  Vánoční beseda u cimbálu spojená s ochutnávkou 

mladých a svatomartinských vín (prosinec)

bUKoVaNY
www.obecbukovany.cz 

Z  historických pramenů víme, že pěstování révy bylo 
v  minulosti v  Bukovanech rozšířené, existovalo zde 
i několik sklepů, ty však zanikly. Postupně jsou v do-
mech budovány znovu samostatné sklepy na  víno, 
nebo staré sklepy přezdívány. Celkem 7 ha vinic, kte-
rými je dnes katastr obce osázen, dává kvalitní hrozny 
pro vína s přívlastkem. Nejatraktivnějším turistickým 
cílem obce i okolí je Bukovanský mlýn – nově postave-
ná rozhledna s restaurací Slovácká chalupa, ubytová-
ním, galerií regionálních umělců a  expozicí zeměděl-
ského náčiní.
Bukovanský mlýn – Bukovany 70, 
tel.: +420 518 618 011, +420 775 700 114, 
info@bukovansky-mlyn.cz, www.bukovansky-mlyn.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Mlynářský košt vína (duben)
•  Bukovanské vinobraní (září)Sklepní ulička ve Skalce

Kostel sv. Filipa a Josefa v Bohuslavicích

Sklepy v Hýslech
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•  Kelčanský svátek s procesím (svátek Navštívení 

Panny Marie, červenec)
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Zemědělská a  vinařská obec udržuje lidové zvyky 
a  tradice od  Krojovaného plesu, přes Masopust, zde 
nazývaný ostatky s vyhlášenou večerní taneční zába-
vou s válením na dýně. Obyčeje a zvyky končí hodovou 
veselicí v měsíci říjnu. V obci je postaven nový kostel, 
zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. Ve světě je známá 
díky dechové hudbě Žadovjáci.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Ostatková zábava s váláním na dýně (před postní 

dobou)
•  Putování za vínem Slovácka (květen)
•  Krojové hody s věncem a káčerem (říjen)

JEžoV
www.jezov.cz   

Pěstování vína má v  Ježově dlouholetou tradici. První 
zmínka o  Ježovu pochází z  roku 1320 a  ve  svém znaku 
má ježka s  hroznem vína v  tlamičce. Daří se zde nejen 
vinné révě, ale také ovocným stromům. Návštěvníky Je-
žova nejvíce zaujme interiér kostela sv. Jakuba Většího 
se starými náhrobními kameny, po stránce přírodovědné 
a krajinné je zajímavé údolí potoka Hruškovice. Na dole 
Pokrok probíhala v letech 1949–1963 těžba lignitu.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Hody s průvodem a káčerem (říjen)

sKaLKa
www.skalkaobec.cz 

Rozložena pod mohutnou pískovcovou skálou ve  zvl-
něné krajině podhůří Chřibů působí obec Skalka 
svým tichem a  nehybností jako obraz starého světa. 
V  tratích Skalecká hora, Nadskalí, Čtvrtky, Jahodná 
a Pod polem se pěstují především rané odrůdy jako je 
Müller-Thurgau a Muškát moravský, rodí se zde i velmi 
kvalitní víno odrůd Rulandské bílé či Ryzlink rýnský.  
Severní konec vesnice zdobí i  areál sklepů drobných 
vinařů zvaný Drahy s kamennými průčelími ze 30. let 
minulého století. Mimo vinařství je významnou tradicí 
obce výroba velikonočních kraslic a  vyšívaní slovác-
kých krojů. Místní technikou je „rýsování“ kraslic, tj. 
vyškrabování ornamentů do fialově nabarvených vají-
ček speciálním rydlem.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vín (březen)
•  Hodky (červenec)

VŘEsoVICE
www.obecvresovice.cz 

Osudy Vřesovic na  úpatí lesnatých Chřibů jsou úzce 
spjaty s historií nedaleké Hory sv. Klimenta, kde se na-
cházel až do husitských válek augustiniánský klášter 
na místě staršího snad velkomoravského. Obec je dnes 
proslulá zejména díky pěstování ovoce, kterému se 
u jižních svahů Chřibů výjimečně daří. 
Bike Park Vřesovice – Chatová oblast směr Koryčan-
nad Klimentským rybníkem, 
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O  vinařské tradici osady, která se poprvé připomíná 
v roce 1131, svědčí vinná ratolest v historickém znaku. 
Vinařská kolonie Pod Hýselskou horou není rozsáh-
lá – zahrnuje asi 30 sklepů; poloha staveb na  návrší 
nad vinohrady a přízemní lisovny však dávají lokalitě 
tu pravou atmosféru. Světovým unikátem jsou dvoje 
sluneční hodiny posazené na sobě. Na poloosu větších 
slunečních hodin jsou umístěny nejmenší sluneční ho-
diny na  světě (rozměr 9 × 9 mm), které jsou zapsány 
v České knize rekordů. Tyto sluneční hodiny jsou umís-
těny do zmenšeniny sluneční soustavy, a tvoří tak spo-
lu jedinečné dílo o rozměrech 8,4 × 3,5 metrů. Najdete 
ho naproti obecního úřadu. Další atraktivitou obce 
je 11  m vysoká dřevěná rozhledna a  nedaleká socha  
sv. Jana Nepomuckého.
Rozhledna Johanka – 0,5 km za obcí, volně přístupná 
vyhlídka
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Tradiční výstava vín (březen) 
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O  vinařské tradici osady, která se poprvé připomíná 
v  roce 1131, svědčí vinná ratolest v  historickém zna-
ku. Severně od  obce se můžete osvěžit hned ze dvou 
pramenů. Prvním je studánka Kolomaznica a druhým 
Smrďavka, sirný pramen, který vyvěrá na  okraji lesa 
přímo u  Čeložnického potoka. Nedaleko se rozkládá 
chatová oblast Pastviny a rekreační a školicí středisko 
„Relax“. Chřibské lesy ukrývají nevysoký, ale velmi za-
jímavý hřibovitý skalní útvar zvaný Kalíšek. 

bohUsLaVICE
www.kyjovsko.cz 
Slavnou historii vinařství v obci připomíná již jen ně-
kolik sklepů s přízemními lisovnami dochovanými pod 
Včelínkama, v  Chrástce a  Zákostelí. Většina lisoven 

však byla postupně přestavěna a  slouží jako obytné 
domy. Zajímavostí Bohuslavic je mlýn dnes muzeum 
a  galerie. Pozornost si zaslouží také kostel sv. Filipa 
a Jakuba z roku 1408. Nad kostelem jsou reliéfní zbyt-
ky hradu.
ART mlýn Bohuslavice – tel.: +420 518 614 142, 
+420 602 969 267, evapavlik@yahoo.com, 
www.bellave.unas.cz 
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•  Vánoční beseda u cimbálu spojená s ochutnávkou 
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Z  historických pramenů víme, že pěstování révy bylo 
v  minulosti v  Bukovanech rozšířené, existovalo zde 
i několik sklepů, ty však zanikly. Postupně jsou v do-
mech budovány znovu samostatné sklepy na  víno, 
nebo staré sklepy přezdívány. Celkem 7 ha vinic, kte-
rými je dnes katastr obce osázen, dává kvalitní hrozny 
pro vína s přívlastkem. Nejatraktivnějším turistickým 
cílem obce i okolí je Bukovanský mlýn – nově postave-
ná rozhledna s restaurací Slovácká chalupa, ubytová-
ním, galerií regionálních umělců a  expozicí zeměděl-
ského náčiní.
Bukovanský mlýn – Bukovany 70, 
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•  Martinské hody s věncem a „káčerem“ (listopad)
•  Svěcení Svatomartinského vína s večerem u cimbá-

lu (listopad)

osTRoVÁNKY
www.ostrovanky.cz 

Z  kopců jedné z  nejmenších obcí Hodonínska je nád-
herný rozhled po moravském Slovácku. Směrem k Bu-
kovanům stojí nejstarší stavba v obci – kaplička Panny 
Marie. V roce 1999 se obnovil po 70 letech místní kroj. 
Udržuje se zde tradice koštu vína, Svatováclavské 
hody se stavěním máje a  tradiční setkání mužských 
a ženských pěveckých sborů z okolí, ostatky – chození 
po špeku a zpívání u vánočního stromku.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (před postní dobou)
•  Svatováclavské hody (září)

NEChVaLÍN
www.nechvalin.cz 

O počátcích nechvalínské tvrze nejsou přesné informa-
ce, předpokládá se, že existovala již ve 14. století, Za-
nikla, když připadl Nechvalín Lichtenštejnům a stal se 
součástí Ždánického panství. V roce 1975 bylo odkry-
to významné velkomoravské pohřebiště s  železnými 
meči, sekerami, kopími, ostruhami, šperky a nádoba-
mi, což znamená, že Nechvalín byl významný opěrný 
bod. Nad obcí ční pozůstatek starého hradiště tzv. 
Klobouk. Na svazích obrácených k  jihu a západu jsou 
vysázeny vinice a ovocné sady.

Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (před postní dobou)
•  Kateřinské hody (listopad)

LoVčICE
www.lovčice.cz 

Největší dominantou obce je románský kostel zasvě-
cený sv. Petru a  sv. Pavlu.  Dodnes se udržela místní 
tradice pálení dřevěného uhlí. Uhlí se vyrábí v ocelo-
vých kruhových milířích rozmístěných v údolí Sodné-
ho potoka, asi 2 km SVV od Lovčic. Ve skleníku u bývalé 
hájenky můžete shlédnout přes tisícovku druhů suku-
lentů místního pěstitele Jaroslava Honce. 
Ráj sukulentů u Honců – Lovčice 159, 
+420 728 643 534, honc@sukulent.cz, 
www.sukulent.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Ostatky s pochováváním basy (před postní dobou)
•  Krojované hody (říjen)

žDÁNICE
www.muzdanice.cz 

Nad obcí stál v  minulosti hrad Palánek, který roku 
1538 vyhořel a  zpustl. Renesanční zámek byl vysta-
věn v  roce 1569 na  místě tvrze, s  muzeem obsahující 
soubor velmi cenných, zajímavých i kuriózních histo-
rických předmětů. K zámku přiléhá park se vzácnými 
dřevinami a stoletým psím hřbitovem. 
IC Ždánice – Městečko 18, tel.: +420 518 633 412, 
infocentrum.zdanice@centrum.cz, 
www.infocentrumzdanice.cz  
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Tradiční výstava vín (začátek května)

aRChLEboV
www.obecarchlebov.cz 

Připomínkou dávné vinařské tradice je socha vinaře 
na návsi, dílo výtvarníka Jaroslava Kovandy. Vinohrady 
samotné se pak rozkládají severně od obce. Daří se zde 
především modrým odrůdám. Nejvýznamnější památ-
kou Archlebova je kostel sv. Rocha a  Šebestiána a  za   
vidění stojí i dvě kapličky, které najdete přímo ve vino-
hradech. Sportovně – kulturní areál „Luža“ tvoří nově 
vybudované sportovní hřiště  s  umělým povrchem pro 
míčové hry, dětský koutek a kulturní část.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Beseda u cimbálu (únor)
•  Masopustní obchůzka + Maškarní bál (před postní 

dobou)
•  Dětské hody (červen)
•  Tradiční krojované hody (konec srpna)
•  Kateřinská zábava (listopad)

žaRošICE
www.zarosice.cz 

Žarošice patří mezi nejstarší a neoblíbenějších poutní 
místa na Moravě. Dle pověsti nedaleko Žarošic stávalo 
pohanské obětiště, na jehož prostranství nechala mar-
komanská královna Fritigilda vystavět malou svatyni 
se soškou Panny Marie. Nynější socha Staré Matky Boží 
Žarošické byla věnována v  roce 1330 královnou Eliš-
kou Rejčkou. Na hlavní pouť o Zlaté sobotě se zde sejde 
více než 5  000 poutníků. Jižní svahy Ždánického lesa 
mezi Žarošicemi a Archlebovem jsou známé unikátní-
mi viničnými tratěmi, jejichž názvy jsou zaznamenány 
už v historických knihách před více než třemi stoletími. 
Mezi nejrozšířenější odrůdy patří Ryzlink vlašský, Ryz-
link rynský a Rulandské bílé.
Muzeum obce Žarošice a komunitní centrum – Žaroši-
ce 110, tel.: +420 725 948 591, muzeum.zar@seznam.cz
Poutní místo Žarošice – Řk. farní úřad, Žarošice 51, 
tel.: +420 518 631 616, www.zarosice.estranky.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Žarošická klobása, košt klobásek (březen)
•  Košt vína (květen)
•  Zlatá sobota (2. sobota v září)
•  Tradiční krojované hody (3. neděle v říjnu)

TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

JEDEN DEN Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Kyjovská vinařská stezka je svými 
90 km a členitým profilem trasy 
velkým soustem i sportovně zalo-
žené cyklisty. Chceme-li vychutnat 
krajinu i vinné sklepy Kyjovska 
v jednom dni, je nejlépe zaměřit 
se na samotný Kyjov a jeho blízké 
okolí. Uvidíme a poznáme tak prak-
ticky vše, co putování Kyjovskem 
může nabídnout.

PRůběh  TRasY
Kyjov–Vlkoš–Kelčany–Žádovi-
ce–Ježov–Skalka–Moravany–Hý-
sly–Kyjov  

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Kyjov: zámeček s muzeem, sklepní 
areál Na Šištotě
Vlkoš: sklepní kolonie Vlkošské 
búdy, Military muzeum
Kelčany: sklepní ulička
Ježov: kostel sv. Jakuba, vinný 
sklep U Kolajů
Skalka: sklepní ulička Drahy, vi-

nařství Skalák
Hýsly: sluneční hodiny, rozhledna 
Johanka, sklepní kolonie Pod hýsel-
skú horů

VÍKEND  Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Cyklisté preferující sport před vy-
sedáváním přede dveřmi sklípků si 
mohou trasu celé Kyjovské vinařské 
stezky užít v rámci dvoudenního 
přejezdu. Na každý den tak vybyde 
okolo 45 km, což je dávka, která 
vám, i při členitosti trasy, umožní 

•  Kateřinská zábava (listopad)
•  Košt bramborových salátů (listopad/prosinec)
•  Vánoční dílny a Tradiční zabíjačka (prosinec)

DaMboŘICE
www.damborice.cz 

Milovníky vína láká v  Dambořicích několik desítek 
vinných sklepů. Ve zlomku zde zůstaly zachovány také 
staré sklepy habánské z  16. století. V  obci, jejíž okolí 
je známé svým ropným bohatstvím, stojí za  pozor-
nost také tři hřbitovy (římskokatolický, českobratrský 
evangelický a židovský) se souborem kamenných ná-
hrobků z 19.–20. století. Tvrz stávala na místě katolic-
kého hřbitova na návrší na tzv. „klobouku“. Překrásné 
výhledy na obec budete mít z kopce u křížku Nad Dra-
hama.
Muzeum Dambořice – expozice o životě předků v obci, 
tel.: +420 518 631 325, www.damborice.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Soutěžní festival folklórních souborů (červen/čer-

venec)
•  Košt vína (duben)
•  Martinské hody (listopad)

Bukovanský mlýn
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•  Martinské hody s věncem a „káčerem“ (listopad)
•  Svěcení Svatomartinského vína s večerem u cimbá-

lu (listopad)

osTRoVÁNKY
www.ostrovanky.cz 

Z  kopců jedné z  nejmenších obcí Hodonínska je nád-
herný rozhled po moravském Slovácku. Směrem k Bu-
kovanům stojí nejstarší stavba v obci – kaplička Panny 
Marie. V roce 1999 se obnovil po 70 letech místní kroj. 
Udržuje se zde tradice koštu vína, Svatováclavské 
hody se stavěním máje a  tradiční setkání mužských 
a ženských pěveckých sborů z okolí, ostatky – chození 
po špeku a zpívání u vánočního stromku.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (před postní dobou)
•  Svatováclavské hody (září)

NEChVaLÍN
www.nechvalin.cz 

O počátcích nechvalínské tvrze nejsou přesné informa-
ce, předpokládá se, že existovala již ve 14. století, Za-
nikla, když připadl Nechvalín Lichtenštejnům a stal se 
součástí Ždánického panství. V roce 1975 bylo odkry-
to významné velkomoravské pohřebiště s  železnými 
meči, sekerami, kopími, ostruhami, šperky a nádoba-
mi, což znamená, že Nechvalín byl významný opěrný 
bod. Nad obcí ční pozůstatek starého hradiště tzv. 
Klobouk. Na svazích obrácených k  jihu a západu jsou 
vysázeny vinice a ovocné sady.

Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (před postní dobou)
•  Kateřinské hody (listopad)

LoVčICE
www.lovčice.cz 

Největší dominantou obce je románský kostel zasvě-
cený sv. Petru a  sv. Pavlu.  Dodnes se udržela místní 
tradice pálení dřevěného uhlí. Uhlí se vyrábí v ocelo-
vých kruhových milířích rozmístěných v údolí Sodné-
ho potoka, asi 2 km SVV od Lovčic. Ve skleníku u bývalé 
hájenky můžete shlédnout přes tisícovku druhů suku-
lentů místního pěstitele Jaroslava Honce. 
Ráj sukulentů u Honců – Lovčice 159, 
+420 728 643 534, honc@sukulent.cz, 
www.sukulent.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Ostatky s pochováváním basy (před postní dobou)
•  Krojované hody (říjen)

žDÁNICE
www.muzdanice.cz 

Nad obcí stál v  minulosti hrad Palánek, který roku 
1538 vyhořel a  zpustl. Renesanční zámek byl vysta-
věn v  roce 1569 na  místě tvrze, s  muzeem obsahující 
soubor velmi cenných, zajímavých i kuriózních histo-
rických předmětů. K zámku přiléhá park se vzácnými 
dřevinami a stoletým psím hřbitovem. 
IC Ždánice – Městečko 18, tel.: +420 518 633 412, 
infocentrum.zdanice@centrum.cz, 
www.infocentrumzdanice.cz  
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Tradiční výstava vín (začátek května)

aRChLEboV
www.obecarchlebov.cz 

Připomínkou dávné vinařské tradice je socha vinaře 
na návsi, dílo výtvarníka Jaroslava Kovandy. Vinohrady 
samotné se pak rozkládají severně od obce. Daří se zde 
především modrým odrůdám. Nejvýznamnější památ-
kou Archlebova je kostel sv. Rocha a  Šebestiána a  za   
vidění stojí i dvě kapličky, které najdete přímo ve vino-
hradech. Sportovně – kulturní areál „Luža“ tvoří nově 
vybudované sportovní hřiště  s  umělým povrchem pro 
míčové hry, dětský koutek a kulturní část.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Beseda u cimbálu (únor)
•  Masopustní obchůzka + Maškarní bál (před postní 

dobou)
•  Dětské hody (červen)
•  Tradiční krojované hody (konec srpna)
•  Kateřinská zábava (listopad)

žaRošICE
www.zarosice.cz 

Žarošice patří mezi nejstarší a neoblíbenějších poutní 
místa na Moravě. Dle pověsti nedaleko Žarošic stávalo 
pohanské obětiště, na jehož prostranství nechala mar-
komanská královna Fritigilda vystavět malou svatyni 
se soškou Panny Marie. Nynější socha Staré Matky Boží 
Žarošické byla věnována v  roce 1330 královnou Eliš-
kou Rejčkou. Na hlavní pouť o Zlaté sobotě se zde sejde 
více než 5  000 poutníků. Jižní svahy Ždánického lesa 
mezi Žarošicemi a Archlebovem jsou známé unikátní-
mi viničnými tratěmi, jejichž názvy jsou zaznamenány 
už v historických knihách před více než třemi stoletími. 
Mezi nejrozšířenější odrůdy patří Ryzlink vlašský, Ryz-
link rynský a Rulandské bílé.
Muzeum obce Žarošice a komunitní centrum – Žaroši-
ce 110, tel.: +420 725 948 591, muzeum.zar@seznam.cz
Poutní místo Žarošice – Řk. farní úřad, Žarošice 51, 
tel.: +420 518 631 616, www.zarosice.estranky.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Žarošická klobása, košt klobásek (březen)
•  Košt vína (květen)
•  Zlatá sobota (2. sobota v září)
•  Tradiční krojované hody (3. neděle v říjnu)

TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

JEDEN DEN Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Kyjovská vinařská stezka je svými 
90 km a členitým profilem trasy 
velkým soustem i sportovně zalo-
žené cyklisty. Chceme-li vychutnat 
krajinu i vinné sklepy Kyjovska 
v jednom dni, je nejlépe zaměřit 
se na samotný Kyjov a jeho blízké 
okolí. Uvidíme a poznáme tak prak-
ticky vše, co putování Kyjovskem 
může nabídnout.

PRůběh  TRasY
Kyjov–Vlkoš–Kelčany–Žádovi-
ce–Ježov–Skalka–Moravany–Hý-
sly–Kyjov  

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Kyjov: zámeček s muzeem, sklepní 
areál Na Šištotě
Vlkoš: sklepní kolonie Vlkošské 
búdy, Military muzeum
Kelčany: sklepní ulička
Ježov: kostel sv. Jakuba, vinný 
sklep U Kolajů
Skalka: sklepní ulička Drahy, vi-

nařství Skalák
Hýsly: sluneční hodiny, rozhledna 
Johanka, sklepní kolonie Pod hýsel-
skú horů

VÍKEND  Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Cyklisté preferující sport před vy-
sedáváním přede dveřmi sklípků si 
mohou trasu celé Kyjovské vinařské 
stezky užít v rámci dvoudenního 
přejezdu. Na každý den tak vybyde 
okolo 45 km, což je dávka, která 
vám, i při členitosti trasy, umožní 

•  Kateřinská zábava (listopad)
•  Košt bramborových salátů (listopad/prosinec)
•  Vánoční dílny a Tradiční zabíjačka (prosinec)

DaMboŘICE
www.damborice.cz 

Milovníky vína láká v  Dambořicích několik desítek 
vinných sklepů. Ve zlomku zde zůstaly zachovány také 
staré sklepy habánské z  16. století. V  obci, jejíž okolí 
je známé svým ropným bohatstvím, stojí za  pozor-
nost také tři hřbitovy (římskokatolický, českobratrský 
evangelický a židovský) se souborem kamenných ná-
hrobků z 19.–20. století. Tvrz stávala na místě katolic-
kého hřbitova na návrší na tzv. „klobouku“. Překrásné 
výhledy na obec budete mít z kopce u křížku Nad Dra-
hama.
Muzeum Dambořice – expozice o životě předků v obci, 
tel.: +420 518 631 325, www.damborice.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Soutěžní festival folklórních souborů (červen/čer-

venec)
•  Košt vína (duben)
•  Martinské hody (listopad)

Bukovanský mlýn
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nahlédnout do mnoha sklepních 
uliček vychutnat si odpočinek s da-
lekými rozhledy. Nocleh zvolíme 
na Bukovanském mlýně, který 
skýtá všechny možnosti – ubytová-
ní, restauraci, vinný sklep, muzeum 
i rozhlednu – na jednom místě.

PRůběh  TRasY
1. den: (Ždánická etapa) Kyjov–So-
bůlky–Věteřov–Strážovice (Sport-
land Babylon)–Stavěšice (návštěva 
muzea obce)–Nenkovice–Želeti-
ce–Násedlovice–Žarošice (návštěva 
muzea obce a poutního koste-
la)–Archlebov –Ždánice (návštěva 
Vrbasova muzea)–Lovčice (odbočka 
k milířům na pálení dřevěného uhlí, 
možnost koupání v přírodní nádrži 
Jordánek)–Nechvalín–Ostrovánky–
Bukovanský mlýn (nocleh, rozhled-
na, vinný sklep, restaurace) 
2. den: (Chřibská etapa) Bukovan-
ský mlýn–Bohuslavice (návštěva 
ART mlýna)–Čeložnice (občerstvení 
u sirného pramene)–Moravany–
Hýsly (sluneční hodiny)– sklepní 

ulička Pod Hýselskú horú–roz-
hledna Johanka–Žádovice–Kelčany 
(návštěva sklepní uličky)–Vlkoš 
(návštěva Military muzea)–Sklepní 
kolonie Vlkošské búdy–Kyjov (ná-
vštěva zámečku s muzeem, návště-
va sklepních uliček) 

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat dle 
kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských 
slavností. Účast na takové akci 
nám pak zabere minimálně půl 
dne. Vedle prohlídky historických 
pamětihodností a návštěvy a de-
gustace ve sklípcích tak můžeme 
prožít i kus živé vinařské a folklorní 
tradice přítomné zde na každém 
kroku. 
Pro milovníky přírodních krás lze 
region ždánického a chřibského 
podhůří doporučit k návštěvě 
v průběhu jarních měsíců kdy 

rozkvétají stepní lokality Adamce 
a Hovoranské lúky. V podzimních 
měsících zase převážně listnaté 
karpatské lesy hýří všemi barvami 
a mění spolu se zralými hrozny 
na vinicích krajinu do odstínů ne-
skutečných krás.   
Ke dvěma po sobě následují-
cím noclehům je možné setrvat 
na jednom místě, nebo si putování 
po stezce rozfázovat tak, že využi-
jete ubytovací možnosti v Kyjově, 
na Bukovanském mlýně, v auto-
kempingu v Ježově, ve Sportlandu 
Babylon ve Strážovicích nebo v ně-
kterém z podhorských rekreačních 
středisek. 

bZENECKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa
www.stezky.cz
mapa na stranách 162–163, 124–125, 146–147

Nejkratší vinařská stezka kopíruje hranice oblasti většinou 
po silnicích III. třídy, krátké terénní úseky nabízí široký rozhled 
do krajiny a jsou lehce sjízdné za každého počasí. Náročnější je 
jen přejezd písečného úseku od křižovatky stezek v Hrubém háji 
směrem do Bzence. Trasa okruhu navazuje na Kyjovskou, Uher-
skohradišťskou a  Strážnickou vinařskou stezku, část je v  sou-
běhu s  páteřní Moravskou vinnou stezkou. Ozdobou pestrého 
okruhu jsou ukázky lidové venkovské architektury a  návštěva 
tradičního vinařského centra regionu  protkaného sklepními 
uličkami.  Nejvyšším bodem stezky je místo dalekých výhledů 
východně od obce Újezdec, rovinatá část trasy běží na severním 
okraji lesnaté Doubravy.

Délka trasy: 26 km
Povrch: 80 % klidné silnice 3. třídy 
a 20% zpevněné a nezpevněné terénní 
úseky
Sjízdnost: většina trasy stezky celoroč-
ně, náročnější je pouze přejezd písčitého 
úseku mezi Bzencem a Hrubým hájem 
u Moravského Písku
Vhodné pro: všechny kategorie cyklistů, 
náročnější jsou kopcovité úseky Kyjov-
ské pahorkatiny v první polovině trasy
Značení: značky se stylizovaným sklep-
ním žudrem šedé barvy
Nejvyšší bod: 380 m n. m.
Nejnižší bod: 190 m n. m.
Nástupní místa: Ježov, Bzenec, Vážany, 
Moravský Písek
Vlakové nádraží na trase: Bzenec, Mo-
ravský Písek

Bzenecké sklepy
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1. den: (Ždánická etapa) Kyjov–So-
bůlky–Věteřov–Strážovice (Sport-
land Babylon)–Stavěšice (návštěva 
muzea obce)–Nenkovice–Želeti-
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VINaŘsKý REgIoN  bZENECKa 

Vinařský region Bzenecký je třetí nejmenší na Slovác-
ku (410 ha) a tvoří ho jen jedenáct vinařských obcí. Ob-
last proslavil především dodnes hojně pěstovaný Ryz-
link rýnský. V Bzenci vznikla také dvě nejvýznamnější 
vína: „Bzenecká lipka“ – víno vyrobené z hroznů Ryz-
linku rýnského, který našel na  Bzeneckou výborné 
podmínky pro uplatnění svých jakostních znaků. 
Druhým tradičním výrobkem je známkové víno „Zlatý 
Hrozen“ ze směsi odrůdových vín Neuburské, Veltlín-
ské červené rané a Sylvánské zelené, později hlavně ze 
směsi odrůd jakostních Ryzlink rýnský, Tramín červe-
ný, Rulandské bílé a Sauvignon. Dále se zde daří bílým 
odrůdám Müller-Thurgau a  Rulandské bílé a  pěstují 
se také modré odrůdy, hlavně Frankovka.

Na  TRasE bZENECKé  VINaŘsKé  sTEZKY

Nejkratší vinařská stezka je svou délkou i  profilem 
jako stvořená pro rodinný výlet. Ve  sváteční odpo-
ledne, kdy jsou silnice 3. třídy téměř bez aut, nabízí 
bezstarostnou jízdu za  poznáním kultivované kra-
jiny a  přívětivých lidských sídel, šikovných vinařů 
i  tajuplného sklepního podzemí. Několik kopečků 
v  první části etapy tvoří nejzápadnější výběžky Ky-
jovské pahorkatiny, okolí centra oblasti tvoří roviny 
Dolnomoravského úvalu.

oKRUh  oKoLo  sTaRého  hRaDU
Jižní část Bzenecké vinařské stezky tvoří okruh okolo 
Horních hor, hlavní viniční trati města Bzence. Přímo 
na trase stezky, která prochází severní částí Bzence, 
se nacházejí nejvýznamnější památky někdejšího 
královského města. Židovský hřbitov v  ulici Karla 
Čapka je středověkého původu, a z jeho více jak 1 000 
náhrobků jsou ty nejstarší z  konce 17. století. Před 
vchodem do raně barokního kostela sv. Jana Křtitele 
z počátku 18. století je na vysokém sloupu umístěna 

cenná barokní práce sousoší sv. Trojice. V  zahradě 
pseudogotického zámku roste starobylá lípa číta-
jící údajně 900 let věku. Jinak zpustlý zámek nabízí 
však také možnost návštěvy zámeckých sklepů. 
Bzenec nakonec opouštíme silnicí v  severním směru 
a po pravé ruce míjíme řadu portálů sklepní uličky.   
Silnice klikatící se údolím nás přivede do  Těmic. 
Chráněnou památkou osady je žudro na  lidovém 
domě čp. 48, který pochází z poloviny 19. století. Dal-
ší osadou na stezce je pak Domanín, zdejší kostel sv. 
Václava, který se může pochlubit kvalitními obrazy 
Ignáce Raaba. Stoupání nad obec končí u  kamen-
ného kříže, kde trasa stezky odbočuje do  otevřené 
krajiny. Odpočívka v  trati Pusté je místem dalekých 
výhledů i dokladem religiozity kraje.
Sjezdem mezi vinicemi k Hrubému háji vstupuje stez-
ka do  Dolnomoravského úvalu, rozsáhlé sníženiny 
a  unikátní oblastí Vátých písků. V  místě, kde se po-
tkává s  Uherskohradišťskou, zatáčí Bzenecká stez-
ka doprava a  krátkým písčitým úsekem spěje zpět 
do centra oblasti. 

bZENEC
www.bzenec.cz 

Královské město, které oslaví v roce 2015 milénium své 
existence, je dnes známé především tradičním pěsto-
váním znamenitého vína. Podle dochovaných histo-
rických dokladů měli čeští králové v Bzenci své vinice 
a  ve  sklepech starého bzeneckého hradu dobrá vína. 
Mezi pamětihodnosti Bzence patří novogotický zámek 
se sklepy, židovský hřbitov s více než 1 000 náhrobky 
či zřícenina kaple sv. Floriána a Šebestiána, již najde-
te na kopci nad městem. Prvotřídní vinařské trati jsou 
rozloženy na jižních svazích v okolí města. Vinohrady 
měly z  dnešního pohledu podivné místní názvy:  Psí 
hora, Kožuchy, Podhradí  (dnes pro mechanizaci ne-
přístupný), Maršálky, Grefty, Růžené, Čihůvky, Havaly, 
Horní hora, Prostřední hora, Kněží hora a Cukmantly. 
V  horenských knihách se dozvídáme, že sklepům se 

ve  Bzenci říkalo plže. Sklepy jsou kopané ve  spraši, 
vrstva zeminy nad nimi dosahuje někde i  20 metrů. 
Nejstarší sklepy ve městě jsou ve „zmolách“ pod návr-
ším zvaným Starý hrad – o sklepě č. 59 tvrdí jeho ma-
jitel, že pochází z roku 1124. Šikmé a křivolaké chodby 
sklepů, někdy i 70 m dlouhé (jeden z nejdelších bzenec-
kých sklepů má číslo 84 a  najdete ho za  Müllerovým 
domem) byly převážně vyzděny teprve na počátku 20. 
století. Sklepní ulička v  Barákách existuje už 200 let, 
ale současná podoba většiny sklepů pochází z 60. let 
minulého století. V  letech 1984–1890 byl vybudován 
areál vinných sklepů „Na  Těmické“. Nejrozsáhlejší je 
sklepní labyrint pod zámkem, který byl podle pověsti 
propojen chodbami s  hradem Buchlov. Uvnitř se na-
cházejí obří sudy, které místní řezbář František Budař 
vyzdobil motivy z bzeneckých dějin. Pod restaurací So-
kolovna, v bývalém sklepě hraběcího pivovaru, probí-
há proslavený prvomájový košt vín.
Expozice města Bzenec – tel.: +420 518 384 609, 
www.bzenec.cz
Židovský hřbitov a židovská čtvrť – 
tel.: +420 518 306 411, www.bzenec.cz
Zámecké sklepy – Zámecké vinařství 
Bzenec s.r.o., tel.: +420 518 384 124, 
sekretariat@zameckevinarstvi.cz, 
www.zameckevinarstvi.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Prvomájová výstava vín (1. května) ve sklepních 

prostorách pod Sokolovnou
•  Galerie Rýnských Ryzlinků České republiky (srpen), 

sklepní prostory pod Sokolovnou, www.galerierr.cz 
•  Bzenecké Krojované Vinobraní (září), centrum měs-

ta, zámecký areál, nádvoří bzeneckého zámku nebo 
sklepení pod Sokolovnou, víchy 

•  Bzenecké Svatomartinské slavnosti (listopad), ná-
městí, prostor u zámku, sklepení pod Sokolovnou 

TěMICE
www.temice.cz   

Nachází se zde několik historicky cenných budov jako 
například budova mateřské školy, dům rodiny Klinge-
lovi a starý mlýn.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Těmický fašaňk (před postní dobou), masopustní 

obchůzka maškar 
•  Košt vín (březen) 
•  Slovácké hody s věncem a káčery (listopad) 

DoMaNÍN
www.domanin.eu   

Jádrem Domanína je tzv. Klášterní dvůr – barokní 
trojkřídlá stavba využívaná k hospodářským účelům. 

V  centru je i  kostel sv. Václava a  fara, obě postavené 
na místě starších budov v 18. století. Slavnou osobnos-
tí obce je Libuše Domanínská, operní pěvkyně a drži-
telka ceny Thálie.

ÚsEK  JEžoV–VÁžaNY 
Severní větev Bzenecké vinařské stezky představuje 
spojnici mezi Kyjovským a  Uherskohradišťským regi-
onem. Na  západním okraji obce Ježov začíná stezka 
krátkým stoupáním do  Žeravic. Osada, jejíž historie 
sahá do 13. století, je nejen významnou vinařskou obcí 
s bohatým spolkovým životem, ale také místem pozo-
ruhodných architektonických a historických památek: 
barokního kostela zasvěceného Stětí sv. Jana z  roku 
1722, pomník T. G. Masaryka před kostelem je jednou 
z  mála soch zakladatele novodobého českého státu, 
který nebyl v době komunistické diktatury odstraněn. 
Místní hřbitov zdobí ojedinělá hřbitovní kaple svaté 
Barbory se šindelovou střechou.
Po sjezdu k Fibingerovu mlýnu a odbočce doleva smě-
rem na  Syrovín se stezka zvedá ke  svému nejvyšší-
mu bodu, obci Újezdec. Kaple Panny Marie Bolestné 
na okraji Syrovína je architektonicky hodnotná pozd-
ně barokní stavba, farní kostel Obrácení svatého Pav-
la je z roku 1716. Újezdec, osada položená 380 m n. m. , 
je díky své poloze místem prvotřídních viničních tratí. 
Za obcí opouští trasa stezky silnici a odbočuje zpevně-
ným terénem do Vážan. V nejvyšším bodě se přes zele-
ná údolí otevírá široký výhled na věnec pohoří do všech 
světových stran. Ve Vážanech Bzenecká vinařská stez-
ka přerušuje svou pouť a navazuje zde na trasu Morav-
ské vinné stezky ve směru na Uherskohradišťsko.

Zámek v Bzenci

Bzenecká lípa Na stezkách Bzenecka
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Horní hora, Prostřední hora, Kněží hora a Cukmantly. 
V  horenských knihách se dozvídáme, že sklepům se 

ve  Bzenci říkalo plže. Sklepy jsou kopané ve  spraši, 
vrstva zeminy nad nimi dosahuje někde i  20 metrů. 
Nejstarší sklepy ve městě jsou ve „zmolách“ pod návr-
ším zvaným Starý hrad – o sklepě č. 59 tvrdí jeho ma-
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kolovna, v bývalém sklepě hraběcího pivovaru, probí-
há proslavený prvomájový košt vín.
Expozice města Bzenec – tel.: +420 518 384 609, 
www.bzenec.cz
Židovský hřbitov a židovská čtvrť – 
tel.: +420 518 306 411, www.bzenec.cz
Zámecké sklepy – Zámecké vinařství 
Bzenec s.r.o., tel.: +420 518 384 124, 
sekretariat@zameckevinarstvi.cz, 
www.zameckevinarstvi.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Prvomájová výstava vín (1. května) ve sklepních 

prostorách pod Sokolovnou
•  Galerie Rýnských Ryzlinků České republiky (srpen), 

sklepní prostory pod Sokolovnou, www.galerierr.cz 
•  Bzenecké Krojované Vinobraní (září), centrum měs-

ta, zámecký areál, nádvoří bzeneckého zámku nebo 
sklepení pod Sokolovnou, víchy 

•  Bzenecké Svatomartinské slavnosti (listopad), ná-
městí, prostor u zámku, sklepení pod Sokolovnou 

TěMICE
www.temice.cz   

Nachází se zde několik historicky cenných budov jako 
například budova mateřské školy, dům rodiny Klinge-
lovi a starý mlýn.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Těmický fašaňk (před postní dobou), masopustní 

obchůzka maškar 
•  Košt vín (březen) 
•  Slovácké hody s věncem a káčery (listopad) 

DoMaNÍN
www.domanin.eu   

Jádrem Domanína je tzv. Klášterní dvůr – barokní 
trojkřídlá stavba využívaná k hospodářským účelům. 

V  centru je i  kostel sv. Václava a  fara, obě postavené 
na místě starších budov v 18. století. Slavnou osobnos-
tí obce je Libuše Domanínská, operní pěvkyně a drži-
telka ceny Thálie.

ÚsEK  JEžoV–VÁžaNY 
Severní větev Bzenecké vinařské stezky představuje 
spojnici mezi Kyjovským a  Uherskohradišťským regi-
onem. Na  západním okraji obce Ježov začíná stezka 
krátkým stoupáním do  Žeravic. Osada, jejíž historie 
sahá do 13. století, je nejen významnou vinařskou obcí 
s bohatým spolkovým životem, ale také místem pozo-
ruhodných architektonických a historických památek: 
barokního kostela zasvěceného Stětí sv. Jana z  roku 
1722, pomník T. G. Masaryka před kostelem je jednou 
z  mála soch zakladatele novodobého českého státu, 
který nebyl v době komunistické diktatury odstraněn. 
Místní hřbitov zdobí ojedinělá hřbitovní kaple svaté 
Barbory se šindelovou střechou.
Po sjezdu k Fibingerovu mlýnu a odbočce doleva smě-
rem na  Syrovín se stezka zvedá ke  svému nejvyšší-
mu bodu, obci Újezdec. Kaple Panny Marie Bolestné 
na okraji Syrovína je architektonicky hodnotná pozd-
ně barokní stavba, farní kostel Obrácení svatého Pav-
la je z roku 1716. Újezdec, osada položená 380 m n. m. , 
je díky své poloze místem prvotřídních viničních tratí. 
Za obcí opouští trasa stezky silnici a odbočuje zpevně-
ným terénem do Vážan. V nejvyšším bodě se přes zele-
ná údolí otevírá široký výhled na věnec pohoří do všech 
světových stran. Ve Vážanech Bzenecká vinařská stez-
ka přerušuje svou pouť a navazuje zde na trasu Morav-
ské vinné stezky ve směru na Uherskohradišťsko.

Zámek v Bzenci

Bzenecká lípa Na stezkách Bzenecka
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žERaVICE
obeczeravice.cz   

O proslulosti žeravického vinařství svědčí, že v minu-
losti zde mělo své vinohrady i  olomoucké biskupství 
a klášter Hradisko v Olomouci. Roku 1503 pak dostalo 
městečko povolení šenkovat vlastní víno. Dnes mi-
lovníky vína potěší zejména vinné sklepy v  Mezihoří. 
Nejstarším a dodnes používaným je sklep z roku 1781. 
Žeravice se také pyšní tím, že zde byl v  roce 1616 or-
dinován na kněze Jan Amos Komenský. Učiteli národů, 
ale také lidovému umění a řemeslům je věnována ex-
pozice v pamětním domě, v němž jsou zachovány zbyt-
ky původních zdí s dobovými nápisy.
Památník Jana Amose Komenského – 
tel.: +420 518 626 022, www.obeczeravice.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava a košt vín (únor)
•  Dožínky (červenec)

•  Hody (září)
•  Ochutnávka svatomartinských a mladých vín 
 (listopad) – vinařství Žůrek

sYRoVÍN
www.syrovin.cz  

Syrovín proslavilo výborné víno, výskyt perenospory 
na konci 18. století však většinu vinic zahubil. V sou-
časné době se pěstuje hlavně Burgundské šedé, bílé 
nebo Ryzlink na rozloze 32 ha. Na někdejší slávu upo-
míná větší množství lochů (sklepů), které sloužili jako 
spižírny v době míru a úkryty v době válek a nepokojů.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Císařské hody (třetí sobota a neděle říjnová)

ÚJEZDEC
www.ujezdec.cz 

Vinicemi a vínem byl Újezdec proslulý již v 16. století. 
Vinařství se tak rychle vyrovnalo i z postižení Třicetile-
tou válkou a brzy znovu vzkvétalo. Už v roce 1667 měl 
radnici a  dva masné krámy. Roku 1720 náleželo obci 
právo šenkovat svá vína – tehdy tu byly i  tři panské 
sklepy. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Petropavlovské hodky (v závěru června)
•  Královské hody Havlovské (3. neděle v říjnu) probí-

hají v kruhu rodinném

VÁžaNY
www.obecvazany.cz     

Rozhledna na kopci Doubí (358 m) má trámovou kon-
strukci s  kovovým schodištěm, a  s  krytým ochozem 
8  m nad zemí. Odtud se otevře překvapivě rozsáhlý 
výhled. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Josefský košt vín (březen) 
•  Slovácké hody s právem 

TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

K  projetí 26  km Bzenecké vinař-
ské stezky stačí bohatě jeden den. 
Protože její trasa netvoří uzavřený 
okruh, je možné zkombinovat ná-
vštěvu všech obcí za  pomoci dal-
ších stezek v regionu vyznačených. 
Ozdobou okruhu je lidová architek-
tura a  návštěva tradičního vinař-

ského centra oblasti protkaného 
sklepními uličkami.

PRůběh  TRasY
Vlkoš–Ježov–Žeravice–Syrovín–
Újezdec–Vážany–Ořechov–Těmice–
Domanín–Bzenec 

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Ježov: kostel sv. Jakuba, vinařství 
U Kolajů

Žeravice: kostel Stětí sv. Jana Kři-
tele, hřbitovní kaple sv. Barbory, 
památník J. A. Komenského
Vážany: rozhledna Doubí
Těmice: dům č. 48 se žudrem
Bzenec: zámecký park s Bzeneckou 
lípou, zámecké sklepy, zřícenina 
kaple na Starém hradě

Žeravice

UhERsKohRaDIšťsKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa
www.stezky.cz
mapa na stranách 162–163, 146–147

Jen mírně zvlněnou pahorkatinou, po klidných silnicích a cyklo-
stezkách vede část trasy jako stvořená pro celodenní rodinný vý-
let. Na své si přijdou milovníci vína, lidové architektury i historic-
kých a přírodních památek. Ze slovácké metropole směrem na jih 
se vydává trasa po klidné a bezpečné cyklostezce v blízkosti řeky 
Moravy. Na  rozcestí u  Kostelan můžete pokračovat pohodovou 
jízdou podél řeky a  vinicemi do  Polešovic nebo se vydat na  jih 
do Ostrožské Nové Vsi s vyhlášenými lázněmi, půjčovnou loďek 
a přírodním koupalištěm. Z Ostrožské Lhoty na východ vede ces-
ta okrajem Dolňácka, oblasti bohaté historie a živého folklóru.

Délka trasy: 75 km
Povrch: zpevněný povrch cyklostezek 
a klidných komunikací pro motorová 
vozidla
Sjízdnost: celoroční, centrální část 
vhodná pro rodiny s dětmi
Vhodné pro: všechny kategorie cyklo-
turistů
Značení: značky se stylizovaným sklep-
ním žúdrem fialové barvy 
Nejvyšší bod: 290 m n. m.
Nejnižší bod: 175 m n. m.
Nástupní místa: Uherské Hradiště, Vlč-
nov, Hluk, Uherský Ostroh, Moravský 
Písek, Polešovice 
Nádraží na trase: Uherské Hradiště, 
Nedakonice, Vésky, Moravský Písek, 
Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves  
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VINaŘsKý  REgIoN 
UhERsKohRaDIšťsKa

Na Uherskohradišťsku, kde leží nejseverněji položené 
vinice jižní Moravy v  trati Paniháj u  Kudlovic, dozrá-
vají hrozny pomaleji a díky této skutečnosti si zacho-
vávají větší množství aromatických látek. Výborně se 
zde daří především bílým rulandským odrůdám a Ryz-
linku rýnskému, plná a aromatická vína dávají zdejší 
vinice i  u  odrůd Müller-Thurgau a  Veltlínské zelené. 
Jednou z nejrozšířenějších odrůd je Muškát moravský. 
Zkřížením Muškátu Ottonel a Prachtraube v Polešovi-
cích dal Ing. V. Křivánek moravským vinařům voňavou 
a lahodnou odrůdu vhodnou ke konzumaci i jako sou-
část známkových vín. Méně jsou v regionu zastoupeny 
červené odrůdy, které zde často nedosahují potřebné 
cukernatosti. V nejsevernější části Slovácké vinařské 
podoblasti se nachází 27 vinařských obcí, ve kterých 
hospodaří přes 290 pěstitelů.

Na  TRasE  UhERsKohRaDIšťsKé 
VINaŘsKé  sTEZKY

Síť cyklotras pod společným názvem Uherskohra-
dišťská vinařská stezka má převážně rovinatou tra-
su vedoucí zčásti po  kvalitních obslužných komuni-
kacích, na Ostrožsku po vyhrazených cyklostezkách. 
Náročnější úseky představuje několik kopcovitých 
partií v  oblasti Hlucké pahorkatiny na  východě. 
Na  trase si své přijdou milovníci vína, lidové archi-
tektury i historických a přírodních památek, a zejmé-
na pak milovníci slováckého folklóru. Jako jediná 

z  Moravských vinařských stezek je většinou svého 
průběhu situovaná na území Zlínského kraje.

oKRUh  Na sTEZCE
Královské město založené Přemyslem Otakarem II. 
jako pevnost proti Uhrům, neslo původní název Nový 
Velehrad. Středověký půdorys náměstí doplňují čás-
tečně zachovalé hradby, ve středu města je jeden rene-
sanční dům a  několik barokních staveb. Významnou 
památkou je jezuitský klášter s  farním kostelem sv. 
Františka Xaverského, od  14. století sídlila ve  městě 
početná židovská komunita.
Z města nás stezka vyvede zajížďkou přes vinohradní 
tratě do  části Mařatice, kde čeká jedna z  nejkrásněj-
ších sklepních lokalit na Moravě. O kus dál dorazíme 
do Sadů, odkud je možné udělat odbočku na velkomo-
ravskou akropoli nad obcí, kde byly odkryty základy 
baziliky a další stopy po stavbách. Návrší skýtá krás-
ný výhled na hradišťskou aglomeraci s Buchlovskými 
vrchy v pozadí. 
Po  silnici míjíme Vésky a  v  Popovicích můžeme zařa-
dit přestávku návštěvou zdejšího Potomákova mu-
zea lidových krojů. Stavebně jedinečný menší soubor 
vinných sklepů roztroušených podél silnice najdeme 
ve Veletinách. Bohužel poté, co vinice a sklepy nahra-
dily ovocné sady,  jsou stavby užívány a udržovány jen 
ojediněle a chátrají. 
Třítisícové městečko Vlčnov, známé především jako 
místo národopisných slavností s Jízdou králů, je ma-
lebným skanzenem venkovského života na Dolňácku, 
místně zvaném též Záhoří. Stezku procházející osadou 
lemují ukázky lidové architektury – barevná průče-
lí okapově orientovaných domů se sýpkami v  pod-
střeší, tradiční hospodářské stavby v  podobě stodol 
a  seníků, kapličky, kříže a  Boží muka připomínající 
smutné či podivuhodné události. V  rolnickém domě 
s doškovou střechou z 19. století je umístěna stálá ex-
pozice hospodářství Muzea Jana Ámose Komenského 
v Uherském Brodě. Do obce vjedeme ve směru od kopce 
Myšince, na jehož úpatí se bělají ladná průčelí vlčnov-
ských búd. Přízemní lisovny bez sklepů jsou vinařský-
mi stavbami vyskytujícími se pouze na Uherskobrod-
sku, a  tak tento rozsáhlý soubor v  Kojinách podléhá 
památkové ochraně. 
Dolní Němčí trpělo v  minulosti častými nájezdy ne-
přátel, za tatarských vpádů byl vypálen i hrad Lucko 
na  vrchu Stará hora, podle něhož se ve  středověku 
nazýval celý kraj. Obcí prochází stezka kolem po-
toka a  krátkým úsekem po  místní komunikaci. Dále 
na Hluk pak vede nová cyklostezka, která nás přive-
de až Šárovcově tvrzi, nejproslulejší památce Hluku. 

Původně gotickou tvrz ze 14. století renesančně pře-
stavěli pánové z  Kunovic, za  jejichž panování byla 
ves v 16. století povýšena na městečko. Samo město, 
východní výspa Slováckého Dolňácka, leží v  oblasti 
starého osídlení z  doby předslovanské. Od  konce 13. 
století byla osada samostatným feudálním statkem. 
Díky zdravému patriotismu místních lidí se ve  městě 
zachovala řada lidových staveb. 
Cyklostezka opouští Hluk na  okraji vinařské trati 
Husí hora a kopíruje tok potoka Okluky až do Ostrož-
ské Lhoty. Ves poprvé připomínanou roku 1371 jako 
Velká Lhota zdobí kostel sv. Jakuba Staršího z  roku 
1908. Silniční úsek nás dovádí do  Ostrožské Nové 
Vsi. V blízkosti obce se nachází největší vodní plocha 
v regionu. Rozsáhlá jezera nazývaná „Slováckým mo-
řem“ nabízí výborné podmínky pro rekreaci a rybaře-
ní. Chloubou obce jsou lázně, které využívají sirných 
pramenů k  léčbě nemocí pohybového ústrojí. Minout 
byste neměli ani vinotéku U sv. Vavřinca na novoves-
ké návsi. Ruku nad kvalitou zdejších vín drží patron 
moravských vinařů a výběr z 1500 vzorků vín z celého 
světa doplňují speciality k vínu. 
Poslední úsek okruhu nás okolo štěrkových jezer do-
vede na  cyklotrasy lužními lesy na  soutoku Moravy 
a  Olšavy. U  přírodní památky Kostelanská tůň u  ná-
věstí před bývalou rybářskou osadou se připojuje 
spojnice z  Podchřibí. Po  břehu Moravy a  Kunovským 
lesem se vrátíme do centra Uherského Hradiště.

UhERsKé  hRaDIšTě
www.mesto-uh.cz; www.uherske-hradiste.cz

Uherské Hradiště je metropolí Slovácka, sídlem muzea 
i  galerií, dějištěm mnoha akcí a  pokladnicí plnou ar-
chitektonických skvostů z  nejrůznějších epoch. Musíte 
vidět: Starou radnici ze 13. století, kostel sv. Františka 
Xaverského, barokní lékárnu, refektář Františkánského 
kláštera, renesanční Hotel Slunce nebo gotickou kapli 
sv. Alžběty. 

