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krajem vína 2021–2022

Vítejte v české republice

ČESKÁ REPUBLIKA
V ČÍSLECH

dvanáct let v Kraji vína
Edice Krajem vína vám v letech 2021 a 2022
už podvanácté nabídne to nejlepší z vinařské
turistiky v Čechách a na Moravě. Provedeme vás
vinařskými oblastmi Čechy a Morava, nahlédneme do všech podoblastí a doplníme výčet
atraktivních míst, která na svých cestách za vínem nemůžete minout. Listujte, čtěte a cestujte,
protože jen těžko najdete místo, akci či víno,
které bychom neznali, nenavštívili, neprohlédli,
neochutnali a nezařadili. Zkrátka nikde toho
nezjistíte o moravském a českém vinařství
tolik jako právě u nás. Najdete zde obě vinařské oblasti, Moravu i Čechy, společně v jedné

publikaci, kterou provází samostatný vinařský
kalendář. Zatímco průvodce a mapy edice Krajem vína i nadále vychází jednou za dva roky,
Kalendář vinařských akcí se vydává každý rok.
Kromě vinařských cílů vám v úvodu představíme vína originální certifikace, aktivity Vinařského fondu a několik zajímavých restaurací,
chybět nebudou ani rozhovory se známými
osobnostmi a vinařské zážitky, tedy pozvánky
do vybraných vinařství a vinařských podniků,
kde svým hostům kromě vín vždy nabídnou
něco navíc. Něco navíc nabízíme i my: vinařství, vinné sklepy, vinotéky, restaurace, hotely

a penziony s certifikovanými službami vinařské
turistiky jsme opět zapracovali i do map a novinky určitě objevíte i v rozsáhlých seznamech
jednotlivých vinařů na konci každé podoblasti.
Veškeré další informace, fakta a zajímavosti
o historii vína a vinařství v českých zemích
i o novinkách ze světa moravských a českých vín
najdete na portálu:
www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Česká republika má dvě vinařské oblasti – Moravu a Čechy, rozdělené do 6 podoblastí. Nachází se v nich 383
vinařských obcí a 18 189 hektarů v 1 313 viničních tratích. Ty obhospodařuje přes 17 780 pěstitelů. Většina vinohradů (96 %) leží na Moravě, zbývající 4 % v Čechách.
Z celkové plochy je 71 % osázeno bílými odrůdami.
Působí zde kolem 1300 registrovaných vinařství, a to
od velkých firem až po malé rodinné podniky, a tisíce
drobných soukromých vinařů.
Vinařská oblast Morava (308 vinařských obcí, 17 529
ha vinic) má čtyři podoblasti: Znojemská (90 obcí, 3 198
ha), Mikulovská (30 obcí, 4 984 ha), Velkopavlovická (70
obcí, 4 871 ha) a Slovácká (118 obcí, 4 469 ha). 7 ha je
pěstováno mimo viniční tratě.
Vinařskou oblast Čechy (75 vinařských obcí a 659 ha
vinic) tvoří podoblast Litoměřická (35 obcí, 322 ha vinic)
s Mělnickou (40 obcí, 326 ha vinic). 11 ha je pěstováno
mimo viniční tratě.

Edice krajem vína
Publikace, kterou právě držíte v rukou, je součástí
rozsáhlého projektu zabývajícího se vinařskou turistikou. Ve spolupráci Vinařského fondu a Národního
vinařského centra, za přispění Jihomoravského kraje,
Centrály cestovního ruchu jižní Morava a Nadace Partnerství vznikla edice, která vás spolehlivě provede vinařskými oblastmi České republiky – vinařskou oblastí
Morava a vinařskou oblastí Čechy. Součástí edice jsou
rovněž mapy, a to včetně map jednotlivých vinařských
podoblastí Moravy s výčtem nejzajímavějších míst,
akcí a certifikovaných zařízení. Průvodce po vinařství
ČR a mapa Moravy jsou dostupné i v angličtině.
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Vinařství v České republice

Vinařství v České republice má okolo dvou tisíc
let starou tradici. Už ve středověku mívala naše vína
dobré jméno, zásobovaly se jím šlechtické a měšťanské domy, zájem o ně byl v Polsku a ve Slezsku i u vídeňského císařského dvora. I dnes jsou moravská
a česká vína vyhlášená a patří k nejlepším v Evropě
i ve světě.
Prvními pěstiteli révy vinné na našem území byli
možná již Keltové. Víno na území Moravy je spjato
s Římany, konkrétně X. římskou legií císaře Marca Aurelia, která měla ve druhé polovině 2. století po Kristu
základnu poblíž obce Mušov na jižní Moravě. Pěstování révy vinné a výroba vína byly rozšířeny od dob
slovanského osídlení v období Velkomoravské říše
v 9. a 10. století po Kristu, odkud se réva dostala
i do Čech. Prvními dochovanými písemnostmi o víně
jsou klášterní kroniky a listiny českých panovníků.
Za zlatý věk vinařství na Moravě a v Čechách bývá
označována doba od 14. do 16. století, kdy vinice

mezi světovou špičku, což dokazují mnohá ocenění
na nejprestižnějších světových soutěžích vín. Moravská a česká vína jsou charakteristická svým zajímavým spektrem vůní, bohatými extraktivními látkami
a harmonickým spojením plné chuti se svěžími kyselinami bílých vín. V poslední době se prosazují také
vína červená, která jsou díky modernímu technolo-
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Ryzlink Frankovka Rulandské Svatovlašský
šedé vavřinecké

gickému zpracování plná a výrazná, přitom ale hebká
a sametová, vyznačující se příjemnou ovocitou vůní.
Trendem budoucnosti se zvolna stávají i růžová vína
– krásná nejen díky své barvě, ale také kvůli svému
výjimečnému mladistvému charakteru.
Klimatické podmínky v České republice jsou podobné jako v Alsasku (Francie), Weinviertelu (Rakousko) nebo v nejlepších vinařských oblastech
Německa.
Pro Českou republiku je typická široká paleta pěstovaných odrůd. Největší plochy zaujímají Veltlínské
zelené, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Ryzlink
vlašský, Frankovka, Rulandské šedé a Svatovavřinecké – každá odrůda na ploše více než 1 000 ha,
což dohromady představuje téměř polovinu našich
vinohradů. Mezi pěstované odrůdy se řadí i několik
domácích novošlechtěnců, např. Pálava, Muškát moravský, Aurelius, z modrých odrůd André, Cabernet
Moravia a Neronet. Ruku v ruce s vinařstvím se zde
rozvíjí i vinařská turistika.

Polsko

Alsasko

Pěstované odrůdy

Jedním z důvodů, proč se v České republice rodí
vína s originální chutí a pověstnou rozmanitostí, je
neobyčejně bohatá odrůdová skladba. Ve zdejších
vinohradech lze najít 35 odrůd bílých a 26 odrůd
červených vín zapsaných ve Státní odrůdové knize,
mimo to i další odrůdy.
V pozadí pestré škály moravských a českých vín
je třeba hledat rovněž kombinaci přírodních podmínek a práce lidských rukou. V České republice

Rakousko
Maďarsko

obklopovaly řadu měst a klášterů. Velkou zásluhu
na rozvoji vinařství měl český král a římský císař Karel
IV. K dalšímu rozvoji vinařství došlo koncem 20. století. Restituce vinic a privatizace vedly k obnově rodinných vinařství i vzniku nových firem. Velké změny
přinesl vinařský zákon z roku 1995 a jeho zesouladění
s legislativou Evropské unie.
Současné vinařství využívá moderní šetrné technologie a orientuje se na výrobu vín, která se řadí

vinařská oblast
ČECHY
vinařská podoblast:

ÚSTÍ N. LABEM

Litoměřická

LIBEREC

Litoměřice

Mělnická

Mělník

KARLOVY
VARY

PLZEŇ

OLOMOUC

vinařská podoblast:
Mikulovská
Velkopavlovická
Slovácká
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Ryzlink rýnský

Ryzlink vlašský

Jedna z nejkvalitnějších
odrůd pro bílá vína se pěstuje
po celém světě. Vína vynikají
širokou škálou vůní po lipových
květech, broskvích, meruňkách
či citrusech podle půdního typu
a ročníku. Zráním se objevují
tóny petroleje.

Svěží víno zelenožluté barvy
se střední plností a pikantní
kyselinou je nejpěstovanější
odrůdou na Mikulovsku.
Převažují ovocné tóny
rybízu či angreštu, později se
objevují vůně lučního kvítí
nebo ořechů.

Rulandské šedé

Chardonnay

Harmonická vína z odrůdy
francouzského původu,
rozšířené po celém světě, se
vyznačují plností, hebkostí
a dlouho trvající dochutí.
V medově nasládlé vůni se
projevují pomerančové tóny.

Odrůda pochází z francouzského Burgundska. Poskytuje
mimořádně kvalitní minerální
bílá vína a je rozšířena po celém světě. Má tóny jablek,
hrušek, citrusového ovoce,
bílých květů, pražených oříšků
nebo medu.

Frankovka

Svatovavřinecké

Tato modrá odrůda se
pěstuje hlavně ve střední
Evropě. Vína mívají světle
i tmavě rubínovou barvu
s fialovými záblesky,
zralé ročníky se vyznačují
příjemnou kořenitostí
a ostružinovou vůní.

Druhá nejpěstovanější
modrá odrůda České
republiky dává sametově
lesklé temně červené víno
harmonické chuti, vonící
po višních, černém rybízu
či sušených švestkách
s výraznou a plnou chutí.

Uherské
Hradiště

ČESKÉ
BUDĚJOVICE
Znojmo

Mikulov

Velké Bílovice
Břeclav

Nejpěstovanější odrůdY
Přehled odrůd bílých vín

ZLÍN

BRNO

JIHLAVA

49°

Müller Thurgau
Odrůda rozšířená ve všech
severnějších vinařských
oblastech Evropy i zámoří.
Vína zelenožluté barvy
s muškátově ovocnou vůní
s tóny grepů či broskví je
nejlepší pít mladá a svěží.

PRAHA
OSTRAVA

Znojemská

Veltlínské zelené
Vůně a chutě vína zelenožluté
barvy prozrazují složení
půdy vinice. Někdy převládá
vůně lipového květu, někdy
hořkých mandlí, jindy má
víno kořenitý charakter,
přecházející do tónů zeleného
pepře.

HRADEC
KRÁLOVÉ

PARDUBICE

vinařská oblast
Morava

působí více než 1290 registrovaných vinařství. Specialitou tuzemského vinařství je mnohoodrůdová
skladba vinic i u malých vinařů. Výsledný styl jednotlivých vín tak neovlivňuje jen členitý reliéf krajiny, odlišné půdy a mikroklima, ale také sám vinař
se svou invencí, zkušenostmi, tradičními metodami
či novými trendy. V moravských a českých vínech
s originálním původem zkrátka najdete všechno,
jen ne fádnost a průměrnost.

49°

Veltlínské zelené
Müller Thurgau
Ryzlink rýnský
Ryzlink vlašský
Rulandské šedé
Chardonnay

Sauvignon
Rulandské bílé
Tramín červený
Pálava
Muškát moravský
Hibernal

Přehled odrůd červených vín
Neuburské
Sylvánské zelené
Veltlínské červené rané
Solaris
Irsai Oliver
Kerner

Frankovka
Svatovavřinecké
Zweigeltrebe
Rulandské modré
Modrý Portugal
Cabernet Sauvignon

André
Cabernet Moravia
Dornfelder
Merlot
Neronet
Alibernet
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Rozdělení vín v České republice
Obecné principy – Podle platných evropských a českých předpisů se rozdělují vína do různých
kategorií. Základem dělení je jednak systém dělení vín dle vyzrálosti hroznů v době sklizně,
dané obsahem cukru v moštu a měřené ve stupních normalizovaného moštoměru (°NM), který
udává obsah přirozeného cukru v kilogramech na 100 litrů moštu, ale také systém založený
na dělení vín dle místa původu – lokality, odkud víno pochází.
Evropské předpisy zavedly možnost ochrany označení původu a zeměpisných označení. V této souvislosti se lze setkat s termíny „chráněné označení původu”, které garantuje mimo jiné výlučný původ
hroznů z dané zeměpisné oblasti a určité zatřídění vín (patří sem jakostní vína vč. vín s přívlastkem
a vína VOC) a „chráněné zeměpisné označení”, kam spadají naše zemská vína. Tato označení nemusí být
na etiketách uváděna.

Vinařská oblast Morava
vinařská podoblast Znojemská
vinařská podoblast Mikulovská
vinařská podoblast Velkopavlovická
vinařská podoblast Slovácká
Vinařská oblast Čechy
vinařská podoblast Litoměřická
vinařská podoblast Mělnická
Tato CHOP vína mohou být:

Jakostní víno
Víno vyrobené z tuzemských hroznů s cukernatostí
minimálně 15 °NM. Výroba musí proběhnout v té vinařské oblasti, kde byly hrozny sklizeny. Lze jej opatřit dovětkem:

víno bez
původu/víno
Jedná se o kategorii, kterou zákazník dříve znal pod
označením stolní víno. Pochází z hroznů vyprodukovaných v kterémkoliv členském státě EU, a to z odrůd
moštových, stolních a neregistrovaných. Je to nejnižší
kategorie vín. Výnos na vinici není limitován. V některých případech může nést označení odrůdy a ročníku.
Bývají to vína lehčí, méně extraktivní. Z hroznů s původem ve vinařské oblasti Morava nebo Čechy se taková
vína na trhu prakticky nenabízí.

Odrůdové
Víno vyrobené z vinných hroznů nebo z hroznového
moštu nejvýše tří odrůd uvedených ve Státní odrůdové knize nebo odrůd povolených v EU.

Známkové
Víno vyrobené smísením vinných hroznů, hroznového moštu nebo vín podle stálé receptury.

Jakostní víno
s přívlastkem
Hrozny musí splňovat všechny požadavky na výrobu
jakostního vína a navíc musí 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

víno s původem
CHRÁNĚNÉ
ZEMĚPISNÉ
OZNAČENÍ (CHZO)
Zemské víno
Zemské víno splňuje následující požadavky: je vyrobeno pouze z tuzemských hroznů sklizených na vinici
pro jakostní víno dané oblasti z odrůd povolených
v některém ze členských států EU nebo z odrůd, které
sice nejsou zapsány ve státní odrůdové knize, ale je
z nich povoleno vyrábět zemská vína (např. Damascenka, Modrý Janek, Ryzlink buketový). Cukernatost
hroznů při sklizni musí být min. 14 °NM. Značí se názvy „moravské zemské víno“ nebo „české zemské
víno“, ročníkem a odrůdou/-ami.
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Hrozny musí výlučně pocházet z uvedené zeměpisné
oblasti a v ní musí proběhnout i výroba vína. Touto
kategorií někdy označují vinaři i vína, která jsou vyrobena z hroznů, jež sice splňovaly podmínky pro výrobu vín jakostních, ale např. kvůli malé velikosti šarže
se rozhodli je k zatřídění do kategorie jakostního vína
nepředložit.

CHRÁNĚNÉ
OZNAČENÍ
PŮVODU (CHOP)
Je označení výjimečného vína z daného regionu či
místa, jehož jakost nebo vlastnosti jsou dány zvláštním
zeměpisným prostředím.
Chráněné označení původu (CHOP) mohou nést jen ta
vína, které pocházejí z určitého území (regionu, určitého
místa nebo ve výjimečných případech země), u nichž je
kvalita nebo vlastnosti výlučně nebo převážně dána
zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory, a jestliže výroba,
zpracování a příprava takového vína probíhá ve vymezeném území.

Lehčí, suché, příjemně pitelné víno se vyrábí z hroznů,
které dosáhly cukernatosti minimálně 19 °NM.

Pozdní sběr
Kvalitní suché či polosuché víno vyrobené z hroznů sklizených při minimální cukernatosti 21 °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. Mošt
musí mít nejméně 27 °NM. Lisovat se může i již po 2 měsících, pokud cukernatost moštu dosáhne min. 32 °NM.

Výběr z cibéb
Velmi extraktivní, sladké a vzácné víno vyrobené
z hroznů, které vyzrály nejméně na 32 °NM. Bobule
v těchto hroznech se díky extrémně dlouhé době zrání
většinou změnily na hrozinky – cibéby.
Jakostní vína a jakostní vína s přívlastkem podléhají zatřídění Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

Víno originální
certifikace, VOC, V.O.C.
Vína z odrůd typických pro určitou oblast, z vybraných vinic, z hroznů s deklarovaným původem,
s typickou vůní a chutí – to všechno splňují vína originální certifikace, nabízená pod označením VOC.
Označení se u nás používá souběžně s takzvaným
germánským systémem dělení vín, kde kvalita vína
vychází zejména z cukernatosti hroznů. Systému
VOC s důrazem na originalitu, autentičnost a kvalitu
vína odpovídá například francouzské AOC, italské
DOC či rakouské DAC. Nejde o žádnou konkurenci,
označení VOC jen zpestřilo nabídku tuzemských
vinařů. Vinaři sami určují, jaká vína jsou pro daný
terroir typická, vybírají i vinařské trati a nejvhodnější polohy. Vína VOC provází přísné kontroly
původu hroznů i povolených odrůd, množství produkce, pěstitelských metod i technik zpracování.
Před cestou na trh se pak každá láhev označí symbolem VOC, většinou páskou kolem hrdla nebo
nálepkou s logem. Ty jsou zárukou, že dostanete
přesně to, co očekáváte, tedy opravdu dobrá a kvalitně vyrobená vína s typickou chutí a vůní daného
regionu, která se rok od roku neliší – vína, jimž daly
jedinečný charakter podnebí, půda a odrůda, samozřejmě ve spojení s uměním místních vinařů.

Výběr z hroznů
Plné extraktivní víno s vyšším obsahem alkoholu a někdy též s vyšším obsahem zbytkového cukru se vyrábí
z hroznů, které vyzrály na nejméně 24 °NM.

Výběr z bobulí
Plné a extraktivní, polosladké či sladké víno se vyrábí
z hroznů, které dlouho zrály na vinici a dosáhly cukernatosti alespoň 27 °NM.