Vinařské zážitky si odvezete, vydáte-li se do  městské 
části Mařatice. Vinohrady si zde drželi hradišťští měš-
ťané už od 16. století a rozhodně je zde co ochutnat i vi-
dět. Nadsklepní domy štítové orientace, často uprave-
né jako přepychové letní domky, byly už od doby první 
republiky považovány za jednu z nejkrásnějších ukázek 
slovácké sklepní architektury. Stavby, které vznikly 
nadstavbou původních zemních sklepů, si oblíbila ne-
jedna významná osobnost našich dějin. Na lahodném 
víně si zde pochutnávali například malíři Mikoláš Aleš, 
Antonín Slavíček, spisovatel Alois Jirásek i bratři Upr-
kovi. Stěny domu č. 367 tak zdobí malby od Joži Uprky. 
V barokním domě s vinárnou U Lisu můžete obdivovat 
zachovalý vřetenný lis na hrozny.
Na  Mařatické vinohrady a  měšťanské vinné sklepy 
ve Vinohradské ulici navazuje přírodní a kulturně-his-
torický areál Park Rochus, který nabízí značený vyhlíd-
kový turistický okruh, poutní kapli sv. Rocha ve středu 
areálu nebo například rozhlednu na  Rovnině. Konají 
se zde také pravidelné akce pro veřejnost. Z mařatic-
kých vinohradů vychází při  Slováckých slavnostech 
vína a otevřených památek slavnostní průvod a večer 
se ve vinných sklepech U Lisu, U Marholtů, U Dvořáků, 
U Skryjů, U Musilů a ve Vinném sklepě Synot uskuteční 
ochutnávky vín a posezení při cimbálové muzice.
Městské informační centrum Uherské Hradiště – 
Masarykovo nám. 21, tel.: +420 572 525 525-6, 
mic@uherske-hradiste.cz
Slovácké muzeum – Smetanovy sady 179, 
tel.: +420 572 556 556, +420 572 551 370, 
info@slovackemuzeum.cz, www.slovackemuzeum.cz
Baťův kanál – Přístav Uherské Hradiště – www.bata-
canal.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín Míkovice (únor) www.mikovice.eu
•  Výstava vín Traplice (březen) www.traplice.cz
•  Výstava vín Mařatice (květen)
•  Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 

Františkánský klášter v Uh. HradištiUherské Hradiště Vlakové nádraží v Uh. Hradišti

Slavnosti vína v Uherském Hradišti
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VINaŘsKý  REgIoN 
UhERsKohRaDIšťsKa

Na Uherskohradišťsku, kde leží nejseverněji položené 
vinice jižní Moravy v  trati Paniháj u  Kudlovic, dozrá-
vají hrozny pomaleji a díky této skutečnosti si zacho-
vávají větší množství aromatických látek. Výborně se 
zde daří především bílým rulandským odrůdám a Ryz-
linku rýnskému, plná a aromatická vína dávají zdejší 
vinice i  u  odrůd Müller-Thurgau a  Veltlínské zelené. 
Jednou z nejrozšířenějších odrůd je Muškát moravský. 
Zkřížením Muškátu Ottonel a Prachtraube v Polešovi-
cích dal Ing. V. Křivánek moravským vinařům voňavou 
a lahodnou odrůdu vhodnou ke konzumaci i jako sou-
část známkových vín. Méně jsou v regionu zastoupeny 
červené odrůdy, které zde často nedosahují potřebné 
cukernatosti. V nejsevernější části Slovácké vinařské 
podoblasti se nachází 27 vinařských obcí, ve kterých 
hospodaří přes 290 pěstitelů.

Na  TRasE  UhERsKohRaDIšťsKé 
VINaŘsKé  sTEZKY

Síť cyklotras pod společným názvem Uherskohra-
dišťská vinařská stezka má převážně rovinatou tra-
su vedoucí zčásti po  kvalitních obslužných komuni-
kacích, na Ostrožsku po vyhrazených cyklostezkách. 
Náročnější úseky představuje několik kopcovitých 
partií v  oblasti Hlucké pahorkatiny na  východě. 
Na  trase si své přijdou milovníci vína, lidové archi-
tektury i historických a přírodních památek, a zejmé-
na pak milovníci slováckého folklóru. Jako jediná 

z  Moravských vinařských stezek je většinou svého 
průběhu situovaná na území Zlínského kraje.

oKRUh  Na sTEZCE
Královské město založené Přemyslem Otakarem II. 
jako pevnost proti Uhrům, neslo původní název Nový 
Velehrad. Středověký půdorys náměstí doplňují čás-
tečně zachovalé hradby, ve středu města je jeden rene-
sanční dům a  několik barokních staveb. Významnou 
památkou je jezuitský klášter s  farním kostelem sv. 
Františka Xaverského, od  14. století sídlila ve  městě 
početná židovská komunita.
Z města nás stezka vyvede zajížďkou přes vinohradní 
tratě do  části Mařatice, kde čeká jedna z  nejkrásněj-
ších sklepních lokalit na Moravě. O kus dál dorazíme 
do Sadů, odkud je možné udělat odbočku na velkomo-
ravskou akropoli nad obcí, kde byly odkryty základy 
baziliky a další stopy po stavbách. Návrší skýtá krás-
ný výhled na hradišťskou aglomeraci s Buchlovskými 
vrchy v pozadí. 
Po  silnici míjíme Vésky a  v  Popovicích můžeme zařa-
dit přestávku návštěvou zdejšího Potomákova mu-
zea lidových krojů. Stavebně jedinečný menší soubor 
vinných sklepů roztroušených podél silnice najdeme 
ve Veletinách. Bohužel poté, co vinice a sklepy nahra-
dily ovocné sady,  jsou stavby užívány a udržovány jen 
ojediněle a chátrají. 
Třítisícové městečko Vlčnov, známé především jako 
místo národopisných slavností s Jízdou králů, je ma-
lebným skanzenem venkovského života na Dolňácku, 
místně zvaném též Záhoří. Stezku procházející osadou 
lemují ukázky lidové architektury – barevná průče-
lí okapově orientovaných domů se sýpkami v  pod-
střeší, tradiční hospodářské stavby v  podobě stodol 
a  seníků, kapličky, kříže a  Boží muka připomínající 
smutné či podivuhodné události. V  rolnickém domě 
s doškovou střechou z 19. století je umístěna stálá ex-
pozice hospodářství Muzea Jana Ámose Komenského 
v Uherském Brodě. Do obce vjedeme ve směru od kopce 
Myšince, na jehož úpatí se bělají ladná průčelí vlčnov-
ských búd. Přízemní lisovny bez sklepů jsou vinařský-
mi stavbami vyskytujícími se pouze na Uherskobrod-
sku, a  tak tento rozsáhlý soubor v  Kojinách podléhá 
památkové ochraně. 
Dolní Němčí trpělo v  minulosti častými nájezdy ne-
přátel, za tatarských vpádů byl vypálen i hrad Lucko 
na  vrchu Stará hora, podle něhož se ve  středověku 
nazýval celý kraj. Obcí prochází stezka kolem po-
toka a  krátkým úsekem po  místní komunikaci. Dále 
na Hluk pak vede nová cyklostezka, která nás přive-
de až Šárovcově tvrzi, nejproslulejší památce Hluku. 

Původně gotickou tvrz ze 14. století renesančně pře-
stavěli pánové z  Kunovic, za  jejichž panování byla 
ves v 16. století povýšena na městečko. Samo město, 
východní výspa Slováckého Dolňácka, leží v  oblasti 
starého osídlení z  doby předslovanské. Od  konce 13. 
století byla osada samostatným feudálním statkem. 
Díky zdravému patriotismu místních lidí se ve  městě 
zachovala řada lidových staveb. 
Cyklostezka opouští Hluk na  okraji vinařské trati 
Husí hora a kopíruje tok potoka Okluky až do Ostrož-
ské Lhoty. Ves poprvé připomínanou roku 1371 jako 
Velká Lhota zdobí kostel sv. Jakuba Staršího z  roku 
1908. Silniční úsek nás dovádí do  Ostrožské Nové 
Vsi. V blízkosti obce se nachází největší vodní plocha 
v regionu. Rozsáhlá jezera nazývaná „Slováckým mo-
řem“ nabízí výborné podmínky pro rekreaci a rybaře-
ní. Chloubou obce jsou lázně, které využívají sirných 
pramenů k  léčbě nemocí pohybového ústrojí. Minout 
byste neměli ani vinotéku U sv. Vavřinca na novoves-
ké návsi. Ruku nad kvalitou zdejších vín drží patron 
moravských vinařů a výběr z 1500 vzorků vín z celého 
světa doplňují speciality k vínu. 
Poslední úsek okruhu nás okolo štěrkových jezer do-
vede na  cyklotrasy lužními lesy na  soutoku Moravy 
a  Olšavy. U  přírodní památky Kostelanská tůň u  ná-
věstí před bývalou rybářskou osadou se připojuje 
spojnice z  Podchřibí. Po  břehu Moravy a  Kunovským 
lesem se vrátíme do centra Uherského Hradiště.

UhERsKé  hRaDIšTě
www.mesto-uh.cz; www.uherske-hradiste.cz

Uherské Hradiště je metropolí Slovácka, sídlem muzea 
i  galerií, dějištěm mnoha akcí a  pokladnicí plnou ar-
chitektonických skvostů z  nejrůznějších epoch. Musíte 
vidět: Starou radnici ze 13. století, kostel sv. Františka 
Xaverského, barokní lékárnu, refektář Františkánského 
kláštera, renesanční Hotel Slunce nebo gotickou kapli 
sv. Alžběty. 

Vinařské zážitky si odvezete, vydáte-li se do  městské 
části Mařatice. Vinohrady si zde drželi hradišťští měš-
ťané už od 16. století a rozhodně je zde co ochutnat i vi-
dět. Nadsklepní domy štítové orientace, často uprave-
né jako přepychové letní domky, byly už od doby první 
republiky považovány za jednu z nejkrásnějších ukázek 
slovácké sklepní architektury. Stavby, které vznikly 
nadstavbou původních zemních sklepů, si oblíbila ne-
jedna významná osobnost našich dějin. Na lahodném 
víně si zde pochutnávali například malíři Mikoláš Aleš, 
Antonín Slavíček, spisovatel Alois Jirásek i bratři Upr-
kovi. Stěny domu č. 367 tak zdobí malby od Joži Uprky. 
V barokním domě s vinárnou U Lisu můžete obdivovat 
zachovalý vřetenný lis na hrozny.
Na  Mařatické vinohrady a  měšťanské vinné sklepy 
ve Vinohradské ulici navazuje přírodní a kulturně-his-
torický areál Park Rochus, který nabízí značený vyhlíd-
kový turistický okruh, poutní kapli sv. Rocha ve středu 
areálu nebo například rozhlednu na  Rovnině. Konají 
se zde také pravidelné akce pro veřejnost. Z mařatic-
kých vinohradů vychází při  Slováckých slavnostech 
vína a otevřených památek slavnostní průvod a večer 
se ve vinných sklepech U Lisu, U Marholtů, U Dvořáků, 
U Skryjů, U Musilů a ve Vinném sklepě Synot uskuteční 
ochutnávky vín a posezení při cimbálové muzice.
Městské informační centrum Uherské Hradiště – 
Masarykovo nám. 21, tel.: +420 572 525 525-6, 
mic@uherske-hradiste.cz
Slovácké muzeum – Smetanovy sady 179, 
tel.: +420 572 556 556, +420 572 551 370, 
info@slovackemuzeum.cz, www.slovackemuzeum.cz
Baťův kanál – Přístav Uherské Hradiště – www.bata-
canal.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín Míkovice (únor) www.mikovice.eu
•  Výstava vín Traplice (březen) www.traplice.cz
•  Výstava vín Mařatice (květen)
•  Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 

Františkánský klášter v Uh. HradištiUherské Hradiště Vlakové nádraží v Uh. Hradišti

Slavnosti vína v Uherském Hradišti
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(září), www.slavnostivinauh.cz 
•  Na kole vinohrady Uherskohradišťska (duben  

a říjen)
•  Žehnání Svatomartinského vína (listopad) 

KUNoVICE
www.mesto-kunovice.cz 

Nejvýznamnější kulturní památkou Kunovic je kostel 
sv. Petra a Pavla pocházející z období vrcholné gotiky. 
V okolí kostela je duchovní park, jehož dominantou je 
sousoší Ježíš Kristus a  apoštolové. Za  prohlídku stojí 
i  Památkový domek reprezentující lidové stavitelství 
Slovácka. Kunovice prosluly výrobou letadel a mnohé 
návštěvníky láká expozice Leteckého muzea a nejrůz-
nější adrenalinové akce s  létáním spojené vč. tande-
mových seskoků.
Městské informační centrum – Na Rynku 886, tel.: 
+420 572 549 999, mic@mesto-kunovice.cz
Letecké muzeum Kunovice – ul. Letecká, 
tel.: +420 774 124 445, info@slovackemuzeum.cz, 
www.slovackemuzeum.cz 
Slovácký aeroklub Kunovice – Letecká 1383, 
tel.: +420 572 549 680, info@lkku.cz, www.lkku.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Jízda králů (květen, jednou za 2 roky, nejbližší 2014) 
•  Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto 

(červen)

saDY
Vesnička, dnes místní část města Uherské Hradiště, 
proslula národní kulturní památkou Špitálky. Ta za-
hrnuje velkomoravskou akropoli na  tzv. metropolitní 

výšině zvané Derfla s pozůstatky významného církev-
ního komplexu z období Velkomoravské říše, možného 
místa posledního odpočinku krále Svatopluka nebo 
arcibiskupa Metoděje. Základy sakrálního komplexu 
s  baptisteriem odpovídá popisu z  9. století o  hrobu 
sv. Metoděje, avšak našel se prázdný. Byl zde objeven 
i honosný hrob v železem kované rakvi pohřbeného vý-
znamného velmože, podle charakteru hrobu křesťana 
na  samém vrcholu velkomoravské společnosti, mož-
ná samotného krále Svatopluka. Severně od zděného 
komplexu výzkum objevil povrchové objekty s  kůlo-
vými konstrukcemi jako pozůstatky 15 srubů velko-
moravského sídliště a  jižně od  komplexu pozůstatky 
dřevěné halové stavby. K areálu patřilo ještě 87 hrobů 
z  té doby. Byl zde nalezen i  olověný křížek s  řeckým 
nápisem a obrazem ukřižovaného (dokládající, že zde 
působili kněží řeckého původu, existuje pravděpodob-
ný závěr, že areál na sadské výšině byl centrem morav-
ského arcibiskupství, a tedy sídlem Metodějovým).
Archeologická lokalita Sady-Špitálky – 
tel.: +420 572 556 556, www.slovackemuzeum.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín  (březen)

PoPoVICE
www.popovice.cz 
Původně se rozeznávaly dvojí Popovice, Dolní a  Hor-
ní; Horní Popovice jsou dnešní Popovice. Farní kos-
tel Panny Marie Růžencové byl vybudován v roce 1937; 
upoutává pozornost lidově uměleckými jesličkami. 
Soukromé muzeum rodiny Potomáků s kompletní sbír-
kou lidových krojů jednoho krojového mikroregionu je 
unikátem. Zachycuje kunovský kroj, jak v jeho historic-
kém vývoji, tak i ve všech kdysi užívaných obměnách. 
Tak ucelený sbírkový fond lidového umění mikroregi-
onu dolního Poolšaví nemá na našem území obdoby. 
Potomákovo muzeum lidových krojů – Popovice 39, 
tel.: +420 572 574 097 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Tradiční josefovská výstava vín (březen)

PoDoLÍ
www.obeccpodoli.cz 

Jedna z původních uliček Podolí svůj název Sklepničky 
získala podle sklepů, které byly zakopávány do svahů. 
Nejstarší z  původních sklepů, který patřil velehrad-
skému klášteru a později k mlýnu, se doposud nachází 
napravo nad posledním domem v této ulici. Výrazným 
architektonickým prvkem obce je moderní kaple sva-
tého Ducha. Památkově hodnotný je naopak dům č. 16 
– Kolajovo, postavený kolem roku 1895 s  neobvyklou 
fasádou, která znázorňuje podobiznu děvečky a šohaje.

VELETINY
www.veletiny.cz 

Nejlákavější lokalitou Veletin je památkově chráněná 
rezervace lidové architektury Stará hora, tvořená 16 
vinnými búdami z pol. 19. století. Uskupení vinohradnic-
kých staveb najdete pod dnes již zaniklými viničními tra-
těmi na úpatí Staré a Nové hory. Za pozornost stojí i mlýn 
ze 14. století či kaple sv. Cyrila a  Metoděje a  množství 
drobných sakrálních objektů v obci i jejím okolí.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději (červenec)
•  Slovácké hody s právem (říjen)

VLčNoV
www.vlcnov.cz 

Ve  Vlčnově, který se rozkládá v  malebné přírodě Bí-
lých Karpat, můžete obdivovat památkovou rezervaci, 
jíž je areál vinných búd v trati Kojiny. Zdejší přízemní 
lisovny bez sklepů představují ojedinělý typ vinohrad-
nických staveb, jež se vyskytují jen ve Vlčnově a Veleti-
nách. Nejstarší lisovny jsou vybudovány z nepálených 
hliněných cihel nebo tlučeného zdiva. V domku č.p. 55 
zhlédnete expozici vlčnovského bydlení a  odívání. 
Úžasnou folklorní podívanou představuje vlčnovská 
Jízda králů. Fenoménu slivovice a  jiných ovocných 
pálenek se věnuje expozice nově vzniklého Muzea li-
dových pálenic.
Turistické informační centrum pro Východní Slovác-
ko – Vlčnov 186, tel.: +420 572 675 130, ksk@vlcnov.cz, 
www.jizdakralu.cz
Muzeum lidových pálenic – Vlčnov 65, 
tel.: +420 733 621 063, +420 733 621 054, 
ksk@vlcnov.cz, www.kskvlcnov.cz 
Etnografická expozice Rolnický dům a hospodářství – 
Vlčnov 57, tel.: +420 572 632 288, www.mjakub.cz 
Galerie na Měšťance – tel.: +420 572 675 724, 
www.kskvlcnov.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (velikonoční neděle)
•  Jízda králů (poslední květnový víkend)
•  Hody Vlčnov (červenec)

DoLNÍ  NěMčÍ
www.dolni-nemci.cz 

Obec je známá výrobou obuvi, která má dnes prestiž-
ního majitele – Tomáše Baťu. Dominantou obce je no-
vogotický farní kostel zasvěcený sv. apoštolům Filipu 
a  Jakubu. Lidové stavitelství lze obdivovat v  Muzeu  
Na Mlýně. Budova z 18. století byla zrekonstruována, 
a dnes slouží z části jako pivnice a část byla vybavena 
původními dochovanými nástroji, které mlýnu věnova-
li obyvatelé obce.

Muzeum Na Mlýně – Rybníky 105, 
tel.: +420 572 648 721, info@dolni-nemci.cz, 
www.dolni-nemci.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vín (květen)
•  Vaření trnek (září)

hLUK
www.mestohluk.cz 

Město Hluk proslavily zejména Dolňácké slavnosti 
spojené s Jízdou králů. Tradici zde však má i pěstování 
vína. K nejznámějším a nejstarším lokalitám patří vi-
niční trať Pod Husí horou. Gurmánské zážitky můžete 
zpestřit prohlídkou selské jizby a muzea ve věži opra-
vené hlucké renesanční tvrze. Za  obdiv stojí i  chrám 
sv. Vavřince. K  výletům láká pěší okruh v  nedalekém 
Hlubočku. Nenáročná trasa mapuje ta nejatraktivnější 
místa Hluku i jeho okolí.
Památkové domky č. p. 283 a 284 – 
tel.: +420 732 855 257, jelenek@uh.cz, www.dolnacko.cz 
Muzeum na tvrzi – tel.: +420 776 016 242, 
muzeumhluk@seznam.cz, www.muzeumhluk.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Vinařský ples (únor)
•  Košt zelá (březen)
•  Košt slivovice (duben)
•  Festival řemesel a tradic na Ostrožsku (červen), 

www.ostrozsko.cz
•  Dolňácké slavnosti s jízdou králů (červenec) –
 jednou za tři roky, nejbližší v roce 2014
•  Svatovavřinecké hody (srpen)
•  Slovácký festival dechových hudeb (srpen)

Blatnice pod Sv. Antonínkem Vlčnov
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(září), www.slavnostivinauh.cz 
•  Na kole vinohrady Uherskohradišťska (duben  

a říjen)
•  Žehnání Svatomartinského vína (listopad) 

KUNoVICE
www.mesto-kunovice.cz 

Nejvýznamnější kulturní památkou Kunovic je kostel 
sv. Petra a Pavla pocházející z období vrcholné gotiky. 
V okolí kostela je duchovní park, jehož dominantou je 
sousoší Ježíš Kristus a  apoštolové. Za  prohlídku stojí 
i  Památkový domek reprezentující lidové stavitelství 
Slovácka. Kunovice prosluly výrobou letadel a mnohé 
návštěvníky láká expozice Leteckého muzea a nejrůz-
nější adrenalinové akce s  létáním spojené vč. tande-
mových seskoků.
Městské informační centrum – Na Rynku 886, tel.: 
+420 572 549 999, mic@mesto-kunovice.cz
Letecké muzeum Kunovice – ul. Letecká, 
tel.: +420 774 124 445, info@slovackemuzeum.cz, 
www.slovackemuzeum.cz 
Slovácký aeroklub Kunovice – Letecká 1383, 
tel.: +420 572 549 680, info@lkku.cz, www.lkku.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Jízda králů (květen, jednou za 2 roky, nejbližší 2014) 
•  Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto 

(červen)

saDY
Vesnička, dnes místní část města Uherské Hradiště, 
proslula národní kulturní památkou Špitálky. Ta za-
hrnuje velkomoravskou akropoli na  tzv. metropolitní 

výšině zvané Derfla s pozůstatky významného církev-
ního komplexu z období Velkomoravské říše, možného 
místa posledního odpočinku krále Svatopluka nebo 
arcibiskupa Metoděje. Základy sakrálního komplexu 
s  baptisteriem odpovídá popisu z  9. století o  hrobu 
sv. Metoděje, avšak našel se prázdný. Byl zde objeven 
i honosný hrob v železem kované rakvi pohřbeného vý-
znamného velmože, podle charakteru hrobu křesťana 
na  samém vrcholu velkomoravské společnosti, mož-
ná samotného krále Svatopluka. Severně od zděného 
komplexu výzkum objevil povrchové objekty s  kůlo-
vými konstrukcemi jako pozůstatky 15 srubů velko-
moravského sídliště a  jižně od  komplexu pozůstatky 
dřevěné halové stavby. K areálu patřilo ještě 87 hrobů 
z  té doby. Byl zde nalezen i  olověný křížek s  řeckým 
nápisem a obrazem ukřižovaného (dokládající, že zde 
působili kněží řeckého původu, existuje pravděpodob-
ný závěr, že areál na sadské výšině byl centrem morav-
ského arcibiskupství, a tedy sídlem Metodějovým).
Archeologická lokalita Sady-Špitálky – 
tel.: +420 572 556 556, www.slovackemuzeum.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín  (březen)

PoPoVICE
www.popovice.cz 
Původně se rozeznávaly dvojí Popovice, Dolní a  Hor-
ní; Horní Popovice jsou dnešní Popovice. Farní kos-
tel Panny Marie Růžencové byl vybudován v roce 1937; 
upoutává pozornost lidově uměleckými jesličkami. 
Soukromé muzeum rodiny Potomáků s kompletní sbír-
kou lidových krojů jednoho krojového mikroregionu je 
unikátem. Zachycuje kunovský kroj, jak v jeho historic-
kém vývoji, tak i ve všech kdysi užívaných obměnách. 
Tak ucelený sbírkový fond lidového umění mikroregi-
onu dolního Poolšaví nemá na našem území obdoby. 
Potomákovo muzeum lidových krojů – Popovice 39, 
tel.: +420 572 574 097 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Tradiční josefovská výstava vín (březen)

PoDoLÍ
www.obeccpodoli.cz 

Jedna z původních uliček Podolí svůj název Sklepničky 
získala podle sklepů, které byly zakopávány do svahů. 
Nejstarší z  původních sklepů, který patřil velehrad-
skému klášteru a později k mlýnu, se doposud nachází 
napravo nad posledním domem v této ulici. Výrazným 
architektonickým prvkem obce je moderní kaple sva-
tého Ducha. Památkově hodnotný je naopak dům č. 16 
– Kolajovo, postavený kolem roku 1895 s  neobvyklou 
fasádou, která znázorňuje podobiznu děvečky a šohaje.

VELETINY
www.veletiny.cz 

Nejlákavější lokalitou Veletin je památkově chráněná 
rezervace lidové architektury Stará hora, tvořená 16 
vinnými búdami z pol. 19. století. Uskupení vinohradnic-
kých staveb najdete pod dnes již zaniklými viničními tra-
těmi na úpatí Staré a Nové hory. Za pozornost stojí i mlýn 
ze 14. století či kaple sv. Cyrila a  Metoděje a  množství 
drobných sakrálních objektů v obci i jejím okolí.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději (červenec)
•  Slovácké hody s právem (říjen)

VLčNoV
www.vlcnov.cz 

Ve  Vlčnově, který se rozkládá v  malebné přírodě Bí-
lých Karpat, můžete obdivovat památkovou rezervaci, 
jíž je areál vinných búd v trati Kojiny. Zdejší přízemní 
lisovny bez sklepů představují ojedinělý typ vinohrad-
nických staveb, jež se vyskytují jen ve Vlčnově a Veleti-
nách. Nejstarší lisovny jsou vybudovány z nepálených 
hliněných cihel nebo tlučeného zdiva. V domku č.p. 55 
zhlédnete expozici vlčnovského bydlení a  odívání. 
Úžasnou folklorní podívanou představuje vlčnovská 
Jízda králů. Fenoménu slivovice a  jiných ovocných 
pálenek se věnuje expozice nově vzniklého Muzea li-
dových pálenic.
Turistické informační centrum pro Východní Slovác-
ko – Vlčnov 186, tel.: +420 572 675 130, ksk@vlcnov.cz, 
www.jizdakralu.cz
Muzeum lidových pálenic – Vlčnov 65, 
tel.: +420 733 621 063, +420 733 621 054, 
ksk@vlcnov.cz, www.kskvlcnov.cz 
Etnografická expozice Rolnický dům a hospodářství – 
Vlčnov 57, tel.: +420 572 632 288, www.mjakub.cz 
Galerie na Měšťance – tel.: +420 572 675 724, 
www.kskvlcnov.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Výstava vín (velikonoční neděle)
•  Jízda králů (poslední květnový víkend)
•  Hody Vlčnov (červenec)

DoLNÍ  NěMčÍ
www.dolni-nemci.cz 

Obec je známá výrobou obuvi, která má dnes prestiž-
ního majitele – Tomáše Baťu. Dominantou obce je no-
vogotický farní kostel zasvěcený sv. apoštolům Filipu 
a  Jakubu. Lidové stavitelství lze obdivovat v  Muzeu  
Na Mlýně. Budova z 18. století byla zrekonstruována, 
a dnes slouží z části jako pivnice a část byla vybavena 
původními dochovanými nástroji, které mlýnu věnova-
li obyvatelé obce.

Muzeum Na Mlýně – Rybníky 105, 
tel.: +420 572 648 721, info@dolni-nemci.cz, 
www.dolni-nemci.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vín (květen)
•  Vaření trnek (září)

hLUK
www.mestohluk.cz 

Město Hluk proslavily zejména Dolňácké slavnosti 
spojené s Jízdou králů. Tradici zde však má i pěstování 
vína. K nejznámějším a nejstarším lokalitám patří vi-
niční trať Pod Husí horou. Gurmánské zážitky můžete 
zpestřit prohlídkou selské jizby a muzea ve věži opra-
vené hlucké renesanční tvrze. Za  obdiv stojí i  chrám 
sv. Vavřince. K  výletům láká pěší okruh v  nedalekém 
Hlubočku. Nenáročná trasa mapuje ta nejatraktivnější 
místa Hluku i jeho okolí.
Památkové domky č. p. 283 a 284 – 
tel.: +420 732 855 257, jelenek@uh.cz, www.dolnacko.cz 
Muzeum na tvrzi – tel.: +420 776 016 242, 
muzeumhluk@seznam.cz, www.muzeumhluk.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Vinařský ples (únor)
•  Košt zelá (březen)
•  Košt slivovice (duben)
•  Festival řemesel a tradic na Ostrožsku (červen), 

www.ostrozsko.cz
•  Dolňácké slavnosti s jízdou králů (červenec) –
 jednou za tři roky, nejbližší v roce 2014
•  Svatovavřinecké hody (srpen)
•  Slovácký festival dechových hudeb (srpen)

Blatnice pod Sv. Antonínkem Vlčnov
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osTRožsKÁ  LhoTa 
www.ostrozskalhota.cz 

Počtem obyvatel je největší Lhotou v  ČR.  Dominan-
tou obce je kostel sv. Jakuba postavený roku 1908. 
Je místem, kde se narodil významný kněz P.  Antonín 
Šuránek. Byl pochován na  místním hřbitově, kde mu 
můžete zapálit svíčku. Nově je s obcí spojen Pastorační 
dům P. A. Šuránka, kde je malé muzeum a knihy, které 
napsal. Malá obec dnes vyniká především největší slu-
neční elektrárnou ve střední Evropě a velkým parkem, 
kde si mohou vyhrát jak děti, tak najít klid a odpočinek 
na lavičce ve stínu stromů senioři.  
Pastorační dům pátera Antonína Šuránka – tel.: 
+420 604 623 531, www.pastoracnicentrum.wz.cz
Muzeum Ostrožská Lhota – č.p. 220, tel.: 
+420 776 648 809
Historický domek Háječek – č.p. 143, tel.: 
+420 572 598 725, ostrlhota@uh.cz 
Sluneční elektrárna – exkurze tel.: +420 
572 554 223, +420 608 448 324, +420 736 250 650      
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašank (únor)
•  Antonínkové sečení trávy (červen)
•  Hlavní a děkovná pouť na kopci sv. Antonínka  

(červen až srpen)
•  Slovácké hody s právem (červenec)
•  Mikulášské zpívání, Beseda u cimbálu (prosinec)

sPoJNICE   Do PoDChŘIbÍ 
Spojovací větev do Podchřibí vede od hlavního okru-
hu vinařské stezky z  rozcestí před Kostelanami nad 
Moravou. Nejprve trasa vede k železnému mostu přes 

Moravu, který je chráněnou technickou památkou. 
V Kostelanech stezka dříve, než se vydá na půvabný 
úsek kolem toku Moravy, několikrát zatáčí. Uličkami 
Nedakonic, kde v letech 1420–1421 stával významný 
husitský tábor, prokličkuje k silnici a podjezdem že-
lezničního viaduktu směřuje do  Polešovic, poslední 
obci na  trase Uherskohradišťské vinařské stezky. 
Cesta podél vinic, které jsou domovem odrůdy Muš-
kát moravský, vás přivede k Šlechtitelské stanici vi-
nařské, kde můžete voňavý mok ochutnat.

KosTELaNY 
www.kostelanynadmoravou.cz 

Osada na  břehu řeky byla již v  11. století rybářským 
táborem. V  roce 1912 zde vyrostl krásný portálový 
nýtovaný most přes řeku Moravu. Za 2. světové války 
byl zničen, ale pak vyzdvižen ze dna řeky a zrekonstru-
ován. Od  roku 1997 kulturní památkou ČR. Význam-
nou církevní památkou je kostel sv. Floriána. Přírodní 
dominantou obce a  přírodní památkou Kostelan jsou 
Tůně, slepé rameno řeky, domov kriticky ohrožených 
druhů naší flóry i  fauny, jedna z  posledních lokalit 
vzácné kotvice plovoucí. 
Baťův kanál – přístaviště Kostelany – na pravém 
břehu řeky Moravy ve zdrži jezu Nedakonice, 
www.batacanal.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašank (únor)
•  Slovácké hody s právem (září)
•  Oslavy Betlémského světla (25. prosince)

NEDaKoNICE
www.obecnedakonice.cz 

Nedakonice bývaly významným centrem moravských 
husitů. V roce 1420 zde opevnili Nový Tábor, který 2 × 
úspěšně odolal. Na  připomínku slavného husitského 
období je v obci vystavěn husitský sloup se sochou bo-
jovníka. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašank (únor)
•  Rybářské závody (červen)
•  Slovácké hody s právem (říjen)

PoLEšoVICE 
www.polesovice.cz 

Polešovice jsou významným centrem šlechtění vinné 
révy na  Moravě. Vinařská obec se sto hektary vinic 
leží na  místě velkomoravské osady a  láká nejednoho 
milovníka lahodného moku k  zastavení v  některém 
z  místních sklepů, které zde tvoří několik sklepních 
uliček. Centrem polešovického vinařství je areál 
U sklepů v blízkosti kostela. Z místních pamětihodnos-

tí stojí za obdiv kostel sv. Petra a Pavla. První zmínka 
o něm pochází z roku 1320.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vína (Velikonoce) 
•  Zarážení hory (srpen) 
•  Vinařské slavnosti + TOP víno Slovácka (září)
•  Slovácké hody s právem (říjen)
•  Žehnání vína (prosinec)

sPoJNICE   Na osTRožsKo
Spojovací větev mezi Bzeneckem a  Uherskohradišť-
skem začíná pouť v Hrubém háji u Moravského Písku. 
Branou regionu je Uherský Ostroh, město s památko-
vou zónou, ve  14. století vystavěné na  místě pravě-
kého a  později slovanského sídliště. Přesné značení 
a  dokonalé cyklostezky ve  městě směřují k  rozcest-
níku vinařských stezek. Na více než stokilometrovou 
trasu se zde vydává Strážnická vinařská stezka, 
cesta Uherskohradišťské pokračuje směrem na  Ost-
rožskou Novou Ves. Před obecním úřadem navazuje 
trasa na hlavní okruh vinařské stezky. 

UhERsKý  osTRoh
www.uhostroh.cz 

Město s  památkovou zónou, ve  14. století vystavěné 
na  místě pravěkého a  později slovanského sídliště. 
K nejcennějším památkám patří barokní kostel sv. On-
dřeje. Obdivovat můžete i vrchnostenský pivovar a ob-
loukový most z roku 1928. Dominantou obce je zámek, 
kde najdete i  regionální vinotéku – Údolí moravských 
vín. Ta je součástí Regionálního vinařského centra, kte-
ré se věnuje udělování a propagaci regionální ochranné 
známky „Údolí moravských vín“. Jedná se o  nejkvalit-
nější slovácká vína vyráběná tradiční technologií. V re-
gionální vinotéce můžete získat další informace o vinař-
ství a vinohradnictví, zúčastnit se řízené degustace pro 
skupiny, případně jen příjemně posedět. K výletům lze 
využít některou z lodí plavících se po Baťově kanálu.

Informační centrum Přízámčí Uherský Ostroh –
Zámecká 24, tel.: +420 572 503 960, tic@ostrozsko.cz, 
www.ostrozsko.cz
Baťův kanál – Přístaviště Uherský Ostroh – 
www.batacanal.cz 
Zámek Uherský Ostroh – Zámecká 24, 
tel.: +420 572 430 521, uhostroh@ohostroh.cz 
Židovský hřbitov – Veselská ul., www.uhostroh.cz 
Lidové tradice a řemesla – Zámecká 196, tel.: +420 
572 503 697, +420 732 558 971, řemesla@ostrozsko.cz, 
www.lidove-kroje.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční košt vín (duben)
•  Bylinkové dny (květen–červen),  

www.bylinkovedny.cz 
•  Slavnosti vína (září)
•  Ostrožské hody s právem (říjen)

osTRožsKÁ  NoVÁ  VEs
www.onves.cz 

Obec je proslavena sirnatými lázněmi, v nichž se léčí 
nemoci kožní a  revmatické. V  blízkosti areálu lázní 
se nacházejí ostrožská jezera, vhodná k letní rekreaci 
i  vodním radovánkám. K  dispozici je i  golfové hřiště 
a vyhlášená vinotéka U sv. Vavřinca. Kulturní památ-
kou je socha T. G. Masaryka od Vincence Makovského.
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves – Kunovská 664, 
tel.: +420 572 437 200, info@laznenovaves.cz, 
www.laznenovaves.cz 
Golfové hřiště JEZERA, Ostrožská Nová Ves – 
devítijamkové hřiště, Indoor golf centrum, tel.: 
+420 572 599 599 (Indoor golf), +420 572 501 744 (hři-
ště), www.gcuh.uhinfo.cz 
Přírodní koupaliště Albatros – Nádražní 948, 
tel.: +420 603 308 518, koupaliste@albatrosonv.cz, 
www.albatrosonv.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Hody s právem (září)

Sovín v Boršicích

Sovín v BoršicíchBohatá úroda na Strážnicku Husí Hora v Hluku
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osTRožsKÁ  LhoTa 
www.ostrozskalhota.cz 

Počtem obyvatel je největší Lhotou v  ČR.  Dominan-
tou obce je kostel sv. Jakuba postavený roku 1908. 
Je místem, kde se narodil významný kněz P.  Antonín 
Šuránek. Byl pochován na  místním hřbitově, kde mu 
můžete zapálit svíčku. Nově je s obcí spojen Pastorační 
dům P. A. Šuránka, kde je malé muzeum a knihy, které 
napsal. Malá obec dnes vyniká především největší slu-
neční elektrárnou ve střední Evropě a velkým parkem, 
kde si mohou vyhrát jak děti, tak najít klid a odpočinek 
na lavičce ve stínu stromů senioři.  
Pastorační dům pátera Antonína Šuránka – tel.: 
+420 604 623 531, www.pastoracnicentrum.wz.cz
Muzeum Ostrožská Lhota – č.p. 220, tel.: 
+420 776 648 809
Historický domek Háječek – č.p. 143, tel.: 
+420 572 598 725, ostrlhota@uh.cz 
Sluneční elektrárna – exkurze tel.: +420 
572 554 223, +420 608 448 324, +420 736 250 650      
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašank (únor)
•  Antonínkové sečení trávy (červen)
•  Hlavní a děkovná pouť na kopci sv. Antonínka  

(červen až srpen)
•  Slovácké hody s právem (červenec)
•  Mikulášské zpívání, Beseda u cimbálu (prosinec)

sPoJNICE   Do PoDChŘIbÍ 
Spojovací větev do Podchřibí vede od hlavního okru-
hu vinařské stezky z  rozcestí před Kostelanami nad 
Moravou. Nejprve trasa vede k železnému mostu přes 

Moravu, který je chráněnou technickou památkou. 
V Kostelanech stezka dříve, než se vydá na půvabný 
úsek kolem toku Moravy, několikrát zatáčí. Uličkami 
Nedakonic, kde v letech 1420–1421 stával významný 
husitský tábor, prokličkuje k silnici a podjezdem že-
lezničního viaduktu směřuje do  Polešovic, poslední 
obci na  trase Uherskohradišťské vinařské stezky. 
Cesta podél vinic, které jsou domovem odrůdy Muš-
kát moravský, vás přivede k Šlechtitelské stanici vi-
nařské, kde můžete voňavý mok ochutnat.

KosTELaNY 
www.kostelanynadmoravou.cz 

Osada na  břehu řeky byla již v  11. století rybářským 
táborem. V  roce 1912 zde vyrostl krásný portálový 
nýtovaný most přes řeku Moravu. Za 2. světové války 
byl zničen, ale pak vyzdvižen ze dna řeky a zrekonstru-
ován. Od  roku 1997 kulturní památkou ČR. Význam-
nou církevní památkou je kostel sv. Floriána. Přírodní 
dominantou obce a  přírodní památkou Kostelan jsou 
Tůně, slepé rameno řeky, domov kriticky ohrožených 
druhů naší flóry i  fauny, jedna z  posledních lokalit 
vzácné kotvice plovoucí. 
Baťův kanál – přístaviště Kostelany – na pravém 
břehu řeky Moravy ve zdrži jezu Nedakonice, 
www.batacanal.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašank (únor)
•  Slovácké hody s právem (září)
•  Oslavy Betlémského světla (25. prosince)

NEDaKoNICE
www.obecnedakonice.cz 

Nedakonice bývaly významným centrem moravských 
husitů. V roce 1420 zde opevnili Nový Tábor, který 2 × 
úspěšně odolal. Na  připomínku slavného husitského 
období je v obci vystavěn husitský sloup se sochou bo-
jovníka. 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašank (únor)
•  Rybářské závody (červen)
•  Slovácké hody s právem (říjen)

PoLEšoVICE 
www.polesovice.cz 

Polešovice jsou významným centrem šlechtění vinné 
révy na  Moravě. Vinařská obec se sto hektary vinic 
leží na  místě velkomoravské osady a  láká nejednoho 
milovníka lahodného moku k  zastavení v  některém 
z  místních sklepů, které zde tvoří několik sklepních 
uliček. Centrem polešovického vinařství je areál 
U sklepů v blízkosti kostela. Z místních pamětihodnos-

tí stojí za obdiv kostel sv. Petra a Pavla. První zmínka 
o něm pochází z roku 1320.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vína (Velikonoce) 
•  Zarážení hory (srpen) 
•  Vinařské slavnosti + TOP víno Slovácka (září)
•  Slovácké hody s právem (říjen)
•  Žehnání vína (prosinec)

sPoJNICE   Na osTRožsKo
Spojovací větev mezi Bzeneckem a  Uherskohradišť-
skem začíná pouť v Hrubém háji u Moravského Písku. 
Branou regionu je Uherský Ostroh, město s památko-
vou zónou, ve  14. století vystavěné na  místě pravě-
kého a  později slovanského sídliště. Přesné značení 
a  dokonalé cyklostezky ve  městě směřují k  rozcest-
níku vinařských stezek. Na více než stokilometrovou 
trasu se zde vydává Strážnická vinařská stezka, 
cesta Uherskohradišťské pokračuje směrem na  Ost-
rožskou Novou Ves. Před obecním úřadem navazuje 
trasa na hlavní okruh vinařské stezky. 

UhERsKý  osTRoh
www.uhostroh.cz 

Město s  památkovou zónou, ve  14. století vystavěné 
na  místě pravěkého a  později slovanského sídliště. 
K nejcennějším památkám patří barokní kostel sv. On-
dřeje. Obdivovat můžete i vrchnostenský pivovar a ob-
loukový most z roku 1928. Dominantou obce je zámek, 
kde najdete i  regionální vinotéku – Údolí moravských 
vín. Ta je součástí Regionálního vinařského centra, kte-
ré se věnuje udělování a propagaci regionální ochranné 
známky „Údolí moravských vín“. Jedná se o  nejkvalit-
nější slovácká vína vyráběná tradiční technologií. V re-
gionální vinotéce můžete získat další informace o vinař-
ství a vinohradnictví, zúčastnit se řízené degustace pro 
skupiny, případně jen příjemně posedět. K výletům lze 
využít některou z lodí plavících se po Baťově kanálu.

Informační centrum Přízámčí Uherský Ostroh –
Zámecká 24, tel.: +420 572 503 960, tic@ostrozsko.cz, 
www.ostrozsko.cz
Baťův kanál – Přístaviště Uherský Ostroh – 
www.batacanal.cz 
Zámek Uherský Ostroh – Zámecká 24, 
tel.: +420 572 430 521, uhostroh@ohostroh.cz 
Židovský hřbitov – Veselská ul., www.uhostroh.cz 
Lidové tradice a řemesla – Zámecká 196, tel.: +420 
572 503 697, +420 732 558 971, řemesla@ostrozsko.cz, 
www.lidove-kroje.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční košt vín (duben)
•  Bylinkové dny (květen–červen),  

www.bylinkovedny.cz 
•  Slavnosti vína (září)
•  Ostrožské hody s právem (říjen)

osTRožsKÁ  NoVÁ  VEs
www.onves.cz 

Obec je proslavena sirnatými lázněmi, v nichž se léčí 
nemoci kožní a  revmatické. V  blízkosti areálu lázní 
se nacházejí ostrožská jezera, vhodná k letní rekreaci 
i  vodním radovánkám. K  dispozici je i  golfové hřiště 
a vyhlášená vinotéka U sv. Vavřinca. Kulturní památ-
kou je socha T. G. Masaryka od Vincence Makovského.
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves – Kunovská 664, 
tel.: +420 572 437 200, info@laznenovaves.cz, 
www.laznenovaves.cz 
Golfové hřiště JEZERA, Ostrožská Nová Ves – 
devítijamkové hřiště, Indoor golf centrum, tel.: 
+420 572 599 599 (Indoor golf), +420 572 501 744 (hři-
ště), www.gcuh.uhinfo.cz 
Přírodní koupaliště Albatros – Nádražní 948, 
tel.: +420 603 308 518, koupaliste@albatrosonv.cz, 
www.albatrosonv.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Hody s právem (září)

Sovín v Boršicích

Sovín v BoršicíchBohatá úroda na Strážnicku Husí Hora v Hluku
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TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na  VINaŘsKé  sTEZCE 
Protože celý uzavřený okruh Uher-
skohradišťské vinařské stezky měří 
bezmála 50 km, je třeba se při jed-
nodenním výletě rozhodnout, zda 
jej chceme absolvovat celý, anebo 
část trasy obětujeme ve prospěch 
zevrubnější prohlídky vinařských 
sklepů a kulturních pamětihod-
ností na trase. Muzeum lidových 
krojů v Popicích, vinařské uličky 
ve Veletinách a Vlčnově-Kojeti-
nách, vlčnovské Muzeum lidových 
pálenic nebo Hlucká tvrz si jistě za-
slouží delší zastávku. Okruh, který 
vede převážně rovinatou krajinou 
i po nových cyklostezkách, tak oko-
řeníme seznámením s vinařským 
a folklórním duchem typickým pro 
zdejší Dolňácký region. Výlet pak 
můžeme ukončit osvěžující koupelí 
ve „slováckém moři“ Ostrožských 
štěrkových jezer, a do výchozího 
bodu se z Ostrožské Nové Vsi vrátí-
me vlakem. 

PRůběh  TRasY
Uherské Hradiště–Mařatice–Sady–
Vésky–Popovice–Podolí–Veletiny–
Vlčnov–Dolní Němčí–Hluk–Ostrož-
ská Lhota–Ostrožská Nová Ves

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Uherské Hradiště: Slovácké mu-
zeum
Mařatice: sklepní areál ul. Vino-
hradská
Sady: archeologická lokalita Špi-
tálky (metropolitní výšina)
Popovice: Potomákovo muzeum 
lidových krojů
Veletiny: sklepní ulička
Vlčnov: sklepní kolonie Kojiny, 
rozhledna Hraběcí, Muzeum lido-
vých pálenic, Etnografická expozice 
Rolnický dům a hospodářství
Dolní Němčí: Muzeum Na Mlýně
Hluk: Hlucká tvrz s muzeem

Ostrožská Lhota: muzeum
Ostrožská Nová Ves: sirnaté lázně, 
přírodní koupaliště 

VÍKEND  Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2  DNY)
Pokud si – zejména v době podzim-
ního burčáku – chceme užít všech-
ny krásy a chutě regionu, je poho-
dlnější rozdělit putování po Uher-
skohradišťské vinařské trase na 2 
dny. To nám poskytne dostatek 
času jak pro hlídce historických 
pamětihodností a návštěvě vinných 
sklepů a posezení ve sklepních 
uličkách, které najdeme prakticky 
v každé z obcí na trase. Nocleh zvo-
líme ve  Vlčnově, který je nejtypič-
tější obcí s množstvím zajímavostí 
k návštěvě, i s nejhezčí vinařskou 
kolonií regionu pro večerní poseze-
ní u jiskrného slováckého vína. 

PRůběh  TRasY
1. den: Moravský Písek–Polešovice 
(návštěva vinného sklepa, prohlíd-
ka chrámu sv. Petra a Pavla)–Ne-
dakonice–Kostelany (nýtovaný 
most)–Uherské Hradiště (návštěva 
Slováckého muzea)–Mařatice 
(návštěva vinařské kolonie)–Sady 
(návštěva archeologické loka-
lity Špitálky)–Vésky–Popovice 
(prohlídka Potomákova muzea 
lidových krojů)–Veletiny (prohlídka 
sklepní uličky)–Vlčnov (prohlídka 
Muzea lidových pálenic a etnogra-
fické expozice Rolnický dům a hos-
podářství, výstup na rozhlednu 
Hraběcí a večer ve sklepní kolonii 
Kojiny)
2. den: Vlčnov–Dolní Němčí (pro-
hlídka Muzea Na Mlýně)–Hluk 
(návštěva Hlucké tvrze)–Ostrožská 
Lhota (prohlídka muzea)–Os-
trožská Nová Ves (ochutnávka 
ve Vinotéce u sv. Vavřinca, koupání 
v Ostrožských jezerech)–Uherský 
Ostroh (návštěva zámku, ochut-
návka v Regionální vinotéce Údolí 
moravských vín)–Moravský Písek

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na  VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat na dobu 
konání Jízdy králů (ve Vlčnově 
každoročně v květnu, v Kunovicích 
a Hluku po 2 resp. 3 letech) nebo 
na uherskohradišťské Slovácké 
slavnosti vína a otevřených pamá-
tek v září. Účast na takové akci pak 
zabere minimálně půl dne. Vedle 
prohlídky historických paměti-
hodností a návštěvy a degustace 
ve sklípcích tak můžeme prožít 
i kus živé vinařské a folklorní tradi-
ce přítomné zde na každém kroku. 
Noclehy je pak vhodné rezervovat 
v dostatečném předstihu, protože 
kulturní akce přitahují do regionu 
velké množství turistů a kapacity 
bývají brzy naplněny. 
V letních horkých měsících lze zase 
strávit příjemné chvíle odpočinku 
u „slováckého moře“. Nebo zrela-
xovat návštěvou v celoročně ote-
vřených ostrožských Sirných lázní. 
Pobyt na Uherskohradišťsku lze 
spojit s půl či celodenní plavbou 
po Baťově kanále (www.batacanal.
cz), který patří k nejnavštěvo-
vanější atrakci Slovácka, a jehož 
návštěva neodmyslitelně doplňuje 
každý pobyt.  

sTRÁžNICKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa
www.stezky.cz
mapa na stranách 162–163, 146–147

Trasa Strážnické vinařské stezky vede částečně Dolnomorav-
ským úvalem, směrem na  východ dosahuje k  bělokarpatským 
stráním. Nejdelší úsek stezky prochází zvlněnou Hluckou pa-
horkatinou. Klikatá, více než stokilometrová trasa pokrývá 
rozsáhlé území, jehož západní hranici tvoří Bzenec a  Rohatec, 
na  východě dosahuje až k  Boršicím a  Hluku. Bohaté větvení 
stezky zabezpečuje její propojení s  vinařskou stezkou Podluží 
a cyklostezkami vedoucími Bzeneckým a Uherskohradišťským 
vinařským regionem. Převážná část její trasy vede po klidných 
silnicích 3. třídy, zajímavým terénním úsekem je cesta okrajem 
přírodní rezervace Kobylí hlava jižně od Hluku. Stezka sama je 
námětem na  několikadenní pobyt v  kraji Joži Uprky, svébytné 
lidové architektury a lahodných bílých vín. 

Délka trasy: 101 km
Povrch: 70 % silnice 3. třídy, 30 % zpev-
něné nebo travnaté polní cesty
Sjízdnost: Sjízdná celoročně, travnaté 
a nezpevněné cesty za mokra přístupné 
pouze na horském kole. Terénní úsek 
kolem Kobylí hlavy do Blatničky je 
po dlouhotrvajících deštích nesjízdný.
Vhodné pro: většina trasy pro rekreační 
cykloturistiku, náročnější úseky 3–5
Značení: značky se stylizovaným sklep-
ním žudrem modré barvy
Nejvyšší bod: 330 m n.m.
Nejnižší bod: 190 m n.m.
Nástupní místa: Rohatec, Bzenec, 
Strážnice, Uherský Ostroh, Veselí nad 
Moravou
Vlaková nádraží na trase: Rohatec, 
Bzenec, Sudoměřice, Petrov, Strážnice, 
Vnorovy, Veselí nad Moravou, Uherský 
Ostroh

Petrov Plže
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TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na  VINaŘsKé  sTEZCE 
Protože celý uzavřený okruh Uher-
skohradišťské vinařské stezky měří 
bezmála 50 km, je třeba se při jed-
nodenním výletě rozhodnout, zda 
jej chceme absolvovat celý, anebo 
část trasy obětujeme ve prospěch 
zevrubnější prohlídky vinařských 
sklepů a kulturních pamětihod-
ností na trase. Muzeum lidových 
krojů v Popicích, vinařské uličky 
ve Veletinách a Vlčnově-Kojeti-
nách, vlčnovské Muzeum lidových 
pálenic nebo Hlucká tvrz si jistě za-
slouží delší zastávku. Okruh, který 
vede převážně rovinatou krajinou 
i po nových cyklostezkách, tak oko-
řeníme seznámením s vinařským 
a folklórním duchem typickým pro 
zdejší Dolňácký region. Výlet pak 
můžeme ukončit osvěžující koupelí 
ve „slováckém moři“ Ostrožských 
štěrkových jezer, a do výchozího 
bodu se z Ostrožské Nové Vsi vrátí-
me vlakem. 