Ledové víno
Vzácné, velmi sladké víno se vyrábí lisováním zmrzlých
hroznů sklizených při teplotě maximálně –7 °C, získaný
mošt musí dosahovat nejméně 27 °NM. Hrozny při lisování nesmí rozmrznout a protože část vody zůstává
v bobulích ve formě ledových krystalů, vylisovaná šťáva
je velmi koncentrovaná.
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V
 ína originální Certifikace (VOC)
V
 OC Mikulovsko
Do apelačního systému na Mikulovsku je
od roku 2011 zařazeno šest typických a tradičních odrůd této podoblasti: Pálava, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Rulandské
šedé a Rulandské modré. Vína mohou být vyráběna
pouze z vybraných a registrovaných viničních tratí
a musí vykazovat jedinečný regionální charakter. Ochutnáte je na Pálavském vinobraní v Mikulově a dalších
gastronomických akcích.www.vocmikulovsko.cz

VOC Valtice
Značku VOC Valtice od roku 2015
nesou vybraná vína dvou nejtypičtějších odrůd Valticka, Sylvánského
zeleného a Ryzlinku rýnského, stejně
jako kupáže z obou odrůd. Hrozny pro výrobu vín pocházejí pouze ze schválených vinic ležících v katastru
Valtic a Úval, kde se Sylvánské zelené i Ryzlink rýnský
pěstují již dlouhá staletí. Složení půdy dává těmto
vínům odrůdový charakter, který zráním vytváří zajímavé kompozice.www.vocvaltice.com

VOC Pálava
Označení VOC Pálava je od roku 2012
možné přiznávat pouze vínům vyrobeným z odrůdy Ryzlink vlašský, který
se právě v oblasti Pálavy vyznačuje jedinečným charakterem a neopakovatelnou originalitou. Hrozny
pro výrobu vína smějí pocházet pouze z nejlepších
viničních poloh Pálavy v okolí obcí Perná, Horní Věstonice, Dolní Věstonice, Pavlov, Klentnice, Mikulov
a Bavory.www.voc-palava.cz

VOC Znojmo

VOC MUTĚNICE

První apelační systém v ČR se týká vín
ze tří nejtypičtějších odrůd Znojemska:
Sauvignonu, Ryzlinku rýnského a Veltlínského zeleného, případně jejich cuvée, která
vykazují regionálně typický chuťový profil. Hrozny
musí pocházet z vybraných a uznaných viničních
tratí. Vína VOC Znojmo vstupují pravidelně na trh 8.
května při Festivalu vína VOC Znojmo, všechna vína
koupíte v Informačním centru VOC ve Vlkově věži
ve Znojmě.www.vocznojmo.cz

VOC Kraví Hora

Vína s označení VOC MUTĚNICE jsou vína
s garantovaným původem a kvalitou.
Hrozny pro jejich výrobu mohou pocházet
z vybraných registrovaných vinic vinařské obce Mutěnice z odrůd Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené, Tramín
červený a Zweigeltrebe. VOC MUTĚNICE je složeno ze
4 vinařství, se snahou o rozšíření mezi další rodinná
vinařství. www.vocmutenice.cz

První apelace výhradně pro červená vína vznikla na podzim
2017 na Velkopavlovicku. Týká se
vinařské obce Bořetice. Vína s označením VOC Kraví
hora musí být vyrobená pouze z hroznů domácí
a zde vyšlechtěné odrůdy André. Vína odrůdy André jsou charakteristická tmavě granátovou barvou
s vůní zralých ostružin. Hrozny pro vína VOC Kraví
hora se pěstují výhradně ve vinicích na viniční trati
Kraví hora.www.facebook.com/vockravihora

Brno
vinařské podoblasti:

znojemská

VOC
Bzenec

mikulovská

Vřesovice
Osvětimany
Medlovice
Labuty
Vážany Polešovice
Hostějov
Moravany
Skalka Újezdec
Kostelec
Syrovín
Ořechov
Hýsly Ježov
Žeravice
Domanín
Uherský Ostroh
Žádovice Těmice
Kyjov
Kelčany
Vlkoš
Moravský
Blatnice pod Svatým
Skoronice Vracov Bzenec Písek
Antonínkem

velkopavlovická

Čeložnice

slovácká

VOC Hustopečsko
VOC Znojmo
Horní
Dunajovice

Hostěradice

Křepice

Velké Němčice

Miroslav

VOC Mikulovsko

Starovice

Nikolčice

Kurdějov

Popice

Ivaň

Hustopeče
Pasohlávky

Oleksovice
Tvořihráz

Dobšice Dyje

Havraníky
Hnanice

Borotice
Tasovice

Horní
Věstonice
Perná
Dolní
Novosedly Dunajovice

Drnholec

Krhovice

Bavory
Jevišovka

Vrbovec Strachotice

Chvalovice

Strachotín

Brod
nad Dyjí

Znojmo
Nový Šaldorf
Sedlešovice

Mušov

Slup

Nový
Přerov

Pavlov
Klentnice

Sedlec
Úvaly

Jaroslavice
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Mutěnice

VOC
Blatnice

VOC
Slovácko

Lipov

Louka

Do VOC Slovácko spadají všechny vinařské
obce Slovácké vinařské podoblasti mimo obcí
VOC Blatnice a VOC Bzenec.

VOC VINICE
VOC
VELKÉ PAVLOVICE MUTĚNICE

VOC PÁLAVA

Mikulov

Hrádek

Vůbec první apelační systém ve vinařské
oblasti Čechy se zrodil v roce 2015 v Mělnické vinařské podoblasti. Cílem VOC je
zvýšení prestiže Mělníka coby jedné z nejstarších
vinorodých obcí v Česku. Jsou do něj zařazeny tři
odrůdy – Ryzlink rýnský, Müller Thurgau a Rulandské modré, případně kupáže z obou bílých odrůd.
Hrozny musí být vypěstovány na schválených viničních tratích v katastrech obcí Mělník, Liběchov a Kly.
www.vocmelnik.cz

VOC Kraví
Hora
Kobylí VOC Modré
Hory
Bořetice

Šakvice
Vrbice
Starovičky
Velké Pavlovice
Dolní Věstonice

Dyjákovičky

VOC Mělník

Vinaři z Modrých hor v roce 2011 pro své
VOC pečlivě vybrali z těch nejtradičnějších a nejpříhodnějších odrůd pro svůj
region tři: Frankovku, Svatovavřinecké
a Modrý Portugal. Hrozny pro výrobu červených
a rosé vín musí pocházet z vybraných vinic v katastru
Bořetic, Kobylí, Němčiček, Velkých Pavlovic nebo
Vrbice. Vinotéka VOC sídlí v jednom z nejstarších vinných sklepů v Bořeticích pod Kraví horou.
www.vocmodrehory.cz

VOC Blatnice
První apelaci ve Slovácké vinařské podoblasti založil Cech blatnických vinařů
v roce 2013. Vína musí být vyrobená
z odrůd typických pro místní region, tedy
z Ryzlinku rýnského a skupiny burgundských odrůd,
tedy Rulandského bílého, Rulandského šedého, Chardonnay a jejich cuvée. Hrozny musí pocházet pouze
z registrovaných vinic v okolí Blatnice pod Svatým
Antonínkem, Uherského Ostrohu, Lipova a Louky.
www.vocblatnice.cz

VOC SLOVÁCKO

vinařská oblast morava

Kojetice

V
 OC Modré Hory

VOC Valtice
Valtice

VOC vinice
VELKÉ PAVLOVICE

vinařská oblast Čechy
vinařské podoblasti:

Litoměřická
Mělnická

VOC Mělník
Liběchov
Mělník
Kly

Praha

Tradice pěstování révy vinné ve Velkých Pavlovicích je stará více jak 767
let. Vinařská obec známá zejména
díky výrazným červeným odrůdám ve svých vinicích
ukrývá i skvělá bílá vína. 7 přátelských vinařství se
v roce 2019 rozhodlo díky apelačnímu systému určit ta nejtypičtější. Z vybraných odrůd Neuburské,
Veltlínské zelené, Tramín červený, André, Frankovka
a Rulandské modré lze vyrábět pouze jednoodrůdová bílá, růžová a červená vína.

Pod označením VOC Slovácko najdete
bílá, růžová a červená vína z odrůd
Muškát moravský, Ryzlink rýnský,
Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Frankovka a Rulandské modré. Tak jako u jiných apelací
jde
vína
s garantovaným původem i kvalitou, která
VO CoSlo
vác ko
se liší od běžných vín Slovácké vinařské podoblasti.
Hrozny musí pocházet z vinic Slovácké podoblasti
s výjimkou vinic spadajících do VOC Blatnice.
www.vocslovacko.cz

vína originální certifikace

VOC Hustopečsko
Odrůdy Veltlínské zelené, Ryzlink
rýnský, Tramín červený a Rulandské modré vybrali místní vinaři
pro VOC Hustopečsko s ohledem na historii a typickou skladbu pěstovaných odrůd v Hustopečích, Křepicích, Kurdějově, Nikolčicích, Popicích, Starovicích,
Starovičkách, Strachotíně, Šakvicích a ve Velkých
Němčicích. Vína VOC kromě čistě odrůdových vín
můžete ochutnat i v podobě rosé, klaretů či cuvée.

V
 OC Bzenec
V listopadu 2017 rozšířilo rodinu VOC vín
VOC Bzenec. Jde o vína odrůd Ryzlink
rýnský a Rulandské bílé. Vyrábět se mohou z hroznů, vypěstovaných na území
obcí Bzenec, Čeložnice, Kostelec, Kyjov, Medlovice,
Moravany, Osvětimany, Polešovice, Skoronice,
Újezdec, Vážany, Vlkoš, Vracov, Vřesovice, Domanín,
Hostějov, Hýsly, Ježov, Kelčany, Labuty, Moravský
Písek, Ořechov, Skalka, Syrovín, Těmice, Žádovice
a Žeravice.
www.vinazmoravyvinazcech.cz | 9
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Kampaně Vinařského fondu
Svatomartinská vína
Svatomar tinsk á vína jsou
první vína nového ročníku,
se kterými si podle tradice
můžete přiťuknout na sv. Martina 11. listopadu. Svěží, mladá
vína se vyrábí výhradně z raných odrůd, takže se setkáte
s červenými víny z Modrého Portugalu a Svatovavřineckého, bílými víny z odrůd Müller Thurgau, Veltlínské červené rané či Muškát moravský a růžovými
víny a klarety z Modrého Portugalu, Zweigeltrebe
a Svatovavřineckého. Svatomartinské víno poznáte podle ochranné známky (viz obr.) na etiketě a kapsli/
šroubovém závěru, která byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je jejím majitelem Vinařský fond. Vína
procházejí přísným hodnocením degustační komise, známku každoročně získá více než 300 vín. Obliba Svatomartinského vína každoročně roste a nyní se otevírají více než milion sedmset padesát tisíc lahví. Svatomartinské menu s pečenými husami a mladými víny připravuje řada restaurací a koná se celá řada akcí: slavnosti
svatomartinských vín a husí, svatomartinské putování po otevřených sklepech, jinde se svatomartinským
vínům žehná při křtu mladých vín. Ročník 2020 bohužel ochromila pandemie koronaviru.

Počet Lahví Svatomartinského / rok
2 500 000

Počet firem – vzorků / rok
500
Firmy

2 000 000

400

1 500 000

300

1 000 000

200

500 000

100

0

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vzorky

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kampaň na podporu vinařské turistiky
Koronavirová krize v roce
2020 dopadla i na moravské
a české vinaře. Kromě jarního výpadku prodeje vína
v restauracích a vinárnách
došlo před prázdninami také
ke zrušení stovek populárních
vinařských akcí a ty letní a podzimní musely být výrazně zredukovány. Na jižní Moravě, ale i v Čechách je
mnoho míst, kam se dá za vínem vyrazit.
Při návštěvě zajímavých míst pak můžete víno nejenom ochutnat, ale také se o něm něco zajímavého
dozvědět nebo s ním něco prožít. Právě prezentace
vína na vinařských akcích a možnost zažít a nakoupit
víno přímo v místě, kde vzniká, patří k základům
vinařské kultury, ale také k jednomu z pilířů ekonomiky menších vinařství. Ta si teď více než kdy dříve
zaslouží podporu od všech milovníků kvalitních
moravských a českých vín.
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Značení vín z České republiky
Se sloganem „vína z Moravy, vína z Čech“ se posledních dvanáct let setkáváte na etiketách, propagačních materiálech, během vinařských akcí
a v kampaních Vinařského fondu. Od ledna 2015
začali naši vinaři postupně označovat vína s původem na Moravě či v Čechách jednotnou značkou,
kdy je horní kruhová plocha záklopky nebo šroubového uzávěru značena výsečí ze známého loga
vína z Moravy, vína z Čech v podobě skleničky
v národních barvách (viz obr.). Setkáte se s ním jak
u vín přívlastkových, tak u vín zemských, pro jejichž výrobu byly použity hrozny s původem v České republice.
Z průzkumů veřejného mínění i podle informací našich vinařů vyplývá, že zákazníci preferují moravská a česká
vína a vnímají je ve srovnání se zahraniční konkurencí jako kvalitnější. Dobře viditelné logo garantuje původ
moravských a českých vín a ztíží pozici prodejců zahraničních vín, která se na první pohled tváří jako domácí.
Zároveň také značení podpoří všechny poctivé vinaře omezením nekalé konkurence.

Červená vína
Kvalitní červené je nejen rájem chuťových pohárků,
ale také příjemným relaxem, když počasí venku
zrovna nehýří optimismem. Na podzimní splín
a přízemní mrazíky však existuje jeden univerzální
lék, doušek lahodného červeného a tabulka kvalitní,
nejlépe hořké čokolády. Pak už stačí se jen pohodlně
usadit a vnímat dokonalou harmonii vůní a chutí.
Mezi nejtypičtější odrůdy našeho regionu patří Svatovavřinecké a Frankovka. Srdcem modrých odrůd
u nás je oblast Velkopavlovicka. Viniční tratě takzvaných Modrých hor jsou převážně kopcovité a zdejší
půdy charakterizuje vysoký obsah hořčíku. Teplé větry vanoucí na jižní svahy zase urychlují zrání hroznů, a to
přeje právě modrým odrůdám, které jsou na teplo a sluneční svit náročnější. Červené víno z tuzemských vinic
je ideálním společníkem české gastronomie. Hodí se ke všem úpravám tmavých mas nebo kořeněnějším či
grilovaným bílým masům, stejně jako k výraznějším úpravám bezmasých pokrmů.

Dobré víno & dobré jídlo: patříme k sobě
V roce 2018 zahájil Vinařský fond vůbec první tematickou kampaň, která si klade za cíl prohloubit
u široké veřejnosti vnímání vína a jídla jako přirozené
kombinace. Patří k sobě od nepaměti a stejně jako
se v počátcích lidé řídili prostým pravidlem, zda jim
daná kombinace chutná nebo nechutná, ani dnes
nejde o žádnou složitou disciplínu.
Protože víno podtrhuje chutě a vůně jídla a naopak,
k jemnému jídlu se hodí jemné víno, k výraznějšímu
nebo pikantnímu jídlu zvolíme výraznější, plnější
víno. Podobné je to i u masa, kde si můžeme pomoci
jednoduše zrakem – k bílému masu bílá vína, k červenému červená, a když váháme, tak růžová. Víno
a jídlo by totiž mělo ladit také vizuálně, tedy barvou.
Je to jednoduchá pomůcka, ale velmi dobře funguje. K voňavým, kořeněným jídlům se hodí vína s bohatou
aromatikou. Sladká jídla doplňujeme sladkými víny, kterým by však neměla chybět i svěžest, aby sladkého
nebylo příliš. Vyzkoušet ale můžete i protiklady, například sladké víno ke slanému jídlu. Pravidlo o podobnosti
charakteru nefunguje u jídel s nakyslou chutí a vín s vyšší kyselinou, kde se oba vjemy vzájemně posilují
a kombinace bývá problematická. Zato bezpečně víme, že suché víno s vyšší kyselinou se skvěle hodí k tučnému jídlu, jelikož kyseliny ve víně rozpouští tuky a jídlo tak odlehčí a pozvedne. Ať se již rozhodnete pro zodpovědné dodržování staletími prověřených pravidel nebo se budete řídit svou fantazií a chuťovými buňkami,
jedno je jasné: kvalitní moravská nebo česká vína promění každé jídlo v hostinu.
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S
 lovníček základních pojmů
degustátora
Aroma vína – látky přírodního původu obsažené
ve víně, které lze senzoricky zachytit při čichové
a chuťové zkoušce
Barrique – dubový sud o objemu asi 225 l, užívaný
ke zrání vín s typickou vůní a chutí
Buket – souhrn vůní vzniklých při ležení vína v sudech a lahvích
Cuvée – víno, pro jehož výrobu bylo použito dvou
a více odrůd či ročníků
Dekantace – oddělení čistého vína v láhvi od usazeného depotu (usazenin v láhvi) přelitím do karafy
nebo jiné nádoby
Dochuť – celkový dojem v ústech, který zůstane
po polknutí doušku vína

Extrakt – látky, které zůstávají po odpaření vody
a alkoholu. Množství extraktu kolísá podle odrůdy,
ročníku a vyzrálosti hroznů
Láhvová zralost – po naláhvování se víno dál vyvíjí
do stavu optimální zralosti, což závisí na odrůdě, jakostní kategorii, teplotě uložení a kvalitě i délce korkové zátky
Perzistence – délka dochuti, tedy jak dlouho je cítit
chuťový vjem po polknutí vína
Vinný kámen – vysráží se reakcí kyseliny vinné
s draslíkem nebo sodíkem během kvašení moštu
nebo v lahvovém víně, není závadou
Zbytkový cukr – cukr, který nezkvasí v alkohol a zůstává ve víně

C
 ertifikace služeb vinařské
turistiky
Vinařské oblasti s mozaikou vinohradů, cyklostezkami, sklepními uličkami, vinnými sklepy
a vinotékami přilákají každý rok tisíce návštěvníků. Jak se ale vyznat v nabídce služeb?
Kde vám nabídnou vína k ochutnávkám, které
vinařství vás přivítá s otevřenou náručí a kde se
nejlépe spí? Rada je jednoduchá – orientujte se
podle certifikátu.
Zařízení, jejichž majitelé pochopili požadavky moderní
doby a v nabídce jejich služeb se projevil vkus, invence
a profesionalita, od jiných podobných objektů odlišuje
smaltová tabulka s logem Vína z Moravy nebo Vína
z Čech a českým i anglickým nápisem „Certifikace
vinařské turistiky“. V seznamech vinařství, vinných
sklepů a vinoték v této publikaci je od ostatních zařízení poznáte snadno – kromě výše zmíněného loga

Rok s vínem
Leden

Únor

Březen

Duben

Za pěkného počasí práce na vinici začíná řezem, který obvykle končí
v únoru. Ve sklepním
hospodářst ví probíhá
příprava vína na lahvování – víno se školí, tedy
čiří, filtruje a stabilizuje.

Kontrolují se a opravují
stroje, zajišťují se sazenice
na výsadbu. Víno je pod
dozorem sklemistra, který
na něm zanechává svůj
jedinečný rukopis. Ve vinici je třeba dokončit řez,
sebrat a spálit drobné réví.

Jarní práce ve vinici začínají odoráním půdy,
k terá v zimě chránila
jednotlivé sazenice. Následuje kultivace půdy,
v y vazování letorostů
ke drátěné opoře a další
drobné činnosti.

K romě b ě žných prací
na vinici vinaři hodnotí vína, diskutují o nich
a účastní se místních
a oblastních výstav vín.
Většina vína je již vyškolena a připravena k lahvování.

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Vinaři ošetřují mladé vinice a šetrným postřikem
bojují proti škůdcům.
Přejí si hodně sluníčka,
aby vinohrady dobře odkvetly. Je třeba kultivovat
půdu a odstranit plevel
mezi řádky vinice.

Nastává vegetační období, kdy po odkvetení vinic
v yráží bujné v ýhonky.
Vinaře čeká zastrkávání
mladých letorostů a vylamování zálistků.

Stříháním letorostů
a přebytečných hroznů
vinař snižuje zatížení keřů
a šetří rostlinám energii
na růst zdravých plodů.
Je třeba ničit plevel a užívat postřiky.

Sklepní hospodářství se
začíná připravovat na vinobraní. Procházka ve vinici je plná očekávání
– vydrží počasí až do sběru hroznů? Při ideálním
počasí první sklizeň začíná koncem srpna.

Září – vinobraní
Vinobraní je nejdůležitější dobou vinařského
roku. Harmonogram sklizně raných i pozdních
odrůd se stanoví podle počasí; ideální čas
nastává v okamžiku, kdy je obsah přírodních
cukrů a kyselin v optimálním poměru. Z vinic se
úroda šetrně dopravuje na místo zpracování,
kde se hrozny odzrňují a lisují.

Říjen

Listopad

Zatímco některé mošty
již kvasí ve sklepích, ve vinicích dál probíhá sběr
pozdních odrůd. Vinař
střeží jako oko v hlavě
hrozny určené pro výrobu
ledového vína.

Ve vinicích se přiorává
k jednotlivým sazenicím
zemina. Ve sklepním hospodářství se vinař zabývá
školením a stáčením vín.

Prosinec
Krásná doba, kdy vinař
a jeho přátelé pozvedají
sklenky mladého jiskrného vína. Celoroční dřina
se vyplatila a konečně
zbývá čas na přemýšlení
o životě i na plánování
budoucnosti.