PRůběh  TRasY
Uherské Hradiště–Mařatice–Sady–
Vésky–Popovice–Podolí–Veletiny–
Vlčnov–Dolní Němčí–Hluk–Ostrož-
ská Lhota–Ostrožská Nová Ves

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Uherské Hradiště: Slovácké mu-
zeum
Mařatice: sklepní areál ul. Vino-
hradská
Sady: archeologická lokalita Špi-
tálky (metropolitní výšina)
Popovice: Potomákovo muzeum 
lidových krojů
Veletiny: sklepní ulička
Vlčnov: sklepní kolonie Kojiny, 
rozhledna Hraběcí, Muzeum lido-
vých pálenic, Etnografická expozice 
Rolnický dům a hospodářství
Dolní Němčí: Muzeum Na Mlýně
Hluk: Hlucká tvrz s muzeem

Ostrožská Lhota: muzeum
Ostrožská Nová Ves: sirnaté lázně, 
přírodní koupaliště 

VÍKEND  Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2  DNY)
Pokud si – zejména v době podzim-
ního burčáku – chceme užít všech-
ny krásy a chutě regionu, je poho-
dlnější rozdělit putování po Uher-
skohradišťské vinařské trase na 2 
dny. To nám poskytne dostatek 
času jak pro hlídce historických 
pamětihodností a návštěvě vinných 
sklepů a posezení ve sklepních 
uličkách, které najdeme prakticky 
v každé z obcí na trase. Nocleh zvo-
líme ve  Vlčnově, který je nejtypič-
tější obcí s množstvím zajímavostí 
k návštěvě, i s nejhezčí vinařskou 
kolonií regionu pro večerní poseze-
ní u jiskrného slováckého vína. 

PRůběh  TRasY
1. den: Moravský Písek–Polešovice 
(návštěva vinného sklepa, prohlíd-
ka chrámu sv. Petra a Pavla)–Ne-
dakonice–Kostelany (nýtovaný 
most)–Uherské Hradiště (návštěva 
Slováckého muzea)–Mařatice 
(návštěva vinařské kolonie)–Sady 
(návštěva archeologické loka-
lity Špitálky)–Vésky–Popovice 
(prohlídka Potomákova muzea 
lidových krojů)–Veletiny (prohlídka 
sklepní uličky)–Vlčnov (prohlídka 
Muzea lidových pálenic a etnogra-
fické expozice Rolnický dům a hos-
podářství, výstup na rozhlednu 
Hraběcí a večer ve sklepní kolonii 
Kojiny)
2. den: Vlčnov–Dolní Němčí (pro-
hlídka Muzea Na Mlýně)–Hluk 
(návštěva Hlucké tvrze)–Ostrožská 
Lhota (prohlídka muzea)–Os-
trožská Nová Ves (ochutnávka 
ve Vinotéce u sv. Vavřinca, koupání 
v Ostrožských jezerech)–Uherský 
Ostroh (návštěva zámku, ochut-
návka v Regionální vinotéce Údolí 
moravských vín)–Moravský Písek

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na  VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat na dobu 
konání Jízdy králů (ve Vlčnově 
každoročně v květnu, v Kunovicích 
a Hluku po 2 resp. 3 letech) nebo 
na uherskohradišťské Slovácké 
slavnosti vína a otevřených pamá-
tek v září. Účast na takové akci pak 
zabere minimálně půl dne. Vedle 
prohlídky historických paměti-
hodností a návštěvy a degustace 
ve sklípcích tak můžeme prožít 
i kus živé vinařské a folklorní tradi-
ce přítomné zde na každém kroku. 
Noclehy je pak vhodné rezervovat 
v dostatečném předstihu, protože 
kulturní akce přitahují do regionu 
velké množství turistů a kapacity 
bývají brzy naplněny. 
V letních horkých měsících lze zase 
strávit příjemné chvíle odpočinku 
u „slováckého moře“. Nebo zrela-
xovat návštěvou v celoročně ote-
vřených ostrožských Sirných lázní. 
Pobyt na Uherskohradišťsku lze 
spojit s půl či celodenní plavbou 
po Baťově kanále (www.batacanal.
cz), který patří k nejnavštěvo-
vanější atrakci Slovácka, a jehož 
návštěva neodmyslitelně doplňuje 
každý pobyt.  

sTRÁžNICKÁ  VINaŘsKÁ  sTEZKa
www.stezky.cz
mapa na stranách 162–163, 146–147

Trasa Strážnické vinařské stezky vede částečně Dolnomorav-
ským úvalem, směrem na  východ dosahuje k  bělokarpatským 
stráním. Nejdelší úsek stezky prochází zvlněnou Hluckou pa-
horkatinou. Klikatá, více než stokilometrová trasa pokrývá 
rozsáhlé území, jehož západní hranici tvoří Bzenec a  Rohatec, 
na  východě dosahuje až k  Boršicím a  Hluku. Bohaté větvení 
stezky zabezpečuje její propojení s  vinařskou stezkou Podluží 
a cyklostezkami vedoucími Bzeneckým a Uherskohradišťským 
vinařským regionem. Převážná část její trasy vede po klidných 
silnicích 3. třídy, zajímavým terénním úsekem je cesta okrajem 
přírodní rezervace Kobylí hlava jižně od Hluku. Stezka sama je 
námětem na  několikadenní pobyt v  kraji Joži Uprky, svébytné 
lidové architektury a lahodných bílých vín. 

Délka trasy: 101 km
Povrch: 70 % silnice 3. třídy, 30 % zpev-
něné nebo travnaté polní cesty
Sjízdnost: Sjízdná celoročně, travnaté 
a nezpevněné cesty za mokra přístupné 
pouze na horském kole. Terénní úsek 
kolem Kobylí hlavy do Blatničky je 
po dlouhotrvajících deštích nesjízdný.
Vhodné pro: většina trasy pro rekreační 
cykloturistiku, náročnější úseky 3–5
Značení: značky se stylizovaným sklep-
ním žudrem modré barvy
Nejvyšší bod: 330 m n.m.
Nejnižší bod: 190 m n.m.
Nástupní místa: Rohatec, Bzenec, 
Strážnice, Uherský Ostroh, Veselí nad 
Moravou
Vlaková nádraží na trase: Rohatec, 
Bzenec, Sudoměřice, Petrov, Strážnice, 
Vnorovy, Veselí nad Moravou, Uherský 
Ostroh

Petrov Plže
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VINaŘsKý  REgIoN  sTRÁžNICKa

Nejvýchodnější část Slovácka leží na předhůří Bílých 
Karpat a  viniční tratě se odlišují od  ostatních vinař-
ských podoblastí tím, že mnoho vinic je zde vysázeno 
na  těžkých půdách. Vznikaly z  původních jílů a  do-
dávají vínům vyšší extraktivnost a  chuťovou plnost. 
Do  takových podmínek se dobře hodí všechny bur-
gundské odrůdy a Sylvánské zelené. Tam, kde je půda 
kamenitá a  více záhřevná, rodí se typický  Ryzlink 
rýnský  s  vůní lipového květu. A  právě harmonickým 
spojením nejčastěji pěstovaných odrůd zde vznik-
lo vysoce ceněné známkové víno Blatnický Roháč. 
V  menší míře se v  oblasti pěstují modré odrůdy, pře-
devším Modrý Portugal a Frankovka. Severně polože-
né viničné hory však dávají často tvrdá červená vína 
s  vyšším obsahem kyselin. Správním i  vinařských 
střediskem kraje byla vždy Strážnice, které udělil ho-
renské právo Petr z Kravař již roku 1417.

Na  TRasE  sTRÁžNICKé 
VINaŘsKé  sTEZKY

Síť cyklotras pod společným názvem Strážnické vi-
nařské stezky vede částečně Dolnomoravským úva-
lem a  směrem na  východ dosahuje k  podhůří Bílých 
Karpat. Bohaté větvení stezky zabezpečuje její pro-
pojení s  vinařskou stezkou Podluží a  cyklostezkami 
vedoucími někdejší Bzeneckou a  Uherskohradišť-
skou vinařskou oblastí. Převážná část její trasy vede 
po klidných silnicích 3. třídy. 

I. VěTEV:  sTRÁžNICE–UhERsKý osTRoh 
Severovýchodní větev Strážnických vinařských ste-
zek na trase ze Strážnice do Uherského Ostrohu vede 
Dolnomoravských úvalem rovinatou polní a  viniční 
krajinou podobnými místy jako trasa č. 47 Moravská 
stezka. Spojuje tak jižní Slovácko s  regionem Uher-
skohradišťska, které již leží ve Zlínském kraji. 
Město Strážnici, střežící zemskou hranici již ve  13. 
století, vlastnily významné moravské rody pánů 
z  Kravař a  ze Žerotína, po  bitvě na  Bílé hoře získal 
město italský rod hrabat z  Magni. Znatelně středo-
věký půdorys města nabízí i  vysokou koncentraci 
zajímavých architektonických památek. Od  severu 
a  jihu je jádro města sevřeno 2 zachovalými brana-
mi – Veselskou a  Skalickou, na  náměstí nelze pře-
hlédnout rozsáhlý piaristický klášter s  barokním 
kostelem Nanebevzetí Panny Marie či kostel sv. 
Martina. Cennou památkou je židovská synagoga 
a  hřbitova s  připomínkou jedné z  nejstarších „obcí“ 
na  Moravě. A  konečně na  okraji města v  sousedství 
novorenesančního zámku je proslulé Muzea vesnice 
jihovýchodní Moravy. Návštěva expozice je návra-
tem do časů roubených chaloupek s doškovými stře-
chami, řemeslných dílem, klidu a harmonie. Skanzen 
představuje i soubor vinohradnických staveb a jejich 
zařízení, který je doplněn ukázkovou vinicí. 
Mimo obvyklý průběh dálkové Moravské stezky vede 
Strážnická vinařská stezka do  sousedních Vnorov 
oklikou ve směru na Hroznovou Lhotu, aby se do obce 
spustila napříč přes vnorovské vinohrady. Rodiště 
básníka a milovníka vína Jana Skácela bylo v minu-
losti, tehdy ovšem jako Znorovy, vyhlášené pěstová-
ním křenu. Dnes malebný obraz obce dotváří kostel 
sv. Alžběty Durynské a  bohaté folklorní a  vinařská 
tradice.
Jez u  Bartolomějského náměstí leží nejblíže centru 
Veselí nad Moravou. Původní Veselská osada ležela 
na  břehu řeky Moravy a  koncem 19. století v  ní žilo 
sotva 500 obyvatel. Spojením s Předměstím a židov-
skou obcí v roce 1919 vzniklo město, jehož dominan-
tou je původně renesanční zámek z 16. století, za po-
zornost stojí zámecký park a  sousední vodní elekt-
rárna se strojním zařízením ze začátku 20. století. 
Nedaleko zámku je také přístaviště Baťova kanálu, 
historické vodní cesty vybudované ve  30. letech 20. 
století. Komfortní cyklostezkou vlnící se mezi silni-
cí a  řekou pak dospějeme až do  Uherského Ostrohu, 
kde předáváme štafetu Uherskohradišťské vinařské 
stezce.

sTRÁžNICE
www.straznice-mesto.cz

Město, připomínané již v roce 1086 jako významné ob-
chodní středisko, se pyšní strážní věží s gotickým kos-
telem sv. Martina z 15. století a klasicistním zámkem, 
v  němž najdete sbírku hudebních nástrojů, která čítá 
více než 400 exponátů se zvukovou nahrávkou jed-
notlivých kusů. Atraktivní je Muzeum vesnice jihový-
chodní Moravy, které prezentuje lidovou architekturu 
z celé oblasti Slovácka. Každý rok se ve Strážnici koná 
Mezinárodní folklorní festival s bohatým programem. 
Ve městě najdete také několik řemeslníků, kteří svými 
výrobky posilují zachování tradic. Milovníci přírody 
a romantických projížděk na lodi mohou využít stráž-
nické přístaviště Baťova kanálu.
Ve Strážnici začíná a končí Stezka strážnickými vino-
hrady, která vás zavede také ke  kopci Žerotín, kde se 
nachází ty nejlepší viniční tratě. Stezka měří 18 km, le-
mují ji informační panely a je vhodná pro pěší i cyklisty.
Turistické informační centrum Strážnicko – Vino-
hradská 35, tel.: +420 722 804 151,  +420 518 325 721, 
info@straznicko.cz, www.straznicko.cz 
Zámek Strážnice – Zámek 672, tel.: +420 518 306 611, 
info@nulk.cz, www.nulk.cz
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – Národní ústav 
lidové kultury, Zámek 672, tel.: +420 518 306 611, 
www.nulk.cz 
Městské muzeum – nám. Svobody 48, tel.: 
+420 518 334 155, ivo.vratislavsky@wo.cz, 
www.muzeum-straznice.webnode.cz
Průžkův mlýn – muzeum mlynářství – nám. Svobody 
503, hrdousek@c-box.cz, www.straznice-mesto.cz
Židovská synagoga se hřbitovem – tel.: 
+420 518 334 346, +420 737 849 303
Modrotisk rodiny Jochovy – tel.: +420 518 332 039, 
www.arimo-modrotisk.cz
Výrobky z kukuřičného šústí – Mgr. J. Gazárková,  
tel.: +420 518 334 074, +420 737 873 512

Umělecký řezbář p. F. Gajda – tel.: +420 518 334 364
Baťův kanál – Přístav Strážnice – Bzenecká, 696 62 
Strážnice, tel.: 518 325 330, 603 371 350,  abk@bataca-
nal.cz, www.batacanal.cz, www.bataknalodi.cz
Autokempink Strážnice s.r.o. – Bzenecká 1533, 
tel.: +420 518 332 041, +420 518 332 037,  
info@camp-straznice.cz, www.camp-straznice.cz, 
GPS: N48° 54' 44 E17° 19' 00 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt slivovice a Josefská výstava vín (začátek března)
•  Krojované stavění máje (1. května)
•  Folklorní festival Dětská Strážnice (konec května)
•  Mezinárodního folklorního festival Strážnice  

(konec června), www.nulk.cz 
•  Festival Slunce, folkové dny (začátek července)
•  Dožínky (v polovině prázdnin), www.nulk.cz 
•  Strážnická pouť k Panně Marii (polovina srpna)
•  Zarážání hory u Hotařské búdy na vrchu Žero-

tín (konec srpna)
•  Strážnické vinobraní (začátek září),  

www.kd-straznice.cz 
•  Martinské hody (polovina listopadu)
•  Radujme se, veselme se, řemesla a folklor (začátek 

prosince)

VNoRoVY
www.vnorovy.cz 

V  minulosti proslulé vinařské obci je dnes pěstování 
révy vinné a výroba vína především ušlechtilým koníč-
kem malovinařů. Přesto zde můžete při velikonočním 
koštu či v několika desítkách sklepů ochutnat lahodná 
vína odrůd Chardonnay, Rulandské bílé či Ryzlink rýn-
ský, z červených vín pak říznější Frankovku. Vnorovy, 
kde se narodil slavný „básník ticha“ Jan Skácel, jsou 
důležitým bodem na  Baťově kanálu. Nachází se zde 
dvě plavební komory a unikátní křížení kanálu s řekou 
Moravou s 260 m dlouhou lanovkou pro lodě. Lodní la-
novka dříve sloužila k přetažení lodí přes řeku Moravu, Strážnické vinice na vrchu Žerotín

Skanzen ve StrážniciKaplička ve vinohradech Skanzen ve Strážnici
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VINaŘsKý  REgIoN  sTRÁžNICKa

Nejvýchodnější část Slovácka leží na předhůří Bílých 
Karpat a  viniční tratě se odlišují od  ostatních vinař-
ských podoblastí tím, že mnoho vinic je zde vysázeno 
na  těžkých půdách. Vznikaly z  původních jílů a  do-
dávají vínům vyšší extraktivnost a  chuťovou plnost. 
Do  takových podmínek se dobře hodí všechny bur-
gundské odrůdy a Sylvánské zelené. Tam, kde je půda 
kamenitá a  více záhřevná, rodí se typický  Ryzlink 
rýnský  s  vůní lipového květu. A  právě harmonickým 
spojením nejčastěji pěstovaných odrůd zde vznik-
lo vysoce ceněné známkové víno Blatnický Roháč. 
V  menší míře se v  oblasti pěstují modré odrůdy, pře-
devším Modrý Portugal a Frankovka. Severně polože-
né viničné hory však dávají často tvrdá červená vína 
s  vyšším obsahem kyselin. Správním i  vinařských 
střediskem kraje byla vždy Strážnice, které udělil ho-
renské právo Petr z Kravař již roku 1417.

Na  TRasE  sTRÁžNICKé 
VINaŘsKé  sTEZKY

Síť cyklotras pod společným názvem Strážnické vi-
nařské stezky vede částečně Dolnomoravským úva-
lem a  směrem na  východ dosahuje k  podhůří Bílých 
Karpat. Bohaté větvení stezky zabezpečuje její pro-
pojení s  vinařskou stezkou Podluží a  cyklostezkami 
vedoucími někdejší Bzeneckou a  Uherskohradišť-
skou vinařskou oblastí. Převážná část její trasy vede 
po klidných silnicích 3. třídy. 

I. VěTEV:  sTRÁžNICE–UhERsKý osTRoh 
Severovýchodní větev Strážnických vinařských ste-
zek na trase ze Strážnice do Uherského Ostrohu vede 
Dolnomoravských úvalem rovinatou polní a  viniční 
krajinou podobnými místy jako trasa č. 47 Moravská 
stezka. Spojuje tak jižní Slovácko s  regionem Uher-
skohradišťska, které již leží ve Zlínském kraji. 
Město Strážnici, střežící zemskou hranici již ve  13. 
století, vlastnily významné moravské rody pánů 
z  Kravař a  ze Žerotína, po  bitvě na  Bílé hoře získal 
město italský rod hrabat z  Magni. Znatelně středo-
věký půdorys města nabízí i  vysokou koncentraci 
zajímavých architektonických památek. Od  severu 
a  jihu je jádro města sevřeno 2 zachovalými brana-
mi – Veselskou a  Skalickou, na  náměstí nelze pře-
hlédnout rozsáhlý piaristický klášter s  barokním 
kostelem Nanebevzetí Panny Marie či kostel sv. 
Martina. Cennou památkou je židovská synagoga 
a  hřbitova s  připomínkou jedné z  nejstarších „obcí“ 
na  Moravě. A  konečně na  okraji města v  sousedství 
novorenesančního zámku je proslulé Muzea vesnice 
jihovýchodní Moravy. Návštěva expozice je návra-
tem do časů roubených chaloupek s doškovými stře-
chami, řemeslných dílem, klidu a harmonie. Skanzen 
představuje i soubor vinohradnických staveb a jejich 
zařízení, který je doplněn ukázkovou vinicí. 
Mimo obvyklý průběh dálkové Moravské stezky vede 
Strážnická vinařská stezka do  sousedních Vnorov 
oklikou ve směru na Hroznovou Lhotu, aby se do obce 
spustila napříč přes vnorovské vinohrady. Rodiště 
básníka a milovníka vína Jana Skácela bylo v minu-
losti, tehdy ovšem jako Znorovy, vyhlášené pěstová-
ním křenu. Dnes malebný obraz obce dotváří kostel 
sv. Alžběty Durynské a  bohaté folklorní a  vinařská 
tradice.
Jez u  Bartolomějského náměstí leží nejblíže centru 
Veselí nad Moravou. Původní Veselská osada ležela 
na  břehu řeky Moravy a  koncem 19. století v  ní žilo 
sotva 500 obyvatel. Spojením s Předměstím a židov-
skou obcí v roce 1919 vzniklo město, jehož dominan-
tou je původně renesanční zámek z 16. století, za po-
zornost stojí zámecký park a  sousední vodní elekt-
rárna se strojním zařízením ze začátku 20. století. 
Nedaleko zámku je také přístaviště Baťova kanálu, 
historické vodní cesty vybudované ve  30. letech 20. 
století. Komfortní cyklostezkou vlnící se mezi silni-
cí a  řekou pak dospějeme až do  Uherského Ostrohu, 
kde předáváme štafetu Uherskohradišťské vinařské 
stezce.

sTRÁžNICE
www.straznice-mesto.cz

Město, připomínané již v roce 1086 jako významné ob-
chodní středisko, se pyšní strážní věží s gotickým kos-
telem sv. Martina z 15. století a klasicistním zámkem, 
v  němž najdete sbírku hudebních nástrojů, která čítá 
více než 400 exponátů se zvukovou nahrávkou jed-
notlivých kusů. Atraktivní je Muzeum vesnice jihový-
chodní Moravy, které prezentuje lidovou architekturu 
z celé oblasti Slovácka. Každý rok se ve Strážnici koná 
Mezinárodní folklorní festival s bohatým programem. 
Ve městě najdete také několik řemeslníků, kteří svými 
výrobky posilují zachování tradic. Milovníci přírody 
a romantických projížděk na lodi mohou využít stráž-
nické přístaviště Baťova kanálu.
Ve Strážnici začíná a končí Stezka strážnickými vino-
hrady, která vás zavede také ke  kopci Žerotín, kde se 
nachází ty nejlepší viniční tratě. Stezka měří 18 km, le-
mují ji informační panely a je vhodná pro pěší i cyklisty.
Turistické informační centrum Strážnicko – Vino-
hradská 35, tel.: +420 722 804 151,  +420 518 325 721, 
info@straznicko.cz, www.straznicko.cz 
Zámek Strážnice – Zámek 672, tel.: +420 518 306 611, 
info@nulk.cz, www.nulk.cz
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – Národní ústav 
lidové kultury, Zámek 672, tel.: +420 518 306 611, 
www.nulk.cz 
Městské muzeum – nám. Svobody 48, tel.: 
+420 518 334 155, ivo.vratislavsky@wo.cz, 
www.muzeum-straznice.webnode.cz
Průžkův mlýn – muzeum mlynářství – nám. Svobody 
503, hrdousek@c-box.cz, www.straznice-mesto.cz
Židovská synagoga se hřbitovem – tel.: 
+420 518 334 346, +420 737 849 303
Modrotisk rodiny Jochovy – tel.: +420 518 332 039, 
www.arimo-modrotisk.cz
Výrobky z kukuřičného šústí – Mgr. J. Gazárková,  
tel.: +420 518 334 074, +420 737 873 512

Umělecký řezbář p. F. Gajda – tel.: +420 518 334 364
Baťův kanál – Přístav Strážnice – Bzenecká, 696 62 
Strážnice, tel.: 518 325 330, 603 371 350,  abk@bataca-
nal.cz, www.batacanal.cz, www.bataknalodi.cz
Autokempink Strážnice s.r.o. – Bzenecká 1533, 
tel.: +420 518 332 041, +420 518 332 037,  
info@camp-straznice.cz, www.camp-straznice.cz, 
GPS: N48° 54' 44 E17° 19' 00 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt slivovice a Josefská výstava vín (začátek března)
•  Krojované stavění máje (1. května)
•  Folklorní festival Dětská Strážnice (konec května)
•  Mezinárodního folklorního festival Strážnice  

(konec června), www.nulk.cz 
•  Festival Slunce, folkové dny (začátek července)
•  Dožínky (v polovině prázdnin), www.nulk.cz 
•  Strážnická pouť k Panně Marii (polovina srpna)
•  Zarážání hory u Hotařské búdy na vrchu Žero-

tín (konec srpna)
•  Strážnické vinobraní (začátek září),  

www.kd-straznice.cz 
•  Martinské hody (polovina listopadu)
•  Radujme se, veselme se, řemesla a folklor (začátek 

prosince)

VNoRoVY
www.vnorovy.cz 

V  minulosti proslulé vinařské obci je dnes pěstování 
révy vinné a výroba vína především ušlechtilým koníč-
kem malovinařů. Přesto zde můžete při velikonočním 
koštu či v několika desítkách sklepů ochutnat lahodná 
vína odrůd Chardonnay, Rulandské bílé či Ryzlink rýn-
ský, z červených vín pak říznější Frankovku. Vnorovy, 
kde se narodil slavný „básník ticha“ Jan Skácel, jsou 
důležitým bodem na  Baťově kanálu. Nachází se zde 
dvě plavební komory a unikátní křížení kanálu s řekou 
Moravou s 260 m dlouhou lanovkou pro lodě. Lodní la-
novka dříve sloužila k přetažení lodí přes řeku Moravu, Strážnické vinice na vrchu Žerotín

Skanzen ve StrážniciKaplička ve vinohradech Skanzen ve Strážnici
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aby nebyly strženy proudem. Malebná krajina skýtá 
dostatek prostoru pro sportovní i  relaxační aktivity. 
Obec je rovněž proslulá šikovností zdejších maléreček 
kraslic a výrobky z kukuřičného šustí.
Muzeum osobností a lidových tradic Vnorov – č.p. 
432, tel.: +420 518 309 540, +420 724 162 274
Přístav Baťova kanálu – Moravská lodní doprava – 
Jan Šulc, Plavební Komora Vnorovy I, u Splavu I, 
tel.: +420 602 815 874, info@batuvknal.cz, 
www.batuvkanal.cz, www.bataknalodi.cz,
www.batacanal.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (před postní dobou)
•  Degustace vín (březen)
•  Velikonoční výstava vín (Velikonoční neděle)
•  Hody (listopad) 

VEsELÍ  NaD  MoRaVoU
www.veseli-nad-moravou.cz

První zmínky o vinařství ve Veselí nad Moravou pochá-
zejí z  16. století. Nejvýznamnější vinařskou tratí jsou 
zarazické Lišky. Díky výhodným podmínkám a dostat-
ku slunce se zde daří hlavně odrůdě Müller-Thurgau, 
Muškát moravský a  Ryzlink vlašský. Charakteristiku 
města dotváří renesanční zámek s  anglickým par-
kem z  konce 16. století, v  němž se nachází řada dře-
vin a rybníky. Mimo to můžete ve městě obdivovat tři 
kostely a zvonici s lidovým ornamentem v Zarazicích. 
Z  technických památek jmenujme dvouturbínovou 
vodní elektrárnu. Ve  Veselí sídlí Informační centrum 
Baťova kanálu a jeden z jeho důležitých přístavů.

Informační a rezervační centrum Baťův kanál –  
Zámecká 2, tel.: +420 518 325 330, +420 608 629 750, 
abk@batacanal.cz, www.batakanal.cz 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty –  
Bartolomějské náměstí 47, tel.:  +420 518 322 545, 
visbk@bilekarpaty.cz, www.bilekarpaty.cz/vis/ 
Veselské kulturní centrum – nám. Míru 667,  
tel.: +420 518 322 567, info@kultura-veseli.cz,  
www.kultura-veseli.cz
Městské muzeum, pobočka Masarykova muzea 
v Hodoníně – Bartolomějské náměstí 41,  
tel.: +420 518 322 412, muzeum.veseli@masaryk.info, 
www.masaryk.info/mestske-muzeum-veseli-nad-
-moravou
Hvězdárna Veselí nad Moravou – Benátky 32, 
tel.: +420 518 322 614, +420 603 879 825, 
post1@hvezdarna-veseli.cz, www.hvezdarna-veseli.cz 
Přístav Veselí n. M.– Baťův kanál o.p.s. – Zámecká 2, 
Veselí nad Moravou, tel.: +420 518 325 330, 
+420 608 629 75, abk@batacanal.cz, www.batacanal.cz    
Pravidelná mezinárodní vodní lodní linka 
Strážnice –Petrov, Sudoměřice, Skalica (SK) a zpět – 
tel.: +420 603 371 350, batak@seznam.cz, 
www.batuvkanal.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (před postní dobou)
•  Degustace vín (březen)
•  Velikonoční výstava vín (velikonoční neděle)
•  Ekojarmark – výstava tradičních výrobků (duben), 
•  Zarazické dny (květen)
•  Bartolomějský jarmark – jarmark lidových výrobků 

(srpen)
•  Hody (listopad) 

baťůV  KaNÁL
Vnitrozemský průplav Otrokovice–Rohatec vznikl v le-
tech 1936–1938 z iniciativy zlínského průmyslníka Jana 
Antonína Bati.  Kromě realizace starého snu o propoje-
ní evropských veletoků se jednalo o  přepravu lignitu 
z  dolu v  Ratíškovicích do  továren a  tepláren v  Otro-
kovicích, která byla po  železnici finančně nevýhodná, 
a také o vybudování melioračního systému v okolí řeky 
Moravy. Vodní cesta se po roce 1948 dále nerozšiřova-
la, plavba byla pro neekonomičnost ukončena v  roce 
1960. Délka Baťova kanálu (od Otrokovic do Skalice) je 
v současnosti přibližně 53 km. Některé úseky vedou ře-
kou Moravou, jinde vede uměle vyhloubenými kanálo-
vými úsek. Rozdíl výšek na této vodní cestě (18,6 m) vy-
rovnává 13 zdymadel (plavebních komor) o rozměrech 
5,3 × 38 (50) m. Z  toho je 11 plavebních komor plně 
automatizováno s možností ovládání prostřednictvím 
dálkového ovladače. Plavební hladina je udržována 13 
jezy. Hloubka Baťova kanálu  je průměrně 1,5 metru, 
šířka 12 metrů. Baťův kanál je v současnosti využíván 
pouze jako turistická vodní cesta. Nákladní plavba zde 
nefunguje. Lidé zde tráví dovolenou, víkendové poby-
ty nebo přijíždějí ve  svém volném čase, aby se svezli 
na  lodi a  poznali tak další zajímavosti naší přírody 
z paluby lodi. Tu si mohou vypůjčit v některé z půjčo-
ven lodí, které na této vodní cestě fungují. Velmi oblí-
bené jsou také pravidelné plavby na velkých výletních 
lodích či pobyt na hausbótu.
Provoz na  Baťově kanálu  začíná obvykle v  dubnu 
(prakticky hned jak to počasí dovolí) a oficiální „Ode-
mykání plavební sezóny“ bývá vždy 1. května. K „zim-
nímu spánku“ se vodní cesta ukládá „Zamykáním pla-
vební sezóny“ vždy 28. října.

II. VěTEV: sTRÁžNICE–bLaTNICE
Jihovýchodní hlavní větev Strážnických vinařských 
stezek na  trase ze Strážnice do  Blatnice míří do  pří-
jemné krajiny podhůří Bílých Karpat. Vede příjemnou 
převážně polní krajinou, ale s místy členitým reliéfem. 
Přírodně nejatraktivnější je okolí Radějova na  trase 
k Tvarožné Lhotě, kde je trasa totožná s průběhem dál-
kové páteřní cyklotrasy Beskydsko-karpatská magis-
trála. 
Výstup ze Strážnice do Bílých Karpat začíná před Ra-
dějovem kopcem Žerotín, který je jednou z mála vinič-
ních tratí orientovaných na  severní stranu. Díky své-
mu mikroklimatu ale přináší velmi kvalitní bílá vína. 
Osada Radějov je vstupní branou do  Bílých Karpat, 
biosférické rezervace s  bohatou květenou a  zajíma-
vou faunou. Přestože v kraji koluje pověst o bohatém 
habánském sklepu zasypaném nedaleko myslivny 
pod „Starým hájem“, spíše než vínem je Radějov zná-
mý každoročními košty slivovice.

Po silnici pokračuje stezka do Tvarožné Lhoty. V sou-
sedství stezky, na  vrcholu kopce Travičná, stojí 
v  nadmořské výšce 380 m železná rozhledna, která 
kromě dalekých výhledů nabízí v  přízemí výborně 
zpracovanou historií kraje, jeho architektonických 
a  etnografických zajímavostí, flóry a  fauny. Kousek 
pod vrcholem Travičné najdeme krásný malý skanzen 
původních kopaničářských staveb „Salaš“, s možnos-
tí občerstvení. Stanoviště Šumárnické naučné stez-
ky na  návsi v  obci, která nese jméno daně odváděné 
z  prodaného tvarohu, připomene možnost rozšíření 
výletu o  unikátní oblast Bílých Karpat a  Horňácka. 
Především je však Tvarožná Lhota proslulá obnove-
ným pěstováním oskeruší, největších ovocných stro-
mů v Evropě, o nichž se nejvíce dozvíme, navštívíme-li 
místní Muzeum oskeruší. 
Příští osadou na  stezce je Kněždub, rodiště bratří 
Úprků, s  pseudogotickým kostelem sv. Jana Křtitele 
a malebnými ukázkami lidové architektury domkář-
ské části obce. Na místním hřbitově, který je nazýván 
„Slováckým Slavínem“, našli místo posledního odpo-
činku umělci, jejichž věhlas přesáhl nejen regionální, 
ale i české hranice. Malíři Joža Úprka a Antoš Frolka 
a sochař Franta Úprka ve své tvorbě uplatnili motivy 
z rodného Slovácka a jejich výtvarná díla se stala ná-
rodopisnými dokumenty. V rodném domku bratří Upr-
ků je zřízeno k návštěvě muzeum.
Z  Kněždubu podél hranice CHKO Bílé Karpaty vede 
cesta do  Hroznové Lhoty. Novodobá historie obce je 
také spjata se jménem Joži Úprky. Od začátku minulé-
ho století žil a tvořil v Hroznové Lhotě, tady ho v roce 
1902 navštívil slavný francouzský sochař Auguste Ro-
din. Dům, který pro Úprku postavil v secesním stylu ar-Baťův kanál

Salaš Travičná u Tvarožné Lhoty

Baťův kanál



174 175

slováckoPrůvodce  Po  vinařských  stezkách

aby nebyly strženy proudem. Malebná krajina skýtá 
dostatek prostoru pro sportovní i  relaxační aktivity. 
Obec je rovněž proslulá šikovností zdejších maléreček 
kraslic a výrobky z kukuřičného šustí.
Muzeum osobností a lidových tradic Vnorov – č.p. 
432, tel.: +420 518 309 540, +420 724 162 274
Přístav Baťova kanálu – Moravská lodní doprava – 
Jan Šulc, Plavební Komora Vnorovy I, u Splavu I, 
tel.: +420 602 815 874, info@batuvknal.cz, 
www.batuvkanal.cz, www.bataknalodi.cz,
www.batacanal.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (před postní dobou)
•  Degustace vín (březen)
•  Velikonoční výstava vín (Velikonoční neděle)
•  Hody (listopad) 

VEsELÍ  NaD  MoRaVoU
www.veseli-nad-moravou.cz

První zmínky o vinařství ve Veselí nad Moravou pochá-
zejí z  16. století. Nejvýznamnější vinařskou tratí jsou 
zarazické Lišky. Díky výhodným podmínkám a dostat-
ku slunce se zde daří hlavně odrůdě Müller-Thurgau, 
Muškát moravský a  Ryzlink vlašský. Charakteristiku 
města dotváří renesanční zámek s  anglickým par-
kem z  konce 16. století, v  němž se nachází řada dře-
vin a rybníky. Mimo to můžete ve městě obdivovat tři 
kostely a zvonici s lidovým ornamentem v Zarazicích. 
Z  technických památek jmenujme dvouturbínovou 
vodní elektrárnu. Ve  Veselí sídlí Informační centrum 
Baťova kanálu a jeden z jeho důležitých přístavů.

Informační a rezervační centrum Baťův kanál –  
Zámecká 2, tel.: +420 518 325 330, +420 608 629 750, 
abk@batacanal.cz, www.batakanal.cz 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty –  
Bartolomějské náměstí 47, tel.:  +420 518 322 545, 
visbk@bilekarpaty.cz, www.bilekarpaty.cz/vis/ 
Veselské kulturní centrum – nám. Míru 667,  
tel.: +420 518 322 567, info@kultura-veseli.cz,  
www.kultura-veseli.cz
Městské muzeum, pobočka Masarykova muzea 
v Hodoníně – Bartolomějské náměstí 41,  
tel.: +420 518 322 412, muzeum.veseli@masaryk.info, 
www.masaryk.info/mestske-muzeum-veseli-nad-
-moravou
Hvězdárna Veselí nad Moravou – Benátky 32, 
tel.: +420 518 322 614, +420 603 879 825, 
post1@hvezdarna-veseli.cz, www.hvezdarna-veseli.cz 
Přístav Veselí n. M.– Baťův kanál o.p.s. – Zámecká 2, 
Veselí nad Moravou, tel.: +420 518 325 330, 
+420 608 629 75, abk@batacanal.cz, www.batacanal.cz    
Pravidelná mezinárodní vodní lodní linka 
Strážnice –Petrov, Sudoměřice, Skalica (SK) a zpět – 
tel.: +420 603 371 350, batak@seznam.cz, 
www.batuvkanal.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (před postní dobou)
•  Degustace vín (březen)
•  Velikonoční výstava vín (velikonoční neděle)
•  Ekojarmark – výstava tradičních výrobků (duben), 
•  Zarazické dny (květen)
•  Bartolomějský jarmark – jarmark lidových výrobků 

(srpen)
•  Hody (listopad) 

baťůV  KaNÁL
Vnitrozemský průplav Otrokovice–Rohatec vznikl v le-
tech 1936–1938 z iniciativy zlínského průmyslníka Jana 
Antonína Bati.  Kromě realizace starého snu o propoje-
ní evropských veletoků se jednalo o  přepravu lignitu 
z  dolu v  Ratíškovicích do  továren a  tepláren v  Otro-
kovicích, která byla po  železnici finančně nevýhodná, 
a také o vybudování melioračního systému v okolí řeky 
Moravy. Vodní cesta se po roce 1948 dále nerozšiřova-
la, plavba byla pro neekonomičnost ukončena v  roce 
1960. Délka Baťova kanálu (od Otrokovic do Skalice) je 
v současnosti přibližně 53 km. Některé úseky vedou ře-
kou Moravou, jinde vede uměle vyhloubenými kanálo-
vými úsek. Rozdíl výšek na této vodní cestě (18,6 m) vy-
rovnává 13 zdymadel (plavebních komor) o rozměrech 
5,3 × 38 (50) m. Z  toho je 11 plavebních komor plně 
automatizováno s možností ovládání prostřednictvím 
dálkového ovladače. Plavební hladina je udržována 13 
jezy. Hloubka Baťova kanálu  je průměrně 1,5 metru, 
šířka 12 metrů. Baťův kanál je v současnosti využíván 
pouze jako turistická vodní cesta. Nákladní plavba zde 
nefunguje. Lidé zde tráví dovolenou, víkendové poby-
ty nebo přijíždějí ve  svém volném čase, aby se svezli 
na  lodi a  poznali tak další zajímavosti naší přírody 
z paluby lodi. Tu si mohou vypůjčit v některé z půjčo-
ven lodí, které na této vodní cestě fungují. Velmi oblí-
bené jsou také pravidelné plavby na velkých výletních 
lodích či pobyt na hausbótu.
Provoz na  Baťově kanálu  začíná obvykle v  dubnu 
(prakticky hned jak to počasí dovolí) a oficiální „Ode-
mykání plavební sezóny“ bývá vždy 1. května. K „zim-
nímu spánku“ se vodní cesta ukládá „Zamykáním pla-
vební sezóny“ vždy 28. října.

II. VěTEV: sTRÁžNICE–bLaTNICE
Jihovýchodní hlavní větev Strážnických vinařských 
stezek na  trase ze Strážnice do  Blatnice míří do  pří-
jemné krajiny podhůří Bílých Karpat. Vede příjemnou 
převážně polní krajinou, ale s místy členitým reliéfem. 
Přírodně nejatraktivnější je okolí Radějova na  trase 
k Tvarožné Lhotě, kde je trasa totožná s průběhem dál-
kové páteřní cyklotrasy Beskydsko-karpatská magis-
trála. 
Výstup ze Strážnice do Bílých Karpat začíná před Ra-
dějovem kopcem Žerotín, který je jednou z mála vinič-
ních tratí orientovaných na  severní stranu. Díky své-
mu mikroklimatu ale přináší velmi kvalitní bílá vína. 
Osada Radějov je vstupní branou do  Bílých Karpat, 
biosférické rezervace s  bohatou květenou a  zajíma-
vou faunou. Přestože v kraji koluje pověst o bohatém 
habánském sklepu zasypaném nedaleko myslivny 
pod „Starým hájem“, spíše než vínem je Radějov zná-
mý každoročními košty slivovice.

Po silnici pokračuje stezka do Tvarožné Lhoty. V sou-
sedství stezky, na  vrcholu kopce Travičná, stojí 
v  nadmořské výšce 380 m železná rozhledna, která 
kromě dalekých výhledů nabízí v  přízemí výborně 
zpracovanou historií kraje, jeho architektonických 
a  etnografických zajímavostí, flóry a  fauny. Kousek 
pod vrcholem Travičné najdeme krásný malý skanzen 
původních kopaničářských staveb „Salaš“, s možnos-
tí občerstvení. Stanoviště Šumárnické naučné stez-
ky na  návsi v  obci, která nese jméno daně odváděné 
z  prodaného tvarohu, připomene možnost rozšíření 
výletu o  unikátní oblast Bílých Karpat a  Horňácka. 
Především je však Tvarožná Lhota proslulá obnove-
ným pěstováním oskeruší, největších ovocných stro-
mů v Evropě, o nichž se nejvíce dozvíme, navštívíme-li 
místní Muzeum oskeruší. 
Příští osadou na  stezce je Kněždub, rodiště bratří 
Úprků, s  pseudogotickým kostelem sv. Jana Křtitele 
a malebnými ukázkami lidové architektury domkář-
ské části obce. Na místním hřbitově, který je nazýván 
„Slováckým Slavínem“, našli místo posledního odpo-
činku umělci, jejichž věhlas přesáhl nejen regionální, 
ale i české hranice. Malíři Joža Úprka a Antoš Frolka 
a sochař Franta Úprka ve své tvorbě uplatnili motivy 
z rodného Slovácka a jejich výtvarná díla se stala ná-
rodopisnými dokumenty. V rodném domku bratří Upr-
ků je zřízeno k návštěvě muzeum.
Z  Kněždubu podél hranice CHKO Bílé Karpaty vede 
cesta do  Hroznové Lhoty. Novodobá historie obce je 
také spjata se jménem Joži Úprky. Od začátku minulé-
ho století žil a tvořil v Hroznové Lhotě, tady ho v roce 
1902 navštívil slavný francouzský sochař Auguste Ro-
din. Dům, který pro Úprku postavil v secesním stylu ar-Baťův kanál

Salaš Travičná u Tvarožné Lhoty

Baťův kanál
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chitekt Dušan Jurkovič však v obci nejspíše nenajdete. 
Chátrá v nepřehledné zástavbě za kostelem. Na konci 
Tasova zatáčí trasa stezky doprava přes říčku Veličku, 
po  kilometru zabočí vlevo a  přivede cyklisty k  infor-
mační tabuli před kostelem Všech svatých v  Lipově, 
jehož interiér ozvláštňují dřevěné pavlače a  strop. 
Horňácká obec s protestanskou minulostí vlastní ho-
renské právo již od 16. století, latinský spis z roku 1669 
považuje bílá vína z Lipova za nejlepší na Moravě.
Podél řeky Veličky pokračuje stezka do  Louky, nej-
starší obce na Horňácku. Náves osady zdobí kaplička 
se zvonicí z 18. století, kostel Panny Marie Růžencové 
v jejím sousedství považuji za jednou z nejzdařilejších 
sakrálních staveb postavených po roce 1989. Z Louky 
přes Blatničku na Boršice spěje stezka na Blatnicko, vi-
nařsky nejatraktivnější část oblasti. Silnici lemují vini-
ce na jižních svazích kopce Jasenová, vysílač na Velké 
Javořině zblízka připomíná pěst se vztyčeným malíč-
kem a ukazováčkem a v odpoledním slunci překvapuje 
bělostí věží v zeleni lesů. V Boršicích u Blatnice směřu-
je modrá značka doleva; stezka pokračuje po  klidné 
asfaltové cestě kolem chatové osady Babí hora s  pa-
noramatem Hluku nadohled. Před městem nečekaně 
odbočí doleva pod Kobylí hlavu, chráněnou památku 
s  vzácnou flórou. Následující desetikilometrový úsek 
je cyklisticky nejzajímavější částí etapy.
Na  rozbitou, místy mokrou polní cestu navazuje úsek 
s  travnatým povrchem, který za  Blatničkou vystřídá 
kopcovitý terén vinařské trati Milovy. Panelová cesta 
točící se v členitém terénu končí u odpočívky stezky nad 
Blatnicí, odkud stezka prudce klesá do  vinařské obce 
pod sv. Antonínkem. Dávná vinařská tradice – již ve 13. 

století se blatnické víno vozilo na knížecí dvůr do Pra-
hy – se tady snoubí se s živou současností. Památkově 
chráněný areál sklepů s lisovnami z nepálených cihel 
„Stará hora“ je připomínkou časů, kdy ruku stavitelů 
vedla pokora a  pochopení účelu stavby. V  některém 
ze starobylých sklepů můžete ochutnat i  proslavený 
Blatnický Roháč, cuvée s  dominantním podílem Ryz-
linku rýnského, doplněné Sylvánským zeleným a  Ru-
landským bílým do harmonické symfonie chuti a vůně. 
Ostatně s tímto zlatistým mokem získal již v roce 1880 
kníže Jan II. z Lichtensteinu zlatou medaili na meziná-
rodní výstavě vín v Paříži.
Stoupání na  kopec sv. Antonína vrcholí u  stejnojmen-
né kaple, jednoho z  nemnoha poutních míst Slovácka. 
Zvláštní atmosféra místa, klid a  daleký výhled vybízí 
k zastavení, prohlídce kaple, zamyšlení. Následný sjezd 
do Ostrožské Lhoty nás přivede na Uherskohradišťsko.

RaDěJoV
www.radejov.cz 

Radějov, známý pěstováním modrého ovoce, svým ma-
lebným okolím láká celoročně především milovníky 
fauny a flóry Bílých Karpat. Za pěkného počasí lze vy-
stoupat na rozhlednu Travičná, která se tyčí nad obcí.
Turistické informační centrum Radějov – Radějov 7, 
tel.: +420 725 975 974, starosta@radejov.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Cyrilometodějská pouť (červenec),
•  Na kole strážnickými vinohrady (červenec)
•  Víno v růžích – degustace (červenec),  

www.vinovruzich.wz.cz 
•  Martinské hody (listopad)

TVaRožNÁ  LhoTa
www.tvarozna-lhota.cz 

Tvarožná Lhota, která získala přívlastek podle daně 
odváděné z  prodeje tvarohu, zaujme především ma-
lebnou přírodou Bílých Karpat. Ta se před vámi roz-
prostře, zdoláte-li 177 schodů rozhledny Travičná, z níž 
určitě uvidíte i vzácné jeřáby, zvané oskeruše, které se 
zde společně s  vinnou révou pěstují. Kromě kompotu 
a marmelády se z plodů tohoto mohutného stromu vy-
rábí také vynikající pálenka. Vše můžete vidět i ochut-
nat – oskeruše tady má totiž své muzeum i  naučnou 
stezku. Za  návštěvu stojí také Salaš Travičná, výletní 
areál, kde najdete kopaničářské usedlosti.
Muzeum oskeruší – tel.: +420 724 162 265, 
bkarpaty@c-box.cz, www.moravskededictvi.cz/oskoruse
Památný selský dům – Tvarožná Lhota 187, tel.: 
+420 724 162 265 
Rozhledna Travičná – tel.: +420 518 337 726, 
+420 725 906 655, obec@tvarozna-lhota.cz, 
www.tvarozna-lhota.cz 
Salaš Travičná – INEX SDA Bílé Karpaty, RO Lučina, 
tel.: +420 724 162 265, bkarpaty@c-box.cz, 
www.inexsda.cz/cs/bile-karpaty 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Přehlídka vín Strážnicka (březen)
•  Otevřené sklepy Strážnicka (červenec)
•  Anenské krojované hody (červenec)
•  Oskorušobraní na Salaši Travičná (září)

LUčINa
V  lokalitě Lučina je množství rekreačních chat, pod-
nikových i  soukromých zařízení. Nachází se zde  zre-
konstruovaná vodní nádrž Lučina určená ke koupání. 
Je trojúhelníkového půdorysu, dva břehy jsou beto-
nové, jeden přírodní pod lesem s pozvolným vstupem 
do vody. V betonové části jsou pro vstup do vody scho-
dy. Pláže jsou travnaté, na vtoku je štěrková malá pláž 
se skluzavkou, u hráze je můstek na skákání do vody. 

V sousedství vodní nádrže umožňuje ubytování Auto-
kemp Lučina a  jiné rekreační objekty. V  letní sezóně 
zde naleznete stánky s občerstvením.
Infocentrum Lučina – tel: +420 518 337 726, 
+420 606 433 502, kamila.prikaska@tvarozna-lhota.cz 
Autokemp Lučina – tel: +420 558 689 147, 
+420 608 708 701, autokemplucina@seznam.cz,
 www.autokemplucina.estranky.cz 

KNěžDUb
www.knezdub.cz 

Obec s  pseudogotickým kostelem sv. Jana Křtitele, 
malebnými ukázkami lidové architektury domkářské 
části obce je rodiště bratří Uprků. Na místním hřbito-
vě, který je nazýván „Slováckým Slavínem“ našli místo 
posledního odpočinku umělci, jejichž věhlas přesáhl 
nejen regionální, ale i české hranice. Malíři Joža Upr-
ka a Antoš Frolka a sochař Franta Uprka ve své tvorbě 
uplatnili motivy z rodného Slovácka a jejich výtvarná 
díla se stala národopisnými dokumenty.
Rodný dům bratří Uprků – tel.: +420 518 327 223, 
+420 724 171 308
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vín (konec března/duben)
•  Jánská pouť (červen)
•  Krojované hody s právem (říjen)

hRoZNoVÁ LhoTa
www.hroznovalhota.cz 

Hroznová Lhota je známá nejen svou zemědělskou 
tradicí, ale také tím, že zde žil a  pracoval slovácký 
malíř – Mistr Joža Uprka. Tady ho v roce 1902 navští-
vil slavný francouzský sochař Auguste Rodin. Dům, 
který pro Uprku postavil v  secesním stylu architekt 
Dušan Jurkovič, však v obci nejspíše nenajdete. Chátrá 
v nepřehledné zástavbě za kostelem. Kvalitní vína jsou 
pěstována hlavně na viniční trati Radošov, kde část vi-
nic patřila původně i slavnému malíři.Sklepy v Blatnici

Kozojídky Výhled z rozhledny v Tvarožné LhotěRozhledna v Tvarožné Lhotě

Lučina
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chitekt Dušan Jurkovič však v obci nejspíše nenajdete. 
Chátrá v nepřehledné zástavbě za kostelem. Na konci 
Tasova zatáčí trasa stezky doprava přes říčku Veličku, 
po  kilometru zabočí vlevo a  přivede cyklisty k  infor-
mační tabuli před kostelem Všech svatých v  Lipově, 
jehož interiér ozvláštňují dřevěné pavlače a  strop. 
Horňácká obec s protestanskou minulostí vlastní ho-
renské právo již od 16. století, latinský spis z roku 1669 
považuje bílá vína z Lipova za nejlepší na Moravě.
Podél řeky Veličky pokračuje stezka do  Louky, nej-
starší obce na Horňácku. Náves osady zdobí kaplička 
se zvonicí z 18. století, kostel Panny Marie Růžencové 
v jejím sousedství považuji za jednou z nejzdařilejších 
sakrálních staveb postavených po roce 1989. Z Louky 
přes Blatničku na Boršice spěje stezka na Blatnicko, vi-
nařsky nejatraktivnější část oblasti. Silnici lemují vini-
ce na jižních svazích kopce Jasenová, vysílač na Velké 
Javořině zblízka připomíná pěst se vztyčeným malíč-
kem a ukazováčkem a v odpoledním slunci překvapuje 
bělostí věží v zeleni lesů. V Boršicích u Blatnice směřu-
je modrá značka doleva; stezka pokračuje po  klidné 
asfaltové cestě kolem chatové osady Babí hora s  pa-
noramatem Hluku nadohled. Před městem nečekaně 
odbočí doleva pod Kobylí hlavu, chráněnou památku 
s  vzácnou flórou. Následující desetikilometrový úsek 
je cyklisticky nejzajímavější částí etapy.
Na  rozbitou, místy mokrou polní cestu navazuje úsek 
s  travnatým povrchem, který za  Blatničkou vystřídá 
kopcovitý terén vinařské trati Milovy. Panelová cesta 
točící se v členitém terénu končí u odpočívky stezky nad 
Blatnicí, odkud stezka prudce klesá do  vinařské obce 
pod sv. Antonínkem. Dávná vinařská tradice – již ve 13. 

století se blatnické víno vozilo na knížecí dvůr do Pra-
hy – se tady snoubí se s živou současností. Památkově 
chráněný areál sklepů s lisovnami z nepálených cihel 
„Stará hora“ je připomínkou časů, kdy ruku stavitelů 
vedla pokora a  pochopení účelu stavby. V  některém 
ze starobylých sklepů můžete ochutnat i  proslavený 
Blatnický Roháč, cuvée s  dominantním podílem Ryz-
linku rýnského, doplněné Sylvánským zeleným a  Ru-
landským bílým do harmonické symfonie chuti a vůně. 
Ostatně s tímto zlatistým mokem získal již v roce 1880 
kníže Jan II. z Lichtensteinu zlatou medaili na meziná-
rodní výstavě vín v Paříži.
Stoupání na  kopec sv. Antonína vrcholí u  stejnojmen-
né kaple, jednoho z  nemnoha poutních míst Slovácka. 
Zvláštní atmosféra místa, klid a  daleký výhled vybízí 
k zastavení, prohlídce kaple, zamyšlení. Následný sjezd 
do Ostrožské Lhoty nás přivede na Uherskohradišťsko.