Na sv. Martina (11. 11.) se
poprvé přiťukává mladými víny pod označením
„Svatomartinské“. Na jejich osla v u p ro b í hají
akce po celé ČR.

obsahují fotografii a stručné představení. Všechna
splňují povinné požadavky pro dané kategorie a stanovený počet kriterií volitelných. Certifikace se provádí
u pěti typů zařízení. Pro všechna je závazná prezentace
na www.vinazmoravyvinazcech.cz, distribuce propagačních materiálů o víně a poskytování informací
o vinařské turistice. Pamatováno je i na zahraniční
návštěvníky, pro které jsou připraveny materiály v jednom světovém jazyce.
Co vám nabídne 79 certifikovaných vinařství?
Certifikované vinařství má v sortimentu minimálně 90 % tuzemských vín z nejméně šesti
odrůd, mezi nimiž nechybí vína typická pro daný
region. Alespoň část vín je zatříděna SZPI nebo nese
označení VOC a má ocenění z vybrané domácí soutěže. Umožní vám zde prohlídku vinic nebo sklepního
hospodářství. Samozřejmostí je možnost nákupu vín
a obalů na vína.
Co nabízí 85 certifikovaných vinných sklepů?
V nabídce certifikovaného sklepa je skladba
vín dle pravidel pro certifikovaná vinařství
(vyjma ocenění ze soutěže). Nabídnou vám zde
řízené degustace a další programy. K vínům podávaným z odpovídajících skleniček si lze vybrat teplé
nebo studené občerstvení. Certifikované sklepy mají
jednoduché a čisté vybavení, samozřejmostí je hygienické zázemí.

Co můžete čekat v 30 certifikovaných vinotékách?
Nemusí jít o pouhou vinotéku, ale třeba o prodejnu vín spojenou s informačním centrem,
zato však s vyškoleným personálem pro prezentaci
vín, nabídkou sommelierských potřeb a dalšími
službami. Certifikovaná vinotéka nejméně sedm měsíců v roce a od června do září minimálně čtyři dny
v týdnu nabízí degustace nejméně dvou lahvových
vín. Kromě toho pravidelně pořádá nebo na objednávku zařídí řízené degustace a jiné programy. V nabídce má nejméně 40 druhů lahvových a přehledně
označených vín, přičemž minimálně 70 % pochází
z ČR a alespoň 30 % z dané podoblasti. Často se
setkáte i s nabídkou dalších regionálních produktů.
Jaké služby poskytuje 16 certifikovaných restaurací s vínem nebo vináren?
V certifikované restauraci vám předloží dvoujazyčný jídelní a nápojový lístek s dostatečnou
nabídkou lahvových vín, alespoň 20 víny z dané
podoblasti a minimálně čtyřmi rozlévanými lahvovými víny. Dozvíte se informace nejen o původu, ale
i základní analytické hodnoty vín. S jejich výběrem
vám pomůže kvalifikovaná osoba. Přinejmenším
polovinu jídelního lístku představují tradiční jídla
venkovské kuchyně z čerstvých produktů a potravin
dle roční doby, každé s doporučeným vínem. Restaurace nejméně dvakrát ročně pořádá speciální vinařské a kulinářské akce, například vícechodové menu
snoubené s víny.
Co nabízí 40 certifikovaných ubytování?
Od běžných hotelů a penzionů se certifikované ubytování liší vinařskou tematikou –
spojitost s vinařstvím a vínem je zde zřejmá na první
pohled. Tato ubytovací zařízení se nachází buď
přímo ve vinařství nebo u vinného sklepa, vinotéky či
restaurace zaměřené na víno a jejich kapacita nepřesahuje 50 lůžek. Od personálu zde získáte informace
o vinařství v regionu a přehled hlavních turistických
a vinařských služeb a akcí. Samozřejmostí je čistota
a snídaně formou bufetu.

www.vinazmoravyvinazcech.cz

V textu jde pouze o část z výčtu poskytovaných služeb, přesné znění certifikačních podmínek najdete
na www.vinazmoravyvinazcech.cz.
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Moravské vinařské stezky
Unikátní 1200 km dlouhá síť značených cyklostezek
protkává území všech jihomoravských vinařských
podoblastí. Do projektu, který koordinuje Nadace
Partnerství, se zapojilo 250 vinařských obcí. Turistické
mapy MVS vydává vydavatelství SHOCart. Trasy stezek
jsou rovněž ke stažení na www.vinarske.stezky.cz.
Mapy po podoblastech žádejte v TIC na území vinařské
oblasti Morava. Na zajímavosti a služby podél trasy
upozorňují informační tabule a směrovky s piktogramy.

Brněnská vinařská stezka

Moravská vinná stezka

Mutěnická vinařská stezka

Červeně značená páteřní trasa moravských vinařských stezek spojuje starobylé Znojmo se slováckou
metropolí Uherským Hradištěm. 289 km dlouhá magistrála prochází všemi moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů místních
vinařských stezek. Na její trase leží 70 vinařských
obcí a deset chráněných přírodních lokalit.

Znojemská vinařská stezka

Stezka je rozdělena do dvou větví a napojuje
moravskou metropoli na okruhy procházející Znojemskou a Velkopavlovickou podoblastí. Měří 92 km
a zavede cyklisty například do oblasti znamenitých
červených vín v okolí Dolních Kounic, do údolí
a přírodního parku řeky Jihlavy a pod Pálavu k novomlýnským nádržím.

Mikulovská vinařská stezka

Kyjovská vinařská stezka

Nejdelší trasa spojuje na 165 km téměř 60 vinařských obcí. Trasa vinařské stezky na Znojemsku
netvoří uzavřený okruh, ale prochází napříč nejzajímavějšími místy vinařské podoblasti. Oblast kolem
řeky Dyje nabízí rovné silniční úseky a příjemné
cesty mezi poli a vinicemi, milovníci náročnějších
terénů si vychutnají Národní park Podyjí.

velkopavlovická vinařská stezka

Jižní část stezky prochází Lednicko-valtickým areálem. Trasa dlouhá 82 km vede rovinatým terénem,
nejvyšší nadmořské výšky dosahuje u kolonády
na Rajstně, odkud dále vede podél česko-rakouské
hranice. Severní část stezky vede místy osídlenými
od počátků lidské existence, vinařským krajem pod
Pálavou i okolím Novomlýnských vodních nádrží.

Mutěnicko tvoří přechod mezi severními a jižními
podoblastmi pěstování rév y vinné na Moravě.
Převážně rovinatá 65 km dlouhá trasa mírně zvlněnou krajinou Kyjovské pahorkatiny se dá rozdělit
do dvou menších okruhů, vede po dobře sjízdných
zpevněných polních cestách. Na trase je několik
krátkých stoupání k místům dalekých výhledů.

Severní část 110 km dlouhé bohatě větvené stezky
vede vinařskou oblastí s atraktivním terénem
a několika rozhlednami (Velké Pavlovice, Bořetice).
Z Velkopavlovicka, oblasti s řadou otevřených vinných sklepů, trasa vede Dolnomoravským úvalem
a kolem Novomlýnských nádrží do Lednicko-valtického areálu.

85 km dlouhá stezka s náročnějším kopcovitým
profilem je výzvou pro zdatné cyklisty. Trasa kopíruje ráz mírně zvlněné Kyjovské pahorkatiny i podhůří Chřibů s několika dalekými výhledy. Dalšími
větvemi navazuje na stezky procházející sousedícími oblastmi – Bzeneckem, Velkopavlovickem
a Mutěnickem.

Strážnická vinařská stezka
Klikatá 101 km dlouhá stezka vede převážně
po klidných silnicích, přibližně 20 km tvoří zpevněné
nebo travnaté polní cesty. Rovinatá trasa se zvedá
pouze v podhůří Bílých Karpat a v několika úsecích
Hluckou pahorkatinou. Díky bohatému větvení
stezka propojuje Strážnicko s vinařskými stezkami
Podlužím, Uherskohradišťskem a okolím Bzence.

vinařská stezka Podlužím
Stezka rovinat ým Podlužím dosahuje délk y
115 km, silniční úseky se střídají s polními cestami
a na několika místech lze obdivovat ojedinělé
ukázky lidové sklepní architektury. Jižní část stezky
vede ke dvěma významným slovanským sídlištím
Pohansko a Valy u Mikulčic, severním směrem zavítá
trasa do lesnaté části Kyjovského Dolňácka.

Bzenecká vinařská stezka
Nejkratší 26 km dlouhá stezka vede většinou
po silnicích třetí třídy Kyjovskou pahorkatinou,
v okolí Bzence a Vracova přechází do Dolnomoravského úvalu. Trasa okruhu navazuje na Kyjovskou,
Uherskohradišťskou a Strážnickou vinařskou stezku,
část stezky jde souběžně s páteřní Moravskou vinnou stezkou.

Uherskohradišťská vin. stezka
Ideální trasa pro celodenní rodinné výlety měří
75 km a vede mírně zvlněnou pahorkatinou po klidných silnicích a cyklostezkách. Jejím srdcem je
slovácká metropole Uherské Hradiště, odkud stezka
míří do Kostelan. Další cesta pokračuje podél řeky
Moravy do Polešovic nebo na jih do lázeňského městečka Ostrožská Nová Ves a na Dolňácko.
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Pro úspěšné putování po vinařských stezkách doporučujeme obstarat si mapy z naší edice Krajem
vína nebo přímo z projektu Nadace Partnerství.
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VINAŘSKÉ AKCE NADACE PARTNERSTVÍ
Festival otevřených sklepů
Fe st ival otev ře nýc h
sklepů dvakrát do roka
otevírá třicítku sklepů
v několika sousedních
obcích jednoho vinařského regionu. Za uplynulých jedenáct ročníků
přivítal 38 000 návštěvníků, pro které se stal oblíbenou akcí vinařské turistiky a příležitostí objevovat nové vinaře a poznávat moravské tradice.
Cílem pořadatelů je vždy výběr dobrých vinařů,
pohoda a organizace na nejvyšší úrovni, což se daří
plnit: podle anket sem přichází přes 70 % návštěvníků na doporučení přátel a mnozí z nich navštěvují
festival opakovaně. Jak se na festival a jeho návštěvníky dívá jeho ředitel, Ing. Juraj Flamik z pořádající
Nadace Partnerství? „Pro milovníky vína je festival
celoživotním poznávacím programem, v jehož rámci
se osobně setkávají s moravskými vinaři a jejich víny.
Typickými nebo alespoň většinovými návštěvníky
jsou v poslední době mladší lidé z větších měst.
Na každém festivalu se učí poznat nejen specifická
vína vinařských podoblastí, ale v každém sklepě i rukopis vinaře,“ popisuje. Pro některé začíná festival již
v předvečer festivalu gurmánskou večeří, významně
roste i zájem o tzv. festivalové balíčky, které zahrnují

ubytování s benefity, vstupenku a dopravu z hotelu na festival a zpět. V sobotu ráno pak dostanou
do ruky festivalovou tašku a skleničku, nasednou
na bezplatnou kyvadlovou dopravu a degustují až
do nedělního odpoledne, kdy se sklepy zavírají.

Otevřené sklepní uličky
vyprávějí příběhy
Poznejte kouzlo sklepních uliček a neváhejte poznat místní vinaře a jejich vína osobně.

V sezoně 2021 bude festival na Kyjovsku a Hustopečsku.
www.otevrenesklepy.cz

Objevili jste již na jižní Moravě ta zvláštní a krásná
místa, obvykle na konci vesnice, kde lišky dávají dobrou noc, řádky vinic se z okolních svahů spouští až
na střechy sklepních stavení a u vrat vedoucích zdánlivě někam do země na vás čeká lavička a stůl? Zažili
jste v našem vinařském kraji tu příjemnou pohodu,
když za soumraku procházíte kolem sklepů a z pootevřených dveří zní tu a tam cinkání skla, družný hovor
či zpěv veselé chasy? Tak to jste ve sklepních uličkách.
V místech, kde se po staletí místní vinaři snaží promě-

FESTIVAL VÍNO Z BLÍZKA
Letní degustace pod širým
nebem v Otevřené zahradě v centru Brna a zimní
ochutnávka v prostorách
hradu Špilberk a v brněnských restauracích a vinárnách.
To je Víno z blízka - festival moravských vín v Brně.
Každý rok přivede do jihomoravské metropole vinaře
ze všech vinařských podoblastí, představí jednotlivé
obce či spolky a také významné osobnosti současného vinařství.
www.vinozblizka.cz

nit slunce, půdu a plody révy na víno. Sklepních uliček
je na Moravě asi 100. Jejich genius loci, stále lepší
a lepší kvalita zdejších vín a pohostinnost místních lidí
sem lákají tisíce návštěvníků. Přijeďte i vy!
Pro vaši snadnou orientaci jsme připravili novou
webovou stránku www.sklepni-ulicky.cz, která je plná
informací o sklepních uličkách, jak jejich historii, tak
i současnosti, naleznete zde pozvánky na vinařské

KRAJEM VÍNA
Seriál 10 výletů po Moravských vinařských stezkách provede cyklisty i pěší turisty všemi vinařskými podoblastmi.
Každá z akcí nabízí několik značených okruhů různých stupňů náročnosti. Na své si tak přijdou jak
sportovně založení cyklisté, tak i pohodáři nebo rodiny s dětmi. Poznávejte malebná zákoutí vinařského
regionu.
www.vinarske.stezky.cz
Pořadatelem festivalů je Nadace Partnerství, hlavním partnerem je Národní vinařské centrum a podporovatelem je Vinařský fond. Festival Víno z blízka probíhá pod záštitou představitelů města Brna.
Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, tel.: 515 903 121, www.nadacepartnerstvi.cz
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Pokud chcete poznat sklepní uličku a její vinaře
zblízka, nebojte se vstoupit do otevřených sklípků
a okoštovat víno přímo tam, kde vzniká. Centrála
cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. připravila

i gastronomické akce a mnoho dalších informací.
Webová stránka je k dispozici nejen v českém, ale
i německém a anglickém jazyce. Vyšla také nová edice
tištěných materiálů, které vás provedou sklepními
uličkami a místy, která jsou spojena s vínem a regionální gastronomií na jižní Moravě a ve Weinviertelu.

pro návštěvníky tzv. TOP sklepních uliček v Novém
Šaldorfu-Sedlešovicích, Pavlově, Bořeticích a Prušánkách výstavní expozice přímo v autentických sklepních prostorech. Otevírají se během letní sezony
a významných akcí, případně na základě objednávky
předem.
Ocitli jste se na jižní Moravě v nějaké sklepní uličce
a hledáte tipy, kam v místě zajít? Stačí si stáhnout
novou aplikaci pro chytré telefony a tablety a ta vás již
navede. Samozřejmě zde naleznete i informace z historie uličky nebo základní popis a kontakty místních
zajímavostí. Aplikaci si jednoduše stáhnou majitelé
těchto zařízení zadáním slovního spojení sklepní
uličky v obchodu s aplikacemi, stažení aplikace je
zdarma. Aplikace je dostupná ve třech jazykových
mutacích: v českém, německém a anglickém jazyce
a nabízí informace o 33 sklepních uličkách na jižní
Moravě. V devíti obcích jsou také instalovány tzv.
infosudy, na kterých se dozví návštěvníci základní
informace o dané sklepní uličce a díky QR kódu si
mohou pohodlně stáhnout tuto novou aplikaci. Tyto
infosudy můžete využít v Novém Šaldorfu-Sedlešovicích, Bořeticích, Pavlově, Prušánkách, Mutěnicích,
Blatnici pod Svatým Antonínkem, Hnanicích, Vrbici
a petrovských Plžích.
Centrála cestovního ruchu
– Jižní Morava
Radnická 2, 602 00 Brno
info@ccrjm.cz
www.sklepni-ulicky.cz
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Kam za našimi víny

Široká škála pěstovaných odrůd, velký počet
vinařů, variabilita ročníků a typů vyráběných vín
v České republice otevírá milovníkům vín velký
prostor k jejich poznávání. Nemáte-li na takové
zkoumání dostatek času, doporučujme k návštěvě
„výkladní skříň“ moravských a českých vín – Salon vín
České republiky ve Valticích. Ve sklepních prostorách
zámku tu můžete ochutnat výběr sta nejlepších vín
reprezentujících jednotlivé vinařské podoblasti.
Další možností je zavítat na ochutnávku vín z mnoha
pořádaných soutěží – mezinárodních nebo regionálních či jen na některý z bezpočtu místních koštů.
Na většině z nich zažijete i místní folklor – doprovod
cimbálové muziky. Přímo s vinaři a na místech, kde
víno vzniká, se můžete setkat na dnech otevřených
sklepů. Do některých vinařských obcí lze v rámci
služeb otevřených sklepů zavítat kdykoliv během
letní sezony a vždy vám bude umožněno alespoň
v jednom vinném sklepě ochutnat a nakoupit vína.
Širší škálu místních vín pak nabízejí obecní vinotéky
nebo nejrůznější galerie vín prezentující vinaře
z dané lokality. Několik vinařských regionů máte
možnost poznávat prostřednictvím vín z apelačních
systémů VOC.

Zavítáte-li do vinařských krajů na podzim, nenechte
si ujít příležitost ochutnat „burčák“, jehož pití není
ve světě obvyklé. Jsou s ním spojeny slavnosti vinobraní, z nichž některé mají historický charakter
a bohatý kulturní program (Znojmo, Mikulov, Mělník

a mnohé další). Tradice vinařství si lze připomenout
i na slavnostech zarážání hory či žehnání vína.
Další vinařskou zajímavostí České republiky je Svatomartinské – mladé víno uváděné na trh na svátek
sv. Martina (11. 11.), často spojené s podáváním
husích specialit. Na jaře můžete obdivovat širokou

škálu barev, vůní a chutí růžových vín, jejichž největší
oslava probíhá v Praze 1. května. (Villa Richter a Svatováclavská vinice).
V České republice obliba vína stoupá a s ním jde ruku
v ruce i rozvoj vinařské turistiky. Vybírat k návštěvě
můžete z řady vinařských zařízení. Garantovanou
úroveň služeb, včetně jazykové vybavenosti, nabízí
vinařství, vinné sklepy, vinotéky, restaurace a ubytování certifikované v rámci projektu vinařské turistiky.
Většinu z nich potkáte na toulkách či projížďkách
po husté síti zdejších vinařských stezek. Vínu se věnují i mnohé naučné vinařské stezky vedoucí přímo
vinohrady či vinařské stezky zasvěcené některým
odrůdám. Za návštěvu stojí také moravské sklepní
uličky, k jejichž poznávání lze využít i mobilní aplikaci.
Krásy zdejší vinorodé krajiny si můžete prohlédnout
i z výšky – z řady nedávno zbudovaných rozhleden,
z nichž jedna má dokonce tvar vinné číše. Zajímáte-li
se hlouběji o historii vinařství, nevynechejte interaktivní expozici o našem i světovém vinařství na mikulovském zámku. Nezapomeňte také ochutnat místní
odrůdy, např. Pálavu, Muškát moravský, André či
Cabernet Moravia.

Půda

Vinaři dobře ví, že chemické složení půdy a minerální látky v ní obsažené mohou ovlivnit chuť vína.
Vliv na jakost, kvalitu a styl vína mají však zejména
fyzikální vlastnosti zeminy, například schopnost

zadržet vodu či teplo. Moravské půdy vznikaly
na mořských a sladkovodních sedimentech a spraších. Spolu s členitým reliéfem krajiny umožňují
vznik originálních vín s velkou rozmanitostí jejich
typů. Vápenité půdy v okolí Pálavy, prvotřídní vinice na štěrkových podložích na Znojemsku, réva
pěstovaná na jílech a humózních hlinitých půdách
ve Velkopavlovické podoblasti, písčité půdy v údolí
řeky Moravy a flyš, tedy jíly a písky ve vrstvách
v severních oblastech Slovácka dávají moravským
vínům nezaměnitelný charakter.

Podnebí

Jeden z vinařských aforismů praví, že odrůda je
matkou vína, poloha otcem a ročník jeho osudem.
Rozmanitost ročníků vytváří skvělé podmínky pro
různorodost našich vín. Morava, podobně jako
řada dalších tradičních evropských vinařských lokalit, leží na severních hranicích oblastí, kde se réva
hospodářsky pěstuje. Po většinu roku zde převládá
mírné středoevropské klima. Úrodu sice občas

ohrozí jarní mrazíky, letní krupobití či nadměrné
srážky v období kvetení, ale průběh zrání, kdy se
střídají podzimní slunné dny s výraznými nočními
poklesy teplot, dává vzniknout jedinečným aromatickým vínům, která díky optimálnímu průběhu
zrání a vhodně zvolenému termínu sklizně hroznů
neztrácejí jemnou kyselinku a buketní látky.
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TOP Vinařský cíl

Bedekr TOP vinařský cíl ukazuje milovníkům vína
místa, kde se pojí víno a zážitek. Jedinečnost místa
a s ním spojený zážitek může mít různou podobu, ať
už je to polohou místa, osobností majitelů, nabídkou
gastronomie, historií nebo architekturou. S tipy pomáhají samotní návštěvníci. Nyní je do bedekru vybráno více než 200 míst z celé České republiky, která
nesou označení TOP vinařský cíl, a další přibývají.

Aby zařízení mohlo používat označení TOP vinařský
cíl, musí splňovat kritéria, která jsou definována
na www.topvinarskycil.cz.
Bedekr nyní píše deset autorů, odborných garantů.
Tito TOP vinařské cíle popisují a ručí za jejich kvalitu.
V týmu autorů jsou například přední sommelieři,
odborníci na vinařskou turistiku, ale také architekt se
specializací na vinařskou architekturu, novináři píšící
o víně. Výhodou pro zařazení do bedekru je jistě
Certifikace vinařské turistiky, udělovaná Národním
vinařským centrem.

Každoročně mohou milovníci vína a vinařské turistiky rozhodnout o nejlepším TOP vinařském cíli.
Hlasování probíhá vždy od 1. 6. do 30. 9. daného
roku. Celoročně pak mohou návštěvníci zasílat svá
hodnocení a také tipy na zajímavé vinařské cíle, které
jim v bedekru chybí.
www.topvinarskycil.cz

Organizátor projektu

Odborný partner
projektu
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VINAŘSKÁ OBLAST
Morava v kostce

Vítejte na Moravě
Vinařská oblast Morava leží na území Jihomoravského a Zlínského kraje, malá část
i kraje Vysočina. Nejstarší vinohradnická oblast
v Česku se pyšní vinařskými tradicemi od dob,
kdy se pod Pálavou dočasně usadily římské legie, které měli základnu poblíž dnes již zaniklé
obce Mušov. Morava byla díky klimatickým
podmínkám odedávna považovaná za oblast
s vynikajícími předpoklady pro výrobu bílých
vín vyznačujících se zajímavým spektrem vůní
a kořenitosti. Souhru vůní a chuti podtrhují
svěží kyseliny povzbuzující k opětovnému
doušku harmonického vína.
Modrým odrůdám pro výrobu červených vín
se dostávalo menší pozornosti, ale v některých
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podoblastech se jim dařilo už dřív a v posledních letech se díky teplejšímu počasí a moderním technologiím jejich význam zvyšuje.
Mapy vinařské oblasti Morava se několikrát
měnily, naposled v roce 2004, kdy rozdělení
vinařských podoblastí upravil vinařský zákon.
Do té doby existovalo deset vinařských oblastí:
Brněnská, Bzenecká, Kyjovská, Mikulovská,
Mutěnická, Podluží, Strážnická, Uherskohradišťská, Velkopavlovická a Znojemská. Z jejich
názvů ostatně vychází i pojmenování a trasy
známých vinařských stezek. Po roce 2004 se
vinařská oblast Morava dělí na čtyři podoblasti:
Znojemskou, Mikulovskou, Velkopavlovickou
a Slováckou.

Nejrozšířenější odrůdy
na Moravě
9,6 %
7,7 %

Veltlínské
zelené

Müller
Thurgau

7,3 %

Ryzlink
rýnský

6,8 %

Ryzlink
vlašský

6,0 %

5,5 %

Frankovka Sauvignon

Nejvýznamnější vinařská oblast České republiky se
táhne od Znojma po Uherské Hradiště. Je tvořena
čtyřmi podoblastmi: Znojemskou, Mikulovskou,
Velkopavlovickou a Slováckou. Zahrnuje 17 529
hektarů vinohradů, což představuje 96 % ploch registrovaných vinic v rámci celé České republiky.
Vinařská oblast Morava je podle legend i archeologických pramenů územím s nejstarší vinohradnickou a vinařskou tradicí u nás. Leží okolo 49. rovnoběžky, stejně
jako třeba vinařská oblast Champagne nebo nejlepší
vinařské oblasti Německa. Tvoří ji 308 vinařských
obcí a 1 142 viničních tratí, které obhospodařuje
přes 17 600 pěstitelů. Nejvíc obcí a pěstitelů naleznete ve Slovácké podoblasti, největší rozlohu vinic
má podoblast Mikulovská, v těsném závěsu s Velkopavlovickou. Největšími vinařskými obcemi jsou Velké
Bílovice, Valtice a Mikulov.
Podle šestiletého měření ve Šlechtitelské stanici vinařské ve Velkých Pavlovicích tu průměrná roční teplota
dosahuje 12,4 °C, průměr ročních srážek je 463 mm
a přibližná roční délka slunečního svitu je 1 700 hodin.
Vegetační období je sice kratší než v jižnějších částech
Evropy, ale zato ve většině let vyniká vyšší tepelnou
intenzitou letních měsíců, což umožňuje pěstování
odrůd s pozdním vyzráváním hroznů. Zrání probíhá
pomaleji, proto se v hroznech koncentruje větší množství aromatických látek. Odrůdové zastoupení téměř
kopíruje celkovou statistiku ČR – vévodí mu Veltlínské
zelené a Müller Thurgau, o další příčky se rovnoměrně
dělí Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, z modrých pak
Frankovka a Svatovavřinecké.
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Morava

vinařská podoblast

Znojemská

Celková výměra: 3 198 ha

Vinařské obce: 90

Znojemská vinařská podoblast zahrnuje
západní část jižní Moravy od Podyjí a východních svahů Českomoravské vrchoviny
přes údolí Dyje, Jevišovky, Jihlavy a dalších
menších řek až k Rajhradu u Brna. Je to
království aromatických bílých vín, jejichž
nekorunovaným králem je Veltlínské zelené,
následované odrůdami Müller Thurgau, Ryzlink rýnský a Sauvignon. Složení půdy a klimatické podmínky vyhovují i Rulandskému
šedému, Tramínu a Rulandskému bílému
či muškátovým odrůdám Muškát moravský
a Irsai Oliver. Podíl modrých odrůd je menší,
ovšem skvělé pověsti se těší originální Svatovavřinecké, Frankovka a Rulandské modré
z okolí Dolních Kounic.
Vinařským centrem podoblasti je královské
město Znojmo. Při toulkách za vínem objevíte řadu zajímavých míst, od znojemského
středověkého podzemí přes rozlehlé sklepy
a vinařské muzeum v Louckém klášteře až
po pitoreskní Malovaný sklep v nedalekém
Šatově. Znojemsko je kolébkou vinařské turistiky; v hlavní sezoně se projedete po vinicích
a vinařstvích se specializovaným Vinobusem
a na řadě míst na vás čekají ochutnávkové stánky: na Rajské vinici ve Znojmě,
v Národním parku Podyjí na slavné vinici
Šobes, na hrádku Lampelberg, v Hnanicích,
ve sklepní uličce ve Chvalovicích nebo u cyklostezky ve Starých vinicích nad obcí Havraníky. Kolem vína se točí také celá řada akcí,
například 8. května Festival vín VOC Znojmo,
kde každý rok vstupují na trh vína historicky
prvního apelačního systému v České republice
z odrůd Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské
zelené. Bez vína se neobejdou ani březnový
Znojemský košt ve Štukových sálech Louckého kláštera ve Znojmě, zářijové Dobývání
dobšických sklípků i Znojemské historické
vinobraní a na konci září burčákový festival
Burčákfest.

Vinařské tratě: 218
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vinařská podoblast

Znojemská
LOUCKÝ KLÁŠTER VE ZNOJMĚ – klášter
založený roku 1190 byl po dlouhá staletí centrem uměleckého, hospodářského a duchovního
života Znojemska. Dnes tu místo premonstrátského konventu, zrušeného za josefínských
reforem, najdete Návštěvnické centrum Znovínu. Při prohlídce navštívíte galerii uměleckých
děl, vinařské a bednářské muzeum a nádvoří
s dochovaným gotickým ambitem. Zážitkem je
prohlídka rozsáhlých vinných sklepů a románsko-gotické krypty pod klášterním kostelem,
která byla příležitostně používána jako domácí
vězení pro potrestané mnichy. Loucký klášter je
zároveň výchozím místem Vinařského turistického programu Znovínu a jednou ze zastávek
znojemského turistického vláčku.
www.znovin.cz

GENOFOND ČR – sbírka odrůd révy vinné,
Genofond České republiky, je vysazena ve viniční trati Nad sklepy, poblíž vinařské obce
Vrbovec. Zahrnuje 290 odrůd, a to jak v současnosti pěstované šlechtěné odrůdy, tak odrůdy
starší a krajové, které nejsou zapsány ve Státní
odrůdové knize. O sbírku pečuje společnost
Ampelos, nejstarší šlechtitelská stanice pro révu
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vinnou ve střední Evropě, založená v roce 1895.
Sídlo společnosti najdete ve vrbovecké sklepní
kolonii, v areálu přibližně 260 vinařských staveb,
který se rozkládá západně od obce pod viniční
tratí Nad sklepy. | www.ampelos.cz
KRAVÍ HORA – jižně od Znojma leží táhlé
návrší s vřesovištěm a vzácnou teplomilnou
vegetací, historická viniční trať, která patří k nejkvalitnějším v České republice. Západní část
přechází do údolí Dyje a do Národního parku
Podyjí, východní část je osázena révou vinnou.
Ze severních svahů se otvírá pěkný výhled
na Znojmo.
ŠOBES – jedna z nejlepších evropských vinic
leží na prosluněném úbočí skalního ostrohu
v meandru řeky Dyje, v srdci Národního parku
Podyjí. Šobeské víno vděčí za své vynikající
vlastnosti především ideálnímu mikroklimatu.
Vinice je přístupná po celý rok, od konce března
do konce září je otevřen ochutnávkový stánek
společnosti Znovín Znojmo.
www.znovin.cz
NOVÝ ŠALDORF A SEDLEŠOVICE – dvě
známé vinařské obce jižně od Znojma vznikly
krátce po založení Louckého kláštera v roce
1190 u brodů přes řeku Dyji. Zdejší obyvatelé
v průběhu šesti století vykopali více než dvě
stovky vinných sklepů. Nejznámější areál Modrých sklepů se rozkládá po obou stranách silnice
směřující na jih, v jeho středu stojí historický kládový lis z 18. století. Název dal sklepům zvláštní
pískovec prostoupený vrstvami s obsahem
jílu modrošedé barvy. Sklepní ulička v Novém
Šaldorfu-Sedlešovicích se 200 sklepy je jednou
z největších a nejmalebnějších na Znojemsku.
Místní vinaři se sdružili do spolku Šaldorfské
sklepy a jejich výborná vína můžete ochutnat
i koupit přímo ve sklepech jednotlivých vinařů.
www.saldorfske-sklepy.cz

MALOVANÝ SKLEP – vinný sklep vyzdobený
fantastickými plastickými malbami je vyhloubený
v pískovcovém svahu nad Šatovem kousek od silnice
na Havraníky. Ač je Malovaný sklep sklepem vinným,
víno se v něm nikdy nevyrábělo ani neskladovalo,
ale měl sloužit jako soukromá vinárna a místo
k příjemnému posezení. Obě strany hlavní chodby
i stěny pěti přilehlých salonků zdobí barevné plastické obrazy mořských panen, trpaslíků, alpských
krajinek a dalších motivů, které vytvořil Maxmillian
Appeltauer, šatovský rodák pověstný výtvarným
nadáním. V Malovaném sklepě pracoval neděli co
neděli plných šestatřicet let a nezastavilo jej ani zranění z druhé světové války, kdy přišel o ruku. V levém
podpaží si přidržoval nádobku s barvou, v pravé ruce
měl štětec a svíčkami připevněnými na klobouku si
osvětloval plochu před sebou.
www.malovany-sklep.cz
DOLNÍ KOUNICE – největší vinařská lokalita
v okolí Brna se proslavila produkcí červených vín,
zejména Frankovky. Vedle romantických zřícenin gotického kláštera Rosa coeli, poutní kaple sv. Antonína
či malé židovské čtvrti s hřbitovem a synagogou si
prohlédněte i sklepy s přízemními a podzemními lisovnami v Tovární ulici anebo v lokalitách Na Závodí
a Za Měšťankou. | www.dolnikounice.cz
DOBŠICE – patřily k největším vinařským obcím Znojemska, v okolí jsou dodnes patrné staré
vinohradnické terasy. Najdete tu tři vinařské sklepní
uličky, další sklepy jsou v jednotlivých usedlostech.
V obci jsou dvě viniční tratě, Pod tratí a U Hájku, kde
se vyskytují vltavíny. Několik pomníků a vinařská
stezka Po stopách Napoleona připomínají bitvu,
která se poblíž Dobšic strhla 11. a 12. července 1809;
právě na dnešní vinici měl francouzský císař svoji
pozorovatelnu. Vína místních vinařů ochutnáte každý rok v únoru při Putování po dobšických sklípcích
a při Dobývání dobšických sklípků v červenci, akci
spojené s rekonstrukcí bitvy.
www.dobsice.cz
IVANČICE – dominantou města s řadou renesančních domů, zbytky středověkých hradeb a židovským hřbitovem je kostel Nanebevzetí Panny Marie
s charakteristickou hranolovitou věží; věž kdysi stála
samostatně a měla obrannou funkci. Zbytky budov

českobratrského sboru s původní věží a odkrytými základy kostela připomínají dobu, kdy se Ivančice staly
významným střediskem Jednoty bratrské. Ve zdejší
tiskárně roku 1562 vznikl Ivančický kancionál, jedna
z nejkrásnějších evropských renesančních knih. Oblíbené jsou také stálé expozice dvou zdejších rodáků,
secesního malíře Alfonse Muchy a herce Vladimíra
Menšíka. Vína z Ivančic a okolí můžete ochutnat například každý rok ve druhé polovině května, kdy se
ve městě konají Slavnosti chřestu. Akce s bohatým
doprovodným programem připomíná časy, kdy bylo
Ivančicko vyhlášenou oblastí pěstování této plodiny.
www.ivancice.cz

MIROSLAV – pověst vypráví, že miroslavští vinaři kdysi pomáhali zakládat vinice v okolí Znojma.
Vína se týká i první zmínka o Miroslavi z roku 1222,
kdy český král Přemysl Otakar I. a jeho manželka
Konstancie písemnou listinou potvrdili věnování
vinného desátku z miroslavských vinic rajhradským
benediktinům. Z historických památek stojí za vidění
zámek, dva kostely a židovský hřbitov ze 16. století.
Nejznámější viniční tratí v okolí jsou Weinperky, ležící
na úpatí Markova kopce. Vína od zdejších vinařů
můžete ochutnat například při březnovém Miroslavském koštu nebo na červencovém Meruňkobraní,
slavnosti, která připomíná tradici pěstování meruněk. | www.mesto-miroslav.cz
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JAROSLAVICE – městečko obklopené rozlehlými
vinohrady leží v údolí potoka Daníž kousek od státní
hranice s Rakouskem. Pozornost si zaslouží renesanční zámek, klasicistní kostel sv. Jiljí a několik areálů
vinných sklepů. Nejstarší je řádek vinných sklepů s lisovnami na západním okraji Jaroslavic, o něco mladší
jsou sklepy v místě zvaném V psím příkopě nebo
U ledárny a dvě uličky u Bažantnice. Vína jaroslavických vinařů můžete ochutnat v srpnu, kdy se koná
Den otevřených sklepů. Vinařskou raritou je sklep,
v němž se nachází vinný archiv firmy Znovín Znojmo.

Tajemný labyrint vzájemně propletených ručně kopaných chodeb skrývá oficiálně nejstarší sbírku archivních vín v České republice. Ve vinotéce jsou uložena
vína podle ročníků od roku 1945 a jednotlivých odrůd
až do současnosti. Skutečným pokladem je zejména
několik posledních lahví Modrého Portugalu, ročník
1945. | www.obec-jaroslavice.cz
HRÁDEK LAMPELBERG – oblíbeným cílem cyklistických i pěších výletů je malebný hrádek uprostřed
vinic, který nechal roku 1860 postavit jaroslavický
zámecký pán Vilém hrabě Hompesch jako vyhlídkový
altán. Lampelberg je zároveň jedinou připomínkou
zaniklé osady Ječmeniště. Od dubna do září tu bývá
otevřen ochutnávkový stánek společnosti Vinařství
Lahofer. Od roku 2012 Lampelberg spojuje téměř
18 km dlouhá naučná stezka s vinicí Šobes.
www.lahofer.cz

LECHOVICE – dominantou obce je barokní
poutní kostel Navštívení Panny Marie. V obci sídlí
Vinné sklepy Lechovice, které zde mají podnikovou
prodejnu, vinotéku, sklep a restauraci, možné jsou
i prohlídky vinných sklepů spojené s řízenou degustací. Raritou je každoroční dražba sektů, které bývají
uloženy ke zrání na teplotně stabilní dno Vranovské
přehrady do hloubky 40 metrů.
www.obec-lechovice.cz | www.vslechovice.cz
ZNOJMO – k jednomu z nejstarších moravských
měst s dávnou vinařskou tradicí neodmyslitelně patří
dvě věže: věž gotického chrámu sv. Mikuláše a 80 m
vysoká Radniční věž z poloviny 15. století. Z jejího
ochozu si můžete prohlédnout historické jádro
i okolí města. V areálu bývalého přemyslovského
hradu, kde sídlí jedna z expozic Jihomoravského muzea ve Znojmě, můžete navštívit románskou rotundu
Panny Marie a sv. Kateřiny z poloviny 11. století. V budově původního pivovaru v předhradí znojemského
hradu, kde se pivo vaří už 300 let, si prohlédnete expozici pivovarnictví a můžete navštívit i zcela novou
Enotéku znojemských vín. Raritou je Znojemské podzemí, rozsáhlé bludiště chodeb a sklepů, budované
od 13. do 17. století. Z přibližně 27 km chodeb je veřejnosti přístupná zhruba 1 km dlouhá klasická trasa
a nově i 3 další adrenalinové. Mezi lákavé cíle se řadí
i prohlídková trasa po Hradebním opevnění, která
vede od Radniční věže přes věže Střelniční, Psí, Prašnou a Novou. Navštívíte také Vlkovu věž, nejmohutnější hranolovou věž původního opevnění, kde sídlí
Informační centrum VOC Znojmo. Vína ochutnáte
buď v přízemí ze speciálního vinného baru anebo
přímo na vyhlídkovém ochozu. Vaší pozornosti by
neměl uniknout ani Loucký klášter s Návštěvnickým
centrem Znovínu Znojmo, obnovená Rajská vinice
s ochutnávkovým stánkem na strmých svazích pod
chrámem sv. Mikuláše, o kterou pečuje Vinařství
Lahofer, a celá řada vináren a vinoték.
www.znojmocity.cz | www.znojemsko.info
HOSTĚRADICE – starobylá vinařská obec je
poprvé připomínána v roce 1200, kdy patřila do majetku louckých premonstrátů. V letech 1237–1486 zde
působila komenda řádu německých rytířů, kterou
dodnes připomíná kamenná gotická budova komturství s raně gotickou kaplí a kryptou, tvořící sou-
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část barokně přestavěné fary. Zajímavostí je kostel
sv. Kunhuty z druhé poloviny 13. století s pohřební
kaplí a kryptou. U Hostěradic se rozkládá největší
viniční trať Znojemské podoblasti Volné pole s celkovou výměrou 142 hektarů. | www.hosteradice.cz
HAVRANÍKY – nad vinařskou obcí se nachází
poutní kaple Panny Marie Bolestné a také pozoruhodná přírodní památka – největší chráněné
vřesoviště na jižní Moravě. Ve Staré vinici na okraji
vřesoviště bývá každoročně od přelomu března
a dubna do konce září otevřen ochutnávkový stánek
Znovínu Znojmo. Areál vinných sklepů najdete na jižním okraji obce. Jsou mimořádně hluboké a dlouhé
až několik set metrů, ale legendám, že sahají až
do Vídně, nevěřte. Do Vídně putoval jen mimořádně
jemný písek vydolovaný při jejich hloubení, který se
používal na kvalitní domovní omítky.
www.havraniky.cz | www.znovin.cz
NÁRODNÍ PARK PODYJÍ – tok Dyje je nejkrásnější mezi Podhradím a Znojmem, kde řeka vytvořila
38 km dlouhé hluboké údolí s nesčetnými meandry.
Na území parku je vyznačeno několik desítek kilometrů značených turistických tras pro pěší a cyklisty.
Navštívit můžete informační středisko v Čížově,
na nejzajímavějších místech parku jsou rozmístěny
informační panely s mapami a dřevěné přístřešky pro
případ špatného počasí. Mezi nejkrásnější místa Podyjí patří Hardeggská vyhlídka, Sealsfieldův kámen
a vinice Šobes. | www.nppodyji.cz
KŘÍŽOVÝ SKLEP PŘÍMĚTICE – vinný sklep
s půdorysem ve tvaru kříže, který patří k největším
na světě, nechali postavit znojemští jezuité v 18.
století. V historickém interiéru je umístěno moderní
sklepní hospodářství pro zpracování bílých vín. Sklep
je přístupný veřejnosti v rámci Vinařského turistického programu společnosti Znovín Znojmo.
www.znovin.cz
VINOBUS – atraktivní projekt VOC Znojmo, speciální vinařský autobus s přívěsem na kola, který v hlavní
sezoně několikrát denně vyjíždí ze Znojma na trasu
dlouhou 45 km. Cestou poznáte znojemská vína,
vinice, vinařství, vinné sklepy i známé sklepní uličky.
Na sedmi stanovištích si v doprovodu profesionálního
průvodce vychutnáte špičková vína originální certifikace vinařů ze Znojemska. | www.vinobus.cz