RaDěJoV
www.radejov.cz 

Radějov, známý pěstováním modrého ovoce, svým ma-
lebným okolím láká celoročně především milovníky 
fauny a flóry Bílých Karpat. Za pěkného počasí lze vy-
stoupat na rozhlednu Travičná, která se tyčí nad obcí.
Turistické informační centrum Radějov – Radějov 7, 
tel.: +420 725 975 974, starosta@radejov.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Cyrilometodějská pouť (červenec),
•  Na kole strážnickými vinohrady (červenec)
•  Víno v růžích – degustace (červenec),  

www.vinovruzich.wz.cz 
•  Martinské hody (listopad)

TVaRožNÁ  LhoTa
www.tvarozna-lhota.cz 

Tvarožná Lhota, která získala přívlastek podle daně 
odváděné z  prodeje tvarohu, zaujme především ma-
lebnou přírodou Bílých Karpat. Ta se před vámi roz-
prostře, zdoláte-li 177 schodů rozhledny Travičná, z níž 
určitě uvidíte i vzácné jeřáby, zvané oskeruše, které se 
zde společně s  vinnou révou pěstují. Kromě kompotu 
a marmelády se z plodů tohoto mohutného stromu vy-
rábí také vynikající pálenka. Vše můžete vidět i ochut-
nat – oskeruše tady má totiž své muzeum i  naučnou 
stezku. Za  návštěvu stojí také Salaš Travičná, výletní 
areál, kde najdete kopaničářské usedlosti.
Muzeum oskeruší – tel.: +420 724 162 265, 
bkarpaty@c-box.cz, www.moravskededictvi.cz/oskoruse
Památný selský dům – Tvarožná Lhota 187, tel.: 
+420 724 162 265 
Rozhledna Travičná – tel.: +420 518 337 726, 
+420 725 906 655, obec@tvarozna-lhota.cz, 
www.tvarozna-lhota.cz 
Salaš Travičná – INEX SDA Bílé Karpaty, RO Lučina, 
tel.: +420 724 162 265, bkarpaty@c-box.cz, 
www.inexsda.cz/cs/bile-karpaty 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Přehlídka vín Strážnicka (březen)
•  Otevřené sklepy Strážnicka (červenec)
•  Anenské krojované hody (červenec)
•  Oskorušobraní na Salaši Travičná (září)

LUčINa
V  lokalitě Lučina je množství rekreačních chat, pod-
nikových i  soukromých zařízení. Nachází se zde  zre-
konstruovaná vodní nádrž Lučina určená ke koupání. 
Je trojúhelníkového půdorysu, dva břehy jsou beto-
nové, jeden přírodní pod lesem s pozvolným vstupem 
do vody. V betonové části jsou pro vstup do vody scho-
dy. Pláže jsou travnaté, na vtoku je štěrková malá pláž 
se skluzavkou, u hráze je můstek na skákání do vody. 

V sousedství vodní nádrže umožňuje ubytování Auto-
kemp Lučina a  jiné rekreační objekty. V  letní sezóně 
zde naleznete stánky s občerstvením.
Infocentrum Lučina – tel: +420 518 337 726, 
+420 606 433 502, kamila.prikaska@tvarozna-lhota.cz 
Autokemp Lučina – tel: +420 558 689 147, 
+420 608 708 701, autokemplucina@seznam.cz,
 www.autokemplucina.estranky.cz 

KNěžDUb
www.knezdub.cz 

Obec s  pseudogotickým kostelem sv. Jana Křtitele, 
malebnými ukázkami lidové architektury domkářské 
části obce je rodiště bratří Uprků. Na místním hřbito-
vě, který je nazýván „Slováckým Slavínem“ našli místo 
posledního odpočinku umělci, jejichž věhlas přesáhl 
nejen regionální, ale i české hranice. Malíři Joža Upr-
ka a Antoš Frolka a sochař Franta Uprka ve své tvorbě 
uplatnili motivy z rodného Slovácka a jejich výtvarná 
díla se stala národopisnými dokumenty.
Rodný dům bratří Uprků – tel.: +420 518 327 223, 
+420 724 171 308
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vín (konec března/duben)
•  Jánská pouť (červen)
•  Krojované hody s právem (říjen)

hRoZNoVÁ LhoTa
www.hroznovalhota.cz 

Hroznová Lhota je známá nejen svou zemědělskou 
tradicí, ale také tím, že zde žil a  pracoval slovácký 
malíř – Mistr Joža Uprka. Tady ho v roce 1902 navští-
vil slavný francouzský sochař Auguste Rodin. Dům, 
který pro Uprku postavil v  secesním stylu architekt 
Dušan Jurkovič, však v obci nejspíše nenajdete. Chátrá 
v nepřehledné zástavbě za kostelem. Kvalitní vína jsou 
pěstována hlavně na viniční trati Radošov, kde část vi-
nic patřila původně i slavnému malíři.Sklepy v Blatnici

Kozojídky Výhled z rozhledny v Tvarožné LhotěRozhledna v Tvarožné Lhotě

Lučina
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Informační centrum moravského dědictví, Galerie 
v Hroznové Lhotě – keramika, modrotisk, šustí, 
tel.: +420 518 327 864, +420 720 100 442, 
www.moravskededictvi.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vín (Velikonoční neděle)
•  Folklorní odpoledne (srpen)
•  Hroznolhotské hody a trhy (říjen)
•  Žehnání mladých vín (prosinec)

žERaVINY
www.zeraviny.cz 

V obci se nachází několik stavebních zajímavostí. Je to 
zvonice z  roku 1901, dále kaplička z  20. let minulého 
století, zasvěcena Panně  Marii Lurdské. Na  tak ma-
lou obec jsou zde raritou dva objekty bývalých mlýnů 
vystavěných na  východním a  západním okraji obce. 
Dominantou obce je kaple sv. Alžběty, patronky obce, 
nově postavené díky rodákům žijícím v  Kanadě a  vy-
svěcené v roce 2001. Obec se pyšní prvenstvím v okrese 
Hodonín v komplexní pozemkové úpravě, jejíž součástí 
jsou zpevněné polní cesty pro zemědělskou techniku 
a nově vysázené větrolamy.

KoZoJÍDKY
www.kozojidky.cz 

Malebná obec Kozojídky s krásným výhledem na okol-
ní kopcovité vinařské tratě na úpatí podhůří Bílých je 
odzdobena vinařským areál Křib na  okraji obce. Zre-
konstruované vinné sklepy nabízejí vína z  Kozojídek, 
Hroznové Lhoty a okolí. Na svou rozlohu má obec po-
měrně velké množství vinohradů.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (před dobou postní)

•  Košt vína (březen)
•  Oslava posvěcení kaple sv. Martina – letní hody 

(červenec)
•  Martinské hody (listopad)

TasoV
www.tasov-ho.cz 

Původně vinařská a  ovocnářská obec leží na  rozhra-
ní Horňácka a  Dolňácka. Historicky tudy vedla cesta 
z Čech do Uher, na starých mapách známá jako „Porta 
Tasi“. Mezi hodnotné stavby patří návesní kaple po-
stavená roku 1928 z  darů amerických rodáků. V  obci 
je jeden z  posledních slováckých domů s  malovaným 
žudrem č.p. 52. V Tasově žil a tvořil slovácký malíř An-
toš Frolka (1877–1935) a  významná malérečka Rozka 
Falešníková (1900–1983). 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Svatováclavské krojované hody (září)

LIPoV
www.obeclipov.cz 

Lipov je v  písemných sbírkách připomínán již ve  14. 
století. Věhlas lipovského vína se pak nejvíce rozšířil 
v  18. století, kdy zdejší vinohrady držely významné 
osobnosti z obce i okolí. Tradice pěstování vinné révy 
se zde udržela dodnes. Na své si přijdou i milovníci pří-
rody, navštíví-li přírodní památku Háj u Lipova – při-
rozený les karpatského typu. Mimořádnou památkou 
regionu je i zdejší kostel Všech svatých.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Stavění máje (duben)
•  Lipovské hody (říjen)

LoUKa
www.obeclouka.cz 

Je údajně nejstarší obcí Horňácka. Z místních paměti-
hodností připomeňme bývalou tvrz, o níž se traduje, že 
z ní vedla tajná chodba směřující až do Hluku. V poz-
dějších letech byla tvrz přeměněna na  statek, který 
patřil po  dlouhá léta rodu Lichtenštejnů. Zajímavým 
dokladem lidové barokní architektury je kaplička se 
zvonicí z 18. st. zdobená slováckým ornamentem. Pro 
velký výskyt zvláště chráněných druhů rostlin bylo 
území „Háj u Louky“ vyhlášeno za přírodní rezervaci. 

bLaTNIčKa
www.obecblatnicka.cz 

Blatnička pokračuje v  tradici vinařství, která zde za-
počala již v  16. století. Díky své poloze patří k  jedné 
z nejvýše položených vinařských oblastí jižní části Mo-
ravy. Zdejší těžká jílovitá půda dává vínu nezaměnitel-
nou chuť a barvu. Kromě vinných sklepů s lahodným 

mokem můžete obdivovat přírodní rezervaci Kobylí 
hlava. Za pozornost stojí také kostel Panny Marie Sed-
mibolestné a kaplička u honu Zákapličí, jež je nejstarší 
dochovanou stavbou v obci.
Tradice Slovácka, o.p.s. – šití krojů, dárkových 
předmětů, muzeum krojů, tel.: +420 518 325 492, 
www.tradiceslovacka.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Obecní den s ochutnávkou vín a místních tradičních 

jídel (duben)
•  Hody s právem (srpen)
•  Na kole vinohrady Uherskohradišťska – Stezka 

Blatnického Roháče (duben, říjen)

boRšICE  U bLaTNICE
www.borsiceublatnice.cz 
Větší část území Boršic u Blatnice leží v Chráněné kra-
jinné oblasti Bílé Karpaty. Také proto sem návštěvníci 
jezdí hlavně za  krásou přírody. K  výletům do  přírody 
láká také přírodní památka Nádavky s  teplomilnými 
druhy rostlin a živočichů. Nejvýznamnější památkou je 
kostel sv. Kateřiny z roku 1788.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Obecní ples s koštem vína (únor)
•  Kateřinské hody (listopad)

bLaTNICE PoD sVaTýM aNToNÍNKEM
www.obecblatnice.cz 

Dávná vinařská tradice se tady snoubí s živou součas-
ností. Již ve 13. století se blatnické víno vozilo na kní-
žecí dvůr do Prahy. Památkově chráněný areál sklepů 
s  lisovnami z  nepálených cihel „Stará hora“ je připo-
mínkou časů, kdy ruku stavitelů vedla pokora a pocho-
pení účelu stavby. V  některém ze starobylých sklepů 
můžete ochutnat i proslavený Blatnický Roháč, cuvée 
s dominantním podílem Ryzlinku rýnského, doplněné 
Sylvánským zeleným a Rulandským bílým do harmo-
nické symfonie chuti a vůně. Působivý je interiér kos-
tela sv. Ondřeje, jenž zdobí oltářní obraz světce od Joži 
Uprky. Cennou památku představuje poutní kostel sv. 
Antonína Paduánského na kopci nad obcí, který je mís-
tem známých poutí.
Blatnické muzeum – budova MŠ, tel.: +420 731 918 900, 
+420 737 576 694, www.obecblatnice.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (únor)
•  Blatnický košt vína (březen)
•  Putování po blatnických búdách (květen)
•  Do Blatnice k vinařovi (květen – září)
•  Blatnickými vinohrady na kole (červenec)
•  Blatnické vinobraní (září) 
•  Kateřinské hody s právem (listopad)

III. VěTEV:  sTRÁžNICE – RohaTEC
Jižní větev Strážnických vinařských stezek na trase ze 
Strážnice do Rohatce vede zčásti v souběhu s trasou 46 
a hlavní turistickou zajímavostí na ní je vesnice Petrov 
a jeho proslulé vinné sklepy „Plže“. Trasa dále míjí slo-
venské hranice a přes Sudoměřice nad Moravou a Ro-
hatec na křižovatku s vinařskou stezkou „Podluží“. 
Po překonání silnice a železničního přejezdu u Stráž-
nice odbočíme doprava a  proslulá „lumpenštráse“ 
vede do petrovských Plžů. Barokně laděná průčelí se 
do dálky bělají v zeleni stromů a travnatých nadskle-
pí. Soubor padesáti zemních sklepů, stavěných od 16. 
století jednotným stylem, je od roku 1983 chráněnou 
památkou lidové architektury. Nečekejte však skan-

Sklepy Plže v Petrově
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Informační centrum moravského dědictví, Galerie 
v Hroznové Lhotě – keramika, modrotisk, šustí, 
tel.: +420 518 327 864, +420 720 100 442, 
www.moravskededictvi.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Košt vín (Velikonoční neděle)
•  Folklorní odpoledne (srpen)
•  Hroznolhotské hody a trhy (říjen)
•  Žehnání mladých vín (prosinec)

žERaVINY
www.zeraviny.cz 

V obci se nachází několik stavebních zajímavostí. Je to 
zvonice z  roku 1901, dále kaplička z  20. let minulého 
století, zasvěcena Panně  Marii Lurdské. Na  tak ma-
lou obec jsou zde raritou dva objekty bývalých mlýnů 
vystavěných na  východním a  západním okraji obce. 
Dominantou obce je kaple sv. Alžběty, patronky obce, 
nově postavené díky rodákům žijícím v  Kanadě a  vy-
svěcené v roce 2001. Obec se pyšní prvenstvím v okrese 
Hodonín v komplexní pozemkové úpravě, jejíž součástí 
jsou zpevněné polní cesty pro zemědělskou techniku 
a nově vysázené větrolamy.

KoZoJÍDKY
www.kozojidky.cz 

Malebná obec Kozojídky s krásným výhledem na okol-
ní kopcovité vinařské tratě na úpatí podhůří Bílých je 
odzdobena vinařským areál Křib na  okraji obce. Zre-
konstruované vinné sklepy nabízejí vína z  Kozojídek, 
Hroznové Lhoty a okolí. Na svou rozlohu má obec po-
měrně velké množství vinohradů.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (před dobou postní)

•  Košt vína (březen)
•  Oslava posvěcení kaple sv. Martina – letní hody 

(červenec)
•  Martinské hody (listopad)

TasoV
www.tasov-ho.cz 

Původně vinařská a  ovocnářská obec leží na  rozhra-
ní Horňácka a  Dolňácka. Historicky tudy vedla cesta 
z Čech do Uher, na starých mapách známá jako „Porta 
Tasi“. Mezi hodnotné stavby patří návesní kaple po-
stavená roku 1928 z  darů amerických rodáků. V  obci 
je jeden z  posledních slováckých domů s  malovaným 
žudrem č.p. 52. V Tasově žil a tvořil slovácký malíř An-
toš Frolka (1877–1935) a  významná malérečka Rozka 
Falešníková (1900–1983). 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Svatováclavské krojované hody (září)

LIPoV
www.obeclipov.cz 

Lipov je v  písemných sbírkách připomínán již ve  14. 
století. Věhlas lipovského vína se pak nejvíce rozšířil 
v  18. století, kdy zdejší vinohrady držely významné 
osobnosti z obce i okolí. Tradice pěstování vinné révy 
se zde udržela dodnes. Na své si přijdou i milovníci pří-
rody, navštíví-li přírodní památku Háj u Lipova – při-
rozený les karpatského typu. Mimořádnou památkou 
regionu je i zdejší kostel Všech svatých.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Stavění máje (duben)
•  Lipovské hody (říjen)

LoUKa
www.obeclouka.cz 

Je údajně nejstarší obcí Horňácka. Z místních paměti-
hodností připomeňme bývalou tvrz, o níž se traduje, že 
z ní vedla tajná chodba směřující až do Hluku. V poz-
dějších letech byla tvrz přeměněna na  statek, který 
patřil po  dlouhá léta rodu Lichtenštejnů. Zajímavým 
dokladem lidové barokní architektury je kaplička se 
zvonicí z 18. st. zdobená slováckým ornamentem. Pro 
velký výskyt zvláště chráněných druhů rostlin bylo 
území „Háj u Louky“ vyhlášeno za přírodní rezervaci. 

bLaTNIčKa
www.obecblatnicka.cz 

Blatnička pokračuje v  tradici vinařství, která zde za-
počala již v  16. století. Díky své poloze patří k  jedné 
z nejvýše položených vinařských oblastí jižní části Mo-
ravy. Zdejší těžká jílovitá půda dává vínu nezaměnitel-
nou chuť a barvu. Kromě vinných sklepů s lahodným 

mokem můžete obdivovat přírodní rezervaci Kobylí 
hlava. Za pozornost stojí také kostel Panny Marie Sed-
mibolestné a kaplička u honu Zákapličí, jež je nejstarší 
dochovanou stavbou v obci.
Tradice Slovácka, o.p.s. – šití krojů, dárkových 
předmětů, muzeum krojů, tel.: +420 518 325 492, 
www.tradiceslovacka.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Obecní den s ochutnávkou vín a místních tradičních 

jídel (duben)
•  Hody s právem (srpen)
•  Na kole vinohrady Uherskohradišťska – Stezka 

Blatnického Roháče (duben, říjen)

boRšICE  U bLaTNICE
www.borsiceublatnice.cz 
Větší část území Boršic u Blatnice leží v Chráněné kra-
jinné oblasti Bílé Karpaty. Také proto sem návštěvníci 
jezdí hlavně za  krásou přírody. K  výletům do  přírody 
láká také přírodní památka Nádavky s  teplomilnými 
druhy rostlin a živočichů. Nejvýznamnější památkou je 
kostel sv. Kateřiny z roku 1788.
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Obecní ples s koštem vína (únor)
•  Kateřinské hody (listopad)

bLaTNICE PoD sVaTýM aNToNÍNKEM
www.obecblatnice.cz 

Dávná vinařská tradice se tady snoubí s živou součas-
ností. Již ve 13. století se blatnické víno vozilo na kní-
žecí dvůr do Prahy. Památkově chráněný areál sklepů 
s  lisovnami z  nepálených cihel „Stará hora“ je připo-
mínkou časů, kdy ruku stavitelů vedla pokora a pocho-
pení účelu stavby. V  některém ze starobylých sklepů 
můžete ochutnat i proslavený Blatnický Roháč, cuvée 
s dominantním podílem Ryzlinku rýnského, doplněné 
Sylvánským zeleným a Rulandským bílým do harmo-
nické symfonie chuti a vůně. Působivý je interiér kos-
tela sv. Ondřeje, jenž zdobí oltářní obraz světce od Joži 
Uprky. Cennou památku představuje poutní kostel sv. 
Antonína Paduánského na kopci nad obcí, který je mís-
tem známých poutí.
Blatnické muzeum – budova MŠ, tel.: +420 731 918 900, 
+420 737 576 694, www.obecblatnice.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (únor)
•  Blatnický košt vína (březen)
•  Putování po blatnických búdách (květen)
•  Do Blatnice k vinařovi (květen – září)
•  Blatnickými vinohrady na kole (červenec)
•  Blatnické vinobraní (září) 
•  Kateřinské hody s právem (listopad)

III. VěTEV:  sTRÁžNICE – RohaTEC
Jižní větev Strážnických vinařských stezek na trase ze 
Strážnice do Rohatce vede zčásti v souběhu s trasou 46 
a hlavní turistickou zajímavostí na ní je vesnice Petrov 
a jeho proslulé vinné sklepy „Plže“. Trasa dále míjí slo-
venské hranice a přes Sudoměřice nad Moravou a Ro-
hatec na křižovatku s vinařskou stezkou „Podluží“. 
Po překonání silnice a železničního přejezdu u Stráž-
nice odbočíme doprava a  proslulá „lumpenštráse“ 
vede do petrovských Plžů. Barokně laděná průčelí se 
do dálky bělají v zeleni stromů a travnatých nadskle-
pí. Soubor padesáti zemních sklepů, stavěných od 16. 
století jednotným stylem, je od roku 1983 chráněnou 
památkou lidové architektury. Nečekejte však skan-

Sklepy Plže v Petrově
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zen. Setkáte se nejen se slaměnou víchou nad žud-
rem sklepa, která už za  první republiky označovala 
„búdy“, kde bylo možné ochutnat víno, ale především 
s  ochotou a  otevřenými dveřmi. Nepěkný zvyk ně-
kterých domácích podmiňovat možnost ochutnávky 
vína nákupem nejméně dvou litrů na cestu, vyváží vi-
naři, kteří nezištně „natáhnou“ nejlepší víno ve skle-
pě a přidají povídaní o historii i současnosti Plžů.

PETRoV
www.obec-petrov.cz 

Obec Petrov je známá jedinečných souborem vinných 
sklepů zvaných podle jejich tvaru Plže. Soubor 60 zem-
ních sklepů stavěných od 16. století jednotným stylem, 
je od  roku 1983 vesnickou památkovou rezervací. Ba-
rokně laděná průčelí jsou určujícím výtvarným a este-
tickým prvkem petrovských sklepů. U těch z nich, kde 
modrou barvu podrovnávky na  boční stěně žudra na-

hrazuje červená, mají nejen dobré víno, ale prý i děvče 
na vdávání. Nečekejte však skanzen. Setkáte se nejen se 
slaměnou víchou nad žudrem sklepa, která už za první 
republiky označovala „búdy“, kde bylo možné ochutnat 
víno, ale především s ochotou a otevřenými dveřmi.
Přístav Baťova kanálu – Plavební komora Petrov – 
www.batacanal.cz 
Půjčovna loděk Pavel Vojtek – tel.: +420 732 288 960, 
vojtek.petrov@seznam.cz, www.vodni-turistika.cz 
Půjčovna lodí Pod Žerotínem – Radek Plachý, 
tel.: +420 606 252 806, pujcovna@batakkanal.cz, 
www.batakkanal.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční výstava vín (březen/duben) 
•  Oblastní výstava vín (květen)
•  Senioři a víno (květen)
•  Otevřené sklepy Strážnicka (červen)
•  Na kole strážnickými vinohrady (červenec)
•  Den vinařů (srpen)
•  Výstava a košt vín (září)
•  Svěcení vína (prosinec)

sUDoMEŘICE
www.obecsudomerice.cz 

O tom, že Sudoměřice jsou vinařskou obcí, svědčí i řada 
nových sklepů v  areálu Starý potok a  vinařský areál 
obce. Mimořádnou sakrální stavbou na  Slovácku je 
sudoměřický kostel Krista Krále ve funkcionalistickém 
stylu. Od roku 2012 zdobí náves socha Sudimíra, legen-
dárního zakladatele obce. Zachovalo se zde také ně-
kolik tradičních usedlostí – podunajské hliněné domy 
upravené bílou ličkou a  modrou podrovnávkou. Nej-
větší turistickou atraktivitou je Výklopník, který sloužil 
k překládání uhlí z vagonů z nedalekého dolu TOMÁŠ 
v Ratíškovicích do člunů na Baťově kanálu. V roce 2004 
byla otevřena na Výklopníku vyhlídková věž.
Výklopník – tel.: +420 732 141 614, www.vyklopnik.er.cz, 
www.batacanal.cz

Cyklostezka Baťův kanálPůjčovna lodí na Baťově kanáluZdymadla na Baťově kanálu

Baťův kanál – Přístav Sudoměřice-Výklopník – 
Rejdařství pod Výklopníkem, Zdeněk Fojtík, 
Sudoměřice 195, tel.: +420 732 141 614, 
pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz, 
www.batak-pujcovnalodi.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (před postní dobou)
•  Mezinárodní košt ovocných destilátů (únor)
•  Otevírání Baťova kanálu – přístaviště U Výklopníku 

(1. května)
•  Výstava vín (místní nebo oblastní) – ve vinařském 

areálu Starý potok (první sobota v květnu)
•  Tradiční sudoměřické hody (první pátek a sobo-

ta v červnu)
•  Ochutnávka mladých vín a Svatomartinských hus 

(listopad)

IV. VěTEV:  sTRÁžNICE – bZENEC
Severozápadní větev Strážnických vinařských ste-
zek na  trase je spojnicí s  Bzeneckou vinařskou stez-
kou přes tok řeky Moravy, který na trase překonává. 
Především pak míří přes proslulou jihomoravskou 
pouštní oblast Váté písky a přes lesnaté borové kom-
plexy Doubrava na  píscích vysázených. Pro sypkost 
písku nelze polních a lesních cest zpravidla pro jízdu 
na kole doporučit, a proto trasa vede po silnici II. tří-
dy, někdy dost frekventované. 

bZENECKÁ  DoUbRaVa  a VÁTé PÍsKY 
Doubrava (přezdívaná Moravská Sahara) je rovinaté 
zalesněné území o rozloze 12 000 ha. Ještě ve 13. století 
zde byl hustý dubový porost. Lidskou činností, přede-
vším kácením a intenzivní pastvou dobytka, však bylo 
do začátku 19. století plně odkryto písčité podloží a vítr 
začal písek rozšiřovat i na pole. O opětovné zalesnění 
území o rozloze 5 000 hektarů borovicovými monokul-
turami se v letech 1825–1865 zasloužil lesní inspektor 
Jan Bedřich Bechtel. Jen úzký protipožární pruh podél 
železniční trati na východním okraji území je bez vege-
tace a  byla zde vyhlášena národní přírodní památka 
Váté písky. Vyskytují se tu chráněné druhy rostlin. 

REgIoNÁLNÍ  sTEZKY  sTRÁžNICKa

sTEZKa  sTRÁžNICKýMI  VINohRaDY
Ze Strážnice se vydáme vstříc novým zážitkům smě-
rem na  Radějov. Držíme se žluté turist. značky (záro-
veň taky trasy Šumárnické NS). Přejedeme mostek 
přes potok Radějovka a pokračujeme až po boží muka 
na rozcestí. Tady si můžeme udělat malý okruh: polní 
cestou po žluté doleva na vrch Žerotín – pokračujeme 
stále nahoru na  nejvyšší bod, kde stojí kaple; z  vrchu 

Žerotín sejdeme, stále po  žluté, mezi vinohrady asi 
0,5 km, kde cedule směřuje k Hotařské bůdě a z kopce 
dolů zpět na asfaltovou komunikaci.
Asfaltová silnice pokračuje pod východními svahy 
Žerotína až do  údolí Sudoměřického potoka. K  Sudo-
měřickému potoku asfaltová komunikace strmě klesá 
a dole se nachází rozcestník. Polní cesta doprava (ze-
lená turist. značka) vede zprvu podél opuštěných sadů 
a poté kolem vinohradů až k Sudoměřicím.
Po  proudu Sudoměřického potoka (zelená turist. 
značka) se dostaneme do  obce Sudoměřice. Při vstu-
pu do obce se dáme doleva a asi po 300 m se dostane-
me na  začátek areálu vinných sklepů „Starý potok“. 
Na  konci sklepů můžeme pokračovat polní cestou až 
k pěknému rybníku jménem Vanďurák.
Ze Sudoměřic bereme zpáteční kurz na  Strážnici. 
Po  trase nás však ještě čeká vinařská obec Petrov, 
do  které se dostaneme po  asfaltové silnici s  malým 
provozem. Hned na  začátku obce nás vítá věhlasná 
Památková rezervace lidové architektury Plže.
Z Plžů se napojíme na trasu Strážnické vinařské stezky, 
která nás po cyklostezce bezpečně dovede až do Stráž-
nice, zcela mimo frekventovaných komunikací.

Délka trasy: 18 km
Povrch: silnice 3. třídy se pravidelně střídají s lesními 
a polními cestami
Sjízdnost: kopcovitá krajina uchystá náročná místa, 
cesta po nezpevněných komunikacích může být ná-
ročnější ve vlhčím počasí
Vhodné pro: turisticky založené cyklisty
Značení: vlastní značky s logem
Nejvyšší bod: 250 m n.m. 

Výklopník
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zen. Setkáte se nejen se slaměnou víchou nad žud-
rem sklepa, která už za  první republiky označovala 
„búdy“, kde bylo možné ochutnat víno, ale především 
s  ochotou a  otevřenými dveřmi. Nepěkný zvyk ně-
kterých domácích podmiňovat možnost ochutnávky 
vína nákupem nejméně dvou litrů na cestu, vyváží vi-
naři, kteří nezištně „natáhnou“ nejlepší víno ve skle-
pě a přidají povídaní o historii i současnosti Plžů.

PETRoV
www.obec-petrov.cz 

Obec Petrov je známá jedinečných souborem vinných 
sklepů zvaných podle jejich tvaru Plže. Soubor 60 zem-
ních sklepů stavěných od 16. století jednotným stylem, 
je od  roku 1983 vesnickou památkovou rezervací. Ba-
rokně laděná průčelí jsou určujícím výtvarným a este-
tickým prvkem petrovských sklepů. U těch z nich, kde 
modrou barvu podrovnávky na  boční stěně žudra na-

hrazuje červená, mají nejen dobré víno, ale prý i děvče 
na vdávání. Nečekejte však skanzen. Setkáte se nejen se 
slaměnou víchou nad žudrem sklepa, která už za první 
republiky označovala „búdy“, kde bylo možné ochutnat 
víno, ale především s ochotou a otevřenými dveřmi.
Přístav Baťova kanálu – Plavební komora Petrov – 
www.batacanal.cz 
Půjčovna loděk Pavel Vojtek – tel.: +420 732 288 960, 
vojtek.petrov@seznam.cz, www.vodni-turistika.cz 
Půjčovna lodí Pod Žerotínem – Radek Plachý, 
tel.: +420 606 252 806, pujcovna@batakkanal.cz, 
www.batakkanal.cz 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Velikonoční výstava vín (březen/duben) 
•  Oblastní výstava vín (květen)
•  Senioři a víno (květen)
•  Otevřené sklepy Strážnicka (červen)
•  Na kole strážnickými vinohrady (červenec)
•  Den vinařů (srpen)
•  Výstava a košt vín (září)
•  Svěcení vína (prosinec)

sUDoMEŘICE
www.obecsudomerice.cz 

O tom, že Sudoměřice jsou vinařskou obcí, svědčí i řada 
nových sklepů v  areálu Starý potok a  vinařský areál 
obce. Mimořádnou sakrální stavbou na  Slovácku je 
sudoměřický kostel Krista Krále ve funkcionalistickém 
stylu. Od roku 2012 zdobí náves socha Sudimíra, legen-
dárního zakladatele obce. Zachovalo se zde také ně-
kolik tradičních usedlostí – podunajské hliněné domy 
upravené bílou ličkou a  modrou podrovnávkou. Nej-
větší turistickou atraktivitou je Výklopník, který sloužil 
k překládání uhlí z vagonů z nedalekého dolu TOMÁŠ 
v Ratíškovicích do člunů na Baťově kanálu. V roce 2004 
byla otevřena na Výklopníku vyhlídková věž.
Výklopník – tel.: +420 732 141 614, www.vyklopnik.er.cz, 
www.batacanal.cz

Cyklostezka Baťův kanálPůjčovna lodí na Baťově kanáluZdymadla na Baťově kanálu

Baťův kanál – Přístav Sudoměřice-Výklopník – 
Rejdařství pod Výklopníkem, Zdeněk Fojtík, 
Sudoměřice 195, tel.: +420 732 141 614, 
pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz, 
www.batak-pujcovnalodi.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Fašaňk (před postní dobou)
•  Mezinárodní košt ovocných destilátů (únor)
•  Otevírání Baťova kanálu – přístaviště U Výklopníku 

(1. května)
•  Výstava vín (místní nebo oblastní) – ve vinařském 

areálu Starý potok (první sobota v květnu)
•  Tradiční sudoměřické hody (první pátek a sobo-

ta v červnu)
•  Ochutnávka mladých vín a Svatomartinských hus 

(listopad)

IV. VěTEV:  sTRÁžNICE – bZENEC
Severozápadní větev Strážnických vinařských ste-
zek na  trase je spojnicí s  Bzeneckou vinařskou stez-
kou přes tok řeky Moravy, který na trase překonává. 
Především pak míří přes proslulou jihomoravskou 
pouštní oblast Váté písky a přes lesnaté borové kom-
plexy Doubrava na  píscích vysázených. Pro sypkost 
písku nelze polních a lesních cest zpravidla pro jízdu 
na kole doporučit, a proto trasa vede po silnici II. tří-
dy, někdy dost frekventované. 

bZENECKÁ  DoUbRaVa  a VÁTé PÍsKY 
Doubrava (přezdívaná Moravská Sahara) je rovinaté 
zalesněné území o rozloze 12 000 ha. Ještě ve 13. století 
zde byl hustý dubový porost. Lidskou činností, přede-
vším kácením a intenzivní pastvou dobytka, však bylo 
do začátku 19. století plně odkryto písčité podloží a vítr 
začal písek rozšiřovat i na pole. O opětovné zalesnění 
území o rozloze 5 000 hektarů borovicovými monokul-
turami se v letech 1825–1865 zasloužil lesní inspektor 
Jan Bedřich Bechtel. Jen úzký protipožární pruh podél 
železniční trati na východním okraji území je bez vege-
tace a  byla zde vyhlášena národní přírodní památka 
Váté písky. Vyskytují se tu chráněné druhy rostlin. 

REgIoNÁLNÍ  sTEZKY  sTRÁžNICKa

sTEZKa  sTRÁžNICKýMI  VINohRaDY
Ze Strážnice se vydáme vstříc novým zážitkům smě-
rem na  Radějov. Držíme se žluté turist. značky (záro-
veň taky trasy Šumárnické NS). Přejedeme mostek 
přes potok Radějovka a pokračujeme až po boží muka 
na rozcestí. Tady si můžeme udělat malý okruh: polní 
cestou po žluté doleva na vrch Žerotín – pokračujeme 
stále nahoru na  nejvyšší bod, kde stojí kaple; z  vrchu 

Žerotín sejdeme, stále po  žluté, mezi vinohrady asi 
0,5 km, kde cedule směřuje k Hotařské bůdě a z kopce 
dolů zpět na asfaltovou komunikaci.
Asfaltová silnice pokračuje pod východními svahy 
Žerotína až do  údolí Sudoměřického potoka. K  Sudo-
měřickému potoku asfaltová komunikace strmě klesá 
a dole se nachází rozcestník. Polní cesta doprava (ze-
lená turist. značka) vede zprvu podél opuštěných sadů 
a poté kolem vinohradů až k Sudoměřicím.
Po  proudu Sudoměřického potoka (zelená turist. 
značka) se dostaneme do  obce Sudoměřice. Při vstu-
pu do obce se dáme doleva a asi po 300 m se dostane-
me na  začátek areálu vinných sklepů „Starý potok“. 
Na  konci sklepů můžeme pokračovat polní cestou až 
k pěknému rybníku jménem Vanďurák.
Ze Sudoměřic bereme zpáteční kurz na  Strážnici. 
Po  trase nás však ještě čeká vinařská obec Petrov, 
do  které se dostaneme po  asfaltové silnici s  malým 
provozem. Hned na  začátku obce nás vítá věhlasná 
Památková rezervace lidové architektury Plže.
Z Plžů se napojíme na trasu Strážnické vinařské stezky, 
která nás po cyklostezce bezpečně dovede až do Stráž-
nice, zcela mimo frekventovaných komunikací.

Délka trasy: 18 km
Povrch: silnice 3. třídy se pravidelně střídají s lesními 
a polními cestami
Sjízdnost: kopcovitá krajina uchystá náročná místa, 
cesta po nezpevněných komunikacích může být ná-
ročnější ve vlhčím počasí
Vhodné pro: turisticky založené cyklisty
Značení: vlastní značky s logem
Nejvyšší bod: 250 m n.m. 

Výklopník
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Nejnižší bod: 171 m n.m.
Nástupní místo: Strážnice, Sudoměřice, Petrov

UPRKoVa  sTEZKa
Výchozím místem je město Strážnice. Trasa vede 
od  muzea, po  červené turistické značce vyrážíme 
směrem na Tvarožnou Lhotu, okolo statku Důbrava, 
kde pobýval Antoš Frolka. Z  Tvarožné Lhoty pokra-
čujeme po silnici do Kněždubu (Muzeum bratří Uprků, 
Slovácký Slavín). Z Kněždubu po silnici dále do Hroz-
nové Lhoty (keramika Benedík, výroba došek Pavli-
ca). Můžeme také zavítat do Tasova a shlédnout dům 
se žudrem č. 52 (chráněná památka).
Okruh na  Radošov: z  Hroznové Lhoty polní cestou 
s alejí třešní a jabloní (modrá turist. značka) na vrch. 
Samotný vrchol je zarostlý akáty, přesto se nabízí 
krásné výhledy do  Pomoraví. Z  vrchu scházíme vi-
nohrady (v době vinobraní zákaz vstupu) ke kapličce 
s posezením a zpět do obce.
Z  Hroznové Lhoty pokračujeme do  Kozojídek (dům 
malíře K. Benedíka) a  poté přes Žeraviny panelovou 
cestou do  Kněždubu. Přes Tvarožnou Lhotu návrat 
do Strážnice.

Délka trasy: 26 km
Povrch: silnice 3. třídy se střídají s polními cestami
Sjízdnost: celoroční, trasa vedená převážně po  zpev-
něných komunikacích
Vhodné pro: rodiny s dětmi
Značení: vlastní značky s logem
Nejvyšší bod: 276 m n.m. 
Nejnižší bod: 180 m n.m.
Nástupní místo: Strážnice, Tvarožná Lhota, Kněždub

Vinné sklepy Strážnicka

TIPY  Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Pro jednodenní výlet strávený 
v regionu Strážnicka je vhodnou 
volbou pro poznání toho nejlepšího 
absolvovat okruh v blízkém okolí 
města Strážnice a nejzajímavějších 
míst blízkých obcí a vinohradů. 
Takto vedená trasa bude kombino-
vat úseky Strážnické vinařské stez-
ky s úseky značenými na regionál-
ních okruzích Stezky strážnickými 
vinohrady a Oskorušové stezky.  
Okruh o délce 35 km umožní dosta-
tek času k návštěvě regionálních 
atrakcí, pokochání se výhledem 
z rozhledny či vrchu Žerotín i po-
sezení ve vinném sklípku na su-
doměřickém Starém potoce nebo 
v proslulých petrovských Plžích.  

PRůběh  TRasY
Strážnice–Tvarožná Lhota–Travič-
ná–Lučina–Radějov–Žerotín–Sudo-
měřice–Petrov–Strážnice 

PoPIs  TRasY
www.cyklo-jizni-morava.cz/straz-
nickymi-vinohrady--na-oskoruse-
-pod-travicenskou-rozhlednou 

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Strážnice: zámek se zámeckými 
sklepy, skanzen - Muzeum vesnice 
jihovýchodní Moravy, městské 
muzeum, Průžkův mlýn
Tvarožná Lhota: Muzeum oskeruší, 
selský dům
Travičná: rozhledna, salaš
Žerotín: Adamcova a Špirundova 
oskeruše, hotařská búda, vinné 
sklepy
Sudoměřice: areál vinných sklepů 
Starý potok, technická památka 
Výklopník
Petrov: areál vinných sklepů Plže

VÍKEND Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Protože oblast, do které zabíhá 
Strážnická vinařská stezka, je roz-
sáhlejší, než je možné za jednoden-
ní výlet zvládnout, k vychutnání 
malebného Horňácka pod svahy 
Bílých Karpat zvolíme dvoudenní 
putování. To nám poskytne dosta-
tek času jak pro hlídce historických 
pamětihodností a přírodních krás, 
tak k návštěvě vinných sklepů 
a posezení ve sklepních uličkách. 
Nocleh zvolíme v kempu Lučina, 
přímo v srdci Bílých Karpat. 

PRůběh  TRasY
1. den: Uherský Ostroh–Ostrožská 
Lhota–sv. Antonín (návštěva poutní 
kaple)–Blatnice (návštěva sklepní 
kolonie a Blatnického muzea)–
Blatnička–Louka–Lipov–Hroznová 
Lhota–Kozojídky (návštěva sklepní 
kolonie Kříb)–Kněždub (návštěva 
rodného domu bří Uprků, Slovácký 
Slavín)–Tvarožná Lhota (návštěva 
Muzea oskoruší a selského domu)–
Travičná (výstup na rozhlednu, 
návštěva na Salaši)–Lučina (nocleh 
v kempu) 
2. den: Lučina–Radějov–Žerotín 
(Adamcova oskeruše, hotařská 
búda)–Sudoměřice (návštěva 
sklepní kolonie Starý potok)–Vý-
klopník–Petrov (návštěva sklepní 
kolonie Plže)–Strážnice (návštěva 
skanzenu, zámku se zámeckými 
sklepy, městského muzea a Prů-
žkova mlýna)–Vnorovy (návštěva 

muzea osobností)–Veselí nad Mo-
ravou (návštěva městského muzea 
a hvězdárny)
Úsek od Výklopníku, z Petrova či 
Strážnice do Veselí je možné absol-
vovat lodí po Baťově kanále.   

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat dle 
kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských slav-
ností. Účast na takové akci nám pak 
zabere minimálně půl dne. Vedle 
prohlídky historických paměti-
hodností a návštěvy a degustace 
ve sklípcích tak můžeme prožít i kus 
živé vinařské a folklorní tradice 
přítomné zde na každém kroku. 
Vhodným doplněním programu je 
plavba na proslulém Baťově kanále 
mezi přístavy Výklopník–Petrov–
Strážnice–Veselí nad Moravou, 
které zpestří jinak suchozemské 
trasy mezi těmi to místy. 
Pro milovníky přírodních krás je 
třeba doporučit zejména v průběhu 
jarních měsíců výlet do větší hloub-
ky Bílých Karpat na rozkvetlé louky 
národní přírodní rezervace Čertory-
je nad Lučinou, či do hloubky údolí 
Veličky, jižně od obce Louka. 
Noclehy je vhodné rezervovat v do-
statečném předstihu, region příliš 
mnoho kapacit neskýtá a kulturní 
akce přitahují do regionu velké 
množství turistů. 

osKoRUšoVÁ  sTEZKa
Stezka (značena červeným šikmým pruhem) vede 
z  Tvarožné Lhoty od  Muzea oskeruší ke  klubu Atilla 
nad obcí a od něj po kamenité cestě k oplocení zahrád-
kářské kolonie, kde zatočíme doprava a dostaneme se 
na louku. Souběžně se silnicí stoupáme okolo chráně-
né Špirudovy oskeruše, až vyjdeme před větrolamem 
na  silnici k  Lučině, kterou hned opustíme a  jdeme 
po  cestě k  rozhledně Travičná. Tam se můžeme roz-
hodnout: buď sejít malým okruhem přes les a louky se 
třemi velkými oskorušemi zpět okolo humen (replika 
roubené sušárny) do Tv. Lhoty, nebo pokračujeme dolů 
z kopce za rozhlednou cestou lesem, který je ozdoben 
dřevěnými sochami karpatských bytostí a nad silnicí 
do  Radějova se napojíme na  stezku s  modrou turist. 
značkou. Ta nás dovede až k infocentru za obec. úřa-
dem. Odtud stoupáme po modré nad okraj obce pod le-
sem, kde je osvěžující pramen a dále pěšinou vysokým 
lesem až na  křižovatku se žlutou tur. značkou, po  ní 
vyjdeme cestou z lesa  a otevře se nám krásný výhled. 
Tady před sto lety vytvořil krajinář Kalvoda své zná-
mé plátno – obraz „Slovácko“. Dále scházíme po žluté 
turist. značce cestou mezi poli lemovanou mladými 
oskerušemi a zatáčíme s cestou mírně doprava a poté 
ostře doleva až sejdeme podél větrolamu pod vrch 
Žerotín. Tu je vidět mezi vinohrady řada mohutných 
oskoruší. Vystoupáme (stále i po žluté značce) mezi vi-
nohrady na vrch Žerotín, kde si odpočineme na loučce 
u kapličky pod jednou z oskeruší. Sejdeme cestou mezi 
vinohrady stále i po žluté turist. značce na asfaltovou 
cyklostezku, která nás dovede zpět na  okraj Radějo-
va. Od kostela se dostaneme polní cestou přes kopec 
zpět do Tvarožné Lhoty.

Délka trasy: 25 km
Povrch: silnice 3. třídy se střídají s polními cestami
Sjízdnost: kopcovitá krajina uchystá náročná místa, 
cesta po nezpevněných komunikacích může být nároč-
nější ve vlhčím počasí
Vhodné pro: turisticky založené cyklisty
Značení: vlastní značky s logem
Nejvyšší bod: 379 m n.m. 
Nejnižší bod: 180 m n.m.
Nástupní místo: Tvarožná Lhota, Radějov
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Nejnižší bod: 171 m n.m.
Nástupní místo: Strážnice, Sudoměřice, Petrov

UPRKoVa  sTEZKa
Výchozím místem je město Strážnice. Trasa vede 
od  muzea, po  červené turistické značce vyrážíme 
směrem na Tvarožnou Lhotu, okolo statku Důbrava, 
kde pobýval Antoš Frolka. Z  Tvarožné Lhoty pokra-
čujeme po silnici do Kněždubu (Muzeum bratří Uprků, 
Slovácký Slavín). Z Kněždubu po silnici dále do Hroz-
nové Lhoty (keramika Benedík, výroba došek Pavli-
ca). Můžeme také zavítat do Tasova a shlédnout dům 
se žudrem č. 52 (chráněná památka).
Okruh na  Radošov: z  Hroznové Lhoty polní cestou 
s alejí třešní a jabloní (modrá turist. značka) na vrch. 
Samotný vrchol je zarostlý akáty, přesto se nabízí 
krásné výhledy do  Pomoraví. Z  vrchu scházíme vi-
nohrady (v době vinobraní zákaz vstupu) ke kapličce 
s posezením a zpět do obce.
Z  Hroznové Lhoty pokračujeme do  Kozojídek (dům 
malíře K. Benedíka) a  poté přes Žeraviny panelovou 
cestou do  Kněždubu. Přes Tvarožnou Lhotu návrat 
do Strážnice.

Délka trasy: 26 km
Povrch: silnice 3. třídy se střídají s polními cestami
Sjízdnost: celoroční, trasa vedená převážně po  zpev-
něných komunikacích
Vhodné pro: rodiny s dětmi
Značení: vlastní značky s logem
Nejvyšší bod: 276 m n.m. 
Nejnižší bod: 180 m n.m.
Nástupní místo: Strážnice, Tvarožná Lhota, Kněždub

Vinné sklepy Strážnicka

TIPY  Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Pro jednodenní výlet strávený 
v regionu Strážnicka je vhodnou 
volbou pro poznání toho nejlepšího 
absolvovat okruh v blízkém okolí 
města Strážnice a nejzajímavějších 
míst blízkých obcí a vinohradů. 
Takto vedená trasa bude kombino-
vat úseky Strážnické vinařské stez-
ky s úseky značenými na regionál-
ních okruzích Stezky strážnickými 
vinohrady a Oskorušové stezky.  
Okruh o délce 35 km umožní dosta-
tek času k návštěvě regionálních 
atrakcí, pokochání se výhledem 
z rozhledny či vrchu Žerotín i po-
sezení ve vinném sklípku na su-
doměřickém Starém potoce nebo 
v proslulých petrovských Plžích.  

PRůběh  TRasY
Strážnice–Tvarožná Lhota–Travič-
ná–Lučina–Radějov–Žerotín–Sudo-
měřice–Petrov–Strážnice 

PoPIs  TRasY
www.cyklo-jizni-morava.cz/straz-
nickymi-vinohrady--na-oskoruse-
-pod-travicenskou-rozhlednou 

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Strážnice: zámek se zámeckými 
sklepy, skanzen - Muzeum vesnice 
jihovýchodní Moravy, městské 
muzeum, Průžkův mlýn
Tvarožná Lhota: Muzeum oskeruší, 
selský dům
Travičná: rozhledna, salaš
Žerotín: Adamcova a Špirundova 
oskeruše, hotařská búda, vinné 
sklepy
Sudoměřice: areál vinných sklepů 
Starý potok, technická památka 
Výklopník
Petrov: areál vinných sklepů Plže

VÍKEND Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Protože oblast, do které zabíhá 
Strážnická vinařská stezka, je roz-
sáhlejší, než je možné za jednoden-
ní výlet zvládnout, k vychutnání 
malebného Horňácka pod svahy 
Bílých Karpat zvolíme dvoudenní 
putování. To nám poskytne dosta-
tek času jak pro hlídce historických 
pamětihodností a přírodních krás, 
tak k návštěvě vinných sklepů 
a posezení ve sklepních uličkách. 
Nocleh zvolíme v kempu Lučina, 
přímo v srdci Bílých Karpat. 

PRůběh  TRasY
1. den: Uherský Ostroh–Ostrožská 
Lhota–sv. Antonín (návštěva poutní 
kaple)–Blatnice (návštěva sklepní 
kolonie a Blatnického muzea)–
Blatnička–Louka–Lipov–Hroznová 
Lhota–Kozojídky (návštěva sklepní 
kolonie Kříb)–Kněždub (návštěva 
rodného domu bří Uprků, Slovácký 
Slavín)–Tvarožná Lhota (návštěva 
Muzea oskoruší a selského domu)–
Travičná (výstup na rozhlednu, 
návštěva na Salaši)–Lučina (nocleh 
v kempu) 
2. den: Lučina–Radějov–Žerotín 
(Adamcova oskeruše, hotařská 
búda)–Sudoměřice (návštěva 
sklepní kolonie Starý potok)–Vý-
klopník–Petrov (návštěva sklepní 
kolonie Plže)–Strážnice (návštěva 
skanzenu, zámku se zámeckými 
sklepy, městského muzea a Prů-
žkova mlýna)–Vnorovy (návštěva 

muzea osobností)–Veselí nad Mo-
ravou (návštěva městského muzea 
a hvězdárny)
Úsek od Výklopníku, z Petrova či 
Strážnice do Veselí je možné absol-
vovat lodí po Baťově kanále.   

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený víkend na vinařské 
stezce je nejlépe načasovat dle 
kalendáře vinařských akcí obcí 
a zúčastnit se některé z lokálních 
folklorních nebo vinařských slav-
ností. Účast na takové akci nám pak 
zabere minimálně půl dne. Vedle 
prohlídky historických paměti-
hodností a návštěvy a degustace 
ve sklípcích tak můžeme prožít i kus 
živé vinařské a folklorní tradice 
přítomné zde na každém kroku. 
Vhodným doplněním programu je 
plavba na proslulém Baťově kanále 
mezi přístavy Výklopník–Petrov–
Strážnice–Veselí nad Moravou, 
které zpestří jinak suchozemské 
trasy mezi těmi to místy. 
Pro milovníky přírodních krás je 
třeba doporučit zejména v průběhu 
jarních měsíců výlet do větší hloub-
ky Bílých Karpat na rozkvetlé louky 
národní přírodní rezervace Čertory-
je nad Lučinou, či do hloubky údolí 
Veličky, jižně od obce Louka. 
Noclehy je vhodné rezervovat v do-
statečném předstihu, region příliš 
mnoho kapacit neskýtá a kulturní 
akce přitahují do regionu velké 
množství turistů. 

osKoRUšoVÁ  sTEZKa
Stezka (značena červeným šikmým pruhem) vede 
z  Tvarožné Lhoty od  Muzea oskeruší ke  klubu Atilla 
nad obcí a od něj po kamenité cestě k oplocení zahrád-
kářské kolonie, kde zatočíme doprava a dostaneme se 
na louku. Souběžně se silnicí stoupáme okolo chráně-
né Špirudovy oskeruše, až vyjdeme před větrolamem 
na  silnici k  Lučině, kterou hned opustíme a  jdeme 
po  cestě k  rozhledně Travičná. Tam se můžeme roz-
hodnout: buď sejít malým okruhem přes les a louky se 
třemi velkými oskorušemi zpět okolo humen (replika 
roubené sušárny) do Tv. Lhoty, nebo pokračujeme dolů 
z kopce za rozhlednou cestou lesem, který je ozdoben 
dřevěnými sochami karpatských bytostí a nad silnicí 
do  Radějova se napojíme na  stezku s  modrou turist. 
značkou. Ta nás dovede až k infocentru za obec. úřa-
dem. Odtud stoupáme po modré nad okraj obce pod le-
sem, kde je osvěžující pramen a dále pěšinou vysokým 
lesem až na  křižovatku se žlutou tur. značkou, po  ní 
vyjdeme cestou z lesa  a otevře se nám krásný výhled. 
Tady před sto lety vytvořil krajinář Kalvoda své zná-
mé plátno – obraz „Slovácko“. Dále scházíme po žluté 
turist. značce cestou mezi poli lemovanou mladými 
oskerušemi a zatáčíme s cestou mírně doprava a poté 
ostře doleva až sejdeme podél větrolamu pod vrch 
Žerotín. Tu je vidět mezi vinohrady řada mohutných 
oskoruší. Vystoupáme (stále i po žluté značce) mezi vi-
nohrady na vrch Žerotín, kde si odpočineme na loučce 
u kapličky pod jednou z oskeruší. Sejdeme cestou mezi 
vinohrady stále i po žluté turist. značce na asfaltovou 
cyklostezku, která nás dovede zpět na  okraj Radějo-
va. Od kostela se dostaneme polní cestou přes kopec 
zpět do Tvarožné Lhoty.