SÁDEK – součástí vinařského a kulturního centra u Kojetic, které obhospodařuje nejzápadněji
položené moravské vinice, jsou vinice, hotel s restaurací, vinné sklepy, vinotéka, amfiteátr a přírodní
park. Naučná vinařská stezka, otevřená od začátku
května do konce října a přístupná pouze v doprovodu průvodce, vás provede vinicemi, kde je vysázeno několik desítek odrůd révy vinné. Prohlédnete
si také různé typy vedení, opěrných konstrukcí
a řezů, kuriozitou je zahrada léčivých rostlin tradiční
čínské medicíny.
www.vinohrady-sadek.cz
ŠATOV – v městečku se dochovalo několik sklepních uliček; v jedné z nich stojí 300 let starý Moravský
sklípek, provozovaný společností Znovín Znojmo.
Je vyhlášený degustacemi vín, kromě toho můžete
nahlédnout do podzemních privátních archivních
boxů. Za sklípkem je vysazena naučná vinice starých odrůd. Evropskou raritou je Malovaný sklep,
od začátku dubna do konce října je přístupný také
Areál československého opevnění a železné opony
s pěchotním srubem MJ-S 3 Zahrada.
www.technicalmuseum.cz | www.znovin.cz
HNANICE – gotický kostel sv. Wolfganga býval
významným poutním místem; od 13. století sem
přicházeli poutníci z celé Evropy, aby se omyli v zázračných vodách chrámové studánky. V obci se dochovalo více než sto sklepů a lisoven, soustředěných
po obou stranách malebné Sklepní ulice. Na okraji
vinice U kapličky objevíte vyhlídku Devět mlýnů,
která nabízí atraktivní pohled na meandry řeky Dyje
a vinici Šobes. | www.daniz.cz
CHVALOVICE – v údolí nad potokem Daníž si
prohlédněte vinařskou kolonii s více než stovkou
vinných sklepů. Původní vzhled si uchoval jen pozdně barokní sklep z roku 1770, který sloužil jako
desátkový sklep premonstrátského kláštera v Louce
u Znojma. | www.chvalovice.cz
VRBOVEC – největší vinařská obec Znojemské
podoblasti a s velmi aktivním Cechem vinařů Vrbovec, který v obci obnovuje vinařské tradice, pořádá
vinařské akce a vymýšlí atraktivní vinařské projekty
např. legendami opředenou Hroznovou kozu, zábavnou naučnou stezku Hroznové kozy aj.
www.cechvrbovec.cz
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Révu vinnou pěstovali a víno vyráběli
již staří Velkomoravané...

Bohuslav Klíma
je pedagogem katedry historie Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pokud
chceme být přesnější, musíme před jeho jméno
předřadit tituly doc. PhDr. a za něj pak ještě CSc.
Spolu se svými studenty
se věnuje místu, které
mu snad bylo dáno osudem – velkomoravskému
hradišti ve Znojmě. Se
současnými i bývalými
studenty, kteří zde proch á zej í či p ro ch á ze l i
praxí, aby si na vlastní
kůži vyzkoušeli práci archeologa, zde společně
uskutečnili za dlouhých
35 let celou řadu v ýznamných objevů. Ty jsou
vystaveny ve zdejší nevelké expozici. Z pohledu
vinařského bylo nejvýznamnější, když v jednom z hrobů našli u nohou nebožtíka obětinu,
kterou byl asi před tisíciletím vinný hrozen. Z něj
zůstala jen zrníčka, která však dokazují, že ve Velkomoravské době se již na Znojemsku pěstovala
réva vinná.
Můžete přiblížit tento objev? Vyráběli již
tehdy Velkomoravané víno?
Po objevu centrálního velkomoravského pohřebiště na podzim 2007 jsme zahájili poměrně
rozsáhlý výzkum na předhradí vně vlastního
hradiště. Od té doby jsme prozkoumali na šest
set velkomoravsk ých hrobů se zbraněmi
i šperky, které v některých případech jsou na našem území jedinečné. Jednou ze zajímavostí
byl hrob mladého muže, u jehož nohou jsme
v oblasti kotníků našli hromádku zrníček vinné
révy. To vzbudilo samozřejmě velký zájem,
některá média komentovala nález jako objev
nejstaršího moravského vinaře. Zrníčka jsme
nechali datovat v USA, kde určili stáří, které
však nebylo úplně jednoznačné. Rozptyl byl
poměrně značný, jednalo se o cca 11. či 12. století, ale mohlo to být i dříve. Víno do naší oblasti
přinesli Římané a Velkomoravané již pěstovali
šlechtěnou révu, z níž vyráběli víno. Znojmo
není jedinou velkomoravskou lokalitou, kde
byla nalezena zrnka révy vinné, takže pěstování
révy vinné již tehdy nebylo výjimkou.
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Je možné předpokládat ještě nějaký objev,
který by ukázal na vinohradnictví či vinařství této doby?
Lze předpokládat i další objevy. Zrníčka révy
máme také přímo ze sídlištního objektu, z velkomoravské chalupy, z vrstvy, která byla těsně nad
dusanou podlahou. Našli jsme celou řadu zajímavých nádob - jak z pohřebiště, tak ze sídliště.
Jedna z nich měla úzké hrdlo a dala by se nazvat
demižónkem. Do takových nádob se dávalo
většinou víno. Vzhledem k místu nálezu u kostela se dá předpokládat, že láhev fungovala
ve vztahu právě k tomuto kostelu a víno bylo
pro duchovního nedílnou součástí bohoslužby.
Dalšími nálezy, dokazujícími vinařskou tradici,
jsou vinařské nože. Předpokládám, že na nás
ještě čekají obdobné nálezy z 9. či 10. století.
Jaký byl význam tehdejšího znojemského
velkomoravského hradiska?
Nejstarší stopy slovanského osídlení pocházejí
z počátku 8. století, jedná se o první centrum,
které bylo předchůdcem Znojma. Později se
stává centrálním hradištěm na území jihozápadní Moravy. Pravděpodobně zde sídlil velmož
z Mojmírovské dynastie, který spravoval oblast.
Nálezy nejstarších slovanských ostruh z 8. století dokládají přítomnost bojové družiny. V 9.
století se hradiště rozrůstalo na pevnost s dvojitým opevněním na ploše 21 hektarů. Rád bych
ještě objevil hrob velmože s mečem, který tady
na Hradišti prostě musí být.
Máte po náročné celodenní práci v podvečer
ještě chuť na nějaký ten pohárek vína?
Samozřejmě. Taky se studenty. Posedíme,
popijeme, opečeme si špekáčky či na lávovém
kameni si připravím nějaký pokrm. Po práci je
samozřejmě dobré mít i zábavu. Ovšem stále
ubývá posluchačů, kteří mají o tuto archeologickou práci zájem, což mě trochu mrzí.

Hotel Vinice-Hnanice
Vinařství Vinice-Hnanice bylo založeno v roce
2001. V současnosti firma hospodaří na 300 hektarech vlastních mladých vinic a nabízí vína s certifikátem VOC i vína oceněná na řadě soutěží. V roce

2013 vyrostl na místě bývalé vojenské roty Devět
mlýnů luxusní čtyř a půl hvězdičkový vinařský hotel, zaměřený na cykloturistiku a ochutnávky vín
ze zdejšího vinařství. Moderní hotelový komplex
stojí v malebném místě uprostřed rozlehlých vinic,

na úpatí národního parku Podyjí, jen pár stovek metrů od údolí řeky Dyje a vinice Šobes, jedné z nejstarších a nejznámějších tuzemských vinic. Hotel nabízí
celkem 46 lůžek, kromě dvoulůžkových pokojů jsou
připraveny i dvou a čtyřlůžkové apartmány. Součástí
hotelu je restaurace s kapacitou až devadesát hostů,
dalších devadesát míst nabízí překrásná terasa
s neopakovatelnou vyhlídkou na okolní viniční tratě
a Národní park Podyjí. O jedinečnou kvalitu nabíze-

ných pokrmů se stará profesionální tým kuchařských
mistrů. Základem filozofie personálu restaurace je
prvotřídní kvalita a čerstvost používaných surovin.
Zážitková gastronomie, kterou Hotel Vinice Hnanice
nabízí, spočívá ve vytvoření neopakovatelného
zážitku nejen z chuti jídla, ale i z jeho vzhledu a prezentace. Několikrát ročně se tu pořádají sezonní akce

zaměřené na snoubení vína a gastronomie. Restaurace je otevřena od 7 do 22 hodin, o víkendu ještě
o hodinu déle. Při své návštěvě můžete ochutnat vína
a piva z produkce Vinice Hnanice, v hlavní sezoně je
k dispozici degustační stánek a také druhá restaurace
Pivovar. Kromě toho si lahvová vína můžete koupit
nepřetržitě v hotelové recepci.

Hotel Vinice Hnanice
Hnanice 132, 669 02 Hnanice
tel.: 702 206 684
e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz
ww.vinice-hnanice.cz
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... a něco navíc
tipy na výlety

s Dětmi
Hrad Bítov – romantick ý hrad (otevřený
od dubna do října) nad Vranovskou přehradou. Vystavená kolekce padesáti vycpaných psů je zapsána
v Guinessově knize rekordů jako nejrozsáhlejší
na světě. Hradní restaurace, sklep strašidel, vinotéka,
výstavní síň. V blízké obci Bítov najdete sportovně-rekreační areál Rumburak s rozhlednou anebo
odborníky oceňovaný Hasičský pivovar.
www.hradbitov.cz
www.restaurantrumburak.cz

Hrad Cornštejn – zřícenina hradu ze 14.
století nad Vranovskou přehradou, postaveného
k ochraně moravsko-rakouských hranic, je přístupná
pouze v letních měsících. Koná se tu řada akcí s historickým programem a zábavou pro děti, prohlédnout
si můžete i sklepení obou paláců s tematickými
expozicemi; prohlédnete si třeba kuchyni a hladomornu s mučicími nástroji.
www.muzeumznojmo.cz
VODÁCK Y SPLAVNÁ DYJE – pro rodiny
s dětmi anebo pro vodácké začátečníky začíná ideální úsek řeky Dyje pod hrází Znojemské přehrady.
Ve Staré vodárně si můžete půjčit veškeré vodácké
vybavení a využít jedno ze 3 vodáckých tábořišť. Ty
další jsou pak v Krhovicích a v Hrádku, odkud zpět
do Znojma jezdí v létě speciální vodácký autobus. Dá
se však doplout až na Novomlýnské nádrže.
www.pujcovna.vodaci.org

Koupaliště Únanov a Louka – letní
koupaliště; v Únanově jde o areál se skluzavkou,
divokým kanálem, tobogánem a řadou vodních
atrakcí, ve Znojmě najdete plavecký a rekreační bazén s travnatými odpočinkovými plocham, dětské
brouzaliště a hřiště na plážový volejbal, streetball
a nohejbal.
www.obecunanov.cz
www.plovarnalouka-znojmo.cz

Vodní mlýn Slup – renesanční vodní mlýn
s expozicí mlynářství (pobočka Technického muzea
v Brně, otevřeno od dubna do října).
www.technicalmuseum.cz

Nechte se unést
chutěmi, které vám
Znojmo nabízí
Nejsou to jen víno, pivo a okurky, jež ho činí
známým a dodávají mu na své jedinečnosti.
Znojmo je především místem, kde na vás
dýchne historie. Poznejte jeho romantická
zákoutí, jeden z největších podzemních
labyrintů ve střední Evropě nebo řadu dalších
významných památek. Okouzlí vás i okolní
příroda, cíl mnoha turistů, cyklistů a vodáků.
Užijte si krásy Národního parku Podyjí či
úrodných vinic v okolí města. Nebo zavítejte
na některou z kulturních akcí, které se zde
během roku konají.

M uzeum motorismu ve Z nojmě
– v bývalé elektrárně na břehu řeky Dyje jsou vystaveny automobily, motocykly, jízdní kola a další
dopravní prostředky a motoristické doplňky (otevřeno celoročně).
www.muzeum-motorismu.cz

Znojmo je srdcem
Znojemské vinařské
podoblasti
Může se pyšnit zavedením prvního apelačního
systému v České republice VOC Znojmo – Vína
Originální Certifikace, tedy označování vín
podle místa jejich původu. Pro Znojemsko jde
o vína odrůd SAUVIGNON, RYZLINK RÝNSKÝ
a VELTLÍNSKÉ ZELENÉ. Tradice pěstování
vinné révy a výroby vína tu sahá až do
9. století. Všudypřítomné vinice a sklípky v okolí
města jsou ideálním cílem k jejich ochutnání.
K cestě za nimi můžete využít Vinobus, první
linkový autobus u nás, který vás zaveze přímo
k vinařům a mezi vinice. Tou nejznámější je
Šobes, ležící na území národního parku Podyjí,
nad malebnými meandry řeky Dyje.
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Znojmo, druhé největší město Jižní Moravy,
je jedinečné historické místo s impozantní
polohou nad řekou Dyjí. První písemná zmínka
o Znojmě pochází z 11. století, v roce 1226 bylo
Přemyslem Otakarem I. povýšeno na královské
město. Historii lze ve městě vycítit na každém
kroku, měšťanské domy a paláce v celé
městské památkové rezervaci, která zde byla
vyhlášena v roce 1971, vytvářejí ukázkovou
učebnici všech stavebních slohů. Ve Znojmě
najdete i dvě národní kulturní památky –
rotundu sv. Kateřiny a Loucký klášter.

Ve Znojmě si své zážitky
vychutnáte všemi
smysly
Zažijte neopakovatelnou atmosféru kulturních
a společenských akcí, které se během roku
ve Znojmě konají. Nejznámější a nejvíce
navštěvovanou z nich je bezesporu zářijové
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ,
velkolepý svátek vína, svého druhu největší
akce v České republice. Velké oblibě se těší
Májové slavnosti, letní Hudební festival,
červnové Pivní slavnosti či srpnové Slavnosti
okurek. Neméně navštěvované jsou vinařské
akce spojené s degustací vín, jako jsou různé
košty nebo otevřené sklepy ve vinařských
obcích v okolí Znojma. Bohatý program během
roku nabízí i znojemské Městské divadlo, v době
divadelních prázdnin pak srpnový festival
Znojmo žije divadlem.
znojemskabeseda.cz

... a něco navíc
prodloužený víkend

další tipy na výlety

na kole Znojemskem

Znojemskem

1. d
 en: Znojmo – Dyje – Tasovice – Slup – Jaroslavice – Chvalovice – Hnanice
2. d
 en: Hnanice – Devět mlýnů – vinice Šobes – Nový
Hrádek – Vranov nad Dyjí – Lančov – Cornštejn –
Bítov
3. d
 en: Bítov – Štítary – Šumná – Boskovštejn – Jevišovice – Hluboké Mašůvky – Přímětice – Znojmo

Vranovská přehrada – rekreační oblast
na Dyji s 30 km dlouhým přehradním jezerem. Vyhlídkové plavby, restaurace, ubytování.
www.navstivtevranovsko.cz

Délka trasy: 135 km

První den poznáte vinařskou oblast, ve druhém dni
projedete Národní park Podyjí a navštívíte Vranovskou
přehradu, poslední den je věnován Jevišovicku a poutnímu místu Hluboké Mašůvky. Po celé trase můžete navštívit řadu zajímavých objektů – například muzeum
motocyklů v Lesné, hrady Bítov a Cornštejn či zámek
ve Vranově nad Dyjí.
www.znojemsko.info

ODHAL
SKRYTÉ KRÁSY
JIŽNÍ MORAVY
inspirace na cesty | cyklovýlety | akce

Vranov nad Dyjí – městečko pod hrází Vranovské přehrady, na skále nad ním stojí impozantní
barokní zámek (otevřený od dubna do října; výstavy,
vinárna, kavárna).
www.zamek-vranov.cz, www.vranov-nad-dyji.eu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
POŘÁDANÉ
V NÁRODNÍM VINAŘSKÉM
CENTRU
Nový Hrádek – zřícenina středověkého hradu
s vyhlídkou do údolí Dyje (otevřeno od května
do září); jediná národní kulturní památka ČR v první,
nejpřísněji chráněné zóně Národního parku Podyjí.
www.hrad-novyhradek.cz
Zámek Uherčice – renesanční zámek se štukovou výzdobou interiérů a rozsáhlým anglickým
parkem (otevřeno od dubna do října).
www.zamek-uhercice.cz

Úvod do degustace vína
Degustace vína – věda i umění
Sommelier junior
Moderní vinař
Vinařský marketing
PR ve vinařství
Výcvik a výběr odborných
senzorických posuzovatelů pro
senzorickou analýzu vín podle
ČSN ISO 8586
Termíny kurzů najdete na

www.vinarskecentrum.cz
v sekci Kurzy a semináře.
Benediktinské opatství Rajhrad –
rozsáhlý barokní areál s celoročně přístupným
chrámem sv. Petra a Pavla a Památníkem písmenictví
na Moravě.
www.rajhrad.cz/benediktini
jizni-morava.cz

@southmoravia

Národní vinařské centrum, o.p.s.
Sobotní 1029, 691 42 Valtice
tel./fax: +420 519 352 072
e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz
www.vinarskecentrum.cz

kudy a kam

co a kdy

týdenní pobyt

FESTIVAL VÍNA VOC ZNOJMO

na Znojemsku
První část sedmidenního putování strávíte ve Znojmě. V dalších dnech se seznámíte s okolím Vranovské
přehrady, zavítáte k nejsevernějším vinicím Znojemské vinařské podoblasti, procestujete křížem krážem
vinice Znojemska a poznáte také unikátní památku
UNESCO – židovskou čtvrť Zámostí v Třebíči.

1. den
Znojmo – prohlídka města (historické centrum, Radniční věž, podzemí, Znojemský hrad – rotunda, muzeum,
Loucký klášter) – Přímětice (Křížový sklep, památník
Prokopa Diviše), v létě plovárna Louka nebo aquapark
Únanov
2. den
Znojmo – Nový Šaldorf (vinné sklepy) – Havraníky (vinice) – Šatov (Malovaný sklep, Moravský sklípek, pěchotní
srub) – Hnanice (vyjížďky na koni, kostel sv. Wolfganga) – večerní procházka k vinici Šobes – Znojmo
3. den
Znojmo – Lesná (muzeum motocyklů, větrný mlýn)
– Vranov nad Dyjí (zámek) – Lančov – Cornštejn (zřícenina hradu) – Podhradí nad Dyjí (zřícenina hradu
Frejštejn) – Uherčice (zámek) – Vranovská přehrada

4. den
Bítov (hrad) – Moravské Budějovice – Jaroměřice nad
Rokytnou (zámek) – Kojetice (Vinařské a kulturní centrum Sádek) – Třebíč (bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť
Zámostí, židovský hřbitov)
5. den
Třebíč – Dalešice (pivovar z Postřižin) – Dukovany (jaderná elektrárna, expozice ČEZ) – Moravský Krumlov
(zámek) – Ivančice (muzeum A. Muchy, židovský hřbitov, rozhledna Réna)
6. den
Ivančice – Dolní Kounice (klášter Rosa coeli, židovská
synagoga a čtvrť, židovský hřbitov, hrad a zámek, vinice) – Miroslav (židovský hřbitov, vinice Weinperky) –
Hostěradice (vinice Volné pole) – Lechovice (prohlídka
vinných sklepů, poutní kostel)
7. den
Vrbovec (Genofond révy vinné) – Slup (vodní mlýn,
technická památka) – Lampelberg (vinice) – Jaroslavice
(archiv vín) – Hrušovany nad Jevišovkou (zámek Emín)

Značku VOC nesou vína ze tří úspěšných odrůd Znojemska – Sauvignonu, Ryzlinku rýnského a Veltlínského
zeleného. Vína VOC vstupují pravidelně na trh začátkem května v rámci Festivalu vína VOC Znojmo. Akce navazuje na tradici znojemského spojování kultury s vínem. Ochutnávka nově certifikovaných vín VOC Znojmo.
Během ochutnávky můžete kromě VOC vín vychutnávat také cimbálovou a etnickou muziku, folklorní vystoupení a gastronomii znojemských restaurací.

Kdy a kde: Znojmo, 8. května, www.vocznojmo.cz

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ
Velkolepá slavnost, která se odehrává v historickém jádru Znojma, připomíná středověkou slávu královského
města. Desetitisíce návštěvníků se vrací do atmosféry květnových dnů roku 1327, kdy do města přijel český
král Jan Lucemburský s manželkou Eliškou Přemyslovnou a královským dvorem. Stylovou přehlídku hudby,
tance a zábavy doprovází bohatý program – průvody několika set postav v dobových kostýmech, středověký
jarmark, vojenské ležení, vystoupení kejklířů, žonglérů a skupin historického šermu, rytířské turnaje, divadla,
soutěže pro děti a ohňostroj. Samozřejmostí jsou ochutnávky vín a burčáku, duchovní program v kostelech sv.
Michala a sv. Mikuláše i výstava Znojemsko – zahrada Moravy.

Kdy a kde: Znojmo, září, www.znojemskevinobrani.cz

VÝLETY KRAJEM VÍNA
Seriál 10 cyklovýletů po Moravských vinařských stezkách s názvem Krajem vína vás od dubna do října během 10 sobot zavede do všech vinařských regionů jižní Moravy. Objevíte krásu sluncem zalité krajiny, zažijete
přátelskou atmosféru při setkání s vinaři a odhalíte tajemství vína přímo ve sklepech a sklepních uličkách.
Ve Znojemské vinařské podoblasti se můžete v rámci seriálu vydat na Tour de burčák po vinařských stezkách
Znojemska.

Kdy a kde: Znojemsko, září, www.vinarske.stezky.cz

BURČÁKFEST
Pokud si chcete opravdu pochutnat na pravém dobrém burčáku a kvalitním vínu a k tomu ještě posedět
v příjemném prostředí s nezapomenutelnou atmosférou, pak je burčákový festival tou pravou akcí, která se
koná na nádvoří Louckého kláštera ve Znojmě. Během programu si můžete užít spousty hudební produkce
a v neposlední řadě také tradiční šlapání hroznů bosýma nohama.

Kdy a kde: Znojmo, konec září, www.burcakfest.cz

Co a kdy

ve vinařské podoblasti Znojemské
SLUŽBY OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
Vinaři v řadě vinařských obcí drží během léta (a mnohdy i déle) stálou službu - to abyste mohli zavítat do vinného sklepa, když už se za vínem na jižní Moravu vydáte. V těchto obcích můžete navštívit alespoň jeden vinný
sklep ve stanovenou otevírací dobu od pátku do neděle a ve zbývajících dnech týdne po předchozí domluvě.
S touto službou se ve Znojemské vinařské podoblasti setkáte v rámci akce Vrbovecké sklípky o víkendech.

Kdy a kde: Vrbovec, květen–září, www.cechvrbovec.cz

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ

festival vína voc znojmo

Výlety krajem vína – Tour de burčák

den znovin walkingu

DEN ZNOVÍN WALKINGU
Sobotu můžete prožít na turistických trasách s holemi při Znovín Walkingu v nádherné vinorodé krajině a samozřejmě i při víně. Zaregistrujete se na fotbalovém hřišti v Hnanicích, vyberete jednu ze dvou nabízených
tras a je jen na Vás, zda zvolíte procházku s průvodcem, anebo individuální, po Vámi zvolené trase. Na čtyřech
ochutnávkových stáncích můžete ochutnat několik zajímavých vín.

Kdy a kde: Hnanice, Národní park Podyjí, polovina dubna, www.znovin.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM VOC ZNOJMO
Informační centrum VOC Znojmo najdete ve Vlkově věži na Kollárově ulici. Ve Vlkově věži je možné nejen
zakoupit vína vinařů VOC Znojmo či degustovat ze speciálního vinného baru, ale hlavně tu jsou k dispozici
nepřeberné množství informací o vinařství a vinařských akcích na Znojemsku. Vlkova věž mimo jiné nabízí
vyhlídku z věže s degustací vín.

Kdy a kde: Znojmo, duben–říjen, www.vocznojmo.cz
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Kompletní přehled vinařských akcí na www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Legenda:

vinných sklepů a vinoték
Dobšice

seznam vinařství,

Vinařství LAHOFER, a.s.
Dobšice, Brněnská 523, 671 82, tel.: 515 242 756
e-mail: vino@lahofer.cz, www.lahofer.cz

Název vinařského zařízení
vinařská obec, adresa zařízení, PSČ, telefony
e-mail a webové stránky

VINO HORT s.r.o.

Zařízení, která splnila kriteria certifikace služeb vinařské turistiky realizované Národním vinařským centrem
a Nadací Partnerství. Jedná se o zařízení, která reprezentují to nejlepší z vinařské turistiky na Moravě.
Více o certifikaci na www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Certifikované vinařství

Certifikované ubytování s vinařskou tematikou

Certifikovaný vinný sklep

Certifikovaná restaurace s vínem

Certifikovaná vinotéka

Dobšice, Leska 69, 671 82
tel.: 602 149 445, 603 343 683
e-mail: info@vinohort.cz
www.vinohort.cz
Dolní Kounice

Certifikované služby vinařské turistiky

Vinařství VINO HORT bylo založeno roku 1999.
Vinný sklep se nachází v Dobšicích u Znojma.
Hrozny pocházejí z předem dohodnutých vinic.
Klademe důraz na výběr zdravé suroviny s fyziologickou vyzrálostí. Základem naší filozofie se stala
dvě důležitá slova: Odrůda & Poloha.

Přemysl Slunský – VINNÉ SKLEPY ROSA COELI DOLNÍ KOUNICE
Dolní Kounice, Zámecká 44/2, 664 64, tel.: 731 199 466, 604 742 479
e-mail: info@rosacoeli-vino.cz, www.rosacoeli-vino.cz
Sklep u Dvořáků
Dolní Kounice, Hlavní 6, 664 64, tel.: 546 421 253, 603 512 453
e-mail: udvoraku@seznam.cz, www.sklep-u-dvoraku.cz

Občerstvení – zařízení má ve stálé nabídce nebo
na objednání možnost studeného či teplého občerstvení.

Vinný sklep – posezení přímo v prostorách vinného
sklepa nebo lisovny s možností degustace vín a občerstvením.

Pravidelná provozní doba – zařízení má pravidelnou otevírací dobu.

Vinotéka – specializovaný obchod s vínem s nabídkou zejména tuzemského lahvového vína, firemní
prodejny vín, obecní vinotéky atd.

Nepravidelná provozní doba – návštěvu zařízení
je potřeba nejdříve telefonicky domluvit.

Ubytování – hotel, penzion, popř. jiné ubytování
přímo spojené s prostorami vinařství či vinného
sklepa.

Vinařství Musilovi
Dolní Kounice, Skalní 49, 664 64, tel.: 603 265 636
e-mail: vinarstvi.musilovi@seznam.cz, www.vinarstvimusilovi.cz
Havraníky

Vinařství – výrobce vína, je u něj možné zakoupit
víno, většinou s možností degustace nabízeného
vína.

Vinice Na Skalce
Havraníky 142, 66902, tel.: 732 414 433
e-mail: vinicenaskalce@seznam.cz

Hnanice

Ostatní služby vinařské turistiky

THAYA vinařství, spol. s.r.o
Hnanice, Pod Skálou 106, 669 02, tel.: 725 547 406
e-mail: info@vinarstvithaya.cz, www.vinarstvithaya.cz
VINICE – HNANICE s.r.o.

Služby vinařské turistiky jsou řazeny abecedně dle vinařských obcí a názvu zařízení.

Borotice

Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
Borotice 76, 671 78, tel.: 777 173 589
e-mail: info@vslechovice.cz, www.vslechovice.cz

Božice

Vinařství Sedmera – 7eRA
Bohutice 15, 671 76, tel.: 605 941 358
e-mail: 7era@seznam.cz, www.7era.cz

Vinný sklípek
Božice, 671 64, tel.: 723 485 161
e-mail: cadaji@seznam.cz

Dobšice

Bohutice

Služby vinařské turistiky

Penzion Černý sklep
Penzion (** Superior) ve vinařské obci Dobšice u Znojma (provoz zahájen 1. 7. 2010) je umístěn ve starobylé sklepní uličce. Součástí objektu penzionu je i vinný sklep – ručně hloubená
původní pískovcová chodba, kde jsou uložena vína, která jsou nabízena ve stylově vybavené
vinárně penzionu – vína výlučně z produkce místních vinařství (Hort, Lahofer, Waldberg aj.). Součástí nabídky vinárny jsou i řízené degustace nabízených vín. Po dohodě lze navštívit sklepy místních
drobných vinařů.

Dobšice, Dyjská 85, 671 82
tel.: 602 775 184, 515 230 862
e-mail: cerny.sklep@seznam.cz
www.cernysklep.cz
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Firma byla založena v roce 2003. Naše firma vyrábí
vysoce kvalitní vína odrůd Sauvignon, Pálava, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené aj. Jsme členy VOC
Znojmo.

Hnanice 132, 669 02
tel.: 724 081 142, 602 768 744
e-mail: kasparek@vinice-hnanice.cz
www.vinice-hnanice.cz
VINICE – HNANICE s.r.o. – vinný sklep
Vinařství Vinice-Hnanice bylo založeno v roce 2001. O dva roky později bylo vysazeno prvních
103 hektarů vinic v Hnanicích, a tím byla obnovena historie vinařství v obci. V současnosti
firma hospodaří v Hnanicích na 150 hektarech mladých vinic v tratích Knížecí vrch, Fládnická,
U Chlupa a U kapličky s odrůdovou skladbou Sauvignon, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Tramín
červený, Pálava, Rulandské modré a Zweigeltrebe.
Vedle toho obhospodařuje dalších 114 hektarů
ve Vrbovci a v Jaroslavicích. Vinařství je schopné
vyrobit půl milionu lahví ročně.

Hnanice, Sklepní, 669 02
tel.: 602 768 744, 702 206 684
e-mail: hamzova@vinice-hnanice.cz
www.vinice-hnanice.cz
Vinný sklep „Osada havranů“
Hnanice, Sklepní 107, 669 02, tel.: 731 472 106, 608 025 853
e-mail: hnanice@osadahavranu.cz, www.osadahavranu.cz
Vinný sklep „U sedmi andělů“
Hnanice 97, 669 02, tel.: 515 232 556, 607 530 545, e-mail: vino7andelu@seznam.cz,
www.skleepek.cz/sklipek/368-vinny-sklep-u-sedmi-andelu
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Vinařství Líbal, s.r.o.
Horní Dunajovice 85, 671 34, tel.: 736 225 204
e-mail: info@vinolibal.cz, www.vinolibal.cz

HOTEL WEISS
Lechovice 56, 671 63, tel.: 602 222 360, 728 250 291
e-mail: weisshotel@gmail.com, www.hotelweiss.cz

MIKÁČKOVA VINOTÉKA
Hrušovany nad Jevišovkou, Znojemská 496, 671 67, tel.: 775 145 202
e-mail: vinoteka.hrusovany@seznam.cz, www.mikacek.webnode.cz

Vinařství Kacetl
Mackovice 21, 671 78, tel.: 776 494 079
e-mail: michalkacetl@seznam.cz, www.vinarstvikacetl.cz

Adámkovi Bílý sklep
Chvalovice 33, 669 02, tel.: 515 230 144, 604 209 388
e-mail: adamkovi@bilysklep.cz, www.bilysklep.cz

AGRODRUŽSTVO Miroslav (Víno PERK)
Miroslav, Nádražní 1207, 671 72, tel.: 736 221 214
e-mail: tomas@perk.cz, www.perk.cz

Rodinné vinařství DeVino
Chvalovice, sklepní ulička č.ev. 9, 669 02, tel.: 603 248 313, 603 188 677
e-mail: ric@devino.cz, www.devino.cz

NATURVINI
Miroslav, Vinařská 1271, 671 72, tel.: 774 809 070
e-mail: naturvini@naturvini.cz, www.naturvini.cz

Vinařství SIMENON
Chvalovice, sklepní ulička 101-102, 669 02, tel.: 737 439 155
e-mail: kovalsky@vinarstvisimenon.cz, www.vinarstvisimenon.cz

Vinařství HANZEL, s.r.o.
Miroslav, Malinovského 33, 671 72, tel.: 725 749 408
e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz, www.vinarstvihanzel.cz

Vinařství WALDBERG s.r.o.

Vinotéka Merlot v Miroslavi
Miroslav, nám. Svobody 8, 671 72, tel.: 739 089 248, 777 628 193
e-mail: zamecnictvikrejci@seznam.cz

Vinařství Markel
Jaroslavice, Znojemská 245, 671 28, tel.: 724 758 846
e-mail: info@markelwinery.cz, www.markelwinery.cz
Vinařství Mühlberger
Jaroslavice, Havlíčkova 331, 671 28, tel.: 773 106 454
e-mail: info@muhlberger.eu, www.muhlberger.eu
Vinařství Pekárek
Jaroslavice, Mlýnská 4, 671 28, tel.: 606 467 525, 602 744 949
e-mail: vinarstvipekarek@seznam.cz, www.vinarstvipekarek.cz
Vinařství Žiška
Jaroslavice, Znojemská, 671 28, tel.: 777 018 294
e-mail: a.ziska@seznam.cz, www.vinarstviziska.cz
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Vinotéka u Kláštera
Moravský Krumlov, Palackého 122, 672 01, tel.: 515 323 018, 605 801 282
e-mail: info@zss-corporation.com, www.zss-corporation.com

Nové Bránice

Ivančice

Vinařství Roman Komarov
Ivančice, Luční 13, 664 91, tel.: 603 361 031
e-mail: vinokom@volny.cz, www.vinokomarov.cz

Jaroslavice

Chvalovice ev.č. 58, 669 02
tel.: 601 215 202, 608 881 692
e-mail: objednavky@waldberg.cz
www.vino-waldberg.cz

Vinařství Jan Plaček
Moravské Bránice 348, 664 64, tel.: 723 067 276, 737 109 064
e-mail: info@vinoplacek.cz, www.vinoplacek.cz

FOVIN, s.r.o.
Nové Bránice 37, 664 64, tel.: 603 726 386
e-mail: miroslav.forman@volny.cz
Vinařství Trpělka & Oulehla
Nové Bránice 39, 664 64, tel.: 603 834 166, 603 111 848
e-mail: info@reginacoeli.cz, www.reginacoeli.cz
ARTE VINI
Arte Vini si klade za cíl nabízet vína nejlepší kvality, která vychází z nejlepších tradic moravského vinohradnictví a vinařství. Vinice jsou obhospodařovány ekologicky a v rovnováze;
ve sklepě používáme vysoký podíl řemeslné práce a přírodní postupy; etikety vín jsou umělecky ztvárněny. Jako připomenutí moravských tradic
označujeme naše vína jako „moravské zemské
víno“. Zvláště důležité je pro nás využívání starobylých místních odrůd, jako například Veltlínské
zelené, jejíž první výskyt je doložen na Znojemsku
pod názvem „Manhartsrebe“.

Nový Šaldorf-Sedlešovice
Nový Šaldorf 29/S, 671 81
tel.: 725 323 581, 775 044 075
e-mail: info@artevini.cz, www.artevini.cz
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Nový Šaldorf-Sedlešovice

Vinařství Waldberg Vrbovec s.r.o. bylo založeno v roce 1994. Viniční tratě poskytující hrozny
pro vinařství se rozkládají jižně od Znojma v okolí obcí Vrbovec, Dyjákovičky a Chvalovice.
Jsou zde obhospodařovány viniční tratě Waldberg, Slunný vrch, U sv. Urbana, Dívčí hora,
Ořechový vrch a další. Ve sklepním hospodářství
ve chvalovické sklepní uličce vyrábíme za použití
moderní technologie i tradicí prověřených postupů
kvalitní a odrůdově typická vína jakostní, přívlastková a také vína VOC. Vína ukládáme v pískovcovém sklepě z roku 1770.