Délka trasy: 25 km
Povrch: silnice 3. třídy se střídají s polními cestami
Sjízdnost: kopcovitá krajina uchystá náročná místa, 
cesta po nezpevněných komunikacích může být nároč-
nější ve vlhčím počasí
Vhodné pro: turisticky založené cyklisty
Značení: vlastní značky s logem
Nejvyšší bod: 379 m n.m. 
Nejnižší bod: 180 m n.m.
Nástupní místo: Tvarožná Lhota, Radějov



184 185

slováckoPrůvodce  Po  vinařských  stezkách

VINaŘsKý  REgIoN  ZÁhoRÍ

Oblíbeným obchodním artiklem na prastaré jantarové 
stezce, která procházela regionem Záhorí, bylo i víno. 
Nejstarším dokladem pěstování révy ve  Skalici jsou 
vinařské nože, používané zřejmě při řezání révy, z vel-
komoravského pohřebiště na  Kopečnici (9. století). 
Na Záhorí se v písemných pramenech objevují zmínky 
o  vinohradnictví ve  13. století. V  polovině 16. století 
byly vinice vysázeny téměř v  každé obci od  Šaštína-
-Stráží přes Petrovu Ves, Borský Svätý Jur, Štefanov, 
Letničie, Radimov, Unín, Viesku, Radošovce, Chropov 
a Koválovec až po Prietržku a Skalici, což zhruba od-
povídá i dnešnímu stavu rozšíření pěstování révy. 
Vinice ve  Skalici se rozkládají na  jižních svazích vý-
běžků Bílých Karpat. Nesázely se souvisle, ale často 
se střídaly s pásy orné půdy. Rozčleněny byly do jed-
notlivých honů. Charakteristickým prvkem Skalické-
ho vinařského regionu jsou „Skalické búdy“ – vinařské 
domy, kterých je ve skalických vinicích více než 500, 
některé s  významnou historicko-architektonickou 
hodnotou.
Typickou odrůdou v  Skalici je Frankovka, jíž starší 
říkají Lampart. Zavedení této odrůdy je spojeno s pů-
sobením karmelitánů v  Skalici, kteří ji sem přinesli 
ze severní Francie. Přejmenována na  Frankovku byla 
po  nástupu roubování na  americké podnože. Velký 
ohlas získala Skalica díky Skalickému rubínu, který 
vznikl přimísením odrůdy Modrý Portugal do  Fran-
kovky.

Na  TRasE  sKaLICKé  VINNé  CEsTY

Okruh Skalické vinné cesty obkružuje severozápad-
ní výspu regionu Záhorí. Nastoupíme-li na  stezku 
od moravského Rohatce, dovede nás značení ke Ska-
lickému přístavišti na Baťově kanále nedaleko Sudo-
měřic. Kanál zde tvoří moravsko-slovenskou hranici 
a po jeho překonání se ocitáme na přímé cestě do krá-
lovského města Skalice. Krásně zachovalé historické 
jádro kdysi jednoho z největších a nejvýznamnějších 
měst na  dnešním Slovensku uchvátí každého ná-
vštěvníka. V  centru města se od  SV připojuje k  naší 
trase spojnice vinařské stezky přicházející od  Su-
doměřic. Město se opírá na  JV okraji o  kopce Hájík 
a  Veterník, které tvoří základnu skalického vino-
hradnictví. Celé západní úbočí těchto nejzápadněj-
ších výběžků Bílých Karpat je posázeno vinnou révou 
a naše trasa vede pod svahy i mezi vinohrady, v nichž 
probleskuje bezpočet vinných sklípků i  hotařských 
búd. Tyto vinohrady proslavila především značka 
červeného Skalického rubínu.

Nejvinařštější úsek celé stezky ukončíme ještě před 
koncem vinic, kde odbočíme po  penetrované cestě 
vpravo, a  přes obec Prietržka a  Trnov se za  chvíli 
ocitneme u  větrného mlýna shlížejícího na  město 
Holíč. Nevelké město proslavil zámek v podobě mo-
hutné pohraniční pevnosti obehnané dodnes vodním 
příkopem, i když částečně ve velmi žalostném stavu. 
Podruhé se Holíč proslavil nálezem megalitického 
rondelu, z něhož nalezené kameny dnes najdeme dru-
hotně instalované právě v sousedství zámku. 
Třetí nejvýznamnější a  historicky nejstarší stavbou 
Záhorí je kaple sv. Margity Antiochijskej. Donedávna 
omšelý a v polích ztracený kostelík nedaleko Kopčan 
se ukázal být zřejmě jedinou dodnes stojící velkomo-
ravskou stavbou z doby, kdy na protějším břehu Mo-
ravy kvetlo město odkryté dnes jako Valy u Mikulčic. 
Okruh stezky Skalického rubínu tak nemůže tuto 
unikátní lokalitu minout. V  místě budoucího mostu 
přes řeku, který spojí Kopčany s  Moravskou Novou 
Vsí a tím i archeologický prostor Mikulčic a Kopčan, 
se nyní napojíme na  trasu Moravské cyklomagist-
rály, s  níž se proti proudu řeky lužními lesy vrátíme 
až k  výchozímu místu našeho okruhu u  Skalického 
přístavu. Cestou s k nám ještě odbočkou od Hodonína 
připojuje spojka se sítí Vinařské stezky Podluží. 

sKaLICa
www.skalica.sk 

Dosti zachované historické jádro tvoří dnes městskou 
památkovou zónu. Najdeme tu starobylou románskou 
rotundu sv. Jiří z  počátku 13. století, v  bezprostřední 
blízkosti leží židovský hřbitov ze 17. století a  přímo 

Trasa Skalické vinné cesty vede rovinatým Pomoravím v  nivách 
okolo řeky Moravy, přičemž svou východnější částí prochází čle-
nitějším terénem zemědělské krajiny a vinic situovaných na nejzá-
padnějších výběžcích Bílých Karpat. Bezmála čtyřicetikilometrový 
okruh propojuje nejvýznamnější kulturní a vinařská centra regionu 
– Skalici a Holíč, a zabíhá k jihu až do oblasti budoucího archeopar-
ku Mikulčice-Kopčany. Okolo řeky Moravy kopíruje trasu Moravské 
magistrály a  neopomíjí navštívit Baťův kanál ze záhorské strany. 
V  prostoru slovensko-moravské hranice je Stezka Skalického ru-
bínu propojena s  navazující sítí Moravských vinařských stezek – 
v Hodoníně s Vinařskou stezkou Podluží, v Rohatci a Sudoměřicích 
se Strážnickou vinařskou stezkou. Převážná část trasy vede po klid-
ných silnicích 3. třídy, zpevněných i nezpevněných trasách roman-
tickou krajinou.

Délka trasy: 45 km
Povrch: 20 % silnice 3. třídy, 80 % 
zpevněné nebo travnaté polní cesty
Sjízdnost: travnaté a nezpevněné 
cesty za mokra přístupné pouze 
na horském kole
Vhodné pro: většina trasy pro rekre-
ační cykloturistiku
Značení: vlastní značky
Nejvyšší bod: 242 m n.m.
Nejnižší bod: 125 m n.m.
Nástupní místa: Skalica, Holíč, Kop-
čany, Hodonín, Rohatec, Sudoměřice
Vlaková nádraží na trase:  Skalica, 
Holíč, Hodonín, Rohatec, Sudomě-
řice

sKaLICKÁ  VINNÁ  CEsTa
VINaŘsTVÍ  Na ZÁhoRÍ 
mapa na straně 186, 146–147, 162–163

Rotunda sv. Juraja ve Skalici
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VINaŘsKý  REgIoN  ZÁhoRÍ
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Na  TRasE  sKaLICKé  VINNé  CEsTY
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naproti klasicistní kalvárie. Gotický kostel sv. Michae-
la ze 14. století s gotickým karnerem sv. Anny. Barok-
ně upravený jezuitský kostel sv. Františka Xaverského 
s kolejí byl vystavěn na přelomu 17. a 18. století, kostel 
dnes není využíván k církevním účelům, uvnitř mohut-
ný oltářní obraz; v budově koleje sídlí gymnázium, jed-
no z nejstarších na Slovensku. Město uzavírají docho-
vané úseky městských hradeb. Už od středověku bylo 
neoddělitelnou součástí života Skalice vinařství. Proto 
by měl každý návštěvník Skalice ochutnat známý Ska-
lický rubín. Město dodnes obklopují vinice s  pozoru-
hodnými hotařskými búdami a vinnými sklepy, kterých 
je ve vinicích víc jak 500. Při posezeních ve Skalici ne-
může chybět ani sladká specialita – Skalický trdelník.
Turistická informačná kancelária Mesta Skalica – 
Námestie slobody 10, tel.: +421 34 664 5341, 
+421 915 723 216, tik@skalica.sk
Záhorské muzeum Skalica – Námestie slobody 13, 
tel.: +421 34 664 4230, www.zahorskemuzeum.sk,
zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
Prístav na Baťovom kanáli Skalica – 
tel.: +421 918 360 333, +421 908 776 127, 

pristav@prvaplavebna.sk, www.prvaplavebna.sk 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Otvírání plavební sezóny na Baťově kanále (duben)
•  Trdlofest (květen)
•  Skalica fest (červen) 
•  Skalické dni (září)
•  Svatomartinské otvírání mladých vín (listopad), 

www.spolek.sk 

PRIETRžKa
www.prietrzka.sk 

Ze stavebních památek stojí za zmínku římsko-katolic-
ký kostel sv. Alžběty. Je to klasicistní objekt postavený 
v  roce 1832 a  rozšířený v  roce 1944. Pěstování vinné 
révy v katastru má velmi starou tradici. Výsadba vinic 
ve Skalici měla za důsledek, že se i v oblasti Prietržky 
budovaly sklepy a vinohrady, neboť jižní a jihozápadní 
část katastru, na výběžku nad obcí, byla velmi vhodná 
pro pěstování révy. Obec se vyznačuje poměrně velkou 
rozlohou vinic, množstvím tradičních vinných sklípků, 
vinařských domků, které byly vybudovány v minulosti, 
a které se také budují i v současnosti. 

TRNoVEC
www.obec-trnovec.sk 

Historické prameny říkají, že první zmínka o  obci Tr-
novec se datuje do roku 1548, kdy pustinu pod názvem 
Thernowawes osídlili Chorvaté. Bývalá „panská cihel-
na“, vyráběla cihly, ze kterých se stavěl holíčský zá-
mek. V Trnovci má tradici i chov koní. 

hoLÍč
www.holic.sk 

Nejstarší stavbou městečka je loretánská kaple, ro-
mánský kostelík, který dal pravděpodobně i  název 
městečku. Holíč se v  dobových pramenech vzpomíná 
jako Alba Ecclessiae, Weisskirchen, čili Bílý kostel. 
Nejmonumentálnější stavbou města je Holíčský zá-
mek (kaštiel) v  podobě dané přestavbou renesanční 
protiturecké pevnosti na  reprezentační letní sídlo 
rodiny Habsburků. Třípodlažní obytná budova, půdo-
rysně řešená do tvaru písmene U je obehnána mohut-
ným dvojnásobným systémem hradební zdi a příkopy, 
za  nimiž pokračoval rozsáhlý ohrazený park zničený 
po roce 1919. Ve 20. století však neměl zámek šťastný 
osud, interiér se značně poškodil a dlouhá léta zámek 
nebyl přístupný veřejnosti. V současné době však pro-
story zámku opět ožívají. Město Holíč využívá zámek 
během letní turistické sezóny především na  různé 
společenské a  kulturní akce. Zajímavým místem je 
dvoupodlažní budova zámeckého mlýna, která je nyní 
v soukromých rukou a je nepřístupná. Mlýn má zacho-
vané technické mlýnské zařízení z konce 19. a počátku 
20. století. Kamenný třípodlažní objekt větrného mlý-

na byl postaven koncem 19. století. Na  pahorku nad 
městem byla v roce 1988 objevena kamenná kultovní 
stavba kruhového půdorysu. Celkem 25 kamenů o výš-
ce až 6,8 m bylo seřazeno ve dvou kruzích. Část kame-
nů byla dekorována obrazy nástrojů a mytologickými 
scénami. Stáří se odhaduje na přibližně 5 500 let. 
Turisticko-informačné centrum – Bratislavská 6, tel.: 
+421 34 668 51 55, +421 907 657 884, tikholic@holic.sk
Mestské múzeum a galéria – Zámocká 391/2, 
tikholic@holic.sk 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Rybářské závody (duben)
•  Holíčske folklorne slávnosti (1. května)
•  Poľovnícka výstava trofejí a ochutnávka vína (červen)
•  Tereziánske dni (červen)
•  Zámocké pivné slávnosti (září)
•  Martinský jarmok (listopad)

KoPčaNY
www.kopcany.sk

V roce 1736 se majitelem stal František Lotrinský, man-
žel Marie Terezie, který zde nechal postavit barokní 
hřebčín, první v Uhrách. V místním dialektu je nazýván 
„Štít“. Kostel sv. Štefana je barokní, přestavěný v  19. 
století. V obci žili rodiče Tomáše G. Masaryka. Západně 
od obce v polích kostelík sv. Margity Antiochijské, zřej-
mě nejstarší stojící křesťanský chrám ve střední Evro-
pě z 9. století z doby Velké Moravy. Kostel se nachází 
jen necelý kilometr od  Valů – sídla velkomoravských 
knížat v katastru obce Mikulčice na moravské straně. 
U kostela objeveny tři hroby s „gombíky“. 

SkalicaSkalica
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pro pěstování révy. Obec se vyznačuje poměrně velkou 
rozlohou vinic, množstvím tradičních vinných sklípků, 
vinařských domků, které byly vybudovány v minulosti, 
a které se také budují i v současnosti. 

TRNoVEC
www.obec-trnovec.sk 

Historické prameny říkají, že první zmínka o  obci Tr-
novec se datuje do roku 1548, kdy pustinu pod názvem 
Thernowawes osídlili Chorvaté. Bývalá „panská cihel-
na“, vyráběla cihly, ze kterých se stavěl holíčský zá-
mek. V Trnovci má tradici i chov koní. 

hoLÍč
www.holic.sk 

Nejstarší stavbou městečka je loretánská kaple, ro-
mánský kostelík, který dal pravděpodobně i  název 
městečku. Holíč se v  dobových pramenech vzpomíná 
jako Alba Ecclessiae, Weisskirchen, čili Bílý kostel. 
Nejmonumentálnější stavbou města je Holíčský zá-
mek (kaštiel) v  podobě dané přestavbou renesanční 
protiturecké pevnosti na  reprezentační letní sídlo 
rodiny Habsburků. Třípodlažní obytná budova, půdo-
rysně řešená do tvaru písmene U je obehnána mohut-
ným dvojnásobným systémem hradební zdi a příkopy, 
za  nimiž pokračoval rozsáhlý ohrazený park zničený 
po roce 1919. Ve 20. století však neměl zámek šťastný 
osud, interiér se značně poškodil a dlouhá léta zámek 
nebyl přístupný veřejnosti. V současné době však pro-
story zámku opět ožívají. Město Holíč využívá zámek 
během letní turistické sezóny především na  různé 
společenské a  kulturní akce. Zajímavým místem je 
dvoupodlažní budova zámeckého mlýna, která je nyní 
v soukromých rukou a je nepřístupná. Mlýn má zacho-
vané technické mlýnské zařízení z konce 19. a počátku 
20. století. Kamenný třípodlažní objekt větrného mlý-

na byl postaven koncem 19. století. Na  pahorku nad 
městem byla v roce 1988 objevena kamenná kultovní 
stavba kruhového půdorysu. Celkem 25 kamenů o výš-
ce až 6,8 m bylo seřazeno ve dvou kruzích. Část kame-
nů byla dekorována obrazy nástrojů a mytologickými 
scénami. Stáří se odhaduje na přibližně 5 500 let. 
Turisticko-informačné centrum – Bratislavská 6, tel.: 
+421 34 668 51 55, +421 907 657 884, tikholic@holic.sk
Mestské múzeum a galéria – Zámocká 391/2, 
tikholic@holic.sk 
Kulturní, zejména vinařské akce
•  Rybářské závody (duben)
•  Holíčske folklorne slávnosti (1. května)
•  Poľovnícka výstava trofejí a ochutnávka vína (červen)
•  Tereziánske dni (červen)
•  Zámocké pivné slávnosti (září)
•  Martinský jarmok (listopad)

KoPčaNY
www.kopcany.sk

V roce 1736 se majitelem stal František Lotrinský, man-
žel Marie Terezie, který zde nechal postavit barokní 
hřebčín, první v Uhrách. V místním dialektu je nazýván 
„Štít“. Kostel sv. Štefana je barokní, přestavěný v  19. 
století. V obci žili rodiče Tomáše G. Masaryka. Západně 
od obce v polích kostelík sv. Margity Antiochijské, zřej-
mě nejstarší stojící křesťanský chrám ve střední Evro-
pě z 9. století z doby Velké Moravy. Kostel se nachází 
jen necelý kilometr od  Valů – sídla velkomoravských 
knížat v katastru obce Mikulčice na moravské straně. 
U kostela objeveny tři hroby s „gombíky“. 

SkalicaSkalica
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Průvodce  Po  vinařských  stezkách

aRChEoPaRK  MIKULčICE-KoPčaNY
Ojedinělé archeologické naleziště, které bylo jed-
ním z  nejvýznamnějších center Velké Moravy. Tvoří 
jej na  moravské straně hradiště Valy s  předhradími 
a  přilehlou sídelní aglomerací. Hlavní hrad se zvedá 
téměř sedm metrů nad okolní terén. V  sousedních 
slovenských Kopčanech stojí velkomoravský kostel 
sv. Markéty Antiochijské, jeden z nejstarších křesťan-
ských chrámů ve  střední Evropě. Řeku Moravu, která 
lokality dělí, překlene lávka pro pěší a cyklisty. Vznik-
ne tak moravsko-slovenský archeopark, ucházející se 

TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Malý region Skalicka je vhodný pro 
jednodenní výlet strávený na okru-
hu Skalické vinné cesty. Celý okruh 
vedený ve víceméně rovinaté kra-
jině představí jak vinohrady nad 
Skalicí a Prietržkou, tak lužní kra-
jinu okolo řeky Moravy, a v těchto 
dvou kontrastech regionu zasazené 
unikátní architektonické památky 
Skalice, Holíče a Kopčan. 

PRůběh  TRasY
Skalica–Prietržka–Trnovec–Ho-
líč–Kopčany–magistrála okolo řeky 
Moravy–Baťův kanál–Skalica 

DoPoRUčUJEME NaVšTÍVIT
Skalica: románská rotunda,
Záhorské muzeum, vinohrady 
a vinné sklepy
Prietržka: vinné sklepy
Holíč: větrný mlýn, zámek s muze-
em, megality
Kopčany: kaple sv. Margity

VÍKEND  Na  VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Víkend na vinařské stezce je 
nejlépe načasovat dle kalendáře 

vinařských akcí obcí a zúčastnit 
se některé z lokálních folklorních 
nebo vinařských slavností. Účast 
na takové akci nám pak zabere 
minimálně půl dne. Vedle prohlídky 
historických pamětihodností a ná-
vštěvy a degustace ve sklípcích tak 
můžeme prožít i kus živé vinařské 
a folklorní tradice přítomné zde 
na každém kroku. 
Vhodným doplněním programu 
je plavba na proslulém Baťově 
kanále od skalického přístavu 
na moravskou stranu k Výklopníku 
a do Strážnice, nebo naopak po toku 
řeky Moravy až do Hodonína, které 
zpestří jinak suchozemské trasy 
mezi těmi to místy. 

Baťův kanál ve Skalici

o  zápis mezi památky světového kulturního dědictví 
UNESCO. Podle legend zde působili věrozvěstové Cy-
ril a Metoděj. Okolí tvoří přírodní park Mikulčický luh 
s typickou ukázkou lužní krajiny. Park je i významnou 
ornitologickou lokalitou.

LUhY  DUNaJE, MoRaVY a DYJE 
(DoNaU–MaRCh–ThaYa aUEN) 
www.dolnimorava.org, www.march-thaya-auen.at, 
www.donauauen.at  
Projekt mezinárodní ochrany nejrozsáhlejšího evrop-
ského území vnitrozemských luhů při tocích pohra-
ničních řek Dyje, Moravy a Dunaje navržený ke zřízení 
tri- (posléze kvadri-) laterárního národního parku. 
V současnosti území chráněno zápisem dle tzv. Ram-
sarské úmluvy do  evropského seznamu významných 
mokřadních území a do soustavy Natura 2000. Každá 
z  dotčených zemí uplatňuje ochranu v  rámci své le-
gislativy: v  Rakousku byl zřízen Národní park Donau 
Auen (Dunajské luhy) a  chráněné území March auen, 
v  Maďarsku chráněná krajinná oblast Szigetköz, 
na  Slovensku CHKO Záhorie chrání pomoravní luhy 
a CHKO Podunajsko dunajské luhy, na Moravě je úze-
mí zahrnuto do  Biosférické rezervace Dolní Morava 
a částečně CHKO Pálava a připravuje se zřízení CHKO 
Soutok.

baťůV  KaNÁL
viz Strážnická vinařská stezka

VINaŘsKÁ  obLasT  
WEINVIERTEL

Oblast Weinviertel je tou správnou 
adresou pro milovníky vína, ale také 
pro ty, kteří si chtějí odpočinout od vel-
koměsta. Není náhoda, že Weinviertel 
má toto jméno. Zde, v největším vinař-
ském regionu Rakouska, se totiž té-
měř všechno točí kolem vína. Na více 
než 16 500 hektarech se vyrobí třetina 
všech rakouských vín. Do  té nejlepší 
podoby tu zrají nejen Veltlínské ze-
lené (typická odrůda regionu) s  pep-
řovým nádechem, ale také elegantní 
Chardonnay a Rulandské bílé. Pěstují 
se zde také výtečná červená vína, jako 
jsou Zweigeltrebe a  Modrý Portugal. 
Celou oblastí prochází 400 km dlouhá 
vinařská cesta Weinstraße Weinvier-
tel, která dělí oblast do tří úseků:
1. Západní – Westliches Weinviertel 

s  metropolí vína, městem Retz, 
mezi Manhartsbergem a  Leiser 
Berge

2.  Kraj Veltlínu  (Veltliner Land) ko-
lem vinařských center Poysdorf, 
Falkenstein a Herrnbaumgarten

3. Jižní – Südliches Weinviertel, kde 
trasa končí v  Langenzersdorfu, 
Bismabergu a Hagenbrunnu a bez-
prostředně navazuje na  vinařskou 
oblast na severu Vídně

Celý region Weinviertlu je rovněž pro-
tkán sítí 12 tematických vinařských 
cyklotras pojmenovaných podle ty-
pických odrůd daných regionů.
Se zavedením označení DAC (Dis-
trictus Austriae Controllatus) při-
stoupila oblast Weinviertel jako prv-
ní v  Rakousku k  vyznačení původu 
a  odrůdy vína. Typickou odrůdou je 
Veltlínské zelené se svým pepřovým 
nádechem, suché víno s  kořenně 
ovocnou chutí a  vysokou kvalitou, 
které hrdě nese známku Weinviertel 
DAC.

WEINVIERTEL
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aRChEoPaRK  MIKULčICE-KoPčaNY
Ojedinělé archeologické naleziště, které bylo jed-
ním z  nejvýznamnějších center Velké Moravy. Tvoří 
jej na  moravské straně hradiště Valy s  předhradími 
a  přilehlou sídelní aglomerací. Hlavní hrad se zvedá 
téměř sedm metrů nad okolní terén. V  sousedních 
slovenských Kopčanech stojí velkomoravský kostel 
sv. Markéty Antiochijské, jeden z nejstarších křesťan-
ských chrámů ve  střední Evropě. Řeku Moravu, která 
lokality dělí, překlene lávka pro pěší a cyklisty. Vznik-
ne tak moravsko-slovenský archeopark, ucházející se 

TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

JEDEN  DEN 
Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Malý region Skalicka je vhodný pro 
jednodenní výlet strávený na okru-
hu Skalické vinné cesty. Celý okruh 
vedený ve víceméně rovinaté kra-
jině představí jak vinohrady nad 
Skalicí a Prietržkou, tak lužní kra-
jinu okolo řeky Moravy, a v těchto 
dvou kontrastech regionu zasazené 
unikátní architektonické památky 
Skalice, Holíče a Kopčan. 

PRůběh  TRasY
Skalica–Prietržka–Trnovec–Ho-
líč–Kopčany–magistrála okolo řeky 
Moravy–Baťův kanál–Skalica 

DoPoRUčUJEME NaVšTÍVIT
Skalica: románská rotunda,
Záhorské muzeum, vinohrady 
a vinné sklepy
Prietržka: vinné sklepy
Holíč: větrný mlýn, zámek s muze-
em, megality
Kopčany: kaple sv. Margity

VÍKEND  Na  VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Víkend na vinařské stezce je 
nejlépe načasovat dle kalendáře 

vinařských akcí obcí a zúčastnit 
se některé z lokálních folklorních 
nebo vinařských slavností. Účast 
na takové akci nám pak zabere 
minimálně půl dne. Vedle prohlídky 
historických pamětihodností a ná-
vštěvy a degustace ve sklípcích tak 
můžeme prožít i kus živé vinařské 
a folklorní tradice přítomné zde 
na každém kroku. 
Vhodným doplněním programu 
je plavba na proslulém Baťově 
kanále od skalického přístavu 
na moravskou stranu k Výklopníku 
a do Strážnice, nebo naopak po toku 
řeky Moravy až do Hodonína, které 
zpestří jinak suchozemské trasy 
mezi těmi to místy. 

Baťův kanál ve Skalici

o  zápis mezi památky světového kulturního dědictví 
UNESCO. Podle legend zde působili věrozvěstové Cy-
ril a Metoděj. Okolí tvoří přírodní park Mikulčický luh 
s typickou ukázkou lužní krajiny. Park je i významnou 
ornitologickou lokalitou.

LUhY  DUNaJE, MoRaVY a DYJE 
(DoNaU–MaRCh–ThaYa aUEN) 
www.dolnimorava.org, www.march-thaya-auen.at, 
www.donauauen.at  
Projekt mezinárodní ochrany nejrozsáhlejšího evrop-
ského území vnitrozemských luhů při tocích pohra-
ničních řek Dyje, Moravy a Dunaje navržený ke zřízení 
tri- (posléze kvadri-) laterárního národního parku. 
V současnosti území chráněno zápisem dle tzv. Ram-
sarské úmluvy do  evropského seznamu významných 
mokřadních území a do soustavy Natura 2000. Každá 
z  dotčených zemí uplatňuje ochranu v  rámci své le-
gislativy: v  Rakousku byl zřízen Národní park Donau 
Auen (Dunajské luhy) a  chráněné území March auen, 
v  Maďarsku chráněná krajinná oblast Szigetköz, 
na  Slovensku CHKO Záhorie chrání pomoravní luhy 
a CHKO Podunajsko dunajské luhy, na Moravě je úze-
mí zahrnuto do  Biosférické rezervace Dolní Morava 
a částečně CHKO Pálava a připravuje se zřízení CHKO 
Soutok.

baťůV  KaNÁL
viz Strážnická vinařská stezka

VINaŘsKÁ  obLasT  
WEINVIERTEL

Oblast Weinviertel je tou správnou 
adresou pro milovníky vína, ale také 
pro ty, kteří si chtějí odpočinout od vel-
koměsta. Není náhoda, že Weinviertel 
má toto jméno. Zde, v největším vinař-
ském regionu Rakouska, se totiž té-
měř všechno točí kolem vína. Na více 
než 16 500 hektarech se vyrobí třetina 
všech rakouských vín. Do  té nejlepší 
podoby tu zrají nejen Veltlínské ze-
lené (typická odrůda regionu) s  pep-
řovým nádechem, ale také elegantní 
Chardonnay a Rulandské bílé. Pěstují 
se zde také výtečná červená vína, jako 
jsou Zweigeltrebe a  Modrý Portugal. 
Celou oblastí prochází 400 km dlouhá 
vinařská cesta Weinstraße Weinvier-
tel, která dělí oblast do tří úseků:
1. Západní – Westliches Weinviertel 

s  metropolí vína, městem Retz, 
mezi Manhartsbergem a  Leiser 
Berge

2.  Kraj Veltlínu  (Veltliner Land) ko-
lem vinařských center Poysdorf, 
Falkenstein a Herrnbaumgarten

3. Jižní – Südliches Weinviertel, kde 
trasa končí v  Langenzersdorfu, 
Bismabergu a Hagenbrunnu a bez-
prostředně navazuje na  vinařskou 
oblast na severu Vídně

Celý region Weinviertlu je rovněž pro-
tkán sítí 12 tematických vinařských 
cyklotras pojmenovaných podle ty-
pických odrůd daných regionů.
Se zavedením označení DAC (Dis-
trictus Austriae Controllatus) při-
stoupila oblast Weinviertel jako prv-
ní v  Rakousku k  vyznačení původu 
a  odrůdy vína. Typickou odrůdou je 
Veltlínské zelené se svým pepřovým 
nádechem, suché víno s  kořenně 
ovocnou chutí a  vysokou kvalitou, 
které hrdě nese známku Weinviertel 
DAC.
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Na  TRasÁCh  VINaŘsKýCh  sTEZEK 
ZÁPaDNÍho  WEINVIERTLU

Hlavním tématem regionu je samozřejmě víno. Zvuč-
né názvy jako „Veltlínská“ nebo „Ryzlinková“ stezka 
vzbuzují nejen chuť na  samotnou jízdu na  kole, ale 
také na  lahodné osvěžující zastávky. Vinařské cy-
klostezky jsou vybrané okružní trasy, které dohro-
mady tvoří síť cyklistických tras. Jednotlivé okruhy 
svou délkou odpovídají jednodenním a  víkendovým 
výletům. Celkově je v oblasti Západního Weinviertlu 
vyznačeno 5 okruhů s  jednotným značením s  názvy 
typicky regionálních odrůd vinné révy. Spojují nejdů-
ležitější místa regionu a ke všem je železniční spojení. 
Cílovou skupinou jsou cyklisté, kteří nehledají v prv-
ní řadě sportovní námahu – tedy cyklisté-požitkáři!
Weinstraße Weinviertel West, Weinbaukompetenzzen-
trum, Seeweg 2, A-2070 Retz, tel.: +43 29422202–31 o. 
32, office@weinstrasse.co.at, www.weinstrasse.co.at 

PRohLÍDKY  sKLEPNÍCh  ULIčEK
Typickým rysem všech vinařských obcí Weinviertlu 
jsou sklepní uličky. Tichá romantická zákoutí do řady 
srovnaných průčelí vytváří v celém Weinviertlu přes ti-
síc malých osad. Specifickým rysem vinařské turistiky 
Weinviertlu jsou pak organizované návštěvy sklepních 
uliček s  průvodcem, kdy nejsou návštěvníci odkázáni 
na náhodu, zda najdou či nenajdou otevřený sklep, ale 
kdy se celé uličky jejich návštěvě otvírají. 

Informace, kontakty & rezervace
Weinviertel Tourismus GmbH, Kolpingstraße 7, 2170 
Poysdorf, tel: +43 25523515–0, info@weinviertel.at, 
www.weinviertel.at 
Verein KellergassenführerINNEN im Weinviertel, 
Obmann Richard Stöger, Granitz 17, 3743 Röschitz, 
tel.: +43 6503577134, richard.stoeger@roeschitz-
-kellergasse.at, www.kellergassenerlebnis.at 

WEINToUR  WEINVIERTEL
Vždy první víkend po Velikonocích zve přes 200 vinařů 
z  celého Weinviertelu do  svých sklepů během dvou-
denní Weintour k  degustaci typického Weinviertel 
DAC. Vinařské dvory zase zvou k ochutnávce regionál-
ních kulinářských specialit v  domácké atmosféře. Při 
komentovaných ochutnávkách vín, procházkách vinič-
ními tratěmi a prohlídkách sklepních uliček s průvodci 
se dozvíte vše zajímavé o víně. Vinařské dvory a gas-
tronomická zařízení zvou na  speciální gurmánské 
menu s vínem.
www.weintour.at 

VINaŘsKÁ  sTEZKa  s  VYhLÍDKaMI – 
 WEINVIERTEL  DaC
Vinařská stezka s  vyhlídkami – i  tak se říká nově 
vyznačené trase Weinviertel DAC, která rozšířila 
a nahradila dosavadní Burgunder Radroute.  Oblast 
kopcovitého okolí města Retz osázeného vinicemi 
nabízí sportovně náročnější region, protkaný mno-
ha romantickými sklepními uličkami a historickými 
sídly. Výlet po trase Weinviertel DAC představuje am-
biciózním i rekreačním cyklistům vzrušující zážitek.

Délka trasy: 54,4 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: sportovněji založené cyklisty, rovinatější 
jižní úseky i pro méně zdatné
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou 
barvou 
Nástupní místa: Retz, Pulkau, Schrattenthal
Vlaková nádraží na trase: Retz, Rafing, Platt, Zellerndorf

NÁRoDNÍ  PaRK  ThaYaTaL
www.np-thayatal.at 
Národní park Thayatal garantuje společně s  českým 
Národním parkem Podyjí ochranu jednoho z nejkrás-
nějších, nejromantičtějších a  druhově nejpestřejších 
říčních údolí. Jen stěží byste jinde nalezli na tak malé 
ploše srovnatelnou rozmanitost živočišných a  rost-
linných druhů jako zde, podél Dyje. Příroda má abso-

ZÁPaDNÍ  WEINVIERTEL  –  WEsTLIChEs  WEINVIERTEL
mapa na stranách 204–205, 22–23

Region Weinviertel je stará kulturní krajina, osídlená už několik tisíciletí. Mírné 
pahorky, úrodná pole a vinice přitahovaly lidi již odedávna. Dnes jezdí lidé do re-
gionu Weinviertel, aby unikli každodennímu shonu. Charakteristické jsou pro něj 
přízemní, bíle natřené sklepy, které v  takovém počtu a  rozmanitosti nenajdete 
nikde  jinde v Evropě. Požitek hraje v regionu Weinviertel důležitou roli: sklenička 
vína, lahůdka na talíři, veselý smích, příjemný večer. 
Panoráma vinic a  polí na  mírně zvlněných pahorcích, klidná příroda,  kulturní 
památky a  domácí dobroty na  každém rohu pak činí z  Weinviertelu cyklistický 
ráj. Dvanáct tematických cyklotras, které jsou nazvány podle jednotlivých od-
růd vinné révy, spojují půvaby jednotlivých oblastí. Ubytování v  zařízeních sítě 
RADfreundliche Betriebe (Cyklisté vítáni) nabízí informace, nářadí, „Radlerjau-
sen“ (svačiny pro cyklisty) a samozřejmě i přenocování.

Weinviertel Tourismus GmbH, Kolpingstrasse 7, A-2170 Poysdorf,  
tel: +430 255 23 515, info@weinviertel.at, www.weinviertel.at 
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lutní přednost! Udělejte si čas na poznání a pochopení 
nejkrásnější tváře přírody. Region kolem NP Thayatal 
je bohatý na  malé i  velké poklady. Poklidná krajina 
na otevřené hranici stejnou měrou nadchne i uklidňu-
je. Zprostředkovává nejen nefalšovanou přírodu, ale 
i velkolepé svědky lidské kultury. O jeho dějinách dnes 
vypovídají mnohá malebná městečka, hrady, zámky, 
kláštery, mlýny i říční koupaliště.
Národní park Thayatal – Správní budova 
a návštěvnické centrum Národního parku, Hardegg, 
tel.: +43 29497005–0, office@np-thayatal.at,
 www.np-thayatal.at 

RETZ
www.retz.at 
Na úpatí často navštěvovaného kopce Gollitsch dosa-
hují vinice až k  samým městským hradbám. Několi-
kapatrové vinné sklepy v podzemí města byly již v 15. 
století tak rozlehlé, že se rozpínaly až k  městskému 
obrannému valu. Díky vínu a obchodu tímto artiklem 
se Retz stal bohatým a váženým městem. Město vznik-
lo na křižovatce dvou významných obchodních cest – 
jedné vedoucí podél Dyje a druhé, tzv. Rytířské stezky, 
ve směru ke Znojmu. Působivé, rozsáhlé náměstí s řa-
dami domů bylo brzy obehnáno hradbami. Znojemská 
brána na severu s mýtnicí se dochovala dodnes. Prů-
jezd „Verderberovým domem“ s nádhernou renesanční 
fasádou není ve skutečnosti další branou. Pod městem 
se nachází největší historický vinný sklep ukrývající 
víno z období podpisu Rakouské státní smlouvy. Sklep-
ní chodby vykopané v  mořském písku tvoří obrovský 
sklepní labyrint pod centrem města, mnohem rozsáh-
lejší než nadzemní síť ulic.

Tourist Information Centre in Retz – Tourismus 
Verein Retz, Hauptplatz 30, tel.: +43 29422700, 
tourismus@retz.at, www.retz.at 
Zážitkový sklep / Erlebniskeller – Kellermuseum 
Retz – Hauptpl. 30, tel.: +43 29422700, 
tourismus@retz.at, www.erlebniskeller.at 
Větrný mlýn – www.windmuehle.at, objednávky ná-
vštěv na Tourist Information Centre in Retz
Muzeum jízdních kol – Schlossplatz 5,
 tel.: +43 29422700, fahrradmuseum@hotmail.com, 
www.fahrradmuseum.at 
Muzeum Retz v Měšťanském špitále – 
tel.: +43 6449949994
Reblauský expres – ÖBB ErlebnisBahn, 
tel.: +43 6646178036, erlebnisbahn@oebb.at, 
erlebnisbahn.oebb.at, www.reblaus-express.at
Kulturní a vinařské akce
•  Weinviertler Winzerball (leden)
•  Retzer Weinwochen / Retzské týdny vína  

(od svátku Božího Těla po dobu 10 dnů)
•  Festival Retz (první polovina července),  

www.festivalretz.at 
•  Vinobraní se slavnostním historickým průvodem 

(poslední víkend v září)
•  Páté přes deváté (druhý adventní víkend),  

www.advent-in-retz.at 

obERMaRKERsDoRf
www.schrattenthal.at 

Katolický farní kostel sv. Mikuláše a Urbana je barokní 
stavba s  gotickým jádrem a  osmibokou severní věží. 
Radnice je protáhlá dvoupatrová budova s  valbovou 
střechou a impozantní věží. 
Kulturní a vinařské akce
•  Weissweinparty (březen)

PULKaU
www.pulkau.gv.at 

Seznam památkově chráněných objektů Pulkau obsa-
huje 67 položek. Nejvýznamnějšími jsou kostel Krve 
Páně se světově proslulým skládacím pozdněgotickým 
oltářem z tzv. dunajské školy, kostel sv. Michala z 12. 
století s  obrazy Kremser Schmidta a  Paula Trogera 
nebo radnice v  renesančním stylu s  barokní fasádou. 
Morový sloup a  Stará pošta připomínají dávno zašlé 
časy. Mattesův mlýn, Pöltingský, Červený a  Geraský 
dvůr a zbytky Perneggského dvora jsou svědky dřívěj-
šího hospodářského významu města.
Tourismusbüro – Schottengasse, tel.: +43 294627080, 
fvv.pulkau@aon.at, www.pulkau-noe.at 
Drechslereinmuseum – Bründlstraße 30, 
tel.: +43 29462378

Heimatmuseum – Rathausgasse 4, 
tel.: +43 29462276, gemeinde@pulkau.gv.at, 
www.pulkau.gv.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Dýňový festival (říjen)

RafINg
www.pulkau.gv.at 
V roce 1990 začal Walter Polt sbírat venkovské řeme-
slné výrobky. Tak se zrodilo „muzeum venkovského 
života“ o 500 exponátech včetně pluhů, postrojů, různé 
zemědělské techniky a strojů.
Museum für bäuerliches Handwerk – Walter 
a Helga Polt, Rafing 44, tel.: +43 6644541796, 
www.museumrafing.at.tf 

RösChITZ
www.roeschitz.at 

Obec se honosí vrcholně barokním kostelem sv. Miku-
láše. Na východním okraji stojí kaple Nejsvětější Troji-
ce v místě bývalého špitálu. Bohatství místních vinařů 
zraje v  hlubokých sklepích vyhloubených v  pískovci. 
Kromě nich najdete ve sklepní uličce také mnoho za-
chovaných lochů, původních úkrytů z  válečných dob, 
později rovněž přeměněných na vinné sklepy. Nejcen-
nějším sklepem je 200 let starý Weberův, který je zdo-
ben tesanými reliéfy už po 3 generace. Na stěnách na-
jdeme scény z doby kristianizace, řecké a římské myto-
logie, i  ze současnosti – postavy generálů, hejtmanů, 
umělců i politiků. Nedaleko obce se nachází i přírodní 
jeskyně zvaná Ďáblova díra, kde byly nalezeny mnohé 
kosti prehistorických zvířat.   
Raritätenmusem – Berggasse 11, 
tel.: +43 6648938061, www.roeschitzermuseum.at 
Kellergassen Röschitz – registrace 
a informace na tel: +43 6503577134, 
richard.stoeger@roeschitz-kellergasse.at,
www.roeschitz-kellergasse.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Winzerfest in Röschitz (srpen)
•  Křest vína (listopad)

RosELDoRf
www.sitzendorf.at 
Na hoře Sandberg se nachází největší keltské oppidum 
v  Rakousku. Výzkumný projekt Keltské knížecí sídlo 
a  město Sandberg vytvořil na  téma keltské osídlení 
informační panely se zobrazením panoramat a panely 
o historii Keltů a výsledcích výzkumu. V obecním úřa-
du Sitzendorf se nachází malá stálá expozice nálezů 
z  keltského oppida Sandberg, kterou můžete navští-
vit během otevírací doby. Na  jaře 2010 byla postave-

na v  areálu hlavního keltského oppida na  Sandbergu 
12  m vysoká vyhlídková věž s  nádherným výhledem 
na okolní krajinu a do Schmidatalu.
Verein Forum-Sandberg – p.A. Obmann Ing. Rein-
hard Zöchmann, Roseldorf 29, tel.: +43 29593444, 
+43 6648398984, reinhard@zoechmann.at, 
www.forum-sandberg, 
www.keltenforschung-roseldorf.com 
Gemeindeamt Sitzendorf – Hauptplatz 20, 
Sitzendorf/Schmida, tel.: +43 29592203, 
gemeinde@sitzendorf.at, www.sitzendorf.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Festival ve sklepní uličce v Sitzendorfu (srpen, září)

PLaTT
www.zellerndorf.gv.at  
Světově první malé archeologické muzeum v  typické 
romantické sklepní uličce. Unikátní nalezené předmě-
ty z vykopávek přes 7400 let staré z doby prehistoric-
kého osídlení oblasti. 
Sklepní muzeum doby kamenné (Steinzeitkeller-
-Museum) – Kellergasse Leithen/Friedhofsteig, 
tel.: +43 69910290468 (Univ.-Prof. Franz Hnizdo),
 +43 6764162155 (Annemarie Doubek),
office@steinzeitkeller.at, www.steinzeitkeller.at  

ZELLERNDoRf
www.zellerndorf.gv.at  

Se svými téměř 90 sklepy a více než 150 lety je sklepní 
ulička „Maulavern“ jednou z nejstarších a nejkrásněj-
ších ve Weinviertlu. Farní kostel sv. Filipa a Jakuba je 
gotická stavba s majestátní západním věží. V soused-

Náměstí v Retzu Krajina v okolí Retzu
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Větrný mlýn – www.windmuehle.at, objednávky ná-
vštěv na Tourist Information Centre in Retz
Muzeum jízdních kol – Schlossplatz 5,
 tel.: +43 29422700, fahrradmuseum@hotmail.com, 
www.fahrradmuseum.at 
Muzeum Retz v Měšťanském špitále – 
tel.: +43 6449949994
Reblauský expres – ÖBB ErlebnisBahn, 
tel.: +43 6646178036, erlebnisbahn@oebb.at, 
erlebnisbahn.oebb.at, www.reblaus-express.at
Kulturní a vinařské akce
•  Weinviertler Winzerball (leden)
•  Retzer Weinwochen / Retzské týdny vína  

(od svátku Božího Těla po dobu 10 dnů)
•  Festival Retz (první polovina července),  

www.festivalretz.at 
•  Vinobraní se slavnostním historickým průvodem 

(poslední víkend v září)
•  Páté přes deváté (druhý adventní víkend),  

www.advent-in-retz.at 

obERMaRKERsDoRf
www.schrattenthal.at 

Katolický farní kostel sv. Mikuláše a Urbana je barokní 
stavba s  gotickým jádrem a  osmibokou severní věží. 
Radnice je protáhlá dvoupatrová budova s  valbovou 
střechou a impozantní věží. 
Kulturní a vinařské akce
•  Weissweinparty (březen)

PULKaU
www.pulkau.gv.at 

Seznam památkově chráněných objektů Pulkau obsa-
huje 67 položek. Nejvýznamnějšími jsou kostel Krve 
Páně se světově proslulým skládacím pozdněgotickým 
oltářem z tzv. dunajské školy, kostel sv. Michala z 12. 
století s  obrazy Kremser Schmidta a  Paula Trogera 
nebo radnice v  renesančním stylu s  barokní fasádou. 
Morový sloup a  Stará pošta připomínají dávno zašlé 
časy. Mattesův mlýn, Pöltingský, Červený a  Geraský 
dvůr a zbytky Perneggského dvora jsou svědky dřívěj-
šího hospodářského významu města.
Tourismusbüro – Schottengasse, tel.: +43 294627080, 
fvv.pulkau@aon.at, www.pulkau-noe.at 
Drechslereinmuseum – Bründlstraße 30, 
tel.: +43 29462378

Heimatmuseum – Rathausgasse 4, 
tel.: +43 29462276, gemeinde@pulkau.gv.at, 
www.pulkau.gv.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Dýňový festival (říjen)

RafINg
www.pulkau.gv.at 
V roce 1990 začal Walter Polt sbírat venkovské řeme-
slné výrobky. Tak se zrodilo „muzeum venkovského 
života“ o 500 exponátech včetně pluhů, postrojů, různé 
zemědělské techniky a strojů.
Museum für bäuerliches Handwerk – Walter 
a Helga Polt, Rafing 44, tel.: +43 6644541796, 
www.museumrafing.at.tf 

RösChITZ
www.roeschitz.at 

Obec se honosí vrcholně barokním kostelem sv. Miku-
láše. Na východním okraji stojí kaple Nejsvětější Troji-
ce v místě bývalého špitálu. Bohatství místních vinařů 
zraje v  hlubokých sklepích vyhloubených v  pískovci. 
Kromě nich najdete ve sklepní uličce také mnoho za-
chovaných lochů, původních úkrytů z  válečných dob, 
později rovněž přeměněných na vinné sklepy. Nejcen-
nějším sklepem je 200 let starý Weberův, který je zdo-
ben tesanými reliéfy už po 3 generace. Na stěnách na-
jdeme scény z doby kristianizace, řecké a římské myto-
logie, i  ze současnosti – postavy generálů, hejtmanů, 
umělců i politiků. Nedaleko obce se nachází i přírodní 
jeskyně zvaná Ďáblova díra, kde byly nalezeny mnohé 
kosti prehistorických zvířat.   
Raritätenmusem – Berggasse 11, 
tel.: +43 6648938061, www.roeschitzermuseum.at 
Kellergassen Röschitz – registrace 
a informace na tel: +43 6503577134, 
richard.stoeger@roeschitz-kellergasse.at,
www.roeschitz-kellergasse.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Winzerfest in Röschitz (srpen)
•  Křest vína (listopad)

RosELDoRf
www.sitzendorf.at 
Na hoře Sandberg se nachází největší keltské oppidum 
v  Rakousku. Výzkumný projekt Keltské knížecí sídlo 
a  město Sandberg vytvořil na  téma keltské osídlení 
informační panely se zobrazením panoramat a panely 
o historii Keltů a výsledcích výzkumu. V obecním úřa-
du Sitzendorf se nachází malá stálá expozice nálezů 
z  keltského oppida Sandberg, kterou můžete navští-
vit během otevírací doby. Na  jaře 2010 byla postave-

na v  areálu hlavního keltského oppida na  Sandbergu 
12  m vysoká vyhlídková věž s  nádherným výhledem 
na okolní krajinu a do Schmidatalu.
Verein Forum-Sandberg – p.A. Obmann Ing. Rein-
hard Zöchmann, Roseldorf 29, tel.: +43 29593444, 
+43 6648398984, reinhard@zoechmann.at, 
www.forum-sandberg, 
www.keltenforschung-roseldorf.com 
Gemeindeamt Sitzendorf – Hauptplatz 20, 
Sitzendorf/Schmida, tel.: +43 29592203, 
gemeinde@sitzendorf.at, www.sitzendorf.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Festival ve sklepní uličce v Sitzendorfu (srpen, září)

PLaTT
www.zellerndorf.gv.at  
Světově první malé archeologické muzeum v  typické 
romantické sklepní uličce. Unikátní nalezené předmě-
ty z vykopávek přes 7400 let staré z doby prehistoric-
kého osídlení oblasti. 
Sklepní muzeum doby kamenné (Steinzeitkeller-
-Museum) – Kellergasse Leithen/Friedhofsteig, 
tel.: +43 69910290468 (Univ.-Prof. Franz Hnizdo),
 +43 6764162155 (Annemarie Doubek),
office@steinzeitkeller.at, www.steinzeitkeller.at  

ZELLERNDoRf
www.zellerndorf.gv.at  

Se svými téměř 90 sklepy a více než 150 lety je sklepní 
ulička „Maulavern“ jednou z nejstarších a nejkrásněj-
ších ve Weinviertlu. Farní kostel sv. Filipa a Jakuba je 
gotická stavba s majestátní západním věží. V soused-

Náměstí v Retzu Krajina v okolí Retzu
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ství se nachází gotický karner z  druhé poloviny 14. 
století. Budova bývalé tvrze, později zámeckého mlýna 
pochází z přelomu 16. a 17. století.
Kellergasse „Maulavern“ – Zellerndorf, 
tel.: +43 29452214, gemeinde@zellerndorf.gv.at 

PILLERsDoRf
www.zellerndorf.gv.at  
Sklepní ulička Öhlberg vyniká zachovalostí původní 
stavební kompozice sklepů a preshauzů, nenarušenou 
pozdějšími přístavbami a  změnami. Je považována 
za  nejpůvodnější v  celém Rakousku se svéráznou až 
středomořskou atmosférou.  
Kellergasse Öhlberg Pillersdorf – Pillersdorf 79, 
tel.: +43 29452214, gemeinde@zellerndorf.gv.at, 
www.zellerndorf.at 

ChaRDoNNaY RaDRoUTE
Vinařská stezka Chardonnay se částečně prolíná 
s Weinviertel DAC, na severu ovšem zamíří k morav-
ské hranici. Představuje tak jiný pohled na  tentýž 
vinařský region Retzer Land. Trasu stezky charakte-
rizují opět zvlněné kopce a malebné vinice. Atraktiv-
ní příhraniční kraj zdobí historie a duch starověkých 
rituálních míst. Nejvíce však zvou k  pobytu četné 
sklepní uličky a útulné vinárny podél trasy. Krásný je 
region Retzer Land.

Délka trasy: 44 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a  terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 

po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: sportovněji založené cyklisty, rovinatější 
jižní úseky i pro méně zdatné
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou oran-
žovou barvou
Nástupní místa: Retz, Oberretzbach, Haugsdorf
Vlaková nádraží na trase: Retz, Albendorf im Pulkau-
tal, Haugsdorf, Jetzelsdorf

RETZbaCh
www.retzbach.at

Kultovní místo „Svatý kámen“ u obce Mitterretzbach 
Svatý kámen s  vyhlazenými, okrouhlými miskami je 
jedním z  nejkrásnějších miskových kamenů v  celém 
Rakousku. Okolí Svatého kamene je prastarým kultov-
ním místem. Z elipsovité nakloněné terasy, vinoucí se 
okolo kultovního komplexu, si lze vychutnat nádherný 
pohled na region Retzer Land, údolí Pulkau i Znojem-
sko. 
Muzeum vína Do poslední kapky v Mitterretzbach
Pan Koska shromáždil přes 2 500 exponátů o vino-
hradnictví. Prohlídky po dohodě do 15 osob. Koska 
Klaus, tel.: +43 294220679
Vlakové muzeum Unterretzbach – nádraží 
Unterretzbach-Klein Höflein, tel.: +43 294231557, 
+43 6646175003, oebb.museum.uretzb@aon.at 
Kamenné spirály v Oberretzbachu
Na  20 km dlouhé trase narazíme na  10 stanovišť – 
energetických zón. Z kamenů vyskládané spirály a jimi 
prorůstající pokřivené borovice vytváří unikátní at-
mosféru míst. Komentovanou prohlídku míst a  kurz 
zacházení s  virgulí a  kyvadlem je možné objednat 
na obecním úřadě v Retzbachu: Dorfstraße 2, Oberre-
tzbach, tel.: +43 2942 25 13, gemeinde@retzbach.gv.at, 
www.retzbach.at. 

RIEsLINg  RaDRoUTE
Středně těžká Vinařská stezka ryzlinku začíná 
v Eggenburgu a návštěvníky provádí středověkou mi-
nulostí historického města. Přes romantické sklepní 
uličky v Schmidatalu se nakonec dostáváme do Ame-
tystového světa drahých kamenů, kde můžete žasnout 
nad úžasnými výtvory přírody nejen ve vinicích kraje, 
ale i těmi, které se nacházející pod našima nohama.