Jezeřany-Maršovice

Vinařství Hevera
Kuchařovice 296, 669 02, tel.: 776 107 321
e-mail: vinarstvi.hevera@seznam.cz

Kojetice

Horní Dunajovice

AGRA Horní Dunajovice a.s.
Horní Dunajovice 38, 671 34, tel.: 723 800 168, 515 273 227
e-mail: vino@agra-hornidunajovice.cz, www.agra-hornidunajovice.cz

Kuchařovice

Vinařské a kulturní centrum Sádek
Kojetice 169, 675 23, tel.: 568 882 883, 725 511 198
e-mail: info@vinohrady-sadek.cz, www.vinohrady-sadek.cz

Lechovice

Víno Šťastný
Hodonice, Polní, 671 25, tel.: 728 361 235
e-mail: info@stastnyjiri.cz, www.stastnyjiri.cz

Mackovice

Vinné sklepy Maršovice v.o.s.
Jezeřany-Maršovice 240, 671 75, tel.: 515 337 443, 777 695 292
e-mail: vsmarsovice@vsmarsovice.cz, www.vsmarsovice.cz

Miroslav

Hodonice

Vinařství Špillar
Hodonice, Školní 197, 671 25, tel.: 515 222 094, 603 515 815
e-mail: uspillaru@centrum.cz, www.uspillaru.cz

M. Bránice

Perla vín
Jezeřany-Maršovice 238, 671 75, tel.: 776 149 278
e-mail: janrozek@seznam.cz, www.perlavin.cz

M. Krumlov

Hnanice

Vinný sklípek U Jiřího ze Znojma
Hnanice, Sklepní, 669 02, tel.: 723 685 551
e-mail: jiridocek@seznam.cz

Hrušovany

vinných sklepů a vinoték

Chvalovice

seznam vinařství,

Agrodružstvo Nový Šaldorf – MODRÝ SKLEP
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Znojmo 2791, 671 81, tel.: 515 227 046, 724 219 230
e-mail: modrysklep@modrysklep.cz, www.modrysklep.cz

Vinařství Motl Vladimír
Nový Šaldorf-Sedlešovice 88/S, 671 81, tel.: 728 255 898
e-mail: vinarstvimotl@seznam.cz, www.vinarstvimotl.cz

Dobrá Vinice
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf, Znojmo Popice č.ev 80, 669 02
tel.: 602 207 308, 602 207 307, e-mail: andrea@dobravinice.cz, www.dobravinice.cz

Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf č. 47/S, 671 81, tel.: 775 989 890,
777 179 462, e-mail: info@pialek.cz, www.pialek.cz

E.MI.VINO – Emílie Blahušková
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf 121/s, 671 81, tel.: 602 795 587,
607 527 982, e-mail: emilie.blahuskova@seznam.cz, www.emivino.cz

Vinea Znojmo, spol. s r.o.
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf 68/S, 671 24, tel.: 731 737 753, 737 440 753
e-mail: info@vineaznojmo.cz, www.vineaznojmo.cz

Fišer Jaroslav
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf 117, 671 81, tel.: 603 957 132, 515 243 819
e-mail: Vinarjarda@seznam.cz

Vinný sklep Koníček
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf 72/S, 671 81, tel.: 732 118 554, 732 945 953
e-mail: rostislav.konicek@seznam.cz, www.vinarstvikonicek.cz

Krásný Sklep
Nový Šaldorf-Sedlešovice 30/S, 671 81, tel.: 775 678 922
e-mail: jana@krasnysklep.cz, www.krasnysklep.cz

Víno Náprava

Markovy vinné sklepy, Vinařství Jan Marek
Olbramovice 340, 671 76, tel.: 604 216 654
e-mail: vino-marek@seznam.cz, www.vinotour.cz

VÁŠ SKLEP – vinný sklep a penzion
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf sklep 76/S, 671 81, tel.: 608 768 168
e-mail: vassklep@centrum.cz, www.vassklep.cz

Rodinné vinařství Eliška Čeperová a Pavel Matouš
Olbramovice 25, 671 76, tel.: 731 469 324
e-mail: matous.vino@seznam.cz, www.vinoolbramovice.cz

Vinařství Dobrovolný
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf 92/s, 669 02, tel.: 603 889 022
e-mail: vinarstvi.dobrovolny@seznam.cz, www.vinarstvi-dobrovolny.cz

Vinařství Roman Polák – ROMANS manufacture s.r.o.
Popice 6035, 669 02, tel.: 602 561 546
e-mail: vino@romanpolak.cz, www.romanpolak.cz

Vinařství Josef Vítek
Nový Šaldorf-Sedlešovice 72/S, 671 81, tel.: 606 740 003
e-mail: info@cvns.cz, www.modre-sklepy.cz

RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ vinné sklepy
Rajhrad, Štefánikova 69, 664 61, tel.: 547 230 039
e-mail: info@rajhradskeklasterni.cz, www.rajhradskeklasterni.cz

Vinařství Karel Šmudla – Cech vinařů
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf 167/s, 671 81, tel.: 736 541 778,
736 541 972, e-mail: vinarstvi.smudla@seznam.cz, www.vinarstvismudla.cz

VÍNO TICHÝ s.r.o.
Rybníky 1, 672 01, tel.: 515 320 625, 602 510 030
e-mail: lukas@vinotichy.cz, www.vinotichy.cz

Vinařství Špalek

Vinařství Barabáš Jiří
Strachotice, Strachotice 361, 67129, tel.: 603 305 479
e-mail: dana.neubauerova@seznam.cz, www.vinarstvibarabas.cz

Rodinné BIO vinařství, hospodařící na 10 ha vinic na Kraví hoře u Znojma. Jako vůbec první
vinařství na Znojemsku zavedlo gravitační zpracování hroznů v novém, avšak historicky pojatém sklepě v Novém Šaldorfu. Kromě tradičních
bílých, růžových a červených vín vyrábí i vína speciální, jako vína ledová, vína zrající na kvasnicích
a v dubových sudech (sur lie) či vína likérová (Šaler). Vinařství Špalek získalo v roce 2015 ocenění
„Malé vinařství roku“.

Nový Šaldorf-Sedlešovice
Nový Šaldorf 104/S, 671 81
tel.: 515 243 802
e-mail: spalek@saler.cz, www.saler.cz
Vinařství Koníček
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Nový Šaldorf č.ev. 72/S, 671 81, tel.: 602 561 048,
732 945 953, e-mail: rostislav.konicek@seznam.cz, www.vinarstvikonicek.cz
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Popice

Smrčka vinařství
Nový Šaldorf-Sedlešovice 102/s, 671 81, tel.: 602 547 155, 774 893 893
e-mail: jakub@smrcka.wine, www.smrcka.wine

Olbramovice

Nový Šaldorf-Sedlešovice
Nový Šaldorf 20/S, 671 81
tel.: 607 669 422
e-mail: info@vinonaprava.cz, www.vinonaprava.cz

Rajhrad

Nový Šaldorf-Sedlešovice
Sklepní ulice 128/S, 671 81
tel.: 724 815 507
e-mail: info@penzionsaldorf.cz
www.penzionsaldorf.cz

Rybníky

Rodinný penzion založen roku 2007. Naším cílem
je zajišťovat čisté a kvalitní ubytování, informace
o regionu a vytvářet příjemnou atmosféru v naší
vinárně.

Naše vinařství bylo založeno v roce 2003, ale výrobou vína se zabýváme od roku 1995. Nemáme žádné vinice. Hrozny nakupujeme od osvědčených pěstitelů, při jejichž výběru klademe
důraz především na jejich přístup k pěstování révy
a kvalitu produkce hroznů. Zaměřujeme se především na výrobu přívlastkových vín. Filozofií našeho vinařství je vyrábět malé partie špičkových
vín, která prodáváme přímo ze sklepa. Zákazník si
může kdykoliv pro víno přijet přímo do sklepa nebo
si svá oblíbená vína nechat poslat na dobírku.

Strachotice

PENZION ŠALDORF

Nový Šaldorf-Sedlešovice

vinných sklepů a vinoték

Šatov

Nový Šaldorf-Sedlešovice

seznam vinařství,

Bohemia Privát
Šatov 174, 671 22, tel.: 603 181 830
e-mail: info@bohemia-privat.cz, www.bohemia-privat.cz
Laurent Šatov
Šatov, Šatovská 174, 671 22, tel.: 731 498 361
e-mail: info@laurentsatov.cz, www.laurentsatov.cz
Moravský sklípek v Šatově
Šatov, Sklepní 337, 671 22, tel.: 725 429 494
e-mail: moravskysklipek@znovin.cz, www.moravskysklipekznovin.cz
Vinařství Braunovi
Šatov, (sklepní ulice I), 671 22, tel.: 604 212 173, 774 657 785
e-mail: info@vinarstvibraunovi.cz, www.vinarstvibraunovi.cz
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Vinařství Vaněk
Vrbovec 257, 671 24, tel.: 603 324 194
e-mail: vino.vanek@seznam.cz

Vinařství Poppovi
Šatov, Sklepní ulice I. 54, 671 22, tel.: 777 981 544, 775 228 349
e-mail: vin-produkt@email.cz, www.vinarstvipoppovi.cz

Apartmány-Znojmo-Konice

Tasovice

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Šatov 404, 671 22, tel.: 515 266 620, 606 712 231
e-mail: znovin@znovin.cz, www.znovin.cz
Tasovické vinařství
Tasovice, Polní 258, 671 25, tel.: 737 259 557, 737 259 556
e-mail: tasovickevinarstvi@zdhodonice.cz, www.tasovickevinarstvi.cz

Tvořihráz

Martina Lintnerová – Vinařství Lintner
Tvořihráz, 671 34, tel.: 724 199 241
e-mail: mmm-564@seznam.cz, www.linvin.cz

Višňové

Vinařství Viktorín s.r.o.
Tasovice 356, 671 25, tel.: 724 985 477
e-mail: info@vinarstviviktorin.cz, www.vinarstviviktorin.cz

Adámkovo vinařství, s.r.o.
Višňové, Nová ulice 234, 671 38, tel.: 607 531 704, 724 829 371
e-mail: adamkovo.vinarstvi@seznam.cz, www.adamkovovinarstvi.cz
Ing. Saleta Antonín – vinařství
Višňové 28, 671 38, tel.: 515 339 258
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. je nejstarším šlechtitelským
pracovištěm v České republice a jedním z nejstarších na světě. Založeno bylo v roce 1985.
I v současné době pokračuje AMPELOS ve Vrbovci
ve šlechtění. Zabývá se novošlechtěním odrůd révy
vinné, které by byly rané a dávaly hrozny s vysokou
cukernatostí. Na pozemcích AMPELOSU probíhá
udržovací šlechtění 30 odrůd révy vinné. Je zde i republikový genofond révy vinné.

Vrbovec 274, 67124
tel.: 770 630 103, 777 768 751
e-mail: info@ampelos.cz
www.ampelos.cz
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
– vinotéka Vrbovec
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. je nejstarším šlechtitelským
pracovištěm v České republice a jedním z nejstarších na světě. Založeno bylo v roce 1985.
I v současné době pokračuje AMPELOS ve Vrbovci
ve šlechtění. Zabývá se novošlechtěním odrůd révy
vinné, které by byly rané a dávaly hrozny s vysokou
cukernatostí. Na pronajatých pozemcích AMPELOSU probíhá udržovací šlechtění 30 odrůd révy
vinné. Je zde i republikový genofond révy vinné.

Vrbovec 274, 671 24
tel.: 777 768 751
e-mail: info@ampelos.cz
www.ampelos.cz
Jiří Písař
Vrbovec 57, 671 24, tel.: 732 826 380
e-mail: info@pisaruvsklep.cz, www.pisaruvsklep.cz
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Vrbovec

Vinařství Jiří Popp
Šatov 15, 671 22, tel.: 773 677 240
e-mail: vino@vinarstvi-jiripopp.cz, www.vinarstvi-jiripopp.cz

Vinný sklep "U dvou zvířat"
Šatov 77E, 671 22, tel.: 605 112 818
e-mail: udvouzvirat@seznam.cz, www.sklep-udvouzvirat.cz

Vrbovec

vinných sklepů a vinoték

Navštivte náš vinný sklep. Ochutnáte vína z naší oblasti z malebné vesničky Konice, nedaleko
známé vinice Šobes. Náš sommelier vám řekne něco o historii vinařství, dozvíte se mnohé o výrobě vína a jeho odrůdách. Zařídíme vám také návštěvu místních stylových sklepů. Poté se
můžete ubytovat v našich apartmánech s vlastní
kuchyňkou a koupelnou. WIFI ve všech prostorách.
Umístění kol pod střechou, hlídané kamerovým
systémem. Firemní akce. Posezení u grilu. Nádherná příroda Národního parku Podyjí, cyklostezky.

Znojmo, Konice 19, 669 02
tel.: 604 202 442
e-mail: alesrepka@gmail.com
www.apartmany-znojmo-konice.eu
Blanka Šplíchalová
Znojmo, Vinohrady 21/3358, 669 02, tel.: 603 869 520, 739 037 566
e-mail: h.cervena@email.cz
Čajovna Voňavý krám
Znojmo, Kramářská 6, 669 02, tel.: 723 919 682
e-mail: vonavykram@centrum.cz
Dalivin - rodinné vinařství s víny pro Vaše pohárky!
Znojmo, Načeratice 95, 669 02, tel.: 702 820 000
e-mail: info@dalivin.cz, www.dalivin.cz
DECI DECI
Znojmo, Pražská 25, 669 02, tel.: 777 606 367
e-mail: renevratil@gmail.com, www.decideci.cz
EIKA ZNOJMO, a.s.
Znojmo, Oblekovice 6, 671 81, tel.: 515 225 314, 739 672 522
e-mail: antika@eika.cz, www.vino-antika.cz
Enotéka znojemských vín
Znojmo, Hradní 3, 669 02, tel.: 702 203 232
e-mail: enoteka@vinotrh.cz, www.vinotrh.cz/enoteka
Hotel LAHOFER
Hotel LAHOFER se nachází přímo v centru města,
v ulici Veselá 13. Nebudete to mít daleko k žádné
z mnoha znojemských památek, hospůdek a zajímavostí. Hotelová restaurace přichází s nabídkou
lahodných jídel a širokou škálou dobrých vín.

Znojmo, Veselá 13, 669 02
tel.: 515 220 323
e-mail: hotel@lahofer.cz
www.hotel-lahofer.cz
Informační centrum VOC Znojmo Vlkova věž
Informační centrum VOC Znojmo ve Vlkově věži bývá otevřeno
od dubna do října. V přízemí získáte informace o vinařstvích
VOC Znojmo a vinařských akcích ve Znojmě a okolí, samozřejmě
nechybí možnost degustace vín VOC a jejich prodej. Vína VOC
Znojmo můžete ochutnat buď v přízemí věže ze speciálního
vinného baru, anebo na vrcholku věže, kam vede 123 schodů.
Můžete tak obejít vyhlídkový ochoz se sklenkou v ruce a užít si
nejenom víno, ale i vyhlídku na Znojmo a jeho okolí

Znojmo, Kollárova 2, 669 02
tel.: 734 732 019
e-mail: provozni@vocznojmo.cz
www.vocznojmo.cz
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Znojmo

Šatov

seznam vinařství,

K 96 Winery s.r.o.
Znojmo, Konice 96, 669 02, tel.: 606 518 506
e-mail: george@k96winery.cz, www.k96winery.cz
M-Centrum
Znojmo, Slepičí trh 7, 669 02, tel.: 515 225 889, 777 951 453
e-mail: info@m-centrum.com, www.m-centrum.com
Mojmír Vojtek
Znojmo, Nad Přehradou 6, 669 02, tel.: 737 260 912, 737 260 913
e-mail: vinogutta@seznam.cz, www.guttafortunae.cz
Penzion Blanka
Znojmo, Nový Šaldorf 164, 671 81, tel.: 606 790 070
e-mail: blanka-velebova@centrum.cz, www.pension-blanka.cz

informační centra
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – podniková prodejna Loucký klášter
Kořeny firmy sahají do konce 18. stol. Akciovou společností je firma od r. 1992. Společnost má několik
zpracovatelských středisek a sklepů. Kromě výroby
a prodeje vína nabízí i Vinařský turistický program.

Znojmo, Loucká, 669 02
tel.: 515 267 237, 602 380 650
e-mail: louka@znovin.cz
www.znovin.cz

Zdroj – registrované subjekty na www.vinazmoravyvinazcech.cz

Penzion Popice
Znojmo, Popice 11, 669 02, tel.: 603 268 149
e-mail: vinoznojmo@seznam.cz, www.penzionpopice.cz

Informační centra

Penzion U Mikuláše bratrů Pátých – Cyklopenzion
Znojmo, Mikulášské náměstí 8/479, 669 02, tel.: 607 555 202
e-mail: paty@club34.cz, www.penzionumikulase.cz

Znojmo, Obroková 10, 669 02, tel.: 515 222 552
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, www.znojemskabeseda.cz

Restaurace Penzion Jesuitská
Znojmo, Jesuitská 5/183, 669 02, tel.: 515 221 440, 603 830 130
e-mail: info@jesuitska.cz, www.jesuitska.cz
Sklepy Svoboda
Znojmo, Legionářská 41, 669 02, tel.: 607 775 115
e-mail: info@sklepysvoboda.cz, www.sklepysvoboda.cz
Vinný krámek
Znojmo, Pražská 23, 669 02, tel.: 777 606 367, 607 811 167
e-mail: evaducka@email.cz, www.vinnykramek.cz
Víno Andrusiów
Znojmo, Oblekovice ev.č. 6216, 671 81, tel.: 608 833 060
e-mail: vino.znojmo@seznam.cz, www.vinoandrusiow.cz
Vino Loigi
Znojmo, Václavské náměstí 13, 669 02, tel.: 602 826 412
e-mail: loigi@email.cz, www.loigi.cz
Víno Přistál
Znojmo, Znojmo-Louka 6133, 671 81, tel.: 603 224 210
e-mail: info@vinopristal.cz, www.vinopristal.cz
Vinotéka Jezuitská
Znojmo, Jezuitská 10, 669 02, tel.: 511 115 196, 739 080 154
e-mail: jezuitska@vinshop.cz, www.vinshop.cz
Vinotéka VÍNOVÍN – Znojmo
Největší vinotéka Znojemské vinařské oblasti se širokou nabídkou kvalitních jakostních
i sudových vín. Vedle maloobchodního prodeje
vína vinotéka dále nabízí: zásilkovou službu, dárkový servis a servis pro firmy. Velmi dobrý přístup
z hlavní silnice s velkým parkovištěm (bus).

Znojmo
Pražská zahrádky A 3737/102, 669 02
tel.: 530 512 208, 606 838 524
e-mail: info@vinovin.cz
www.vinovin.cz
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – podniková prodejna Horní Česká
Znojmo, Horní Česká 2, 669 02, tel.: 515 220 700
e-mail: znovin@znovin.cz, www.znovin.cz

Znojmo

Znojmo

seznam vinařství, vinných sklepů a vinoték

Turistické informační centrum Znojmo

Informační centrum VOC Znojmo
Znojmo, ulice Kollárova, Vlkova věž, 669 02, tel.: 734 732 019
e-mail: voc@vocznojmo.cz, www.vocznojmo.cz

Návštěvnické a informační centrum Znovín Znojmo, a.s.
Znojmo, Loucký klášter, 669 02, tel.: 515 267 458
e-mail: nc@znovin.cz, www.znovin.cz

Vinařské informační centrum – Ampelos
Vrbovec, vrbovecké sklepy, tel.: 777 768 751
e-mail: info@ampelos.cz, www.ampelos.cz

Návštěvnické a informační středisko NP Podyjí
Čížov, NP Podyjí – Čížov 176, 671 02, tel.: 515 291 630
e-mail: infocentrum@nppodyji.cz, www.nppodyji.cz

Turistické informační centrum Vranov nad Dyjí
Vranov nad Dyjí, Náměstí 47, 671 03 tel.: 515 296 285
e-mail: infocentrum@ouvranov.cz, www.navstivtevranovsko.cz

Městské informační centrum Moravský Krumlov
Moravský Krumlov, náměstí T. G. Masaryka 40, 672 01, tel.: 515 321 064
e-mail: infocentrum2@seznam.cz, www.meksmk.cz

Městské kulturní a informační centrum Miroslav
Miroslav, náměstí Svobody 13, 671 72, tel.: 515 333 538
e-mail: mkic.miroslav@volny.cz, www.mesto-miroslav.cz

Kulturní a informační centrum v Ivančicích
Ivančice, Palackého náměstí 9, 664 91, tel.: 546 451 870
e-mail: kic.ivancice@seznam.cz, www.kic.ivancice.cz

Turistické informační centrum Dolní Kounice
Dolní Kounice, Masarykovo náměstí 2, 664 64, tel.: 513 030 427
e-mail: tic@dolnikounice.cz, www.dolnikounice.cz

Turistické informační centrum Hrušovany
Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 9, 671 67, tel.: 601 563 140
e-mail: info@hrusovansko.cz, www.hrusovansko.cz
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vinařská oblast

Morava

vinařská podoblast

Mikulovská

Celková výměra: 4 984 ha

Vinařské obce: 30

Dominantou Mikulovské vinařské podoblasti je vápencové bradlo Pálavy. Rodí se tu
znamenitý Ryzlink vlašský, mezi ceněné
odrůdy patří i Veltlínské zelené, Ryzlink
rýnský, Sauvignon, Chardonnay, Rulandské šedé, Müller Thurgau, Svatovavřinecké, Frankovka a Rulandské modré.
Všechny chutě Mikulovska vám nabídnou
vína značek VOC Mikulovsko, VOC Pálava
a VOC Valtice.
Klenotem podoblasti je pohádkové město
Mikulov, kde si na z ámku můžete pro hlédnout dvě vinařské expozice a kolekci
dobov ých vinařských lisů, a samozřejmě
Lednicko-valtický areál, zapsaný na Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO jako nejrozsáhlejší uměleck y ztvárněná krajina na světě. Toulk y
za vínem vás provedou řadou vinařských
obcí, od Pavlova a Perné přes Dunajovické
kopce, Novosedly a Drnholec až do Pouzdřan a Popic. Odtud z vyhlášené viniční
trati Sonberk se před vámi otevře překrásný
výhled na Novomlýnské nádrže a na Pálavu
se zdaleka viditelnými zříceninami dvou
středověkých hradů. Turistickou novinkou
je Návštěvnické centrum Mušov – Brána
do Římské říše v Pasohlávkách, které prezentuje mimořádnou archeologickou lokalitu
Hradisko u Mušova a vše, co archeologie kdy
zjistila o pobytu Římanů u nás. Zapomenout
nesmíte ani na Valtice s barokní rezidencí
Lichtenštejnů a celoročně otevřenou degustační expozicí Salon vín České republiky.
Na Mikulovsku teče víno proudem na celé
řadě akcí, třeba v k větnu na Valtick ých
vinných trzích, během prázdnin na Letních
otevřených sklepech v Pavlově, Dolních
Dunajovicích a Březí, v září na Pálavském
vinobraní v Mikulově a na Novosedelském vinobraní anebo v listopadu na Dni
otevřených sklepů v Pavlově a na Svatomartinském Mikulově.