Délka trasy: 50 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: sportovněji založené cyklisty
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou žlu-
tou barvou 

Nástupní místa: Eggenburg, Röschitz, Sitzendorf an 
der Schmida, Maissau
Vlaková nádraží na trase: Eggenburg, Minichhofen/
Gaindorf

EggENbURg
www.eggenburg.at 

Eggenburg patřil ve středověku k nejlépe opevněným 
městům. Za  vidění stojí dochované městské hradby 
s přístupnými vyhlídkovými částmi, historické náměs-
tí s  honosnými stavbami i  působivé muzejní sbírky. 
Význam Eggenburgu lze spatřovat i  ve  slavnostním 
aktu povolání vévody Albrechta V. na  zeměpána prá-
vě v  tomto městě. Krahuletz muzeum představuje 
expozice přírodní a  kulturní historie Dolních Rakous, 
zejména fosilií, archeologie Člověk a příroda od doby 
kamenné až do středověku, regionální folklór a histo-
rie dříve knížecího města Eggenburg. 
Turistické informační centrum Eggenburg – 
Krahuletzplatz 1, tel.: +43 29843400, 
tourismusinfo@eggenburg.at   
Krahuletz Museum – Krahuletz-Platz 1, tel.: 
+43 29843400, gesellschaft@krahuletzmuseum.at, 
www.krahuletzmuseum.at 
Nostalgiewelt – Hauptplatz 28, tel.: +43 29843505, 
info@nostalgiewelt.at, www.nostalgiewelt.at 
Muzeum cihel (Ziegelmuseum) – Bürgerspitalgasse, 
tel.: +43 29843400, gesellschaft@krahuletzmuseum.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Čas vajec (víkend před Velikonocemi) – velikonoční 

trh v historickém městském centru 
•  Studniční slavnost (sobota uprostřed června) – 

káva & moučník a bengálské ohně podél hradeb 
•  Cesta časem do středověku (2. víkend v září) – velká 

středověká slavnost – www.mittelalter.co.at 
•  Mondscheinkino / Kino pod hvězdnou oblohou 

(od poloviny července do poloviny srpna) 

ZogELsDoRf 
www.burgschleinitz-kuehnring.at 
Hrad Zogelsdorf pochází v jádře z 16.–17. století a čas-
těji byl přestavován, měnil majitele i význam. V 19. sto-
letí např. sloužil jako hostinec. Dnes je hrad v majetku 
rodiny Greiffenbühl a  v  několika místnostech hostí 
Ordensmuseum především s tématikou náboženských 
řádů. Obec sama je nejdůležitější kamenickou metro-
polí na  sever od  Dunaje, protože se v  okolí vyskytuje 
velmi kvalitní dekorační vápenec. Historii i  kamenic-
ké řemeslo prezentuje místní výstava situovaná v tzv. 
Steinmetzhausu. 
Ordensmuseum – Schloss Zogelsdorf 10/1, tel.:
 +43 6645131027

Steinmetzhaus – Zogelsdorf 25, tel.: +43 29842653, 
gemeinde@burgschleinitz-kuehnring.at 

bURgsChLEINITZ
www.burgschleinitz-kuehnring.at 

Bývalý vodní hrad Burgschleinitz je jedním z  nejro-
mantičtějších míst a  jedna z  posledních vodních pev-
ností Waldviertelu. Leží na  okraji idylického jezera, 
obklopen hlubokým příkopem. V  minulosti byl mno-
hokrát zničen a znovu obnoven a rozšířen. V současné 
době je v  držení rodu Eckert. Od  roku 1974 je příkop 
obklopující hrad znovu zaplaven.
Kulturní a vinařské akce
•  Kirtag (červen)

MaIssaU
www.maissau.at 

V  Maissau byla odkrytá největší ametystová žíla 
na světě. Ametyst je mystický drahokam, má nezamě-
nitelnou barvu a tajuplnou pověst. Kolem celosvětové 
rarity, výskytu ametystu pruhovaného, vznikl svět 
zážitků pro celou rodinu. Hrad je poprvé připomínán 
v  roce 1122 a  dosud slouží soukromým účelům. Ná-
dvoří a stáje jsou otevřené v rámci Adventu o prvním 
víkendu v  prosinci. Ohraničená hradbami a  kulatou 
obrannou věží se rozprostírá v příkopě maissauská by-
linná zahrada. K vidění je zde asi 200 různých léčivých, 
vonných bylin a koření.  
Amethyst Welt Maissau – An der Horner Bundes-
straße, tel.: +43 295884840, office@amethystwelt.at, 
www.amethystwelt.at
Bylinná zahrada na městských hradbách – 
tel.: +43 295882271, gemeinde@maissau.at 
Gottfried von Einem – dům a vesnický kostelík, Ober-
dürnbach, tel.: +43 295882271, gemeinde@maissau.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Velikonoční trhy (březen/duben)
•  Festival ve sklepní uličce (květen)
•  Zámecké koncerty v Maissau (dva večery 
 v červenci), www.schloss-konzerte.at 
•  Dny Gottfrieda von Einem (červen),
 www.einem-tage.at 
•  Zámecký advent v Maissau (první adventní víkend) 

sToIZENDoRf
www.eggenburg.gv.at 
Návštěva sklepní uličky ve  Stoitzendorfu je auten-
tickým prožitkem venkovské idyly. Ořechy lemovaná 
ulička poslouží občerstvením procházejícím a  projíž-
dějícím v mnoha otevřených sklepích. Nejzajímavější je 
nedávno zřízená vinná „galerie“, kde jsou v délce 200 m 
vysázeny po 5 kmenech nejběžnější vinné odrůdy v Ra-Pulkautal
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ství se nachází gotický karner z  druhé poloviny 14. 
století. Budova bývalé tvrze, později zámeckého mlýna 
pochází z přelomu 16. a 17. století.
Kellergasse „Maulavern“ – Zellerndorf, 
tel.: +43 29452214, gemeinde@zellerndorf.gv.at 

PILLERsDoRf
www.zellerndorf.gv.at  
Sklepní ulička Öhlberg vyniká zachovalostí původní 
stavební kompozice sklepů a preshauzů, nenarušenou 
pozdějšími přístavbami a  změnami. Je považována 
za  nejpůvodnější v  celém Rakousku se svéráznou až 
středomořskou atmosférou.  
Kellergasse Öhlberg Pillersdorf – Pillersdorf 79, 
tel.: +43 29452214, gemeinde@zellerndorf.gv.at, 
www.zellerndorf.at 

ChaRDoNNaY RaDRoUTE
Vinařská stezka Chardonnay se částečně prolíná 
s Weinviertel DAC, na severu ovšem zamíří k morav-
ské hranici. Představuje tak jiný pohled na  tentýž 
vinařský region Retzer Land. Trasu stezky charakte-
rizují opět zvlněné kopce a malebné vinice. Atraktiv-
ní příhraniční kraj zdobí historie a duch starověkých 
rituálních míst. Nejvíce však zvou k  pobytu četné 
sklepní uličky a útulné vinárny podél trasy. Krásný je 
region Retzer Land.

Délka trasy: 44 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a  terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 

po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: sportovněji založené cyklisty, rovinatější 
jižní úseky i pro méně zdatné
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou oran-
žovou barvou
Nástupní místa: Retz, Oberretzbach, Haugsdorf
Vlaková nádraží na trase: Retz, Albendorf im Pulkau-
tal, Haugsdorf, Jetzelsdorf

RETZbaCh
www.retzbach.at

Kultovní místo „Svatý kámen“ u obce Mitterretzbach 
Svatý kámen s  vyhlazenými, okrouhlými miskami je 
jedním z  nejkrásnějších miskových kamenů v  celém 
Rakousku. Okolí Svatého kamene je prastarým kultov-
ním místem. Z elipsovité nakloněné terasy, vinoucí se 
okolo kultovního komplexu, si lze vychutnat nádherný 
pohled na region Retzer Land, údolí Pulkau i Znojem-
sko. 
Muzeum vína Do poslední kapky v Mitterretzbach
Pan Koska shromáždil přes 2 500 exponátů o vino-
hradnictví. Prohlídky po dohodě do 15 osob. Koska 
Klaus, tel.: +43 294220679
Vlakové muzeum Unterretzbach – nádraží 
Unterretzbach-Klein Höflein, tel.: +43 294231557, 
+43 6646175003, oebb.museum.uretzb@aon.at 
Kamenné spirály v Oberretzbachu
Na  20 km dlouhé trase narazíme na  10 stanovišť – 
energetických zón. Z kamenů vyskládané spirály a jimi 
prorůstající pokřivené borovice vytváří unikátní at-
mosféru míst. Komentovanou prohlídku míst a  kurz 
zacházení s  virgulí a  kyvadlem je možné objednat 
na obecním úřadě v Retzbachu: Dorfstraße 2, Oberre-
tzbach, tel.: +43 2942 25 13, gemeinde@retzbach.gv.at, 
www.retzbach.at. 

RIEsLINg  RaDRoUTE
Středně těžká Vinařská stezka ryzlinku začíná 
v Eggenburgu a návštěvníky provádí středověkou mi-
nulostí historického města. Přes romantické sklepní 
uličky v Schmidatalu se nakonec dostáváme do Ame-
tystového světa drahých kamenů, kde můžete žasnout 
nad úžasnými výtvory přírody nejen ve vinicích kraje, 
ale i těmi, které se nacházející pod našima nohama.

Délka trasy: 50 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: sportovněji založené cyklisty
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou žlu-
tou barvou 

Nástupní místa: Eggenburg, Röschitz, Sitzendorf an 
der Schmida, Maissau
Vlaková nádraží na trase: Eggenburg, Minichhofen/
Gaindorf

EggENbURg
www.eggenburg.at 

Eggenburg patřil ve středověku k nejlépe opevněným 
městům. Za  vidění stojí dochované městské hradby 
s přístupnými vyhlídkovými částmi, historické náměs-
tí s  honosnými stavbami i  působivé muzejní sbírky. 
Význam Eggenburgu lze spatřovat i  ve  slavnostním 
aktu povolání vévody Albrechta V. na  zeměpána prá-
vě v  tomto městě. Krahuletz muzeum představuje 
expozice přírodní a  kulturní historie Dolních Rakous, 
zejména fosilií, archeologie Člověk a příroda od doby 
kamenné až do středověku, regionální folklór a histo-
rie dříve knížecího města Eggenburg. 
Turistické informační centrum Eggenburg – 
Krahuletzplatz 1, tel.: +43 29843400, 
tourismusinfo@eggenburg.at   
Krahuletz Museum – Krahuletz-Platz 1, tel.: 
+43 29843400, gesellschaft@krahuletzmuseum.at, 
www.krahuletzmuseum.at 
Nostalgiewelt – Hauptplatz 28, tel.: +43 29843505, 
info@nostalgiewelt.at, www.nostalgiewelt.at 
Muzeum cihel (Ziegelmuseum) – Bürgerspitalgasse, 
tel.: +43 29843400, gesellschaft@krahuletzmuseum.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Čas vajec (víkend před Velikonocemi) – velikonoční 

trh v historickém městském centru 
•  Studniční slavnost (sobota uprostřed června) – 

káva & moučník a bengálské ohně podél hradeb 
•  Cesta časem do středověku (2. víkend v září) – velká 

středověká slavnost – www.mittelalter.co.at 
•  Mondscheinkino / Kino pod hvězdnou oblohou 

(od poloviny července do poloviny srpna) 

ZogELsDoRf 
www.burgschleinitz-kuehnring.at 
Hrad Zogelsdorf pochází v jádře z 16.–17. století a čas-
těji byl přestavován, měnil majitele i význam. V 19. sto-
letí např. sloužil jako hostinec. Dnes je hrad v majetku 
rodiny Greiffenbühl a  v  několika místnostech hostí 
Ordensmuseum především s tématikou náboženských 
řádů. Obec sama je nejdůležitější kamenickou metro-
polí na  sever od  Dunaje, protože se v  okolí vyskytuje 
velmi kvalitní dekorační vápenec. Historii i  kamenic-
ké řemeslo prezentuje místní výstava situovaná v tzv. 
Steinmetzhausu. 
Ordensmuseum – Schloss Zogelsdorf 10/1, tel.:
 +43 6645131027

Steinmetzhaus – Zogelsdorf 25, tel.: +43 29842653, 
gemeinde@burgschleinitz-kuehnring.at 

bURgsChLEINITZ
www.burgschleinitz-kuehnring.at 

Bývalý vodní hrad Burgschleinitz je jedním z  nejro-
mantičtějších míst a  jedna z  posledních vodních pev-
ností Waldviertelu. Leží na  okraji idylického jezera, 
obklopen hlubokým příkopem. V  minulosti byl mno-
hokrát zničen a znovu obnoven a rozšířen. V současné 
době je v  držení rodu Eckert. Od  roku 1974 je příkop 
obklopující hrad znovu zaplaven.
Kulturní a vinařské akce
•  Kirtag (červen)

MaIssaU
www.maissau.at 

V  Maissau byla odkrytá největší ametystová žíla 
na světě. Ametyst je mystický drahokam, má nezamě-
nitelnou barvu a tajuplnou pověst. Kolem celosvětové 
rarity, výskytu ametystu pruhovaného, vznikl svět 
zážitků pro celou rodinu. Hrad je poprvé připomínán 
v  roce 1122 a  dosud slouží soukromým účelům. Ná-
dvoří a stáje jsou otevřené v rámci Adventu o prvním 
víkendu v  prosinci. Ohraničená hradbami a  kulatou 
obrannou věží se rozprostírá v příkopě maissauská by-
linná zahrada. K vidění je zde asi 200 různých léčivých, 
vonných bylin a koření.  
Amethyst Welt Maissau – An der Horner Bundes-
straße, tel.: +43 295884840, office@amethystwelt.at, 
www.amethystwelt.at
Bylinná zahrada na městských hradbách – 
tel.: +43 295882271, gemeinde@maissau.at 
Gottfried von Einem – dům a vesnický kostelík, Ober-
dürnbach, tel.: +43 295882271, gemeinde@maissau.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Velikonoční trhy (březen/duben)
•  Festival ve sklepní uličce (květen)
•  Zámecké koncerty v Maissau (dva večery 
 v červenci), www.schloss-konzerte.at 
•  Dny Gottfrieda von Einem (červen),
 www.einem-tage.at 
•  Zámecký advent v Maissau (první adventní víkend) 

sToIZENDoRf
www.eggenburg.gv.at 
Návštěva sklepní uličky ve  Stoitzendorfu je auten-
tickým prožitkem venkovské idyly. Ořechy lemovaná 
ulička poslouží občerstvením procházejícím a  projíž-
dějícím v mnoha otevřených sklepích. Nejzajímavější je 
nedávno zřízená vinná „galerie“, kde jsou v délce 200 m 
vysázeny po 5 kmenech nejběžnější vinné odrůdy v Ra-Pulkautal
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kousku. Nyní se zde nachází okolo 40 odrůd. U jednot-
livých odrůd jsou umístěny informační tabule s  krát-
kým popisem a vyobrazením listů a bobulí. Pohodlná 
procházka sklepní uličkou tak umožňuje rozšířit naše 
znalosti a  získat celkový dojem z  jednotlivých druhů 
vín pěstovaných v Rakousku. Informační poznatky na-
konec můžeme doplnit i degustací v tradičních sklep-
ních lisovnách.
Kellergasse mit Rebsortenpfad – Stoitzendorf, 
tel.: +43 29843400, tourismusinfo@eggenburg.at, 
www.eggenburg.at 

RIVaNER RaDRoUTE
Kopcovitá trasa Rivaner Radroute vede přes pole 
a  pastviny. Sklenku vína můžete vychutnat v  mno-
ha malebných sklepních uličkách a  vinicích. Vyra-
zíme-li z  Hollabrunnu na  sever, můžeme navštívit 
jedinečný klenot románské architektury, kostel 
Schöngrabern s  „kamennou Biblí“. V  západní části 
trasy se ocitneme podobně jako Riesling Radrou-
te v  údolí Schmidatal. Přes Ziersdorf dosáhneme 
Großwetzdorfu s památníkem generála Radetzkého. 
Před návratem do  Hollabrunu vystoupáme na  Pan-
krazberg s  překrásným kruhovým výhledem. Neda-
leko sousední obce Puch byly objeveny dva kruhové 
mohylníky z 5. tisíciletí př. n.l., které patří k nejstar-
ším monumentálním stavbám svého typu v Evropě.

Délka trasy: 57 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky 
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: sportovněji založené cyklisty
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou svět-
le zelenou barvou
Nástupní místa: Hollabrunn, Sitzendorf an der 
Schmida, Ziersdorf
Vlaková nádraží na trase: Hollabrunn, Aspersdorf, 
Ziersdorf, Glaubendorf, Grossweikersdorf

hoLLabRUNN
www.hollabrunn.gv.at 

Farní kostel je zasvěcen sv. Ulrichovi, postaven ve 12. 
století a  ve  14. století zásadně zrekonstruován. Dnes 
zahrnuje mnoho gotických prvků. 37 m vysoká věž 
měla až do  roku 1878 šindelovou cibulovitou báň. 
Arcibiskupský seminář, který se nachází naproti far-
nímu kostelu, je bezpochyby nejpůsobivější stavbou 
ve  městě. Hlavní náměstí zahrnuje ozdobné secesní 
domy. Na jižní straně náměstí je radnice se svou oso-
bitou hodinovou věží. Old Hofmühle je bývalý panský 
dům. Barokní brána nese nápis 1614, pravděpodobné 

datum renovace. V  tomto zámku, který sloužil jako 
mlýn, v  roce 1805 pobýval císař Napoleon. Dnes zde 
sídlí Městské muzeum a kulturní organizace. Tzv. chu-
dobinec byl postaven v roce 1801 a dodnes je zde stále 
k vidění původní „černá kuchyně“. 
Stadtmuseum „Alte Hofmühle“ – Alte Hofmühle, 
Mühlenring 2, tel.: +43 664 73945274, 
museum.altehofmuehle@gmx.at, 
www.altehofmuehle.at 
Pinkelstein Kellergase – Alte Poststraße, 
Raschala, tel.: +43 2952 3344, +43 664 1129873, 
office@landumhollabrunn.at, www.pinkelstein.at
Kulturní a vinařské akce
•  Slavnosti chřestu (květen)
•  Pouť ke sv. Ulrichovi (červen)
•  Hollabrunnský srpnový festival (srpen)
•  Košt vín (listopad)
•  Výroční svatoondřejský trh (listopad)

PUCh
www.hollabrunn.gv.at 
U obce se nachází dvě prehistorické lokality, tzv. kru-
hové hroby. Tyto stavby z 5. tisíciletí př. n. l. jsou nej-
starší monumentální stavby v  Evropě, jejich přesná 
funkce je stále neznáma. Poblíž se nachází dřevěná 
„Brána do neolitu“, pokus umělkyně Ireny Racek před-
stavit si 7 000 let starou historii.
Kreisgraben – Josef Wiesböck, Puch 4, 
tel.: +43 29542037, info@kreisgraben.at. 
www.kreisgraben.at 

gRossWETZDoRf
www.heldenberg.gv.at 
Vedle chovné ohrady s  několika kusy severoameric-
kých bizonů zaujme v Großwetzdorf možnost občers-
tvení u Vinného pramene, který představuje studna, ze 
které je možné celoročně vytáhnout k osvěžení džber 
s  vínem nebo minerálkou. Tuto neobvyklou nabídku 
poskytuje turistům vinařství Schober. 
Bisongehege – Taxidermy Schwarz, Bäckerplatz 1, 
tel.: +43 29562753, franz@schwarz-taxidermy.at 
Schober's Weinbrunnen – Weinbau Franz und Maria 
Schober, Schloßweg 4, tel.: +43 29562359, 
schober.franz@wein-schober.at, www.wein-schober.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Weinwandertag (květen) 

hELDENbERg
derheldenberg.at 

Výchozím bodem pro cestu časem je v  Evropě ojedi-
nělý památník Heldenberg, postavený na  počest c.k. 
rakouské armády v první polovině 19. století, který je 

místem posledního odpočinku významného polního 
maršála Radetzkého. Památník obklopuje anglická 
zahrada. Tajemné kruhové hroby okruh cesty časem 
v  Heldenbergu uzavírají. Tyto téměř 7  000 let staré 
monumentální stavby své tajemství dosud zcela neod-
halily. Neolitická vesnice s  originální velikostí vysta-
věných kruhových hrobů a  kamenných domů, stejně 
jako zajímavá výstava podávají náhled do  všedního 
dne člověka doby kamenné. 120 let historie automobi-
lů představuje muzeum veteránů Oldtimer-museum. 
Paleta vystavovaných rarit zahrnuje modely od  roku 
1900, jsou zde zastoupena zvučná jména jako Porsche, 
Ferrari, Jaguár, Bugatti, Rolls-Royce a další.
Heldenberg Vermarktungs- und Betriebsges.m.b.H – 
Wimpffen-Gasse 5, Kleinwetzdorf, 
tel.: +43 295681240, office@derheldenberg.at
Oldtimermuseum Koller – Wimpffengasse 5, 
Kleinwetzdorf, tel.: +43 6648543455, +43 295681047, 
oldtimer@rudolf-koller.com, www.koller-oldtimer.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Heldenberg Weingala (červen) 

ZIERsDoRf
www.ziersdorf.at 

Klenotem Ziersdorfu je Kremser Straße tvořená 
komplexem pěti vzájemně propojených jednotlivých 
objektů. Nárožní budova pochází z  konce 18. století. 
Katolický farní kostel sv. Wolfganga a Kateřiny se na-
chází v centru města se západní věží a gotickým chó-
rem. Ziersdorf se pyšní Jugendstilsaalem považova-
ným na přelomu století za nejkrásnější sál mezi Vídní 
a Prahou. Dnes je obnoven ve své původní kráse. Nyní 

slouží jako koncertní sál s  nejmodernější zvukovou 
a světelnou technikou. Sál byl přejmenován na počest 
slavného sólisty Ludwig Streicher Hall. Prostory  Kon-
zerthausu dnes nabízí jedinečné prostředí pro kon-
certy, kabarety, galavečery, plesy, večírky, semináře 
a výstavy. 
Konzerthaus Weinviertel – Horner Straße 7, tel.: 
+43 2956 2204–16, office@konzerthaus-weinviertel.at, 
www.konzerthaus-weinviertel.at 

fRaUENDoRf  aN  DER  sChMIDa
www.frauendorf.at 
Základy místního románského kostela pochází prav-
děpodobně z konce 11. století. Gotická přestavba a re-
konstrukce v  roce 1870 dala kostelu dnešní podobu. 
Nad obcí na kopci Rosenberg se nachází vedle maleb-
né sklepní uličky i unikátní „Weintour“ – čtyři značené 
stezky osazené informačními panely, které nabízí za-
jímavý pohled do světa vinařství. Unavení cestovatelé 
se mohou pokochat i krásným výhledem do Schmida-
talu, který se odtud rozprostírá jako na dlani. Výcho-
zím bodem značených tras je centrum obce.
Frauendorfer Weinbergtour – tel.: +43 295922030, 
lohrkeller@frauendorf.at 

sITZENDoRf  aN  DER  sChMIDa
www.sitzendorf.at 

Katolický farní kostel sv. Martina je trojlodní román-
sko-gotický. Gotické, renesanční, barokní, historizu-
jící i  secesní domy na  náměstí pocházejí ze  16. století 
a tvoří krásný celek. Na obecním úřadu v Sitzendorfu 
se nachází výstavní síň s exponáty odkrytými na kelt-
ském oppidu Sandberg mezi Roseldorfem a  Plattem. 
V  Sitzendorfu se nachází ve  sklepní čtvrti přes 120 
sklepů a lisoven. 

PRaNhaRTsbERg
www.sitzendorf.at 
U obce byly nalezeny dva velké kruhové hroby. Nachá-
zí se zde také jeden z mála velkých mokřadů v oblasti. 
Tvoří těsné spojení dvou odlišných stanoviště s  mno-
ha ohroženími druhy (ptáci, motýli, kobylky, brouci 
a  rostliny). Nachází se zde 9 různých druhů orchidejí 
a dalších 8 plně chráněných druhů.

asPERsDoRf
www.aspersdorf.at 
Gotický farní kostel sv. Jiří byl barokně upraven. 
Sklepní ulička situovaná vedle kostela od Johanna Lu-
case von Hildebrandt je jednou z pouze dvou památko-
vě chráněných uliček ve Weinviertelu.
Kellergasse Aspersdorf, tel.: +43 29522102, 
stadtgemeinde@hollabrunn.gv.at 

Zážitkové podzemí v Retzu
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kousku. Nyní se zde nachází okolo 40 odrůd. U jednot-
livých odrůd jsou umístěny informační tabule s  krát-
kým popisem a vyobrazením listů a bobulí. Pohodlná 
procházka sklepní uličkou tak umožňuje rozšířit naše 
znalosti a  získat celkový dojem z  jednotlivých druhů 
vín pěstovaných v Rakousku. Informační poznatky na-
konec můžeme doplnit i degustací v tradičních sklep-
ních lisovnách.
Kellergasse mit Rebsortenpfad – Stoitzendorf, 
tel.: +43 29843400, tourismusinfo@eggenburg.at, 
www.eggenburg.at 

RIVaNER RaDRoUTE
Kopcovitá trasa Rivaner Radroute vede přes pole 
a  pastviny. Sklenku vína můžete vychutnat v  mno-
ha malebných sklepních uličkách a  vinicích. Vyra-
zíme-li z  Hollabrunnu na  sever, můžeme navštívit 
jedinečný klenot románské architektury, kostel 
Schöngrabern s  „kamennou Biblí“. V  západní části 
trasy se ocitneme podobně jako Riesling Radrou-
te v  údolí Schmidatal. Přes Ziersdorf dosáhneme 
Großwetzdorfu s památníkem generála Radetzkého. 
Před návratem do  Hollabrunu vystoupáme na  Pan-
krazberg s  překrásným kruhovým výhledem. Neda-
leko sousední obce Puch byly objeveny dva kruhové 
mohylníky z 5. tisíciletí př. n.l., které patří k nejstar-
ším monumentálním stavbám svého typu v Evropě.

Délka trasy: 57 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky 
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: sportovněji založené cyklisty
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou svět-
le zelenou barvou
Nástupní místa: Hollabrunn, Sitzendorf an der 
Schmida, Ziersdorf
Vlaková nádraží na trase: Hollabrunn, Aspersdorf, 
Ziersdorf, Glaubendorf, Grossweikersdorf

hoLLabRUNN
www.hollabrunn.gv.at 

Farní kostel je zasvěcen sv. Ulrichovi, postaven ve 12. 
století a  ve  14. století zásadně zrekonstruován. Dnes 
zahrnuje mnoho gotických prvků. 37 m vysoká věž 
měla až do  roku 1878 šindelovou cibulovitou báň. 
Arcibiskupský seminář, který se nachází naproti far-
nímu kostelu, je bezpochyby nejpůsobivější stavbou 
ve  městě. Hlavní náměstí zahrnuje ozdobné secesní 
domy. Na jižní straně náměstí je radnice se svou oso-
bitou hodinovou věží. Old Hofmühle je bývalý panský 
dům. Barokní brána nese nápis 1614, pravděpodobné 

datum renovace. V  tomto zámku, který sloužil jako 
mlýn, v  roce 1805 pobýval císař Napoleon. Dnes zde 
sídlí Městské muzeum a kulturní organizace. Tzv. chu-
dobinec byl postaven v roce 1801 a dodnes je zde stále 
k vidění původní „černá kuchyně“. 
Stadtmuseum „Alte Hofmühle“ – Alte Hofmühle, 
Mühlenring 2, tel.: +43 664 73945274, 
museum.altehofmuehle@gmx.at, 
www.altehofmuehle.at 
Pinkelstein Kellergase – Alte Poststraße, 
Raschala, tel.: +43 2952 3344, +43 664 1129873, 
office@landumhollabrunn.at, www.pinkelstein.at
Kulturní a vinařské akce
•  Slavnosti chřestu (květen)
•  Pouť ke sv. Ulrichovi (červen)
•  Hollabrunnský srpnový festival (srpen)
•  Košt vín (listopad)
•  Výroční svatoondřejský trh (listopad)

PUCh
www.hollabrunn.gv.at 
U obce se nachází dvě prehistorické lokality, tzv. kru-
hové hroby. Tyto stavby z 5. tisíciletí př. n. l. jsou nej-
starší monumentální stavby v  Evropě, jejich přesná 
funkce je stále neznáma. Poblíž se nachází dřevěná 
„Brána do neolitu“, pokus umělkyně Ireny Racek před-
stavit si 7 000 let starou historii.
Kreisgraben – Josef Wiesböck, Puch 4, 
tel.: +43 29542037, info@kreisgraben.at. 
www.kreisgraben.at 

gRossWETZDoRf
www.heldenberg.gv.at 
Vedle chovné ohrady s  několika kusy severoameric-
kých bizonů zaujme v Großwetzdorf možnost občers-
tvení u Vinného pramene, který představuje studna, ze 
které je možné celoročně vytáhnout k osvěžení džber 
s  vínem nebo minerálkou. Tuto neobvyklou nabídku 
poskytuje turistům vinařství Schober. 
Bisongehege – Taxidermy Schwarz, Bäckerplatz 1, 
tel.: +43 29562753, franz@schwarz-taxidermy.at 
Schober's Weinbrunnen – Weinbau Franz und Maria 
Schober, Schloßweg 4, tel.: +43 29562359, 
schober.franz@wein-schober.at, www.wein-schober.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Weinwandertag (květen) 

hELDENbERg
derheldenberg.at 

Výchozím bodem pro cestu časem je v  Evropě ojedi-
nělý památník Heldenberg, postavený na  počest c.k. 
rakouské armády v první polovině 19. století, který je 

místem posledního odpočinku významného polního 
maršála Radetzkého. Památník obklopuje anglická 
zahrada. Tajemné kruhové hroby okruh cesty časem 
v  Heldenbergu uzavírají. Tyto téměř 7  000 let staré 
monumentální stavby své tajemství dosud zcela neod-
halily. Neolitická vesnice s  originální velikostí vysta-
věných kruhových hrobů a  kamenných domů, stejně 
jako zajímavá výstava podávají náhled do  všedního 
dne člověka doby kamenné. 120 let historie automobi-
lů představuje muzeum veteránů Oldtimer-museum. 
Paleta vystavovaných rarit zahrnuje modely od  roku 
1900, jsou zde zastoupena zvučná jména jako Porsche, 
Ferrari, Jaguár, Bugatti, Rolls-Royce a další.
Heldenberg Vermarktungs- und Betriebsges.m.b.H – 
Wimpffen-Gasse 5, Kleinwetzdorf, 
tel.: +43 295681240, office@derheldenberg.at
Oldtimermuseum Koller – Wimpffengasse 5, 
Kleinwetzdorf, tel.: +43 6648543455, +43 295681047, 
oldtimer@rudolf-koller.com, www.koller-oldtimer.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Heldenberg Weingala (červen) 

ZIERsDoRf
www.ziersdorf.at 

Klenotem Ziersdorfu je Kremser Straße tvořená 
komplexem pěti vzájemně propojených jednotlivých 
objektů. Nárožní budova pochází z  konce 18. století. 
Katolický farní kostel sv. Wolfganga a Kateřiny se na-
chází v centru města se západní věží a gotickým chó-
rem. Ziersdorf se pyšní Jugendstilsaalem považova-
ným na přelomu století za nejkrásnější sál mezi Vídní 
a Prahou. Dnes je obnoven ve své původní kráse. Nyní 

slouží jako koncertní sál s  nejmodernější zvukovou 
a světelnou technikou. Sál byl přejmenován na počest 
slavného sólisty Ludwig Streicher Hall. Prostory  Kon-
zerthausu dnes nabízí jedinečné prostředí pro kon-
certy, kabarety, galavečery, plesy, večírky, semináře 
a výstavy. 
Konzerthaus Weinviertel – Horner Straße 7, tel.: 
+43 2956 2204–16, office@konzerthaus-weinviertel.at, 
www.konzerthaus-weinviertel.at 

fRaUENDoRf  aN  DER  sChMIDa
www.frauendorf.at 
Základy místního románského kostela pochází prav-
děpodobně z konce 11. století. Gotická přestavba a re-
konstrukce v  roce 1870 dala kostelu dnešní podobu. 
Nad obcí na kopci Rosenberg se nachází vedle maleb-
né sklepní uličky i unikátní „Weintour“ – čtyři značené 
stezky osazené informačními panely, které nabízí za-
jímavý pohled do světa vinařství. Unavení cestovatelé 
se mohou pokochat i krásným výhledem do Schmida-
talu, který se odtud rozprostírá jako na dlani. Výcho-
zím bodem značených tras je centrum obce.
Frauendorfer Weinbergtour – tel.: +43 295922030, 
lohrkeller@frauendorf.at 

sITZENDoRf  aN  DER  sChMIDa
www.sitzendorf.at 

Katolický farní kostel sv. Martina je trojlodní román-
sko-gotický. Gotické, renesanční, barokní, historizu-
jící i  secesní domy na  náměstí pocházejí ze  16. století 
a tvoří krásný celek. Na obecním úřadu v Sitzendorfu 
se nachází výstavní síň s exponáty odkrytými na kelt-
ském oppidu Sandberg mezi Roseldorfem a  Plattem. 
V  Sitzendorfu se nachází ve  sklepní čtvrti přes 120 
sklepů a lisoven. 

PRaNhaRTsbERg
www.sitzendorf.at 
U obce byly nalezeny dva velké kruhové hroby. Nachá-
zí se zde také jeden z mála velkých mokřadů v oblasti. 
Tvoří těsné spojení dvou odlišných stanoviště s  mno-
ha ohroženími druhy (ptáci, motýli, kobylky, brouci 
a  rostliny). Nachází se zde 9 různých druhů orchidejí 
a dalších 8 plně chráněných druhů.

asPERsDoRf
www.aspersdorf.at 
Gotický farní kostel sv. Jiří byl barokně upraven. 
Sklepní ulička situovaná vedle kostela od Johanna Lu-
case von Hildebrandt je jednou z pouze dvou památko-
vě chráněných uliček ve Weinviertelu.
Kellergasse Aspersdorf, tel.: +43 29522102, 
stadtgemeinde@hollabrunn.gv.at 

Zážitkové podzemí v Retzu
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PoRTUgIEsER RaDRoUTE
Portugieser Radroute vychází severně od Hollabrun-
nu jako Rivaner Radroute přes kopce s  malebnými 
vinicemi směrem do  oblasti okouzlujícího regionu 
údolí Pulkautal. U  Pernersdorfu trasa začíná svůj 
průběh údolím Pulkautal, kde v obci Hadres můžeme 
navštívit nejdelší sklepní uličku v zemi. Pak se cesta 
stáčí znovu na  jih k  hradu Mailberg vystavěnému 
v  roce 1116 a  v  držení Maltézských rytířů. V  Kalla-
dorfu můžeme navštívit Zemědělské muzeum, než 
se přes Wullersdorf  a  Hetzmannsdorf vrátíme zpět 
do výchozího bodu.

Délka trasy: 70 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: sportovněji založené cyklisty
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou bar-
vou modrou
Nástupní místa: Guntersdorf, Haugsdorf, Hadres, 
Wullersdorf
Vlaková nádraží na trase: Guntersdorf, Pernersdorf, 
Jetzelsdorf, Haugsdorf, Albendorf, Hadres, Hetz-
mannsdorf/Wullersdorf

NaPPERsDoRf
www.nappersdorf-kammersdorf.gv.at  
Sklepní ulička v  Nappersdorfu je unikátní neobvykle 
velkými preshausy. Samy vinné sklepy jsou svědec-
tvím dlouhých staletí sklepní architektury. Od června 

do září zde stále najdeme některé dveře do sklepa ote-
vřené a kromě skvělého vína můžeme ochutnat i míst-
ní kulinářské speciality.
Kellergasse Nappersdorf – Nappersdorf 58, tel.:
+43 2953 2314, gemeinde@nappersdorf-kammers-
dorf.gv.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Weinstart v Kleinweikerdorf (březen)
•  Szenekeller (červen) 

MaILbERg
www.mailberg.at 

Mailberg je proslulý vynikajícími vinicemi, jejichž pro-
dukce je k  ochutnání ve  čtyřech sklepních uličkách: 
Marktweg, Rosenpoint, Hundschupfen a  malebně 
krásná „Zipf“. Zipf se skládá z  horní a  dolní uličky, 
horní je památkově chráněná. Zahrnuje více než 20 
vinných sklepů a je jednou z nejhezčích v Dolním Ra-
kousku. V letních měsících jsou některé sklepy denně 
od  15 hodin otevřeny a  nabízejí svá vína a  regionální 
speciality. Výroční festival sklepních uliček nabízí 
v  červnu možnost dozvědět se vše o  zdejších kvalit-
ních vínech. Nad Mailbergem se od roku 1146 tyčí hrad 
v držení Suverénního řádu Maltézkých rytířů, který je 
nejstarším existujícím majetkem Řádu. Současný pa-
lác i s hradební zdí a příkopem pocházejí ze 16. století. 
Hradní kostel je stejně jako většina kostelů Řádu za-
svěcen sv. Janu Křtiteli a pochází z 13. století. Nádvoří 
zámku a kostela jsou volně přístupné. 
Schloss Mailberg – Mailberg 1, tel.: +43 294363999, 
reservierung@schloss-mailberg.at, 
www.schloss-mailberg.at 
Kellergasse „Zipf“ – Am Zipf, Mailberg 78, 
tel.: +43 29432008, +43 6767860098, 
gisela.puhwein@aon.at, www.puhwein.at, 
urlaubambauernhof.at/puhwein 
Kulturní a vinařské akce
•  Urbani-Weintaufe (květen) 
•  Festival ve sklepní uličce (červen)

sEEfELD-KaDoLZ
www.seefeld-kadolz.at 

Zámek Seefeld byl původně starý vodní hrad rodu Ku-
enringů. Nad sklepy starého hradu vyrostl roku 1705 
dnešní barokní zámek. Rozsáhlé rekonstrukce dávají 
od  roku 1992 hradu dnes vynikající architektonický 
a  historický význam pro Pulkautal. Zvláště pozoru-
hodná je zahrada. Hrad je nyní používán hrabětem 
Maxmilianem Hardegg a jeho rodinou jako soukromé 
obytné sídlo. 
Kulturzentrum Esel Mühle – Seefeld-Kadolz 16, 
tel.: +43 6763463046, kultur@eselmuehle.at, 
www.eselmuehle.at 

haDREs
www.hadres.at 

Sklepní ulička v  Hadres je jedinečná množstvím při-
bližně 400 sklepů a lisoven, které tvoří nejdelší sklep-
ní uličku v  Evropě. Nad  sklepy se nachází překrásné 
rozhledové místo „Auf der Ebm beim Freiheitskre-
uz“ s  kaplí sv. Huberta. Za  zmínku stojí i  400 let sta-
rá sklepní ulička „Seitweg“, kterou je v  plánu oživit 
a v budoucnu ji zpřístupnit návštěvníkům. Královstvím 
červeného v srdci regionu bílého vína se nazývá vinař-
ské sídlo Norberta Bauera, jehož rodinná vinařská his-
torie se datuje už od roku 1721.  
Pulkautaler Weinbaumuseum – Kellergasse, Unter-
markersdorf, tel.: +43 6641843312
Kulturní a vinařské akce
•  Festival ve sklepní uličce (červen)
•  Advent v Hadres (prosinec) 

aLbERNDoRf
www.alberndorf-pulkautal.at  

Kostel sv. Vavřince je z  18. století. Alberndorf nabízí 
nejen romantickou sklepní uličku, ale i spoustu infor-
mací o vinařské kultuře. Speciálně vyškolení průvodci 
ochotně nabídnou své služby návštěvníkům. 
Kellergasse Alberndorf – Sepp & Inge Seidl, Neustift 
242, tel: +43 294426312 
Kulturní a vinařské akce
•  Jungweinverkotung & Ostermarkt (březen/duben) 
•  Weinfest und Traktorkirtag (srpen)
•  Weinviertel Kellergassenkulinarium (srpen)
•  Festival ve sklepní uličce (září)

haUgsDoRf
www.haugsdorf.at 

Zámek Haugsdorf byl vybudován v 17. století. Na zám-
ku je útulná kavárna, kde si můžete vychutnat domácí 
pečivo. Pro přenocování na zámku využít pokoje v his-
torickém i  moderním stylu. Zámek je v  soukromém 
vlastnictví. Parkbad Haugsdorf je otevřen od  roku 
2012 a nabízí zábavu pro mladé i staré.
Schloß Haugsdorf – Laaerstraße 10, 
tel.: +43 29442200, www.schloss-haugsdorf.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Ein Tal am Rad (červen)
•  Umění & Víno (srpen – poslední sobota od 16 h 
a neděle od 15 h), www.kunstundwein.at  

aUggENThaL
www.haugsdorf.at 
Nachází se zde 1. Weinviertler Erlebnisweg Kraftplätze 
& Energie (Zážitková cesta). Tento archaický prostor 
zve nejen k relaxaci a odpočinku, ale nabídne nám vel-
mi zvláštní zážitek. 

1. Weinviertler Erlebnisweg Kraftplätze & Energie – 
Herr Walter Baar, Auggenthal 147, tel.: +43 29442435, 
Initiative Pulkautal, tel.: +43 294426066, 
w.baar@aon.at, initiative@pulkautal.at, 
www.pulkautal.at 

JETZELsDoRf
www.haugsdorf.at 
Bývalý farní kostel Panny Marie byl postaven v  roce 
1786 a v roce 1976 po dokončení nového kostela byl od-
svěcen, nyní slouží jako vinárna. Zvláštní atrakcí pro 
turisty z blízkých i vzdálených končin je v polovině září 
konající se „HÜATAGANG“. Tento festival navštěvují 
ročně tisíce návštěvníků, které mohou ochutnat nejen 
kvalitní vína, ale také mnoho lahůdek.
Weingut Norbert Bauer – Jetzelsdorf 180, 
tel.: +43 29442565, office@bauer-wein.com 
Ziegelmuseum und Weinbaumuseum – Kellertrift 121, 
tel.: +43 294481166, ziegelwein@gmx.at, 
home.tele2.at/ziegel/index.html 
Kulturní a vinařské akce
•  Dorfheurigen Weinkirche (leden) 
•  Festival ve sklepní uličce (září)

PEIgaRTEN
www.pernersdorf.gv.at  
Románská stavba kostela sv. Radegundy s  gotickou 
věží je z 1. poloviny 13. století. 
Včelí muzeum (Bienenmuseum) – Peigarten 122, tel.: 
+43 2944 8561, noe.imkerverband@aon.at

PERNERsDoRf
www.pernersdorf.gv.at  

Obchodní město Pernersdorf leží v idylickém prostře-
dí uprostřed vinic a polí v kopcovité krajině Pulkautal. 
Erb ukazuje symboly vinařství a odkazuje na zeměděl-
ské aktivity obyvatelstva. 
Selský nábytek, rolnické nářadí (Bauernmöbel, 
landwirtschaftliche Geräte) – Familie Reinberger 
Leopold, Pernersdorf 181, tel.: +43 294481166
Kulturní a vinařské akce
•  Festival ve sklepní uličce (červenec)

gUNTERsDoRf
www.guntersdorf.at

Obec zdobí středověký komplex budov bývalého vod-
ního hradu z  poloviny 16. století. Nyní má podobu 
reprezentativního renesančního zámku, nicméně zde 
najdeme památky z  různých stavebních historických 
epoch od  pozdní gotiky po  baroko. Toskánské sloupy 
a  benátské komíny ukazují na  mnoho kulturních vli-
vů. Unikátem obce je Divadlo Západního Weinviertelu 

Mailberg
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průběh údolím Pulkautal, kde v obci Hadres můžeme 
navštívit nejdelší sklepní uličku v zemi. Pak se cesta 
stáčí znovu na  jih k  hradu Mailberg vystavěnému 
v  roce 1116 a  v  držení Maltézských rytířů. V  Kalla-
dorfu můžeme navštívit Zemědělské muzeum, než 
se přes Wullersdorf  a  Hetzmannsdorf vrátíme zpět 
do výchozího bodu.
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vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: sportovněji založené cyklisty
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou bar-
vou modrou
Nástupní místa: Guntersdorf, Haugsdorf, Hadres, 
Wullersdorf
Vlaková nádraží na trase: Guntersdorf, Pernersdorf, 
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Sklepní ulička v  Nappersdorfu je unikátní neobvykle 
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krásná „Zipf“. Zipf se skládá z  horní a  dolní uličky, 
horní je památkově chráněná. Zahrnuje více než 20 
vinných sklepů a je jednou z nejhezčích v Dolním Ra-
kousku. V letních měsících jsou některé sklepy denně 
od  15 hodin otevřeny a  nabízejí svá vína a  regionální 
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v držení Suverénního řádu Maltézkých rytířů, který je 
nejstarším existujícím majetkem Řádu. Současný pa-
lác i s hradební zdí a příkopem pocházejí ze 16. století. 
Hradní kostel je stejně jako většina kostelů Řádu za-
svěcen sv. Janu Křtiteli a pochází z 13. století. Nádvoří 
zámku a kostela jsou volně přístupné. 
Schloss Mailberg – Mailberg 1, tel.: +43 294363999, 
reservierung@schloss-mailberg.at, 
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tel.: +43 29432008, +43 6767860098, 
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sEEfELD-KaDoLZ
www.seefeld-kadolz.at 

Zámek Seefeld byl původně starý vodní hrad rodu Ku-
enringů. Nad sklepy starého hradu vyrostl roku 1705 
dnešní barokní zámek. Rozsáhlé rekonstrukce dávají 
od  roku 1992 hradu dnes vynikající architektonický 
a  historický význam pro Pulkautal. Zvláště pozoru-
hodná je zahrada. Hrad je nyní používán hrabětem 
Maxmilianem Hardegg a jeho rodinou jako soukromé 
obytné sídlo. 
Kulturzentrum Esel Mühle – Seefeld-Kadolz 16, 
tel.: +43 6763463046, kultur@eselmuehle.at, 
www.eselmuehle.at 

haDREs
www.hadres.at 

Sklepní ulička v  Hadres je jedinečná množstvím při-
bližně 400 sklepů a lisoven, které tvoří nejdelší sklep-
ní uličku v  Evropě. Nad  sklepy se nachází překrásné 
rozhledové místo „Auf der Ebm beim Freiheitskre-
uz“ s  kaplí sv. Huberta. Za  zmínku stojí i  400 let sta-
rá sklepní ulička „Seitweg“, kterou je v  plánu oživit 
a v budoucnu ji zpřístupnit návštěvníkům. Královstvím 
červeného v srdci regionu bílého vína se nazývá vinař-
ské sídlo Norberta Bauera, jehož rodinná vinařská his-
torie se datuje už od roku 1721.  
Pulkautaler Weinbaumuseum – Kellergasse, Unter-
markersdorf, tel.: +43 6641843312
Kulturní a vinařské akce
•  Festival ve sklepní uličce (červen)
•  Advent v Hadres (prosinec) 

aLbERNDoRf
www.alberndorf-pulkautal.at  

Kostel sv. Vavřince je z  18. století. Alberndorf nabízí 
nejen romantickou sklepní uličku, ale i spoustu infor-
mací o vinařské kultuře. Speciálně vyškolení průvodci 
ochotně nabídnou své služby návštěvníkům. 
Kellergasse Alberndorf – Sepp & Inge Seidl, Neustift 
242, tel: +43 294426312 
Kulturní a vinařské akce
•  Jungweinverkotung & Ostermarkt (březen/duben) 
•  Weinfest und Traktorkirtag (srpen)
•  Weinviertel Kellergassenkulinarium (srpen)
•  Festival ve sklepní uličce (září)

haUgsDoRf
www.haugsdorf.at 

Zámek Haugsdorf byl vybudován v 17. století. Na zám-
ku je útulná kavárna, kde si můžete vychutnat domácí 
pečivo. Pro přenocování na zámku využít pokoje v his-
torickém i  moderním stylu. Zámek je v  soukromém 
vlastnictví. Parkbad Haugsdorf je otevřen od  roku 
2012 a nabízí zábavu pro mladé i staré.
Schloß Haugsdorf – Laaerstraße 10, 
tel.: +43 29442200, www.schloss-haugsdorf.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Ein Tal am Rad (červen)
•  Umění & Víno (srpen – poslední sobota od 16 h 
a neděle od 15 h), www.kunstundwein.at  

aUggENThaL
www.haugsdorf.at 
Nachází se zde 1. Weinviertler Erlebnisweg Kraftplätze 
& Energie (Zážitková cesta). Tento archaický prostor 
zve nejen k relaxaci a odpočinku, ale nabídne nám vel-
mi zvláštní zážitek. 

1. Weinviertler Erlebnisweg Kraftplätze & Energie – 
Herr Walter Baar, Auggenthal 147, tel.: +43 29442435, 
Initiative Pulkautal, tel.: +43 294426066, 
w.baar@aon.at, initiative@pulkautal.at, 
www.pulkautal.at 

JETZELsDoRf
www.haugsdorf.at 
Bývalý farní kostel Panny Marie byl postaven v  roce 
1786 a v roce 1976 po dokončení nového kostela byl od-
svěcen, nyní slouží jako vinárna. Zvláštní atrakcí pro 
turisty z blízkých i vzdálených končin je v polovině září 
konající se „HÜATAGANG“. Tento festival navštěvují 
ročně tisíce návštěvníků, které mohou ochutnat nejen 
kvalitní vína, ale také mnoho lahůdek.
Weingut Norbert Bauer – Jetzelsdorf 180, 
tel.: +43 29442565, office@bauer-wein.com 
Ziegelmuseum und Weinbaumuseum – Kellertrift 121, 
tel.: +43 294481166, ziegelwein@gmx.at, 
home.tele2.at/ziegel/index.html 
Kulturní a vinařské akce
•  Dorfheurigen Weinkirche (leden) 
•  Festival ve sklepní uličce (září)

PEIgaRTEN
www.pernersdorf.gv.at  
Románská stavba kostela sv. Radegundy s  gotickou 
věží je z 1. poloviny 13. století. 
Včelí muzeum (Bienenmuseum) – Peigarten 122, tel.: 
+43 2944 8561, noe.imkerverband@aon.at

PERNERsDoRf
www.pernersdorf.gv.at  

Obchodní město Pernersdorf leží v idylickém prostře-
dí uprostřed vinic a polí v kopcovité krajině Pulkautal. 
Erb ukazuje symboly vinařství a odkazuje na zeměděl-
ské aktivity obyvatelstva. 
Selský nábytek, rolnické nářadí (Bauernmöbel, 
landwirtschaftliche Geräte) – Familie Reinberger 
Leopold, Pernersdorf 181, tel.: +43 294481166
Kulturní a vinařské akce
•  Festival ve sklepní uličce (červenec)

gUNTERsDoRf
www.guntersdorf.at

Obec zdobí středověký komplex budov bývalého vod-
ního hradu z  poloviny 16. století. Nyní má podobu 
reprezentativního renesančního zámku, nicméně zde 
najdeme památky z  různých stavebních historických 
epoch od  pozdní gotiky po  baroko. Toskánské sloupy 
a  benátské komíny ukazují na  mnoho kulturních vli-
vů. Unikátem obce je Divadlo Západního Weinviertelu 

Mailberg
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(Theater Westliches Weinviertel – zkráceně TWW). Jde 
o  nejmenší divadelní scénu Dolních Rakous. Od  roku 
1987 sídlí v  Guntersdorfu na  místě původní opuštěné 
farmy. Vzniklo jako letní divadelní scéna – divadlo 
ve  stodole. Vzhledem k  tomu, že se hlediště a  jeviště 
nachází v bezprostřední blízkosti, je prožívání divadel-
ních scén neobvykle autentické. 
Schloss Ludwigstorff – Kalladorfer Straße 1, 
tel.: +43 2951 2203, info@schlossguntersdorf.com, 
www.schlossguntersdorf.at 
Theater Westliches Weinviertel – Bahnstraße 201, 
tel.: +43 2951 2909, office@tww.at, www.tww.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Kulturní festival Weinviertlu (léto)

WINDPassINg
www.gemeinde-grabern.at   
Sbírka 120–150 traktorů, parních motorů a různých ze-
mědělských strojů a zařízení vzniká od roku 1971. Jako 
muzeum byla otevřena v roce 1998 během rakouského 
Parního festivalu.
Traktorenmuseum – Windpassing 17, tel.: 
+43 2951 2266, +43 664 1415028, m.andrae@utanet.at, 
www.traktorenmuseum-windpassing.at 

sChöNgRabERN
www.gemeinde-grabern.at  
Románský kostel v Schöngrabern je proslaven pískov-
covými reliéfy tesanými na vnější stěnu apsidy, která je 
proto také nazývána „Bible z kamene“. Reliéfy předsta-
vují boj mezi dobrými a zlými mocnostmi. 
Lapidarium und Romanische Kirche – Grabern 174, 
tel.: +43 2952 21 32, gemeinde.grabern@utanet.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Festival ve sklepní uličce (květen)

WULLERsDoRf
www.wullersdorf.at 

Wullersdorf překvapí leckterého návštěvníka množ-
stvím atraktivních památek. Katolický farní kostel sv. 
Jiří představuje monumentální barokní baziliku z  1. 
poloviny 18. století s  velkým dvouvěžovým průčelím. 
Románská rotunda sv. Wolfganga – karner – pochází 
z 1. čtvrtiny 18. století. Bývalá radnice je dvoupodlažní 
budova s   valbovou střechou a gotickým jádrem z roku 
1498. Historický dům na  náměstí slouží jako míst-
ní muzeum zaměřené především na  lokální historii. 
Atrakcí města je Erzherzog Fertinant Keller – sklepní 
labyrint s únikovými chodbami pocházející ze středo-
věku. Na  délce asi 170 metrů najdeme vstupní míst-
nost, základové zdi starého hradu, masnou komoru, 
lednici, pískovcový dóm apod. Na  stěnách jsou řezby 

z písku – nejstarší z roku 1437. 
1. Weinviertler Telefonmuseum – Abt Karl Straße 205, 
Gasthaus „Stiegenwirt“, tel.: +43 29518844, 
mario.binder@stiegen-wirt.at, www.stiegen-wirt.at, 
www.landumhollabrunn.at
Wullersdorfer Geschichte(n)-Haus – Hauptplatz 26 
(Altes Rathaus), tel.: +43 29518806
Ziegelmuseum im Erzherzog Fertinant-Keller – 
Hauptplatz, tel.: +43 29518581
Erzherzog Fertinant Keller – Mittelalterliche 
Fluchtanlagen, Hauptplatz/Abt-Karl-Straße, 
tel.: +43 29518806, six.johann@aon.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Den otevřených sklepů a slavnost sv. Urbana  

(duben)
•  Košt vína (duben) 

KaLLaDoRf
www.kalladorf.at 
V  Kalladorfu zaujme zemědělské muzeum, jehož 
sbírky obsahují zemědělské stroje, nářadí, spotřebiče 
a nádobí. Muzeum zabírá 380 m² velké cihlové stodoly. 
Objekty jsou převážně z  období 1900–1970. Součástí 
výstavy je také řada starých traktorů. Celá jedna sekce 
je věnována i práci na vinici. 
Bauernmuseum Kalladorf –Kalladorf 67, tel.: +43 
2951 3358, +43 29512632, gemeinde@wullersdorf.at, 
www.bauernmuseum-kalladorf.at 
Galerie „Haus 99“ – Kalladorf 99, tel.: +43 2525362, 
+43 6769053882, atelier@atelier-exinger.com, 
www.atelier-exinger.com 
Varhany ve stodole – Orgel im Stadel, Kalladorf 100, 
Ing. Michael Halbwidl, +43 29512530

IMMENDoRf
www.wullersdorf.at 
Katolický barokní kostel sv. Kateřiny s  pozdně gotic-
kým chórem a vysokou robustní gotickou věží s jehlan-
covou střechou. V obci se nachází muzeum zachycující 
osídlení regionu od doby kamenné včetně nálezů z od-
krytých kruhových hrobů. 
Kreisgrabenanlage – Immendorf, tel.: +43 29518806, 
six.johann@aon.at, www.landumhollabrunn.at

LoKÁLNÍ  VINaŘsKé  sTEZKY

WEIN  UND  KULTUR  RaDWEg – 
CYKLoTRasa  VÍNo  &  KULTURa
Síť tematické vinařské stezky Wein und Kultur Radweg 
vytváří 3 cca 50 km dlouhé okruhy zahrnující vinařský 
region na  obou stranách rakousko-moravské hrani-
ce – 2 okruhy v  rámci regionu Retzer Land a  1 okruh 
na Znojemsku:
První okruh Retz–Obernalb–Obermarkersdorf–Wai-
tzendorf–Pulkau–Röschitz–Zellerndorf–Pillersdorf–
Retz o délce cca 48 km spojuje s městy Retz a Pulkau 
nejvýznamnější kulturní místa regionu.  Nevyslovitel-
ným šarmem působí především nejhezčí sklepní uličky 
Weinviertelu – sklepní ulička Öhlberg v  Pillersdorfu 
a sklepní ulička Maulavern v Zellerndorfu.
Druhý okruh směřuje po  trase Retz–Retzbach–Kle-
inriedenthal–Ragelsdorf–Peigarten–Pernersdorf–
Watzelsdorf–(Platt)–Zellerndorf–Pillersdorf–Retz 
východním směrem a  v  délce okolo 54 km propojuje 
především různé sklepní uličky. Navštěvuje i  místa 
mimo hlavní trasy okruhů vinařských stezek poblíž 
moravské hranice jako Oberretzbach s jeho kultovním 
místem Svatý kámen nebo sklepní uličku u obce Unter- 
retzbach.
Třetí okruh se vydává z Retzu na sever přes moravskou 
hranici na  Znojemsko po  trase Retz–Oberretzbach–
Mitterretzbach / Hl. Stein–Hnanice–Šatov–Chvalovi-
ce–Dyjákovičky–Vrbovec–Načeratice–Nový Šaldorf–
Klášter Louka / Znojmo–Popice–Hnanice–Mitterre-
tzbach–Retz navštěvuje především nejvýznamnější 
vinařské obce, sklepní uličky a  kulturní pamětihod-
nosti regionu jako klášter Louka a město Znojmo. 

Délka trasy: 150 km (3 × 50 km)
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: všechny věkové a výkonnostní kategorie 
cyklistů
Značení: lokální cyklistické značky s logem
Nástupní místa: Retz, Pulkau, Zellerndorf, Perners-
dorf, Šatov, Znojmo
Vlaková nádraží na trase: Retz, Unterretzbach-Klein 
Höflein, Pulkau, Zellerndorf, Pernersdorf, Šatov, 
Znojmo

PULKaUTaLER  KELLERgassENWEg – 
TRasa  sKLEPNÍMI  ULIčKaMI  ÚDoLÍ  PULKaU
Údolí Pulkautal zahrnuje obce Alberndorf, Hadres, 
Haugsdorf, Mailberg, Pernersdorf a  Seefeld-Kadolz. 
Zelená pole, úrodné vinice a bílé uličky vinných sklíp-
ků představují mozaiku malebného regionu a  uni-
kátní koncentrace vinařských lokalit. Pulkautaler 
Kellergassenweg prochází všemi vinařskými obcemi 
údolí a  navštěvuje všechny zdejší proslulé sklepní 
uličky.

Délka trasy: 47 km
Povrch: silnice, zpevněné a polní cesty
Sjízdnost: sjízdná po celý rok a za každého počasí
Vhodné pro: celá trasa stezky je vhodná pro všechny 
kategorie cyklistů včetně dětí
Značení: lokální
Nástupní místa: Pernersdorf, Haugsdorf, Hadres, 
Mailberg, Seefeld-Kadolz
Vlaková nádraží na trase: Peigarten, Haugsdorf, See-
feld-Kadolz

Zážitkový sklep v Retzu
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(Theater Westliches Weinviertel – zkráceně TWW). Jde 
o  nejmenší divadelní scénu Dolních Rakous. Od  roku 
1987 sídlí v  Guntersdorfu na  místě původní opuštěné 
farmy. Vzniklo jako letní divadelní scéna – divadlo 
ve  stodole. Vzhledem k  tomu, že se hlediště a  jeviště 
nachází v bezprostřední blízkosti, je prožívání divadel-
ních scén neobvykle autentické. 
Schloss Ludwigstorff – Kalladorfer Straße 1, 
tel.: +43 2951 2203, info@schlossguntersdorf.com, 
www.schlossguntersdorf.at 
Theater Westliches Weinviertel – Bahnstraße 201, 
tel.: +43 2951 2909, office@tww.at, www.tww.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Kulturní festival Weinviertlu (léto)

WINDPassINg
www.gemeinde-grabern.at   
Sbírka 120–150 traktorů, parních motorů a různých ze-
mědělských strojů a zařízení vzniká od roku 1971. Jako 
muzeum byla otevřena v roce 1998 během rakouského 
Parního festivalu.
Traktorenmuseum – Windpassing 17, tel.: 
+43 2951 2266, +43 664 1415028, m.andrae@utanet.at, 
www.traktorenmuseum-windpassing.at 

sChöNgRabERN
www.gemeinde-grabern.at  
Románský kostel v Schöngrabern je proslaven pískov-
covými reliéfy tesanými na vnější stěnu apsidy, která je 
proto také nazývána „Bible z kamene“. Reliéfy předsta-
vují boj mezi dobrými a zlými mocnostmi. 
Lapidarium und Romanische Kirche – Grabern 174, 
tel.: +43 2952 21 32, gemeinde.grabern@utanet.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Festival ve sklepní uličce (květen)

WULLERsDoRf
www.wullersdorf.at 

Wullersdorf překvapí leckterého návštěvníka množ-
stvím atraktivních památek. Katolický farní kostel sv. 
Jiří představuje monumentální barokní baziliku z  1. 
poloviny 18. století s  velkým dvouvěžovým průčelím. 
Románská rotunda sv. Wolfganga – karner – pochází 
z 1. čtvrtiny 18. století. Bývalá radnice je dvoupodlažní 
budova s   valbovou střechou a gotickým jádrem z roku 
1498. Historický dům na  náměstí slouží jako míst-
ní muzeum zaměřené především na  lokální historii. 
Atrakcí města je Erzherzog Fertinant Keller – sklepní 
labyrint s únikovými chodbami pocházející ze středo-
věku. Na  délce asi 170 metrů najdeme vstupní míst-
nost, základové zdi starého hradu, masnou komoru, 
lednici, pískovcový dóm apod. Na  stěnách jsou řezby 

z písku – nejstarší z roku 1437. 
1. Weinviertler Telefonmuseum – Abt Karl Straße 205, 
Gasthaus „Stiegenwirt“, tel.: +43 29518844, 
mario.binder@stiegen-wirt.at, www.stiegen-wirt.at, 
www.landumhollabrunn.at
Wullersdorfer Geschichte(n)-Haus – Hauptplatz 26 
(Altes Rathaus), tel.: +43 29518806
Ziegelmuseum im Erzherzog Fertinant-Keller – 
Hauptplatz, tel.: +43 29518581
Erzherzog Fertinant Keller – Mittelalterliche 
Fluchtanlagen, Hauptplatz/Abt-Karl-Straße, 
tel.: +43 29518806, six.johann@aon.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Den otevřených sklepů a slavnost sv. Urbana  

(duben)
•  Košt vína (duben) 

KaLLaDoRf
www.kalladorf.at 
V  Kalladorfu zaujme zemědělské muzeum, jehož 
sbírky obsahují zemědělské stroje, nářadí, spotřebiče 
a nádobí. Muzeum zabírá 380 m² velké cihlové stodoly. 
Objekty jsou převážně z  období 1900–1970. Součástí 
výstavy je také řada starých traktorů. Celá jedna sekce 
je věnována i práci na vinici. 
Bauernmuseum Kalladorf –Kalladorf 67, tel.: +43 
2951 3358, +43 29512632, gemeinde@wullersdorf.at, 
www.bauernmuseum-kalladorf.at 
Galerie „Haus 99“ – Kalladorf 99, tel.: +43 2525362, 
+43 6769053882, atelier@atelier-exinger.com, 
www.atelier-exinger.com 
Varhany ve stodole – Orgel im Stadel, Kalladorf 100, 
Ing. Michael Halbwidl, +43 29512530

IMMENDoRf
www.wullersdorf.at 
Katolický barokní kostel sv. Kateřiny s  pozdně gotic-
kým chórem a vysokou robustní gotickou věží s jehlan-
covou střechou. V obci se nachází muzeum zachycující 
osídlení regionu od doby kamenné včetně nálezů z od-
krytých kruhových hrobů. 
Kreisgrabenanlage – Immendorf, tel.: +43 29518806, 
six.johann@aon.at, www.landumhollabrunn.at

LoKÁLNÍ  VINaŘsKé  sTEZKY

WEIN  UND  KULTUR  RaDWEg – 
CYKLoTRasa  VÍNo  &  KULTURa
Síť tematické vinařské stezky Wein und Kultur Radweg 
vytváří 3 cca 50 km dlouhé okruhy zahrnující vinařský 
region na  obou stranách rakousko-moravské hrani-
ce – 2 okruhy v  rámci regionu Retzer Land a  1 okruh 
na Znojemsku:
První okruh Retz–Obernalb–Obermarkersdorf–Wai-
tzendorf–Pulkau–Röschitz–Zellerndorf–Pillersdorf–
Retz o délce cca 48 km spojuje s městy Retz a Pulkau 
nejvýznamnější kulturní místa regionu.  Nevyslovitel-
ným šarmem působí především nejhezčí sklepní uličky 
Weinviertelu – sklepní ulička Öhlberg v  Pillersdorfu 
a sklepní ulička Maulavern v Zellerndorfu.
Druhý okruh směřuje po  trase Retz–Retzbach–Kle-
inriedenthal–Ragelsdorf–Peigarten–Pernersdorf–
Watzelsdorf–(Platt)–Zellerndorf–Pillersdorf–Retz 
východním směrem a  v  délce okolo 54 km propojuje 
především různé sklepní uličky. Navštěvuje i  místa 
mimo hlavní trasy okruhů vinařských stezek poblíž 
moravské hranice jako Oberretzbach s jeho kultovním 
místem Svatý kámen nebo sklepní uličku u obce Unter- 
retzbach.
Třetí okruh se vydává z Retzu na sever přes moravskou 
hranici na  Znojemsko po  trase Retz–Oberretzbach–
Mitterretzbach / Hl. Stein–Hnanice–Šatov–Chvalovi-
ce–Dyjákovičky–Vrbovec–Načeratice–Nový Šaldorf–
Klášter Louka / Znojmo–Popice–Hnanice–Mitterre-
tzbach–Retz navštěvuje především nejvýznamnější 
vinařské obce, sklepní uličky a  kulturní pamětihod-
nosti regionu jako klášter Louka a město Znojmo. 

Délka trasy: 150 km (3 × 50 km)
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
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Zážitkový sklep v Retzu
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TIPY Na DoVoLENoU 
Na sTEZCE

JEDEN DEN  Na VINaŘsKé  sTEZCE 
Pro jednodenní výlet po vinařských 
stezkách Západním Weinviertelem 
je nejlépe zvolit okruh v severní 
části regionu zahrnujícím největší 
pestrost a vinařské bohatství 
celého Weinviertlu – Retzer Land 
a Pulkautal jsou klenoty vinařské 
kultury a nejmalebnější sklepní 
uličky celého Rakouska najdeme 
znovu právě zde. Za využití značení 
několika tematických vinařských 
tras – Weinviertel DAC, Chardonnay 
a Portugieser Radroute, a Pulkau-
taler Kellergassenweg, které se 
v tomto regionu prolínají, můžeme 
odhalit mnoho z nepřeberné mozai-
ky krás tohoto koutu světa. 

PRůběh  TRasY
Retz–Unternalb–Pillersdorf–Zellern-
dorf–Pernersdorf–Peigarten–Je-
tzelsdorf–Auggenthal–Alberndorf–
Haugsdorf–Hadres–Obritz–Mail-
berg–Seefeld-Kadolz–Kleinhaugs-
dorf–Unterretzbach–Mitterretzbach–
Oberretzbach–Retz

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Retz: zážitkový sklep (Erlebnis-
keller), větrný mlýn, muzeum 
jízdních kol, muzeum Retz v Měš-
ťanském špitále
Pillersdorf: sklepní ulička Öhlberg
Zellerndorf: sklepní ulička 
Maulavern
Peigarten: včelí muzeum 
(Bienenmuseum)
Jetzelsdorf: muzeum cihel 
(Ziegelmuseum) a muzeum 
vinařství (Weinbaumuseum)
Auggenthal: zážitková cesta 
(1. Weinviertler Erlebnisweg 
Kraftplätze & Energie)
Alberndorf: sklepní ulička
Haugsdorf: zámek
Hadres: sklepní ulička a Pulkau-
taler Weinbaumuseum
Mailberg: Schloss Mailberg, 
sklepní ulička Zipf

Seefeld-Kadolz: Kulturzentrum 
Esel Mühle
Unterretzbach: vlakové muzeum
Mitterretzbach: kultovní místo 
„Svatý kámen“, muzeum vína 
„Do poslední kapky“
Oberretzbach: kamenné spirály

VÍKEND  Na VINaŘsKé 
sTEZCE  (2 DNY)
Dvoudenní putování po vinařských 
stezkách Západním Weinviertlem 
umožní vzhledem k více času 
absolvovat větší okruh po maleb-
ných sklepních uličkách, vinicích 
a pestrosti kraje s architekto-
nickými památkami vetknutými 
do historických center městeček 
a obcí. Za postupného využití tras 
Chardonnay, Portugieser, Rivaner, 
Riesling a Weinviertel DAC Radrou-
te navštívíme vše, co je možné vidět 
od Retzu, přes údolí Pulkau, muzea, 
zámky a sklepní uličky okolí Hol-
labrunnu, a cestou údolím Schmida 
přes horní konec údolí Pulkau a vý-
chodním úbočím Waldviertelu zpět 
do malebného okolí Retzu. Nocleh 
je nejlépe zvolit ve městě nebo oko-
lí Hollabrunnu.

PRůběh  TRasY
1. den: Retz (prohlídka historic-
kého centra, zážitkového sklepa, 
větrného mlýna a muzea jízdních 
kol)–Ragelsdorf–Jetzelsdorf (pro-
hlídka muzea cihel a vinařství)–Aug- 
genthal (procházka po zážitkové 
cestě–1. Weinviertler Erlebnisweg 
Kraftplätze & Energie)–Alberndorf 
(návštěva sklepní uličky)–Haugsdorf 
(návštěva zámku)–Hadres (návštěva 
sklepní uličky a Pulkautaler Wein-
baumusea)–Mailberg (návštěva 
zámku Mailberg a sklepních uli-
ček)–Nappersdorf (návštěva sklepní 
uličky)–Immendorf (návštěva muzea 
Kreisgrabenanlage)–Kalladorf 
(prohlídka selského muzea a Galerie 
Haus 99)–Wullersdorf (prohlídka 
1. Weinviertler Telefonmuseum, 
historického domu č. 26 a muzea 
cihel a sklepního labyrintu Erzher-

zog Fertinant-Keller)–Aspersdorf–
Hollabrunn (návštěva sklepní uličky 
a muzea)
2. den: Hollabrunn–Schöngra-
bern (prohlídka „kamenné bible“ 
na stěnách kostela)–Pranhartsberg 
(kruhové hroby)–Sitzendorf–Goggen-
dorf–Braunsdorf–Roseldorf–Röschitz 
(prohlídka muzea rarit a návštěva 
sklepní uličky)–Rafing (prohlídka 
muzea selských řemesel)–Pulkau 
(prohlídka Drechslereinmuseum 
a Heimatmuseum)–Waitzendorf–
Obermarkersdorf–Obernalb–Retz 

PRoDLoUžENý  VÍKEND 
Na VINaŘsKé  sTEZCE  (3 DNY)
Prodloužený třídenní víkend na vi-
nařských stezkách Západního Wein-
viertlu dává možnost projet okruh 
zahrnující celou oblast, při němž 
navštívíme většinu pamětihodností 
a atraktivit regionu, ovšem v odlišné 
skladbě, než při dvoudenním puto-
vání. Za postupného využití trasy 
Weinviertel DAC, Riesling, Rivaner, 
Portugieser a  Chardonnay Rad-
route navštívíme vše, co je možné 
vidět od Retzu, přes údolí Pulkau, 
až po Maissau, a přes Ziersdorf 
a Hollabrunn zpět údolím Pulkau 
po moravské příhraničí. Noclehy je 
nejlépe zvolit dle načasování v okolí 
Maissau a v okolí Mailbergu.

PRůběh  TRasY
1. den: Retz–Unternalb–Pillersdorf–
Zellerndorf–Platt–Sandberg–Rosel-
dorf–Röschitz–Stoizendorf–Eggen-
burg–Zogelsdorf–Burgschleinitz–
Maissau
2. den: Maissau–Ravelsbach–Gain-
dorf–Gettsdorf–Ziersdorf–Rohrba-
cch–Glaubendorf–Grosswetzdorf–Un-
terthern–Puch–Breitenwaida–Hol-
labrunn–Schöngrabern–Wullersdorf–
Kalladorf–Immendorf–Nappersdorf–
Mailberg
3. den: Mailberg–Seefeld-Kadolz–
Hadres–Haugsdorf–Jetzlsdorf–
Ragelsdorf–Kleinriedenthal–Unte-
rretzbach–Mitterretzbach–Oberre-
tzbach–Retz

KRaJ  VELTLÍNU  –  VELTLINER  LaND
mapa na stranách 216–217, 48–49

Celkem 168 kilometrů dlouhá trasa Kraj Veltlínu – Veltliner Land vás provede nejkrás-
nějšími místy regionu. Ze sedla kola poznáte nejlepší vinice, půvaby vinařského měs-
ta Poysdorf nebo malebný vinařský kraj kolem Falkensteinu. Pojedete přes písečné 
kopce, skrze zelené vinohrady a odpočinout si můžete v oblíbených lázních Laa an der 
Thaya.

Ubytování v zařízeních sítě RADfreundliche Betriebe (Cyklisté vítáni) nabízí informa-
ce, nářadí, „Radlerjausen“ (svačiny pro cyklisty) a samozřejmě i přenocování.

Weinviertel Tourismus GmbH, Kolpingstrasse 7, A-2170 Poysdorf, 
tel: +430 255 23 515, info@weinviertel.at, www.weinviertel.at

Falkenstein
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Na  TRasÁCh  VINaŘsKýCh  sTEZEK 
KRaJE  VELTLÍNU

Písečné kopce, mezi nimiž se vinou svěží vinice, idylic-
ké vesnice a moderní vinařství, ve kterých lidé pracují 
v rytmu přírody, a malebné sklepní uličky, které pro-
bouzejí k  novému životu vinařské slavnosti charak-
terizují Kraj Veltlínu, kde je víno doma! Pět okruhů 
vinařských stezek navštěvuje nejlepších místa v  re-
gionu a  spojuje známé i  skryté poklady: historické 
vinařské město Poysdorf s půvabnými vinařskými ob-
cemi nebo tradiční vinařský kraj okolo Falkensteinu 
s nejslavnější sklepní uličkou v zemi. I na vodu bohatý 
region Laaer Ebene s oblíbenými termálními lázněmi, 
na vrcholu Steinberg sídlící Zistersdorf a kulturní cen-
trum Mistelbach leží v kopcovitém Kraji Veltlínu. Vel-
tiner Land se může dokonce pochlubit i nejvyšší horou 
Weinviertelu jíž je 491 m vysoký Buschberg, z  nějž si 
můžete vychutnat nádherný výhled přes celé Leiser 
Berge na úrodný kraj.
Weinstraße Weinviertel – Veltlinerland – Marktstraße 
63, A-2162 Falkenstein, tel.: +43 2554 880 40, 
info@veltlinerland.at, www.veltlinerland.at 

PRohLÍDKY  sKLEPNÍCh  ULIčEK
Typickým rysem všech vinařských obcí Weinviertelu 
jsou sklepní uličky. Tichá romantická zákoutí do řady 
srovnaných průčelí vytváří v celém Weinvirtlu přes ti-
síc malých osad. Specifickým rysem vinařské turistiky 
Weinviertelu jsou pak organizované návštěvy sklep-
ních uliček s průvodcem, kdy nejsou návštěvníci odká-

záni na náhodu, zda nejdou či nenajdou otevřený sklep, 
ale kdy se celé uličky jejich návštěvě otvírají. 

Informace, kontakty & rezervace: 
Weinviertel Tourismus GmbH – Kolpingstraße 7, 2170 
Poysdorf, tel: +43 25523515-0, info@weinviertel.at, 
www.weinviertel.at 
Verein KellergassenführerINNEN im Weinviertel – 
Obmann Richard Stöger, Granitz 17, 3743 Röschitz, 
tel.: +43 6503577134, richard.stoeger@roeschitz-
-kellergasse.at, www.kellergassenerlebnis.at 

WEINToUR  WEINVIERTEL
Vždy první víkend po Velikonocích zve přes 200 vinařů 
z  celého Weinviertelu do  svých sklepů během dvou-
denní Weintour k  degustaci typického, po  koření vo-
nícího a svěžího Weinviertel DAC. Vinařské dvory zase 
zvou k ochutnávce regionálních kulinářských specialit 
v  domácké atmosféře. Při komentovaných ochutnáv-
kách vín, procházkách viničními tratěmi a prohlídkách 
sklepních uliček s  průvodci se dozvíte vše zajímavé 
o víně. Vinařské dvory a gastronomická zařízení zvou 
na speciální gurmánské menu s vínem.
www.weintour.at 

VINaŘsKÁ  sTEZKa  RoZhLEDů – 
VELTLINER  RaDRoUTE
Vinařská stezka rozhledů spojuje „město vína“ Poys-
dorf s lázeňským městem Laa a. d. Thaya. Trasa ve-
dená nejsevernějšími částmi Weinviertlu na  dohled 
moravské hranice navštěvuje vedle vinařských obcí 
především přírodní a kulturní atraktivity kraje: mo-
numentální zříceniny hradu nad městečkem Staatz, 
nepřehlédnutelná silueta hradu Falkenstein nebo 
překrásný rozhledový vrch Galgenberg s  vyhlídkou 
na  moravskou stranu. Připojíme-li historické a  vi-
nařské kouzlo Poysdorfu a  hrad, radnici i  moderní 
duch termálních lázní Laa dostaneme z Veltlínského 
cyklistického okruhu atraktivní výlet. 

Délka trasy: 75,5 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: všechny výkonnostní kategorie
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou ze-
lenou barvou
Nástupní místa: Poysdorf, Staatz, Laa, Falkenstein
Vlaková nádraží na trase: Poysdorf, Laa, Kottingneu-
siedl, Waltersdorf

Sklepní kopec Galgenberg ve Wildendürnbachu

PoYsDoRf
www.poysdorf.at 

Vzhledem ke  své poloze na  hranici do  východní Ev-
ropy bylo město často dějištěm násilných nepokojů. 
Důležitou roli v celé historii města má ale především 
víno. Je nejstarším doloženým místem pěstování vína 
Rakousku už od  14. století. Nejrozšířenější místní od-
růdou je Veltlínské zelené, kterému se daří na zdejších 
jílovitých a  sprašovitých půdách. Historické rodinné 
vinařství Haimerů se předává z generace na generaci 
už od  17. století. Byl to právě pan Haimer, kdo vybu-
doval první kamenný lis ve městě a kdo v této oblasti 
zasadil první roubované víno. Město vyniká četnými 
kulturními památkami a  bohatým kalendářem akcí 
v průběhu celého roku. 
Genießerhof Haimer – Körnergasse 14, 
tel.: +43 255229465, office@haimer.at 
Weinstadtmusem – Brünnerstraße 9, 
tel.: +43 255220371, info@poysdorf.at, 
www.weinerlebniswelt.at 
Oldtimerclub & Museum Poysdorf – 
Liechtensteinstraße 27 , tel.: +43 25522316, 
parisch@oldtimerclub-poysdorf.at, 
www.oldtimerclub-poysdorf.at
Kellergassen Poysdorf – Brünner Straße 28, 
tel.: +43 255220371, info@poysdorf.at, 
www.poysdorf.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Wino-Special (každý první pátek v měsíci) 
•  Otevření vinařské stezky (duben)
•  Dolnorakouská zemská výstava „Chléb & Víno“ 

(duben–listopad)
•  Poysdorfer Weinparade (květen), 
 www.weinparade.at 
•  Weinviertler Kirtag (červenec)
•  Sklepní festival (červenec – druhý čtvrtek a pátek 

v měsíci), www.weinmarkt-poysdorf.at 
•  Jazz & Wine Summer (červenec) 
 – www.jazzandwine.at 
•  Letní noční festival s ochutnávkou vín (srpen – třetí 

týden v měsíci), www.weinmarkt-poysdorf.at 
•  Poysdorfský oblastní vinařský festival – Winzerfest 

(září)
•  Sturmfest & Winzerlauf (říjen)
•  Tag des Österreichischen Sekts (říjen)
•  Žehnání vína (listopad)
•  AdEvent (prosinec)

KLEINhaDERsDoRf
www.poysdorf.gv.at 
Kleinhadersdorf má dvě sklepní uličky: Grundern 
a Schnellern, kde má většina malovinařů vinný sklípek. 

Kulturní a vinařské akce
•  Festival otevřených sklepů (červenec) 

aLTRUPPERsDoRf
www.altruppersdorf.at  
Obec pod správou města Poysdorf, farní kostel barok-
ní, poutní Lurdská jeskyně z 19. století.
Kulturní a vinařské akce
•  Kulinářská kulturní cesta vinných sklepů (říjen) 

aMEIs
www.staatz.at 
Dlouhou historii Ameis dokumentuje kostel sv. Miku-
láše, jehož věž z  12. století ve  své době sloužila jako 
strážní a  reliéfy na  vnější stěně apsidy připomínají 
slavnou kamennou Bibli. V obci se nachází jedna z nej-
krásnějších sklepních uliček Rakouska – Loamgstettn, 
která tvoří samostatnou vesničku. Ve středu se nachází 
prostranství, kde se odehrávají letní festivaly.  
Kellergasse Ameis – „Loamgstettn“ – Herr Erwin 
Neydharth, tel.: +43 66473020920, 
juergen.neyd@aon.at
Kulturní a vinařské akce
•  Návštěva sklepní uličky (1. neděle v měsíci 
 od května do října) 

sTaaTZ
www.staatz.at 

Nejnápadnějším znakem obchodního městečka Staatz 
je 100 m vysoká vápencová hora Staatzer Berg, kterou 
od středověku zdobí zříceniny hradu zničeného za Tři-
cetileté války. Pevnost opakovaně utrpěla od  cizích 
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Na  TRasÁCh  VINaŘsKýCh  sTEZEK 
KRaJE  VELTLÍNU

Písečné kopce, mezi nimiž se vinou svěží vinice, idylic-
ké vesnice a moderní vinařství, ve kterých lidé pracují 
v rytmu přírody, a malebné sklepní uličky, které pro-
bouzejí k  novému životu vinařské slavnosti charak-
terizují Kraj Veltlínu, kde je víno doma! Pět okruhů 
vinařských stezek navštěvuje nejlepších místa v  re-
gionu a  spojuje známé i  skryté poklady: historické 
vinařské město Poysdorf s půvabnými vinařskými ob-
cemi nebo tradiční vinařský kraj okolo Falkensteinu 
s nejslavnější sklepní uličkou v zemi. I na vodu bohatý 
region Laaer Ebene s oblíbenými termálními lázněmi, 
na vrcholu Steinberg sídlící Zistersdorf a kulturní cen-
trum Mistelbach leží v kopcovitém Kraji Veltlínu. Vel-
tiner Land se může dokonce pochlubit i nejvyšší horou 
Weinviertelu jíž je 491 m vysoký Buschberg, z  nějž si 
můžete vychutnat nádherný výhled přes celé Leiser 
Berge na úrodný kraj.
Weinstraße Weinviertel – Veltlinerland – Marktstraße 
63, A-2162 Falkenstein, tel.: +43 2554 880 40, 
info@veltlinerland.at, www.veltlinerland.at 

PRohLÍDKY  sKLEPNÍCh  ULIčEK
Typickým rysem všech vinařských obcí Weinviertelu 
jsou sklepní uličky. Tichá romantická zákoutí do řady 
srovnaných průčelí vytváří v celém Weinvirtlu přes ti-
síc malých osad. Specifickým rysem vinařské turistiky 
Weinviertelu jsou pak organizované návštěvy sklep-
ních uliček s průvodcem, kdy nejsou návštěvníci odká-

záni na náhodu, zda nejdou či nenajdou otevřený sklep, 
ale kdy se celé uličky jejich návštěvě otvírají. 

Informace, kontakty & rezervace: 
Weinviertel Tourismus GmbH – Kolpingstraße 7, 2170 
Poysdorf, tel: +43 25523515-0, info@weinviertel.at, 
www.weinviertel.at 
Verein KellergassenführerINNEN im Weinviertel – 
Obmann Richard Stöger, Granitz 17, 3743 Röschitz, 
tel.: +43 6503577134, richard.stoeger@roeschitz-
-kellergasse.at, www.kellergassenerlebnis.at 

WEINToUR  WEINVIERTEL
Vždy první víkend po Velikonocích zve přes 200 vinařů 
z  celého Weinviertelu do  svých sklepů během dvou-
denní Weintour k  degustaci typického, po  koření vo-
nícího a svěžího Weinviertel DAC. Vinařské dvory zase 
zvou k ochutnávce regionálních kulinářských specialit 
v  domácké atmosféře. Při komentovaných ochutnáv-
kách vín, procházkách viničními tratěmi a prohlídkách 
sklepních uliček s  průvodci se dozvíte vše zajímavé 
o víně. Vinařské dvory a gastronomická zařízení zvou 
na speciální gurmánské menu s vínem.
www.weintour.at 

VINaŘsKÁ  sTEZKa  RoZhLEDů – 
VELTLINER  RaDRoUTE
Vinařská stezka rozhledů spojuje „město vína“ Poys-
dorf s lázeňským městem Laa a. d. Thaya. Trasa ve-
dená nejsevernějšími částmi Weinviertlu na  dohled 
moravské hranice navštěvuje vedle vinařských obcí 
především přírodní a kulturní atraktivity kraje: mo-
numentální zříceniny hradu nad městečkem Staatz, 
nepřehlédnutelná silueta hradu Falkenstein nebo 
překrásný rozhledový vrch Galgenberg s  vyhlídkou 
na  moravskou stranu. Připojíme-li historické a  vi-
nařské kouzlo Poysdorfu a  hrad, radnici i  moderní 
duch termálních lázní Laa dostaneme z Veltlínského 
cyklistického okruhu atraktivní výlet. 

Délka trasy: 75,5 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: všechny výkonnostní kategorie
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou ze-
lenou barvou
Nástupní místa: Poysdorf, Staatz, Laa, Falkenstein
Vlaková nádraží na trase: Poysdorf, Laa, Kottingneu-
siedl, Waltersdorf

Sklepní kopec Galgenberg ve Wildendürnbachu

PoYsDoRf
www.poysdorf.at 

Vzhledem ke  své poloze na  hranici do  východní Ev-
ropy bylo město často dějištěm násilných nepokojů. 
Důležitou roli v celé historii města má ale především 
víno. Je nejstarším doloženým místem pěstování vína 
Rakousku už od  14. století. Nejrozšířenější místní od-
růdou je Veltlínské zelené, kterému se daří na zdejších 
jílovitých a  sprašovitých půdách. Historické rodinné 
vinařství Haimerů se předává z generace na generaci 
už od  17. století. Byl to právě pan Haimer, kdo vybu-
doval první kamenný lis ve městě a kdo v této oblasti 
zasadil první roubované víno. Město vyniká četnými 
kulturními památkami a  bohatým kalendářem akcí 
v průběhu celého roku. 
Genießerhof Haimer – Körnergasse 14, 
tel.: +43 255229465, office@haimer.at 
Weinstadtmusem – Brünnerstraße 9, 
tel.: +43 255220371, info@poysdorf.at, 
www.weinerlebniswelt.at 
Oldtimerclub & Museum Poysdorf – 
Liechtensteinstraße 27 , tel.: +43 25522316, 
parisch@oldtimerclub-poysdorf.at, 
www.oldtimerclub-poysdorf.at
Kellergassen Poysdorf – Brünner Straße 28, 
tel.: +43 255220371, info@poysdorf.at, 
www.poysdorf.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Wino-Special (každý první pátek v měsíci) 
•  Otevření vinařské stezky (duben)
•  Dolnorakouská zemská výstava „Chléb & Víno“ 

(duben–listopad)
•  Poysdorfer Weinparade (květen), 
 www.weinparade.at 
•  Weinviertler Kirtag (červenec)
•  Sklepní festival (červenec – druhý čtvrtek a pátek 

v měsíci), www.weinmarkt-poysdorf.at 
•  Jazz & Wine Summer (červenec) 
 – www.jazzandwine.at 
•  Letní noční festival s ochutnávkou vín (srpen – třetí 

týden v měsíci), www.weinmarkt-poysdorf.at 
•  Poysdorfský oblastní vinařský festival – Winzerfest 

(září)
•  Sturmfest & Winzerlauf (říjen)
•  Tag des Österreichischen Sekts (říjen)
•  Žehnání vína (listopad)
•  AdEvent (prosinec)

KLEINhaDERsDoRf
www.poysdorf.gv.at 
Kleinhadersdorf má dvě sklepní uličky: Grundern 
a Schnellern, kde má většina malovinařů vinný sklípek. 

Kulturní a vinařské akce
•  Festival otevřených sklepů (červenec) 

aLTRUPPERsDoRf
www.altruppersdorf.at  
Obec pod správou města Poysdorf, farní kostel barok-
ní, poutní Lurdská jeskyně z 19. století.
Kulturní a vinařské akce
•  Kulinářská kulturní cesta vinných sklepů (říjen) 

aMEIs
www.staatz.at 
Dlouhou historii Ameis dokumentuje kostel sv. Miku-
láše, jehož věž z  12. století ve  své době sloužila jako 
strážní a  reliéfy na  vnější stěně apsidy připomínají 
slavnou kamennou Bibli. V obci se nachází jedna z nej-
krásnějších sklepních uliček Rakouska – Loamgstettn, 
která tvoří samostatnou vesničku. Ve středu se nachází 
prostranství, kde se odehrávají letní festivaly.  
Kellergasse Ameis – „Loamgstettn“ – Herr Erwin 
Neydharth, tel.: +43 66473020920, 
juergen.neyd@aon.at
Kulturní a vinařské akce
•  Návštěva sklepní uličky (1. neděle v měsíci 
 od května do října) 

sTaaTZ
www.staatz.at 

Nejnápadnějším znakem obchodního městečka Staatz 
je 100 m vysoká vápencová hora Staatzer Berg, kterou 
od středověku zdobí zříceniny hradu zničeného za Tři-
cetileté války. Pevnost opakovaně utrpěla od  cizích 
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vojsk – českých husitů, Napoleonových Francouzů 
a nakonec i ruských vojáků za 2. světové války. Staatz 
se pyšní i  největším přírodním skalním amfiteátrem 
v Dolních Rakousích, kde se konají hudební festivaly.  
Burgruine Staatz – tel.: +43 25242212, marktgemain-
de@staatz.gv.at, www.ruine-staatz.at.lv  

WULTENDoRf
www.staatz.at 
Na  Wachtbergu stávala malá kaple na  místě starého 
románského kostela, který v častých dobách nepoko-
jů sloužil také jako pevnost. Nový farní kostel vyrostl 
dole ve  vesnici. Zvlášť krásnou scenérii představuje 
dlouhá sklepní ulička s břízami.  
Garten der Sinne Wultendorf, Kräuter- und Hexengar-
ten – tel.: +43 25242458, oefferl@aon.at 

Laa  aN  DER  ThaYa
www.laa.at 

„Ybbs a Enns, Stein a Krems, Brno a Praha, Vídeň a Laa, 
Kolín na Rýně – to devět nejhezčích měst je“ ... zní staré 
přísloví. Město Laa an der Thaya bylo za vlády Baben-
bergů vystavěno v  jednu z  nejvýznamnějších hranič-
ních pevností a obehnáno mohutnými hradbami o dél-
ce 2 200 metrů, výšce až 9 metrů a tloušťce stěn 2 me-
try. Opevnění ztratilo význam, když se hranice s Mora-
vou stala jen vnitřní hranicí v  rámci Rakousko-Uher-
ska. Zbytky hradeb lze spatřit u hradu, u Hoffmannova 
mlýna, u měšťanského špitálu a také za farou a u staré 
mučírny. Město je proslavené v současnosti především 
díky termálním lázním Laa. Ty skýtají termální bazén 
s teplou vodou až 36°C, působivé inscenace s hrou svě-

tel a  podvodní hudbou, velkolepý svět saun, dětský 
koutek se spoustou zážitků a  široká nabídka masáží 
a wellness v „Oáze vitality“. 
Tourismusbüro Land um Laa – Stadtplatz 43, 
tel. +43 2522 2501–29, tourismus@laa.at, 
www.landumlaa.at 
Therme Laa – Hotel & Spa – Thermenplatz 1, 
tel.: +43 252284700-570 , service@therme-laa.at, 
www.therme-laa.at 
Pivní muzeum (Biermuseum) – Burgplatz 23, 
tel.: +43 252285142
Muzeum kočárů a drožek (Kutschenmuseum) –
Hanfthalerstraße, Thayapark 21, tel.: +43 25222293, 
kutschelaa@gmx.at, www.kutschenmuseum-laa.at 
Südmährischen Heimatmuseum Thayaland – Stadt-
platz 17, tel.: +43 6767536902, b.appel@aon.at, 
www.suedmaehrischesheimatmuseum.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Cibulový festival (Zwiebelfest) (srpen), 
 www.zwiebelfest.at 

NEUDoRf
www.neudorf.co.at  

Nedaleko Neudorfu v obci Kirchstetten nalezneme ob-
novený zámek z  16. století. Tvořil původně čtyřkřídlý   
komplex obklopený vodním příkopem. Ve  20. století 
zůstal neobydlený po celá desetiletí, dokud nebyl ob-
noven nákladem dolnorakouské zemské vlády. Nyní 
je sál zámku – Maulpertsch Hall – nejkrásnějším kon-
certním sálem na severu Weinviertelu, a hostí po celý 
rok množství koncertů. V sousedství se nachází anglic-
ký park. Kostel sv. Ducha je klenotem románské archi-
tektury s gotickou věží.
Zámek – Kirchstetten 1, Neudorf, 
tel. +43 25222501–29, www.schloss-kirchstetten.at 

WILDENDüRNbaCh
www.wildenduernbach.at 
Asi 1 km SV se zvedá 256 m vysoký Galgenberg, známý 
jako Šibeniční vrch nebo Golingbir, na  kterém se na-
chází ve dvou až třech řadách nad sebou 185 vinných 
sklepů. Od května do října jsou na Galgenbergu denně 
otevřené sklepy k denní degustaci. Každoročně 1. červ-
na se tu koná festival. Při této příležitosti si můžete 
vychutnat vynikající víno, které roste kolem šibenice. 
Wildendürnbach má i  jedinečný světový primát, že je 
vesnicí bez jediného komína.
Kellergasse Galgenberg – Wildendürnbach 286, 
tel.: +43 252389147, manfred.monetti@gmx.at, 
www.dev-wildenduernbach.heim.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Festival otevřených sklepů (červen) 

faLKENsTEIN
www.falkenstein.gv.at  
Historie monumentálních hradních zřícenin nad obcí 
sahá až do  11. století, kdy byl na  80 m vysoké skále 
založen králem Heinrichem III. na  místě osídleném 
od  dob neolitu. V  70. letech byla zřícenina otevřena 
veřejnosti a archeologickým vykopávkám. Hrad se stal 
místem konání letního divadla a středověkých festiva-
lů, které se odehrávají částečně na hradě a některé vel-
ké turnaje na  dvoře pod zříceninou hradu.  U  budovy 
fary se nachází Mariánská jeskyně a  skalní Kalvárie. 
Kostel sv. Jakuba stojící na základech staršího z roku 
1050, uchovává vzácnou gotickou pískovcovou Ma-
donu z  vrcholného středověku z  roku 1400. Kostnice 
u kostela je z 15. století. Falkenstein vyzařuje útulnost, 
která je nejsilnější v „Gmoakeller“, jedné z nejkrásněj-
ších sklepních uliček Dolních Rakous.
Zámek – Kirchstetten 1, Neudorf, 
tel. +43 2522 2501–29, www.schloss-kirchstetten.at 
Kellergasse Falkenstein – tel.: +43 255485340, 
gde.falkenstein@aon.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Otevření vinařské stezky (duben)
•  Falkensteiner Berggerichtslauf (květen) – běh 

„do vrchu“
•  „Das Ei“ (červen) – umělecký projekt  ve sklepní uličce
•  Festival otevřených sklepů „Wein-Kunst-Kultur“ 

(září), www.weinausfalkenstein.com 
•  Žehnání vína (listopad)
•  Festival vína a sýrů (listopad) 

PoYsbRUNN
www.poysbrunn.at 

V  jednom z  nejmalebnějších koutů Weinviertelu sto-
jí pohádkový hrad Poysbrunn. Kouzlo 800 let staré 
budovy je ohromující. Za  tlustými hradními zdmi se 
skrývají tajemné sklepy a úzká točitá schodiště vedou 
do dávných vrzajících dveří, které zavedou návštěvní-
ky do  světa pohádek. Dokonce i  rozlehlý park předčí 
všechna očekávání. Množství staletých stromů dodává 
zahradě idylickou, pohádkovou atmosféru.
Schloss Poysbrunn – tel.: +43 6643947959, 
schloss.poysbrunn@a1.net, www.schloss-poysbrunn.at
Kulturní a vinařské akce
•  Pohádkové léto (červenec-srpen), www.maerchen-

sommer.at 

sYLVaNER  RaDRoUTE
Trasa Vinařské stezky Sylvaner vede mořem zele-
ných a  žlutých kopečků východního Weinviertlu. 
Krajina spojuje stopy dávno zapomenutých časů ro-
mantických starých sklepních uliček s  fascinujícím 
světem vína a moderního vinařství. 
 
Délka trasy: 56,4 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a  terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: sportovněji založené cyklisty
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou oran-
žovou barvou
Nástupní místa: Poysdorf, Wilfersdorf, Mistelbach, 
Asparn a.d.Z.
Vlaková nádraží na  trase:  Poysdorf, Walterskirchen, 
Ebersdorf a.d.Z., Bullendorf, Wilfersdorf, Mistelbach, 
Asparn a.d.Z., Hörersdorf, Waltersdorf

MIsTELbaCh
www.mistelbach.at 

Město Mistelbach je regionálním centrem východní 
části Weinviertelu – Kraje Veltlínu. Sakrální stavby 
i  nádherné památky vytváří krásné panoráma města 
– počínaje neoklasicistní radnicí na  hlavním náměstí 
s  barokním sloupem Nejsvětější Trojice, farní kostel 
sv. Martina s gotickou pískovcovou Madonou a román-
skou kostnicí, barokní zámek i  pečlivě zrestaurovaný 
tzv. Švédský sklep z  15. století s  podzemní chodbou 
vedoucí k  farnímu kostelu. Sloužil v  době pronásle-

Wildendürnbach Mistelbach
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vojsk – českých husitů, Napoleonových Francouzů 
a nakonec i ruských vojáků za 2. světové války. Staatz 
se pyšní i  největším přírodním skalním amfiteátrem 
v Dolních Rakousích, kde se konají hudební festivaly.  
Burgruine Staatz – tel.: +43 25242212, marktgemain-
de@staatz.gv.at, www.ruine-staatz.at.lv  

WULTENDoRf
www.staatz.at 
Na  Wachtbergu stávala malá kaple na  místě starého 
románského kostela, který v častých dobách nepoko-
jů sloužil také jako pevnost. Nový farní kostel vyrostl 
dole ve  vesnici. Zvlášť krásnou scenérii představuje 
dlouhá sklepní ulička s břízami.  
Garten der Sinne Wultendorf, Kräuter- und Hexengar-
ten – tel.: +43 25242458, oefferl@aon.at 

Laa  aN  DER  ThaYa
www.laa.at 

„Ybbs a Enns, Stein a Krems, Brno a Praha, Vídeň a Laa, 
Kolín na Rýně – to devět nejhezčích měst je“ ... zní staré 
přísloví. Město Laa an der Thaya bylo za vlády Baben-
bergů vystavěno v  jednu z  nejvýznamnějších hranič-
ních pevností a obehnáno mohutnými hradbami o dél-
ce 2 200 metrů, výšce až 9 metrů a tloušťce stěn 2 me-
try. Opevnění ztratilo význam, když se hranice s Mora-
vou stala jen vnitřní hranicí v  rámci Rakousko-Uher-
ska. Zbytky hradeb lze spatřit u hradu, u Hoffmannova 
mlýna, u měšťanského špitálu a také za farou a u staré 
mučírny. Město je proslavené v současnosti především 
díky termálním lázním Laa. Ty skýtají termální bazén 
s teplou vodou až 36°C, působivé inscenace s hrou svě-

tel a  podvodní hudbou, velkolepý svět saun, dětský 
koutek se spoustou zážitků a  široká nabídka masáží 
a wellness v „Oáze vitality“. 
Tourismusbüro Land um Laa – Stadtplatz 43, 
tel. +43 2522 2501–29, tourismus@laa.at, 
www.landumlaa.at 
Therme Laa – Hotel & Spa – Thermenplatz 1, 
tel.: +43 252284700-570 , service@therme-laa.at, 
www.therme-laa.at 
Pivní muzeum (Biermuseum) – Burgplatz 23, 
tel.: +43 252285142
Muzeum kočárů a drožek (Kutschenmuseum) –
Hanfthalerstraße, Thayapark 21, tel.: +43 25222293, 
kutschelaa@gmx.at, www.kutschenmuseum-laa.at 
Südmährischen Heimatmuseum Thayaland – Stadt-
platz 17, tel.: +43 6767536902, b.appel@aon.at, 
www.suedmaehrischesheimatmuseum.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Cibulový festival (Zwiebelfest) (srpen), 
 www.zwiebelfest.at 

NEUDoRf
www.neudorf.co.at  

Nedaleko Neudorfu v obci Kirchstetten nalezneme ob-
novený zámek z  16. století. Tvořil původně čtyřkřídlý   
komplex obklopený vodním příkopem. Ve  20. století 
zůstal neobydlený po celá desetiletí, dokud nebyl ob-
noven nákladem dolnorakouské zemské vlády. Nyní 
je sál zámku – Maulpertsch Hall – nejkrásnějším kon-
certním sálem na severu Weinviertelu, a hostí po celý 
rok množství koncertů. V sousedství se nachází anglic-
ký park. Kostel sv. Ducha je klenotem románské archi-
tektury s gotickou věží.
Zámek – Kirchstetten 1, Neudorf, 
tel. +43 25222501–29, www.schloss-kirchstetten.at 

WILDENDüRNbaCh
www.wildenduernbach.at 
Asi 1 km SV se zvedá 256 m vysoký Galgenberg, známý 
jako Šibeniční vrch nebo Golingbir, na  kterém se na-
chází ve dvou až třech řadách nad sebou 185 vinných 
sklepů. Od května do října jsou na Galgenbergu denně 
otevřené sklepy k denní degustaci. Každoročně 1. červ-
na se tu koná festival. Při této příležitosti si můžete 
vychutnat vynikající víno, které roste kolem šibenice. 
Wildendürnbach má i  jedinečný světový primát, že je 
vesnicí bez jediného komína.
Kellergasse Galgenberg – Wildendürnbach 286, 
tel.: +43 252389147, manfred.monetti@gmx.at, 
www.dev-wildenduernbach.heim.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Festival otevřených sklepů (červen) 

faLKENsTEIN
www.falkenstein.gv.at  
Historie monumentálních hradních zřícenin nad obcí 
sahá až do  11. století, kdy byl na  80 m vysoké skále 
založen králem Heinrichem III. na  místě osídleném 
od  dob neolitu. V  70. letech byla zřícenina otevřena 
veřejnosti a archeologickým vykopávkám. Hrad se stal 
místem konání letního divadla a středověkých festiva-
lů, které se odehrávají částečně na hradě a některé vel-
ké turnaje na  dvoře pod zříceninou hradu.  U  budovy 
fary se nachází Mariánská jeskyně a  skalní Kalvárie. 
Kostel sv. Jakuba stojící na základech staršího z roku 
1050, uchovává vzácnou gotickou pískovcovou Ma-
donu z  vrcholného středověku z  roku 1400. Kostnice 
u kostela je z 15. století. Falkenstein vyzařuje útulnost, 
která je nejsilnější v „Gmoakeller“, jedné z nejkrásněj-
ších sklepních uliček Dolních Rakous.
Zámek – Kirchstetten 1, Neudorf, 
tel. +43 2522 2501–29, www.schloss-kirchstetten.at 
Kellergasse Falkenstein – tel.: +43 255485340, 
gde.falkenstein@aon.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Otevření vinařské stezky (duben)
•  Falkensteiner Berggerichtslauf (květen) – běh 

„do vrchu“
•  „Das Ei“ (červen) – umělecký projekt  ve sklepní uličce
•  Festival otevřených sklepů „Wein-Kunst-Kultur“ 

(září), www.weinausfalkenstein.com 
•  Žehnání vína (listopad)
•  Festival vína a sýrů (listopad) 

PoYsbRUNN
www.poysbrunn.at 

V  jednom z  nejmalebnějších koutů Weinviertelu sto-
jí pohádkový hrad Poysbrunn. Kouzlo 800 let staré 
budovy je ohromující. Za  tlustými hradními zdmi se 
skrývají tajemné sklepy a úzká točitá schodiště vedou 
do dávných vrzajících dveří, které zavedou návštěvní-
ky do  světa pohádek. Dokonce i  rozlehlý park předčí 
všechna očekávání. Množství staletých stromů dodává 
zahradě idylickou, pohádkovou atmosféru.
Schloss Poysbrunn – tel.: +43 6643947959, 
schloss.poysbrunn@a1.net, www.schloss-poysbrunn.at
Kulturní a vinařské akce
•  Pohádkové léto (červenec-srpen), www.maerchen-

sommer.at 

sYLVaNER  RaDRoUTE
Trasa Vinařské stezky Sylvaner vede mořem zele-
ných a  žlutých kopečků východního Weinviertlu. 
Krajina spojuje stopy dávno zapomenutých časů ro-
mantických starých sklepních uliček s  fascinujícím 
světem vína a moderního vinařství. 
 
Délka trasy: 56,4 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a  terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: sportovněji založené cyklisty
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou oran-
žovou barvou
Nástupní místa: Poysdorf, Wilfersdorf, Mistelbach, 
Asparn a.d.Z.
Vlaková nádraží na  trase:  Poysdorf, Walterskirchen, 
Ebersdorf a.d.Z., Bullendorf, Wilfersdorf, Mistelbach, 
Asparn a.d.Z., Hörersdorf, Waltersdorf

MIsTELbaCh
www.mistelbach.at 

Město Mistelbach je regionálním centrem východní 
části Weinviertelu – Kraje Veltlínu. Sakrální stavby 
i  nádherné památky vytváří krásné panoráma města 
– počínaje neoklasicistní radnicí na  hlavním náměstí 
s  barokním sloupem Nejsvětější Trojice, farní kostel 
sv. Martina s gotickou pískovcovou Madonou a román-
skou kostnicí, barokní zámek i  pečlivě zrestaurovaný 
tzv. Švédský sklep z  15. století s  podzemní chodbou 
vedoucí k  farnímu kostelu. Sloužil v  době pronásle-

Wildendürnbach Mistelbach
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dování jako úniková cesta a během války sloužil jako 
protiletecký kryt. 
MZM Museumszentrum Mistelbach – Waldstraße 
44-46, tel.: +43 257220719, office@mzmistelbach.at, 
www.mzm.at 
Schwedenkeller – Fam. Herbert Christen, 
tel.: +43 6766033548
Kulturní a vinařské akce
•  Velikonční trh (březen/duben)
•  Jarní slavnost (duben)
•  Festival otevřených sklepů (květen),
  www.wabererwein.at
•  Svatodušní trh (červen)
•  Sklepní slavnost (červen)
•  Michalské trhy (září)
•  Advent (prosinec)

WILfERsDoRf
www.wilfersdorf.gv.at  

Na místě dnešního zámku stával ve středověku gotický 
hrad. V  roce 1609 došlo k  přestavbě na  vodní zámek 
se čtyřmi křídly obklopený baštami, příkopy a  před-
hradím. V  letech 2001–2002 prošel kompletní sanaci 
s úkolem prezentovat „kulturu a víno“. V hlavní budově 
zámku se nachází stálá výstava „Dějiny knížecí rodiny 
Lichtenštejnů a jejich vývoj z rodové oblasti, dolnora-
kouského Weinviertelu“. Ve vedlejším traktu je od roku 
1985 zřízeno Vlastivědné muzeum. Zámek poskytuje 
také prostory ředitelství Statků a  lesní správy Dolní-
ho Rakouska, které obhospodařují zemědělské a lesní 
plochy Nadace knížete Lichtenštejna. Na zámku nalez-
nete i zámecký vinný sklep, vinotéku a ochutnávkovou 

místnost dvorních vinných sklepů lichtenštejského 
knížete. 
Liechtenstein Schloss Wilfersdorf – 
Hauptstraße 1, tel. +43 2573 33 56, 
office@liechtenstein-schloss-wilfersdorf.at, 
www.liechtenstein-schloss-wilfersdorf.at
Kulturní a vinařské akce
•  Weinfrühling in der Hofkellerei (duben)  

– www.hofkellerei.at 
•  Vinný podzim a otevřené sklepy (Kellerfest) – (srpen 

– poslední čtvrtek až neděle v měsíci vždy od 16 h) – 
www.weinstrassen.at 

•  Žehnání vína (listopad)
•  Advent im Lichtensteine Schloss (prosinec)

WELsChRIEsLINg  RaDRoUTE
Vinařská trasa Welschriesling (Vlašského ryzlinku) 
spojuje různé světy prolínající se v severovýchodním 
koutu Weinviertelu nad řekou Dyjí a  Moravou. Ro-
mantická čtvrť sklepních uliček, muzeum bizarních 
vynálezů, v pískovcích kraje vykopané sklepní laby-
rinty u nás nazývané lochy. Za celý den budete mít co 
dělat všechno prohlédnout. 

Délka trasy: 37,2 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky 
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: všechny výkonnostní kategorie
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou svět-
le zelenou barvou
Nástupní místa: Poysdorf, Herrnbaumgarten, Großkrut

Vlaková nádraží na trase: Poysdorf, Altlichtenwarth, 
Großkrut

hERRNbaUMgaRTEN
www.herrnbaumgarten.at

Vesnice Herrnbaumgarten ukrytá mezi pestrou mo-
zaikou kopců a vinic leží nedaleko moravské hranice. 
Památkou na původní hrad zničený za třicetileté války 
je již jen název uličky a  nedávno vykopaná 17  m hlu-
boká studna. Vesnice se pyšní několika atraktivními 
muzei, z nichž nejznámější je Nonseum – muzeum ne-
obvyklých a bláznivých vynálezů. 
Nonseum Herrnbaumgarten – Poysbrunnerstraße 9, 
tel.: +43 25552737, info@nonseum.at, www.nonseum.at
Kuchyňské muzeum (Küchenmuseum) – 
Poysbrunnerstraße 9, tel.: +43 25552200 (Gemeinde-
amt), kuechenmuseum2171@aon.at 
Hokynářské muzeum (Greisslermuseum) – 
Poysbrunnerstraße 9, tel.: +43 25552200 (Gemeinde-
amt), dorfmuseum@nanet.at 
Labyrinthkeller – Friedl Umschaid, Hauptstraße 49, 
tel.: +43 6649956014, umschaid@aon.at, 
www.umschaid.at
Kulturní a vinařské akce
•  Erd Ball (leden)
•  Heakrotzafest (květen – poslední sobota od 14 h 

a neděle od 11 h)
•  Wandertag unter der Erde (říjen), www.presshaus.at 
•  Kunst, Kitsch & Kleinigkeiten (prosinec)

aLTLIChTENWaRTh
www.altlichtenwarth.at

Farní kostel má pozdně románskou-raně gotickou loď 
s  pozdně gotickou jižní věží. V  chóru chrámové lodi 
jsou nástěnné malby z počátku 14. století. Pozdně ba-
rokní fara byla postavena v roce 1778. 
Kulturní a vinařské akce
•  Wein & Wuchteln im Pforakeller (srpen)

aLThöfLEIN  a gRossKRUT
www.grosskrut.at

Obklopen poli a  vinohrady zve Althöflein k procház-
kám a projížďkám na kole. Nejatraktivnějším místem 
obce je Kapellenberg. Kaple sv. Jiří na  jeho vrcholu 
vznikla přestavbou někdejší pevnosti. Samo nitro 
hory skrývá unikátní tajemství v podobě podzemních 
komor, chodeb a jeskynních systémů, nazývaných zde 
Erdställe (česky lochy). Systém má 2–3 patra a celko-
vou délku přes 270 m. Navštívit ho je možné ve zdejším 
muzeu.
Erdstallmuseum, Kapellenberg – Gemeindeamt 
Großkrut, tel.: +43 25567200, www.grosskrut.at, 

www.kulturamkapellenberg.grosskrut.at 
Kellergasse Kapellenberg – Althöflein 90, 
tel.: +43 25565383, erich.vodicka@nanet.at, 
www.kulturamkapellenberg.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Festival na sklepní hoře (Kellerbergfest) (září –  

první víkend)

bLaUbURgER  RaDRoUTE
Vinařská stezka Blauburger představuje výlet 
do  fascinující přírody Lyských hor. Pohoří tvoří kra-
jinu plnou lesů a  luk značně odlišnou od  okolního 
vinařského kraje polí a  obdělávané půdy. Krajina 
méně narušená činností člověka je návratem do hlu-
boké minulosti kraje připomínanou archeoskanze-
nem v  Asparnu, krajem fosilií v  okolí Ernstbrunnu 
nebo divočinou Přírodního parku Leiser Berge.
 
Délka trasy: 56 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: sportovněji založené cyklisty, rovinatější 
úseky v údolích potoků i pro méně zdatné cyklisty
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou mod-
rou barvou
Nástupní místa: Mistelbach, Asparn a. d. Zaya, Ernst-
brunn, Ladendorf
Vlaková nádraží na trase: Mistelbach, Asparn a.d.
Zaya, Ernstbrunn, Paasdorf

Wilfersdorf Wilfersdorf Achtlichenwarth
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dování jako úniková cesta a během války sloužil jako 
protiletecký kryt. 
MZM Museumszentrum Mistelbach – Waldstraße 
44-46, tel.: +43 257220719, office@mzmistelbach.at, 
www.mzm.at 
Schwedenkeller – Fam. Herbert Christen, 
tel.: +43 6766033548
Kulturní a vinařské akce
•  Velikonční trh (březen/duben)
•  Jarní slavnost (duben)
•  Festival otevřených sklepů (květen),
  www.wabererwein.at
•  Svatodušní trh (červen)
•  Sklepní slavnost (červen)
•  Michalské trhy (září)
•  Advent (prosinec)

WILfERsDoRf
www.wilfersdorf.gv.at  

Na místě dnešního zámku stával ve středověku gotický 
hrad. V  roce 1609 došlo k  přestavbě na  vodní zámek 
se čtyřmi křídly obklopený baštami, příkopy a  před-
hradím. V  letech 2001–2002 prošel kompletní sanaci 
s úkolem prezentovat „kulturu a víno“. V hlavní budově 
zámku se nachází stálá výstava „Dějiny knížecí rodiny 
Lichtenštejnů a jejich vývoj z rodové oblasti, dolnora-
kouského Weinviertelu“. Ve vedlejším traktu je od roku 
1985 zřízeno Vlastivědné muzeum. Zámek poskytuje 
také prostory ředitelství Statků a  lesní správy Dolní-
ho Rakouska, které obhospodařují zemědělské a lesní 
plochy Nadace knížete Lichtenštejna. Na zámku nalez-
nete i zámecký vinný sklep, vinotéku a ochutnávkovou 

místnost dvorních vinných sklepů lichtenštejského 
knížete. 
Liechtenstein Schloss Wilfersdorf – 
Hauptstraße 1, tel. +43 2573 33 56, 
office@liechtenstein-schloss-wilfersdorf.at, 
www.liechtenstein-schloss-wilfersdorf.at
Kulturní a vinařské akce
•  Weinfrühling in der Hofkellerei (duben)  

– www.hofkellerei.at 
•  Vinný podzim a otevřené sklepy (Kellerfest) – (srpen 

– poslední čtvrtek až neděle v měsíci vždy od 16 h) – 
www.weinstrassen.at 

•  Žehnání vína (listopad)
•  Advent im Lichtensteine Schloss (prosinec)

WELsChRIEsLINg  RaDRoUTE
Vinařská trasa Welschriesling (Vlašského ryzlinku) 
spojuje různé světy prolínající se v severovýchodním 
koutu Weinviertelu nad řekou Dyjí a  Moravou. Ro-
mantická čtvrť sklepních uliček, muzeum bizarních 
vynálezů, v pískovcích kraje vykopané sklepní laby-
rinty u nás nazývané lochy. Za celý den budete mít co 
dělat všechno prohlédnout. 

Délka trasy: 37,2 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky 
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: všechny výkonnostní kategorie
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou svět-
le zelenou barvou
Nástupní místa: Poysdorf, Herrnbaumgarten, Großkrut

Vlaková nádraží na trase: Poysdorf, Altlichtenwarth, 
Großkrut

hERRNbaUMgaRTEN
www.herrnbaumgarten.at

Vesnice Herrnbaumgarten ukrytá mezi pestrou mo-
zaikou kopců a vinic leží nedaleko moravské hranice. 
Památkou na původní hrad zničený za třicetileté války 
je již jen název uličky a  nedávno vykopaná 17  m hlu-
boká studna. Vesnice se pyšní několika atraktivními 
muzei, z nichž nejznámější je Nonseum – muzeum ne-
obvyklých a bláznivých vynálezů. 
Nonseum Herrnbaumgarten – Poysbrunnerstraße 9, 
tel.: +43 25552737, info@nonseum.at, www.nonseum.at
Kuchyňské muzeum (Küchenmuseum) – 
Poysbrunnerstraße 9, tel.: +43 25552200 (Gemeinde-
amt), kuechenmuseum2171@aon.at 
Hokynářské muzeum (Greisslermuseum) – 
Poysbrunnerstraße 9, tel.: +43 25552200 (Gemeinde-
amt), dorfmuseum@nanet.at 
Labyrinthkeller – Friedl Umschaid, Hauptstraße 49, 
tel.: +43 6649956014, umschaid@aon.at, 
www.umschaid.at
Kulturní a vinařské akce
•  Erd Ball (leden)
•  Heakrotzafest (květen – poslední sobota od 14 h 

a neděle od 11 h)
•  Wandertag unter der Erde (říjen), www.presshaus.at 
•  Kunst, Kitsch & Kleinigkeiten (prosinec)

aLTLIChTENWaRTh
www.altlichtenwarth.at

Farní kostel má pozdně románskou-raně gotickou loď 
s  pozdně gotickou jižní věží. V  chóru chrámové lodi 
jsou nástěnné malby z počátku 14. století. Pozdně ba-
rokní fara byla postavena v roce 1778. 
Kulturní a vinařské akce
•  Wein & Wuchteln im Pforakeller (srpen)

aLThöfLEIN  a gRossKRUT
www.grosskrut.at

Obklopen poli a  vinohrady zve Althöflein k procház-
kám a projížďkám na kole. Nejatraktivnějším místem 
obce je Kapellenberg. Kaple sv. Jiří na  jeho vrcholu 
vznikla přestavbou někdejší pevnosti. Samo nitro 
hory skrývá unikátní tajemství v podobě podzemních 
komor, chodeb a jeskynních systémů, nazývaných zde 
Erdställe (česky lochy). Systém má 2–3 patra a celko-
vou délku přes 270 m. Navštívit ho je možné ve zdejším 
muzeu.
Erdstallmuseum, Kapellenberg – Gemeindeamt 
Großkrut, tel.: +43 25567200, www.grosskrut.at, 

www.kulturamkapellenberg.grosskrut.at 
Kellergasse Kapellenberg – Althöflein 90, 
tel.: +43 25565383, erich.vodicka@nanet.at, 
www.kulturamkapellenberg.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Festival na sklepní hoře (Kellerbergfest) (září –  

první víkend)

bLaUbURgER  RaDRoUTE
Vinařská stezka Blauburger představuje výlet 
do  fascinující přírody Lyských hor. Pohoří tvoří kra-
jinu plnou lesů a  luk značně odlišnou od  okolního 
vinařského kraje polí a  obdělávané půdy. Krajina 
méně narušená činností člověka je návratem do hlu-
boké minulosti kraje připomínanou archeoskanze-
nem v  Asparnu, krajem fosilií v  okolí Ernstbrunnu 
nebo divočinou Přírodního parku Leiser Berge.
 
Délka trasy: 56 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: sportovněji založené cyklisty, rovinatější 
úseky v údolích potoků i pro méně zdatné cyklisty
Značení: lokální cyklistické značky s tematickou mod-
rou barvou
Nástupní místa: Mistelbach, Asparn a. d. Zaya, Ernst-
brunn, Ladendorf
Vlaková nádraží na trase: Mistelbach, Asparn a.d.
Zaya, Ernstbrunn, Paasdorf

Wilfersdorf Wilfersdorf Achtlichenwarth
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NaTURPaRK  LEIsER  bERgE
www.naturparke.at 
Přírodní park Leiser Berge zahrnuje lesnaté pohoří 
v  srdci Weinviertelu. Z  rozhledny na  Oberleiser Berg 
přehlédnete rozmanitou krajinu polí, lesů a  luk ob-
dělávanou od neolitu. Lesnaté a vřesovištní komplexy 
hor nabízejí pohodlné procházky pro celou rodinu. 
Nostalgický expres Leiser Berge a Naturparkbus Lei-
ser Berge – ÖBB ErlebnisBahn, tel. +43 664 617 80 36, 
erlebnisbahn@oebb.at, erlebnisbahn.oebb.at, www.
erlebnisweltbahn.at 

asPaRN aN DER ZaYa
www.asparn.at 

Pohled na období 40 000 let lidské historie čeká na ná-
vštěvníky Urgeschichtemuseum z  Dolních Rakous  
v Asparnu. Muzeum má podobu skanzenu modelů pre-
historických domů v původní velikosti zobrazující pokrok 
architektury a postupné změny v životě lidí od doby ka-
menné až do doby železné. Jako součást skanzenu jsou 
i řemeslná školení pro zájemce a letní kurzy historických 
řemesel. Regionální muzeum v  areálu františkánského 
kláštera představuje v 25 výstavních místnostech histo-
rii, umění a víno. Filmhof Wein4tel je celoročně fungující 
divadelní a filmové místo v bývalém zámku Asparn.  Vr-
cholem akcí je každoroční letní festival Filmhof.
Urgeschichtemuseum Niederösterreich – Schlossgas-
se 1, tel.: +43 257784180, info@urgeschichte.at, 
www.urgeschichte.at 
Michelstettner Schule – Schulberg 1, tel.: 
+43 252564037, office@michelstettnerschule.at, 
www.michelstettnerschule.at 

Weinlandmuseum – Kirchengasse 6, tel.: 
+43 25778240, gemeinde@asparn.at, www.asparn.at 
Filmhof Wein4tel – Kirchengasse 5, 
tel.: +43 257784106, info@filmhof.at, www.filmhof.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Dolnorakouská zemská výstava „Chléb & Víno“ 

(duben–listopad)

ERNsTbRUNN
www.ernstbrunn.gv.at  

V  Ernstbrunnu najdeme i  školní muzeum s  průřezem 
historií školního vzdělávání a zážitkovou výukou. Wild-
park Ernstbrunn se nachází v samém srdci Weinviertelu 
na okraji dubových lesů přírodního parku Leiser Berge. 
Ve vymezeném území žijí různé druhy jelenů a muflonů, 
přes strmé útesy skáčou kamzíci a dagestánští kozorož-
ci, divoká prasata se válí v blátě a vyrývají žaludy. Er-
stbrunn spojuje s Asparn první 12,7 km dlouhá dresíno-
vá dráha vedená krásnou krajinou Leiser Berge.
Wildpark Ernstbrunn – Dörfles 1, tel.: +43 2576 2785, 
wildpark.ernstbrunn@nanet.at, 
www.wildpark-ernstbrunn.at, www.wolfscience.at 
Weinvierteldraisine – DraisinenbetriebsgesmbH Ern-
stbrunn – Asparn, Hauptplatz 1, tel.: +43 664 4476944, 
info@weinvierteldraisine.at, www.weinvierteldraisine.at 

LaDENDoRf
www.ladendorf.at  

Původní hrad byl v 17. století přestavěn na zámek. Nyní 
slouží jako kancelářská budova. Pozdně barokní kostel 
sv. Ondřeje je z  roku 1766. Pozdně románský halový 
hřbitovní kostel sv. Jiljí ze 13. století, včetně románské-
ho karneru z  12. století byl zbarokizován. Románský 
kostel v Pürstendorfu má klenbu z 17. století. Připoje-
ná románská kostnice slouží nyní jako sakristie.

MUsKaTELLER  RaDRoUTE
Krajina ropy a  vína – Muskateller Radroute spojuje 
starý romantický svět vinařů a  vinařských uliček 
východního Weinviertlu s moderním světem využíva-
jícím podzemní bohatství kraje i v podobě těžby ropy 
a  zemního plynu. Muzeum Weinviertlu v  Niedersulz 
kontrastuje s  muzeem těžby ropy v  Neusiedl. Okruh 
vinařské stezky je dlouhý na jednodenní výlet, kraji-
nu odhalíte nejlépe během celého víkendu.

Délka trasy: 75 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: všechny kategorie cyklistů

Značení: lokální cyklistické značky s tematickou bar-
vou žlutou
Nástupní místa: Zistersdorf, Velm-Götzendorf, 
Spannberg, Neusiedl a.d.Z.
Vlaková nádraží na trase: Neusiedl, Dobermannsdorf, 
Palterndorf, Zistersdorf, Groß Inzersdorf, Niedersulz 

ZIsTERsDoRf 
www.zistersdorf.at 

Hrad Zistersdorf z roku 1278, přestavěn v 17. století, je 
nyní využíván jako škola. Částečně dochované měst-
ské opevnění má  Prašnou bránu. Farní kostel byl za-
ložen jako františkánský. Poutní svatyně Marie Moss 
je nejstarším poutním místem Dolních Rakous (1160).
Původně románský, později gotický a  barokizovaný 
chrám vyniká mohutnými základy a vysokou východ-
ní věží. Kromě toho, že je ve  městě městské muzeum 
a  největší sbírka panenek a  medvídků v  Dolních Ra-
kousích s více než 3 500 exempláři.
Městské muzeum Zistersdorf – Im Meierhof, 
tel.: +43 2532240124, www.zistersdorf.at 
Puppen und Teddymuseum – Am Steinberg 1, 
tel.: +43 25322703, office@hotel-steinberg.at, 
www.hotel-steinberg.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Mailüfterl am Kellerberg (Májový větříček na sklep-

ní hoře) (květen – druhá sobota v  měsíci od  16 h) - 
www.weinbau-schweighofer.at 

•  Festival sklepních uliček na Guglhupfbergu (květen 
– poslední sobota v měsíci od 15 h) 

VELM-göTZENDoRf 
www.velm-goetzendorf.at

Katolický farní kostel sv. Leopolda postaven v  letech 
1766–1772 a  1824 rozšířen barokně. Na  viniční hoře 
Kellerberg se nachází ve čtyřech terasách asi 100 skle-
pů. V okolí se nachází pískovcové lomy, z nichž kameny 
byly použity na stavbu augustiniánského kůru v dómu 
sv. Štěpána ve Vídni.

sPaNNbERg
www.spannberg.gv.at

Snad nejkrásnější sklepní ulička regionu je „Am 
Quent“. Je součástí středověké pevnosti (mohyly). 
Uprostřed sklepní uličky se nachází barokní farní kos-
tel. Farní stodola s Ortsvinothek poskytuje ideální pro-
středí pro vinařské akce. 

NIEDERsULZ
www.sulz-weinviertel.gv.at 

Na  ploše 20 ha se rozkládá největší skanzen Dolních 
Rakous zahrnující okolo 80 přenesených historických 

budov. Ty jsou situovány v  zahradách s  množstvím 
vzácných rostlin a  cenných starých ovocných odrůd.  
Muzeum reprezentuje lidovou architekturu a kulturní 
historii Weinviertlu.  
Museumsdorf Niedersulz – Niedersulz 250, 
tel.: +43 2534333, info@museumsdorf.at, 
www.museumsdorf.at, www.suedmaehren.at  

NEUsIEDL  aN  DER  ZaYa
www.neusiedl-zaya.gv.at  
Muzeum těžby ropy ukazuje expozice historického 
a  technického vývoje ropného hospodářství, historii 
oblasti kolem Neusidlu a expozice minerálů. 
Erdölmuseum – Bahnstraße 29, tel.: +43 253389255, 
gemeindeamt@neusiedl-zaya.at
Kulturní a vinařské akce
•  Kellergassenfest (červen)
•  St. Ulrich (říjen)
•  Weihnachtliches Hoffest mit Adventmarkt (prosinec)

PaLTERNDoRf
www.palterndorf.at  
Mimořádnou raritou je zachovaná obytná a  obranná 
gotická věž, jediná svého druhu na  sever od  Dunaje. 
Expozice ukazuje bydlení, skladování potravin i obran-
nou funkci věže v době gotiky. 
Wehrturm – Hauptstraße 25, tel.: +43 253389226, 
+43 6647903006 (Gasthaus „Zum Wehrturm“), 
gemeinde@palterndorf-dobermannsdorf.gv.at, 
wehrturm.palterndorf.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Ostermarkt in Dobermannsdorf (březen/duben)

Asparn

Niedersulz
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NaTURPaRK  LEIsER  bERgE
www.naturparke.at 
Přírodní park Leiser Berge zahrnuje lesnaté pohoří 
v  srdci Weinviertelu. Z  rozhledny na  Oberleiser Berg 
přehlédnete rozmanitou krajinu polí, lesů a  luk ob-
dělávanou od neolitu. Lesnaté a vřesovištní komplexy 
hor nabízejí pohodlné procházky pro celou rodinu. 
Nostalgický expres Leiser Berge a Naturparkbus Lei-
ser Berge – ÖBB ErlebnisBahn, tel. +43 664 617 80 36, 
erlebnisbahn@oebb.at, erlebnisbahn.oebb.at, www.
erlebnisweltbahn.at 

asPaRN aN DER ZaYa
www.asparn.at 

Pohled na období 40 000 let lidské historie čeká na ná-
vštěvníky Urgeschichtemuseum z  Dolních Rakous  
v Asparnu. Muzeum má podobu skanzenu modelů pre-
historických domů v původní velikosti zobrazující pokrok 
architektury a postupné změny v životě lidí od doby ka-
menné až do doby železné. Jako součást skanzenu jsou 
i řemeslná školení pro zájemce a letní kurzy historických 
řemesel. Regionální muzeum v  areálu františkánského 
kláštera představuje v 25 výstavních místnostech histo-
rii, umění a víno. Filmhof Wein4tel je celoročně fungující 
divadelní a filmové místo v bývalém zámku Asparn.  Vr-
cholem akcí je každoroční letní festival Filmhof.
Urgeschichtemuseum Niederösterreich – Schlossgas-
se 1, tel.: +43 257784180, info@urgeschichte.at, 
www.urgeschichte.at 
Michelstettner Schule – Schulberg 1, tel.: 
+43 252564037, office@michelstettnerschule.at, 
www.michelstettnerschule.at 

Weinlandmuseum – Kirchengasse 6, tel.: 
+43 25778240, gemeinde@asparn.at, www.asparn.at 
Filmhof Wein4tel – Kirchengasse 5, 
tel.: +43 257784106, info@filmhof.at, www.filmhof.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Dolnorakouská zemská výstava „Chléb & Víno“ 

(duben–listopad)

ERNsTbRUNN
www.ernstbrunn.gv.at  

V  Ernstbrunnu najdeme i  školní muzeum s  průřezem 
historií školního vzdělávání a zážitkovou výukou. Wild-
park Ernstbrunn se nachází v samém srdci Weinviertelu 
na okraji dubových lesů přírodního parku Leiser Berge. 
Ve vymezeném území žijí různé druhy jelenů a muflonů, 
přes strmé útesy skáčou kamzíci a dagestánští kozorož-
ci, divoká prasata se válí v blátě a vyrývají žaludy. Er-
stbrunn spojuje s Asparn první 12,7 km dlouhá dresíno-
vá dráha vedená krásnou krajinou Leiser Berge.
Wildpark Ernstbrunn – Dörfles 1, tel.: +43 2576 2785, 
wildpark.ernstbrunn@nanet.at, 
www.wildpark-ernstbrunn.at, www.wolfscience.at 
Weinvierteldraisine – DraisinenbetriebsgesmbH Ern-
stbrunn – Asparn, Hauptplatz 1, tel.: +43 664 4476944, 
info@weinvierteldraisine.at, www.weinvierteldraisine.at 

LaDENDoRf
www.ladendorf.at  

Původní hrad byl v 17. století přestavěn na zámek. Nyní 
slouží jako kancelářská budova. Pozdně barokní kostel 
sv. Ondřeje je z  roku 1766. Pozdně románský halový 
hřbitovní kostel sv. Jiljí ze 13. století, včetně románské-
ho karneru z  12. století byl zbarokizován. Románský 
kostel v Pürstendorfu má klenbu z 17. století. Připoje-
ná románská kostnice slouží nyní jako sakristie.

MUsKaTELLER  RaDRoUTE
Krajina ropy a  vína – Muskateller Radroute spojuje 
starý romantický svět vinařů a  vinařských uliček 
východního Weinviertlu s moderním světem využíva-
jícím podzemní bohatství kraje i v podobě těžby ropy 
a  zemního plynu. Muzeum Weinviertlu v  Niedersulz 
kontrastuje s  muzeem těžby ropy v  Neusiedl. Okruh 
vinařské stezky je dlouhý na jednodenní výlet, kraji-
nu odhalíte nejlépe během celého víkendu.

Délka trasy: 75 km
Povrch: klidné silnice 3. třídy a terénní úseky napříč 
vinohrady s místy dalekých výhledů do krajiny
Sjízdnost: celoročně sjízdná trasa, terénní úseky 
po déletrvajících deštích podmáčené
Vhodné pro: všechny kategorie cyklistů

Značení: lokální cyklistické značky s tematickou bar-
vou žlutou
Nástupní místa: Zistersdorf, Velm-Götzendorf, 
Spannberg, Neusiedl a.d.Z.
Vlaková nádraží na trase: Neusiedl, Dobermannsdorf, 
Palterndorf, Zistersdorf, Groß Inzersdorf, Niedersulz 

ZIsTERsDoRf 
www.zistersdorf.at 

Hrad Zistersdorf z roku 1278, přestavěn v 17. století, je 
nyní využíván jako škola. Částečně dochované měst-
ské opevnění má  Prašnou bránu. Farní kostel byl za-
ložen jako františkánský. Poutní svatyně Marie Moss 
je nejstarším poutním místem Dolních Rakous (1160).
Původně románský, později gotický a  barokizovaný 
chrám vyniká mohutnými základy a vysokou východ-
ní věží. Kromě toho, že je ve  městě městské muzeum 
a  největší sbírka panenek a  medvídků v  Dolních Ra-
kousích s více než 3 500 exempláři.
Městské muzeum Zistersdorf – Im Meierhof, 
tel.: +43 2532240124, www.zistersdorf.at 
Puppen und Teddymuseum – Am Steinberg 1, 
tel.: +43 25322703, office@hotel-steinberg.at, 
www.hotel-steinberg.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Mailüfterl am Kellerberg (Májový větříček na sklep-

ní hoře) (květen – druhá sobota v  měsíci od  16 h) - 
www.weinbau-schweighofer.at 

•  Festival sklepních uliček na Guglhupfbergu (květen 
– poslední sobota v měsíci od 15 h) 

VELM-göTZENDoRf 
www.velm-goetzendorf.at

Katolický farní kostel sv. Leopolda postaven v  letech 
1766–1772 a  1824 rozšířen barokně. Na  viniční hoře 
Kellerberg se nachází ve čtyřech terasách asi 100 skle-
pů. V okolí se nachází pískovcové lomy, z nichž kameny 
byly použity na stavbu augustiniánského kůru v dómu 
sv. Štěpána ve Vídni.

sPaNNbERg
www.spannberg.gv.at

Snad nejkrásnější sklepní ulička regionu je „Am 
Quent“. Je součástí středověké pevnosti (mohyly). 
Uprostřed sklepní uličky se nachází barokní farní kos-
tel. Farní stodola s Ortsvinothek poskytuje ideální pro-
středí pro vinařské akce. 

NIEDERsULZ
www.sulz-weinviertel.gv.at 

Na  ploše 20 ha se rozkládá největší skanzen Dolních 
Rakous zahrnující okolo 80 přenesených historických 

budov. Ty jsou situovány v  zahradách s  množstvím 
vzácných rostlin a  cenných starých ovocných odrůd.  
Muzeum reprezentuje lidovou architekturu a kulturní 
historii Weinviertlu.  
Museumsdorf Niedersulz – Niedersulz 250, 
tel.: +43 2534333, info@museumsdorf.at, 
www.museumsdorf.at, www.suedmaehren.at  

NEUsIEDL  aN  DER  ZaYa
www.neusiedl-zaya.gv.at  
Muzeum těžby ropy ukazuje expozice historického 
a  technického vývoje ropného hospodářství, historii 
oblasti kolem Neusidlu a expozice minerálů. 
Erdölmuseum – Bahnstraße 29, tel.: +43 253389255, 
gemeindeamt@neusiedl-zaya.at
Kulturní a vinařské akce
•  Kellergassenfest (červen)
•  St. Ulrich (říjen)
•  Weihnachtliches Hoffest mit Adventmarkt (prosinec)

PaLTERNDoRf
www.palterndorf.at  
Mimořádnou raritou je zachovaná obytná a  obranná 
gotická věž, jediná svého druhu na  sever od  Dunaje. 
Expozice ukazuje bydlení, skladování potravin i obran-
nou funkci věže v době gotiky. 
Wehrturm – Hauptstraße 25, tel.: +43 253389226, 
+43 6647903006 (Gasthaus „Zum Wehrturm“), 
gemeinde@palterndorf-dobermannsdorf.gv.at, 
wehrturm.palterndorf.at 
Kulturní a vinařské akce
•  Ostermarkt in Dobermannsdorf (březen/duben)

Asparn

Niedersulz
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REJSTŘÍKPRůvodcE  Po  vinaŘSKých  STEzKách

Sklepy v WildendürnbachuRybník v Poysdorfu

TIPY Na DoVoLENoU 
V KRaJI  VELTLÍNU 

JEDEN  DEN V KRaJI VELTLÍNU 
Během jednodenního výletu po vi-
nařských stezkách Kraje Veltlínu 
odkryje pestrost a bohatství regi-
onu samotná vinařská stezka roz-
hledů – Veltliner Radtour. Spojuje 
krásné sklepní uličky Galgenbergu, 
Falkensteinu či Herrnbaumgar-
tenu, romantické zříceniny hradů 
Staatz, Falkenstein a Laa i obě kul-
turní centra severní části regionu  
Poysdorf  a Laa, včetně moderního 
lázeňského komplexu termálních 
lázní.

PRůběh  TRasY
Laa–Naudorf–Galgenberg–Falken-
stein–Poysbrunn–Herrnbaumgar-
ten–Poysdorf–Ameis–Staatz–Laa 

DoPoRUčUJEME  NaVšTÍVIT
Laa: termální lázně, pivní muzeum, 
muzeum kočárů a drožek, Heimat-
museum 
Neudorf: zámek Kirchstetten
Wildendürnbach: sklepní ulička 
Galgenberg
Falkenstein: zříceniny hradu, 
sklepní ulička „Gmoakeller“
Poysbrunn: zámek
Herrnbaumgarten: Nonseum, 
kuchyňské muzeum, hokynářské 
muzeum, labyrinthkeller
Poysdorf: městské muzeum, oldti-
merclub a museum, sklepní uličky

Amais: sklepní ulička „Loamgstettn“
Staatz: zříceniny hradu

VÍKEND V KRaJI 
VELTLÍNU  (2  DNY)
Dvoudenní putování po Kraji Veltlínu 
odkryje širší region, když vystřídá-
me v rámci okruhu trasy Veltliner, 
Welschriesling, Sylvaner a Blaubur-
ger Radtour. K viničným a polním 
oblastem připojíme návštěvu les-
natějších Lyských hor a údolí řeky 
Zaya. Nocleh můžeme zvolit v Mis-
telbachu, který skýtá více možností 
ubytování.
  
PRůběh  TRasY
1. den: Laa (návštěva pivního muzea, 
muzea kočárů a drožek)–Neudorf 
(návštěva zámku Kirchstetten)–Wil-
dendürnbach (procházka sklepní 
uličkou Galgenberg)–Falkenstein 
(výšlap na zříceniny hradu, návštěva 
sklepní uličky „Gmoakeller“)–Poys- 
brunn (návštěva zámku)–Herrn-
baumgarten (prohlídka muzeí 
Nonseum, kuchyňského a hokynář-
ského, prohlídka Labyrinthkelle-
ru)–Grosskrut-Althöflein (návštěva 
Erdstallmuseum a prohlídka sklepní 
uličky)–Neusiedl (prohlídka Erdöl-
museum)–Wilfersdorf (Liechten-
stein Schloss)–Mistelbach 
2. den: Mistelbach (prohlídka 
městského muzea a Švédského 
sklepa)–Paasdorf–Ladendorf–Ern-
stbrunn (procházka do Wildpark 
Ernstbrunn)–projížďka na Wein-

vierteldraisine–Asparn (návštěva 
Urgeschichtemuseum, Michelstett-
ner Schule a Weinlandmuseum)–
Hörersdorf–Waltersdorf–Staatz 
(výšlap na zříceniny hradu)–Laa 
(návštěva termálních lázní)

PRoDLoUžENý VÍKEND 
V KRaJI  VELTLÍNU  (3 DNY)
Prodloužený víkend ve vinařských 
regionech dává možnost absolvo-
vat většinu tras Kraje Veltlínu a ješ-
tě zvolnit s načasováním programu 
dle kalendáře vinařských akcí obcí, 
které umožní zúčastnit se některé 
z lokálních folklorních nebo vinař-
ských slavností. Vedle prohlídky 
historických pamětihodností a ná-
vštěvy a degustace ve sklípcích tak 
můžeme prožít i kus živé vinařské 
a folklorní tradice přítomné zde 
na každém kroku. 
1. den: Laa–Neudorf–Wildendürn-
bach–Falkenstein–Poysbrunn–
Herrnbaumgarten–Grosskrut-Alt-
höflein–Neusiedl
2. den: Neusiedl Paterndorf–Zis-
tersdorf–Velm-Götzendorf–Spann-
berg–Niedersulz–Ketlasbrunn–
Wilfersdorf–Mistelbach 
3. den: Mistelbach–Paasdorf–La-
dendorf–Ernstbrunn–projížďka 
na Weinvierteldraisine–Asparn–
Hörersdorf–Waltersdorf–Staatz–
Laa

Nonseum v Herrnbaumgartenu

DEsaTERo  PRo  CYKLIsTY  
(a JEDNa  RaDa  NaVÍC)

1. bUď  ohLEDUPLNý
Buď ohleduplný k ostatním, které potkáš na svých ces-
tách, ale i k sobě samému a zbytečně neriskuj.
Ohleduplnost k ostatním je základním předpokladem 
úspěšné jízdy na kole, a to ať jde o krátkou cestu za ná-
kupem, či do práce nebo o celodenní výlet. Pod pojmem 
ohleduplnost se skrývá mnoho, od respektu k vlastní-
mu zdraví, až po respekt k ostatním, kteří se pohybují 
společně s  vámi. Pokud spadnete a  budete mít úraz, 
bude vás to bolet, musíte spoléhat, že vás někdo odveze 
do nemocnice, zde ošetří, zřejmě pak budete na nemo-
censké a nebudete vydělávat peníze. Toto je projevem 
nedostatku ohleduplnosti vůči sobě samému, ale i vůči 
ostatním. Pokud se budete, jako cyklista, chovat k oko-
lí agresivně a arogantně, můžete způsobit úraz něko-
mu jinému. Navíc, podle vašeho chování budou ostatní 
nechtěně posuzovat i ostatní cyklisty a házet je do jed-
noho pytle. Toto je projevem nedostatku ohleduplnosti 
vůči ostatním, ale i vůči sobě.

2. JEZDI  JEN Na bEZPEčNéM KoLE
Kontroluj pravidelně nejen technický stav svého kola, 
ale i jeho vybavení, voz s sebou nářadí.
Stejně jako je důležitá pravidelná technická kontrola 
motorových vozidel, je stejně důležité sledovat tech-
nický stav svého kola. To že jízdní kolo nemá registrač-
ní značku, ještě neznamená, že se nejedná o regulérní 
dopravní prostředek, který navíc jezdí zcela běžně spo-
lečně s  ostatními „označkovanými“ vozidly. I  na  kole 
se dá jet opravdu rychle a  nefunkční brzdy, prasklý 
zpuchřelý plášť či jiný technický nedostatek mohou 
způsobit opravdu velké problémy. Udržujte proto své 
kolo v dobrém technickém stavu.
Rovněž se naučte základní technické dovednosti, tedy 
opravy. Výměna duše, základní seřízení brzd, nasazení 
spadlého řetězu a  podobné drobné opravy zvládnete 
i vy. Díky tomu pak máte větší jistotu, že všechny vaše 
cesty vás dovedou do cíle a nebudete se muset spolé-
hat na pomoc z okolí, která může být dost daleko.

3. NEJEZDI, KaM  NEMÁš
Ve městě respektuj dopravní značky. V přírodě nejezdi 
mimo cesty.
Je mnoho zkratek, mnoho cest, které znáte a  použí-
váte, ale zamysleli jste se nad tím, jestli jízda zde není 
riskantní? Běžně se jezdí po  chodníku, jednosměrkou 
v  protisměru, do  zákazu vjezdu všech vozidel (tedy 

i  jízdních kol). Obvykle to, díky toleranci obou stran 
projde, ale pokud nastane kolize, kterou budou řešit 
právníci, nebudete se stačit divit, jaké nepříjemné dů-
sledky vás mohou čekat.
V přírodě je to trošku jiné, zde se smí jezdit jen po les-
ních a  značených cestách. Pokud se svévolně vydáte 
napříč volnou přírodou, můžete ohrozit sami sebe, 
protože nevíte, kde na  vás číhá dobře ukrytá kláda 
nebo propadlina, ale také přírodu živou či neživou. Ne-
víte, kde zrovna hnízdí ptáci, slehla srna, kvete chráně-
ná rostlina, atd.

4. PŘEDVÍDEJ
Při jízdě spoléhej jen na  sebe, jednej s  rozmyslem 
a předvídej jednání ostatních a sám se chovej předví-
datelně a zřetelně.
Nejlepším vaším bezpečnostním zařízením je váš mo-
zek, váš úsudek. Zákony, vyhlášky a  paragrafy sice 
upravují ledacos, ale málokdo se jimi striktně řídí. 
Například: vjíždíte jako cyklista do  křižovatky a  víte, 
že máte přednost zprava, ovšem je si tohoto vědom 
řidič luxusní limuzíny, který navíc telefonuje a  právě 
„řídí chod světa“? Zde je dobré předvídat, nespoléhat 
na  pravidlo pravé ruky a  přibrzdit. Jsou i  subtilnější 
situace, kde je dobré předvídat. Paradoxně k těmto in-
cidentům dochází nejčastěji na  cyklostezkách, kde se 
pohybují nejen cyklisté, ale např. maminky s kočárky. 
U  malého dítěte opravdu dopředu nevíte, co provede, 
kam se rozeběhne. Proto i zde předvídejte a připravte si 
prsty na brzdové páčky. Podobných situací je mnoho, 
tak zkrátka předvídejte a snažte se myslet za ostatní.
Sami se rovněž chovejte předvídatelně. Pokud chcete 
odbočit, dejte to zřetelně a  raději až přehnaně vědět. 
Chovejte se v městském provozu sebevědomě. Nejhor-
ší je nezřetelný, nerozhodný řidič, natož cyklista.
 
5. bUď  PŘÍKLaDEM
Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali 
k tobě.
Pokud budete slušným, ohleduplným cyklistou, který 
se chová k ostatním tak jak si přeje, aby se ostatní cho-
vali k němu, budete jistě příkladem pro ostatní jezdce 
na  kolech. Tak třeba: cyklista zpomalí, upozorní, že 
jede, chodec bude mít dost času uhnout, všichni se po-
zdraví a poděkují si. Jednoduché, ale účinné a navíc je 
to příkladem pro ostatní jak řešit vzniklé situace.
 

DEsaTERo   PRo  CYKLIsTY
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kupem, či do práce nebo o celodenní výlet. Pod pojmem 
ohleduplnost se skrývá mnoho, od respektu k vlastní-
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cesty vás dovedou do cíle a nebudete se muset spolé-
hat na pomoc z okolí, která může být dost daleko.
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i  jízdních kol). Obvykle to, díky toleranci obou stran 
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prsty na brzdové páčky. Podobných situací je mnoho, 
tak zkrátka předvídejte a snažte se myslet za ostatní.
Sami se rovněž chovejte předvídatelně. Pokud chcete 
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DEsaTERo   PRo  CYKLIsTY
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REJsTŘÍK

a
Alberndorf   199
Althöflein   211
Altlichtenwarth   211
Altruppersdorf   207
Ameis   207
Archeopark Mikulčice-Kopčany    

133, 188
Archlebov   154
Asparn an der Zaya   212
Aspersdorf   197
Auggenthal   199

b
Baťův kanál   175
Bavory   71
Blatnice pod Svatým Antonínkem 

179
Blatnička   178
Blauburger Radroute   211
Blučina   107
Bobrava (Přirodní park)   103
Bohumilice   83
Bohuslavice   153
Bohutice   43
Boleradice   82
Borkovany   82, 113
Borotice   34
Boršice   121
Boršice u Blatnice   179
Bošovice   112
Božice   33
Branišovice   42
Brněnská vinařská stezka   100
Brno   101
Brumovice   82
Břeclav   128
Břestek   121
Březí   65
Brod nad Dyjí   64
Břežany   33
Buchlovice   121
Buchlov (Hrad)   121
Bukovany   153
Bulhary 62
Burgschleinitz   195
Bzenec   158
Bzenecká Doubrava   181
Bzenecká vinařská stezka   157

C
Cvrčovice   106

č
Čejč   143
Čejčské jezero   78
Čejkovice   88
Čeložnice   153

D
Dambořice   155
Damnice   42
Derflice   27
Diváky   82
Dobré Pole   65
Dobelice   44
Dobšice   35
Domanín   159
Dolní Bojanovice   135
Dolní Dunajovice 71
Dolní Kounice   104
Dolní Morava  

(Biosférická rezervace)   57, 128
Dolní Němčí   167
Dolní Věstonice   63
Doubrava   135
Drnholec   51
Dubňany   141
Dunajovické vrchy   71
Dyjákovice   29
Dyjákovičky   27
Dyje   35

E
Eggenburg   195
Ernstbrunn   212

f
Falkenstein   209
Frauendorf an der Schmida   197

g
Grosskrut   211
Grosswetzdorf   196
Guntersdorf   199

h
Hadres   199
Haugsdorf   199

Havraníky   26
Heldenberg   196
Herrnbaumgarten   211
Heršpice   111
Hevlín   29
Hlohovec   61
Hluk   167
Hnanice   38
Hodějice   111
Hodonín   132
Holíč   187
Hollabrunn   196
Horní Bojanovice   96
Horní Dunajovice   40
Hostěradice   41
Hostěrádky-Rešov   109
Hovorany   143
Hrabětice   32
Hrádek   29
Hradiště   37
Hroznová Lhota   177
Hrušky (u Brna)   110
Hrušky (u Břeclavi)   131
Hrušovany nad Jevišovkou   33
Hustopeče   84
Hýsly   153

Ch
Chardonnay Radroute   194
Charvátská Nová Ves   129
Chvalovice   27

I
Immendorf   200
Ivaň   63

J
Janohrad   87
Jaroslavice   28
Jetzelsdorf   199
Jevišovka   51
Jezeřany-Maršovice   45
Ježov   152
Jiřice u Miroslavi   42
Jižní Morava   3
Josefov   134

K
Kalladorf   200

6. ZPoMaL
Při míjení chodců nebo protijedoucích cyklistů zpomal. 
Předjížděj opatrně a zleva.
Zpomalení již bylo naznačeno v  předchozích bodech. 
Při rychlé jízdě kolem někoho jde o dvě hlediska: fyzic-
ké a psychické. Fyzicky můžete druhého prostě ohrozit, 
musí nečekaně reagovat, uskočit, uhnout, v nejhorším 
případě se střetnete. Psychická rovina působí i z dálky, 
mnohým stačí k vyděšení zvuk rychle jedoucího kola, 
byť 10 metrů od nich, rachotí řetěz, hrne se kamení … 
a již se hovoří o bláznech na kolech. Proto, pokud spat-
říte chodce nebo jiného, pomalejšího cyklistu, zpomal-
te a ohleduplně je míjejte zleva. Zvonek mohou někteří 
považovat za zbytečnou přítěž, ale v těchto případech, 
a  zvláště ve  městech, je nečekaně velkým pomocní-
kem.

7. DoDRžUJ DoPRaVNÍ PŘEDPIsY
I ty jsi účastníkem dopravního provozu, proto dodržuj 
příslušné předpisy.
Zde se kumuluje několik předchozích pravidel. Zkrátka 
při jízdě na kole jste součástí dopravního provozu, tak 
se podle toho chovejte. Sem patří například dávání zna-
mení při změně směru jízdy, dodržování pravidla pravé 
ruky nebo zákaz požívání alkoholu atd. To, že naše po-
licie je obvykle vůči cyklistům tolerantnější, není žád-
ným pravidlem a opět v případě soudní dohry máte při 
nedodržení dopravních předpisů velkou smůlu.
 
8. ZaMYKEJ sVé KoLo
Své kolo odkládej jen na  bezpečném místě a  dobře je 
uzamkni, jenom tak budeš moci pokračovat ve své cestě.
Zní to jako banalita, ale byt či dům při svém odcho-
du také zamykáte, proč mnozí cyklisté nezamykají 
svá kola? Pokud chcete pokračovat dále ve  své cestě 
na svém kole, prostě je dobře zamkněte. O správném 
zamykání kola se dá psát dlouze, a to jak na téma čím 
zamknout (výběr zámku), tak i  o  tom, kde zamknout 
(výběr místa kde zamknout a  zároveň kvalita a  bez-
pečnost cyklostojanů).

9. JEZDI VPRaVo
Jezdi u pravého okraje nejen silnice, ulice, ale i cyklo-
stezky. 
Jezdíme v  České republice, kde se jezdí vpravo, proto 
to tak dělejte. I když jedete ve skupině, jeďte za sebou 
po pravé straně komunikace. Ovšem není dobré jezdit 
zcela po kraji, bývají zde odpadky, střepy a hrozí defekt. 
Rovněž jízda po silnici příliš po pravé straně nabízí řidi-
čům automobilů prostor k nebezpečnému předjíždění. 
Samozřejmě druhým extrémem je jízda zbytečně vlevo 
a úmyslné blokování jízdního pruhu.

10. bUď VIDěT
Používej barevné oblečení, za šera a zhoršené viditel-
nosti používej příslušné osvětlení.
Okřídlené motoristické rčení: „Vidět a být viděn.“, pla-
tí ještě více při jízdě na  kole. Vše upravuje vyhláška 
341/2002 Sb., příloha č. 13, týkající se povinné výba-
vy jízdního kola. Nicméně i  prostý lidský rozum velí: 
je lepší být viděn než být přehlédnut a sražen. Pokud 
nechcete mít své super kolo zneuctěno klasickými 
odrazkami, lze vše zcela elegantně vyřešit reflexními 
materiály na oblečení, obuvi či nenápadnými samolep-
kami na  rámu. Především si však uvědomte, že nejde 
jen o naplnění vyhlášky, ale hlavně o vaši bezpečnost.
 
a NaKoNEC JEDNa sLÍbENÁ RaDa NaVÍC:
11. MěJ ÚCTU KE sVéMU oKoLÍ
 Chovej se ohleduplně ke zvěři a dobytku. Nepoškozuj 
vybavení cyklostezek ani jakýkoliv soukromý majetek. 
Uklízej po sobě odpadky.
Poslední pravidlo snad platí pro všechny, kdo rádi 
chodí, jezdí, či vůbec pobývají v přírodě a pěkném pro-
středí vůbec. Zkrátka po  sobě uklízejte a  dělejte vše 
tak, abyste se vraceli do  stejně neposkvrněných míst 
a nikoliv do pomalu se rozrůstající skládky.
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220 221

REJSTŘÍKPRůvodcE  Po  vinaŘSKých  STEzKách

Karlín   150
Kelčany   151
Kleinhadersdorf   207
Klentnice   53
Kleinhadersdorf   207
Kobeřice u Brna   112
Kobylnice   109
Kobylské jezero   78
Konice   26
Kopčany   187
Kostelany   168
Kostelec   119
Kostice   130
Kozojídky   178
Kraj Veltlínu (Veltlinerland)   205
Krumlovský les   45
Krumvíř   83
Křenovice   110
Křepice   85
Kubšice   43
Kuchařovice   35
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Kupařovice   45
Kurdějov   97
Kyjov   148
Kyjovská vinařská stezka   145

L
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Ladendorf   212
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Moravské vinařské stezky
Z Mělníka k Prameni Labe

www.labska-stezka.cz | www.greenways.cz

Moravské vinařské stezky
Na kole krajem památek a vína

Průvodce nejen pro cyklisty | www.stezky.cz

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY 
KOORDINUJE

Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim 

k tomu granty, odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojení veřejnosti 

do výsadeb stromů, ochrany přírody, šetrné dopravy a turistiky, využívání obnovitelných 

zdrojů energie a vytváření kvalitních veřejných prostranství. Během své existence podpořila 

prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši 280 miliónů korun na 3 000 projektů. Společně se 

čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí 

asociace Environmental Partnership Association.

WWW.N ADAC E PARTN ERS T VI .CZ

Prostřednictvím programu Greenways Nadace Partnerství podporuje rozvoj cykloturistických tras, 

komunikací nebo přírodních koridorů s cílem využít je pro šetrnou turistiku. Greenways nejen 

přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, ale vedou také občany, zastupitele 

i podnikatele ke společnému plánování a zlepšování života v jejich obci a komunitě. Nadace 

Partnerství koordinuje například Greenway Praha-Vídeň, Greenways Krakow-Morava-Vídeň nebo 

Moravské vinařské stezky.

WWW.GRE E N WAYS.C Z  I  W W W.VI NA RS K E.S T EZK Y.CZ

Společný projekt Nadace Partnerství, Jihomoravského kraje, Centrály cestovního ruchu 

a rakouského partnera Weinviertel Tourism GmbH s názvem Zažít kraj vína a památek na kole 

podpořila Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vydala Nadace Partnerství v roce 2013 v rámci projektu Zažít kraj památek a vína na kole, který 
podpořila Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu 
rakousko-české spolupráce.

Texty sestavil: Vladimír Vecheta

Pro Nadaci Partnerství fotografovali: Richard Nebeský, Jakub Smolík, Zdeněk Hujňák, Juraj Flamik, 
Tomáš Šácha, Luboš Kala, Jan Grombíř, Vladimír Vecheta. Dále fotografie poskytli: Zdeněk Karber  
a Národní vinařské centrum. 
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