Vinařské tratě: 185
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to nejlepší

vinařská podoblast

Mikulovská
SALON VÍN ČESKÉ REPUBLIKY VALTICE –
ve stylově upraveném sklepení monumentálního barokního zámku ve Valticích sídlí Salon
vín, stálá degustační expozice nejlepších moravských a českých vín. Kolekce je každoročně
vybírána v rámci soutěže Salon vín – národní
soutěž vín ČR, nejvyšší a zastřešující tuzemské
soutěže vín. Vína přihlášená do Salonu smějí
být vyrobena výhradně z domácích hroznů
a musí nejprve projít systémem nominačních
výstav. Stovka vín tak každý rok získá právo
na označení lahví zlatou medailí Salon vín České
republiky. Vína jsou pak veřejně prezentována
právě ve Valticích, každý z vystavených vzorků
doplňuje informace o víně i o jeho výrobci.
V rámci degustačních programů můžete volně
ochutnávat všechny vystavené vzorky anebo
si zvolit ochutnávku v doprovodu sommeliera.
www.salonvin.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ – labyrint rozsáhlých
sklepů, který je pozůstatkem minoritského
kláštera ze 13. století, vypovídá o rozsahu valtických vinic a významu zdejšího vinařství. Třináct
vzájemně propojených sklepů společnosti AN-

NOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE dosahuje celkové
délky přes 900 m a nabízí prohlídky s ochutnávkami vín, řízené degustace, firemní i soukromé
akce až pro 200 osob. Ochutnat lze převážně
vlastní přívlastková vína s původem v Lednicko
-valtickém areálu. Privátní boxy na víno zdarma.
Valtické Podzemí je pro veřejnost otevřeno celoročně, v hlavní sezoně denně.
www.valtickepodzemi.cz
EXPOZICE HISTORICKÝCH VINAŘSKÝCH
LISŮ VALTICE – když přijíždíte do Valtic, už
zdálky spatříte impozantní barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie. V jeho těsné blízkosti
na hlavním náměstí objevíte Muzeum vinařství,
zahradnictví a životního prostředí. Je pobočkou
Národního zemědělského muzea v Praze, které
v roce 2016 oslavilo již 125. výročí svého vzniku.
Stálé expozice dokumentují vývoj zelinářství
a ovocnářství, vinařství a vinohradnictví v českých zemích, k vidění jsou zejména herbáře
a ukázky semen historických druhů zelenin
a květin, výřezů dřev, mechů a šišek. Atraktivní
je také část věnovaná životnímu prostředí, kde
v centru pozornosti stojí kouzelná krajina Lednicko-valtického areálu. Muzeum mapuje rovněž vývoj květinářství s ukázkami květinových
vazeb a parafinových modelů ovoce a zeleniny.
Pro ty, kteří mají rádi víno a dokáží obdivovat
krásu technických památek, je určena expozice
vinařství. Mezi nejcennější vystavené předměty
patří vinařské lisy z 18. a 19. století, většinou plně
funkční. Muzeum je získalo od různých vinařů
z Břeclavska. Spatříte tu také vinné sudy s objemy uvedenými v původních mírách a drobné
nářadí, používané při vinobraní – mlýnky, putny,
kosíře a další. | www.nzm.cz
STŘEDNÍ VINAŘSKÁ ŠKOLA VALTICE –
Valtice by se nemohly nazývat hlavním městem
vína, kdyby neměly svou odbornou školu. O zří-
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zení takzvané Rolnicko-vinařské školy, která dnes
působí pod názvem Střední vinařská škola Valtice,
bylo rozhodnuto v prosinci 1872 a o rok později, v listopadu 1873, bylo zahájeno vyučování. Studenti sem
přicházeli z celé Evropy. Výjimečnost této instituce
podtrhuje skutečnost, že jako jediná střední škola
v České republice po celou dobu své existence vyučuje obor vinařství a vinohradnictví.
www.svisv.cz
ZAHRADNICKÁ FAKULTA MENDELU LEDNICE – v Lednici lze studovat zahradnictví, zahradní
a krajinářskou architekturu a další obory. Jediná vysoká škola v České republice, která má studijní obor
vinohradnictví a vinařství, je součástí Mendelovy
univerzity v Brně. Předchůdkyní této vysoké školy
byla brněnská Vysoká škola zemědělská, zřízená
v roce 1919 jako vůbec první samostatná zemědělská
škola svého druhu v celé tehdejší Československé
republice.
www.zf.mendelu.cz
ZÁMECKÝ A KŘÍŽOVÝ SKLEP VALTICE – nabídka valtických zajímavostí by nebyla úplná, kdyby
v ní chyběly slavné vinné sklepy. Kolem roku 1430
vzniknul Zámecký sklep s kapacitou 600 tisíc litrů,
z roku 1640 pochází 120 metrů dlouhý a 100 metrů
široký Křížový sklep s kapacitou přes jeden milion
litrů. Oba sklepy využívá k zrání vín akciová společnost CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, jeden
z největších producentů vín Mikulovské vinařské
podoblasti. Dalších asi 500 sklepů užívaných především malovinaři objevíte v ulicích Vinařská, Sklepní,
Josefská, Růžová a Polní.
www.vsvaltice.cz | www.valtice.eu
BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA –
rezervace s plochou více než 300 km čtverečních
zahrnuje jak mohutné vápencové bradlo Pálavy
s nejvyšším vrcholem Děvínem (550 m) a zříceninami
dvou hradů, tak nivní krajinu v povodí řek Moravy
a Dyje. Unikátní lužní lesy s loukami, mokřady, slepými rameny a tůněmi u Lednice plynule přecházejí
do rozsáhlého krajinářského parku se zámkem
ve stylu anglické novogotiky. Ze zámeckého parku
vedou cesty lemované barokními alejemi mezi poli,
rybníky, sady a vinicemi, až k Valticím, kdysi sídla
slavného rodu Liechtensteinů, nebo ke staroby-

lému Mikulovu, odkud je to jen kousíček k jeskyni
v útrobách vrchu Turold. Pokud přijmete pozvání
na návštěvu Biosférické rezervace Dolní Morava,
čeká vás objevování jedné z nejkrásnějších kulturních krajin na světě. Dolní Morava otevírá svou
pohostinnou náruč a nabízí návštěvníkům rozmanité
krásy přírody s množstvím rostlinných a živočišních
druhů, řadu historických památek, kvalitní vína
i po staletí uchovávané lidové tradice. Celosvětová
síť biosférických rezervací je pestrá mozaika jedinečných území, která vyhlašuje UNESCO v rámci
programu Člověk a Biosféra. Od klasických rezervací
se liší zaměřením nikoli pouze na ochranu přírody,
ale také na prospěšné lidské činnosti v krajině, které
vedou k pozitivnímu a trvale udržitelnému rozvoji.
Na území České republiky je v současnosti šest biosférických rezervací – Šumava, Krkonoše, Křivoklátsko, Třeboňsko, Bílé Karpaty a Dolní Morava.
www.dolnimorava.org
BAROKNÍ VINAŘSKÉ DOMY V PAVLOVĚ – pavlovská náves, dávné bydliště zámožných vinařů a přilehlé uličky Česká a Na cimbuří nabízejí ojedinělé
ukázky venkovského baroka. Vinařské sklepní domy,

z nichž devatenáct je památkově chráněno, si postavili drobní majitelé okolních vinic. V přízemí domů
jsou vstupy do lisoven, z nichž pak chodby pokračují
dál do sklepů. Bohatě zdobené štíty jsou podobně
jako selské statky na návsi inspirovány městskou
architekturou blízkého Mikulova a prozrazují, jak
bohatou vinařskou obcí Pavlov byl. Tradiční součástí
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to nejlepší

vinařského domu bývá též nika pro sošku světce;
nejčastěji tam stojí patron vinařů sv. Urban. V lisovnách jsou nyní prostory k posezení s hosty, v patrech
domů, kde kdysi žili vinaři se svými rodinami, bývá
k dispozici ubytování. U silnice směrem na Mikulov
na okraji Pavlova si prohlédnete starobylý vřetenový
vinařský lis z roku 1851.
www.obec-pavlov.cz
EXPOZICE VÍNO NAPŘÍČ STALETÍMI MIKULOV – na zámku si můžete prohlédnout nejrozsáhlejší expozici u nás, věnovanou historii vinohradnictví
a vinařství. Bezbariérová expozice s množstvím
interaktivních prvků a popisy v Braillově písmu byla
slavnostně otevřena v červnu 2012 ve zrekonstruovaných barokních konírnách. Návštěvník prochází
od Egypta po současnost dobovými prostředími, kde
si prohlédne jak vzácné originály, tak repliky listin,
knih či vinařských pomůcek. Svou pestrostí výstava
oslovuje návštěvníky všech věkových a zájmových
kategorií. Zámek Mikulov nabízí i další vinařské expozice – Tradiční vinařství na Moravě, Obří sud a Galerii
vinných lisů. | www.rmm.cz

NAUČNÁ STEZKA PAVLOV – tři kilometry
dlouhá naučná stezka se sedmi zastaveními vás
seznámí s nejzajímavějšími místy vinařské obce
Pavlov. Poznáte zdejší viniční tratě a terroir Pálavy,
seznámíte se s historií místního vinařství i typickými
odrůdami révy vinné. Stezku připravila obec Pavlov

společně se sdružením pavlovských vinařů Vinitores
Palaviensis. Pavlovští vinaři pořádají rovněž tradiční
jarní výstavu vín, Léto otevřených sklepů a listopadový Den otevřených sklepů. Navštívit můžete také
obecní vinotéku, sídlící v klenutém sklepení pod
pavlovskou radnicí.
www.otevrene-sklepy-pavlov.cz
ŠLECHTITELSKÁ STANICE PERNÁ – ve šlechtitelské stanici, založené na jižním úpatí Pavlovských
vrchů, působil téměř třicet let jako hlavní šlechtitel
Ing. Josef Veverka. Pod jeho vedením zde vznikly
například odrůdy Pálava a Aurelius.
www.obec-perna.cz
MIKULOV – dominantou významného vinařského centra je Svatý kopeček s barokním poutním
kostelem sv. Šebestiána a barokní zámek, sídlo
Regionálního muzea Mikulov, s rozsáhlou vinařskou
expozicí. Stálé výstavy představují také knižní umění
v barokní zámecké knihovně a obrazovou galerii
Dietrichsteinů, rodu, který v Mikulově sídlil od roku
1575 do konce druhé světové války. Na náměstí
můžete navštívit Deitrichsteinskou hrobku. Soubor
židovských památek v čele s přístupnou Horní synagogou v Husově ulici připomíná, že Mikulov byl
po dlouhá staletí duchovním, kulturním a politickým centrem moravských Židů a do roku 1851 též
sídelním městem moravských rabínů. Naučná stezka
s čtrnácti zastaveními vás zavede i na mimořádně
cenný židovský hřbitov. | www.mikulov.cz
SVATÝ KOPEČEK V MIKULOVĚ – na vrcholek
Svatého kopečku (363 m n. m.) vede křížová cesta,
jedna z nejstarších v českých zemích. Jako vyjádření
vděčnosti Bohu za překonání morové epidemie ji
v letech 1623–1630 dal vybudovat majitel mikulovského panství olomoucký biskup kardinál František
z Dietrichsteina. Trasu po strmých kamenitých
svazích lemuje čtrnáct kapliček křížové cesty, na vrcholku pak stojí kaple zasvěcená ochránci před
morovou nákazou sv. Šebestiánovi, zvonice a kaple
Božího hrobu. | www.mikulov.cz
VINAŘSKÁ AKADEMIE VALTICE – do Valtic se
můžete vypravit nejenom za vínem, ale také za vzděláním. Vinařská akademie Valtice nabízí několik typů
kurzů, které umožňují seznámení s vínem, přehled
o vinařství v různých částech světa i seznámení se
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speciálními technologiemi a moderními trendy.
Po ukončení všech kurzů je možno vypracovat závěrečnou tematickou písemnou práci a složit sommelierské zkoušky. | www.vinarska-akademie.cz
DOLNÍ DUNAJOVICE – první vinice v okolí
obce byly založeny začátkem 13. století a dnes jsou
Dolní Dunajovice s více než 450 ha osázených vinic
třetí největší vinařskou obcí Mikulovské podoblasti.
Západně od obce leží areál několika desítek vinných
sklepů s výhledem na masiv Pálavy. Jejich průčelí
vynikají růzností materiálu, bohatstvím tvarů i barevných kombinací, často se uplatňuje kontrast mezi
bílými a červenými cihlami či zvýrazněné ostění oken
a dveří. | www.dolni-dunajovice.cz
NOVOSEDLY – patří mezi šest největších tuzemských vinařských obcí. Plochy vinic o rozloze 419 ha
jsou součástí největšího komplexu vinic v České republice, který v součtu s výměrou vinic v Brodě nad
Dyjí, Dolních Dunajovicích a v Novém Přerově činí
přes 1 100 ha a tvoří takřka souvislou viniční plochu.
V areálu několika desítek sklepů Na jámě si prohlédnete přízemní lisovny se sýpkami, patrové lisovny
i zahloubené sklepy s cihlovým průčelím. Celoroční
ochutnávky vín nabízí například Vinařství Kovacs
a Víno Marcinčák.
www.novosedly.eu
SEDLEC – známá vinařská obec leží mezi městy
Mikulov a Valtice na břehu největšího moravského
rybníka Nesyt. Vyhlášené sedlecké viniční tratě vděčí
za svou kvalitu vápencovému podloží, zrcadlovému
efektu rybníku Nesyt a také poloze v údolní nivě,
chráněné ze severu Pálavou a několika vrchy. Na vinařské cyklostezce v blízkosti Nesytu najdete v letních měsících ochutnávkový stánek s posezením pod
pergolou, který nabízí degustace vín společnosti
Sedlecká vína. | www.sedlecumikulova.cz
NAUČNÁ VINAŘSKÁ STEZKA VALTICE – pět
kilometrů dlouhá naučná stezka začíná pod valtickým
zámkem a končí u Valtického Podzemí. Lze ji absolvovat pěšky a s výjimkou parku kolem valtického zámku,
kde je jízda na kole zakázána, je určena i cyklistům.
Šestnáct informačních panelů vás seznámí s děním
na vinicích během jednotlivých ročních období,
s historií tuzemského vinařství i s pěstováním révy
vinné v Mikulovské vinařské podoblasti. Zajímavým

místem je vinice Střední vinařské školy Valtice, kde
jsou vysazeny jednotlivé odrůdy révy vinné a představeny různé typy jejich pěstování a vedení. Stezka
vás dovede také ke středověkému vinnému sklepu
v zámecké zahradě nebo ke kolonádě na Rajstně. Z její
střešní terasy se otvírá překrásný výhled k severu,
na nedalekou Pálavu, lužní lesy, zalesněné svahy
Chřibů a Bílé Karpaty. | www.valtice.eu
NAUČNÁ VINAŘSKÁ STEZKA STARÁ HORA –
3,5 km dlouhá naučná vinařská stezka Stará hora
začíná nad vinařskou obcí Novosedly u silnice z Dobrého Pole do Drnholce mezi dvěma kamennými
pylony. Provede vás vinohrady na Staré hoře, o něž
pečuje novosedelské vinařství Víno Marcinčák. Jedenáct panelů je věnováno historii i současnosti pěstování révy, odrůdové skladbě i správné degustaci
vína. | www.marcincak.cz

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL – oblast poblíž
Břeclavi je od roku 1996 zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
jako nejrozsáhlejší umělecky ztvárněná krajina
na světě. Obdiv si zaslouží především zámecké areály
v Lednici a ve Valticích, historický palmový skleník
z poloviny 19. století, akvadukt a Minaret v parku
lednického zámku, umělá zřícenina Janohrad, Apollonův chrám, chrám Tří grácií, Dianin chrám zvaný
též Rendez-vous v podobě římského triumfálního
oblouku či kolonáda na Rajstně. | www.lva.cz
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Když jídlo chutná mně, bude chutnat
i mým hostům...

Marcel Ihnačák
Skvělý kuchař slovenského původu provozuje
v současné době Boutique Hotel Tanzberg v Mikulově. Lidské osudy jsou nevyzpytatelné. Původně
měl našlápnuto k hokejové kariéře, ale zranění
mu dalo stopku. Hokejovou kariéru vyměnil za vařečku a již ve třiadvaceti
letech se stal šéfkuchařem ve vyhlášené pražské
restauraci Století. Pak
odešel do světa. V Londýně vařil v „michelinské“
restauraci Pied-á-Terre,
posléze přesídlil pod světoznámého kuchaře Jamieho Olivera, kde získal
další neocenitelné zkušenosti. Později se vrátil
zpět domů na Slovensko,
ale dnes žije v obci Sedlec
na Mikulovsku. Je autorem kuchařských knih
– Radosť variť a Zelenina,
moja láska a Hostina.
Jak probíhal přerod z hokejisty na kuchaře?
Já jsem kuchařinu studoval. Hrával jsem aktivně
hokej, ale zranění znamenalo konec tomuto
výkonnostnímu sportu. Navíc jsem cítil, že nikdy
nebudu tak dobrý jako moji strýcové, kteří hráli
za oceánem. Tak jsem si vybral pro další život kuchařskou cestu, které jsem se po vojně začal naplno věnovat, a mým působištěm se stala Praha.
Jaká byla cesta od běžných restaurací k těm
skutečně špičkovým? Dělat ve třiadvaceti letech
šéfkuchaře ve vyhlášené restauraci není přece
jen obvyklé…
Nejen při sportu ale i při povolání musí mít člověk nějaké ambice a v daném oboru se snažit
dosáhnout maximum. Na začátku kariéry mně
bylo jasné, že pokud nebudu pracovat v těch
nejlepších restauracích, tak se nevypracuji
na skutečně dobrého kuchaře. Bylo mně jasné,
že budu mít náročnější práci někdy i za méně
peněz, ale chtěl jsem sbírat zkušenosti.

brigáda začala ve dvouhvězdičkové michelinské
restauraci, kam jsem se dostal díky mému kamarádovi. Šéfkuchař si mě všimnul a od druhého
dne mě zaměstnal.

 enzion, vinotéka a kavárna
P
Pastuška
Penzionů jsou tisíce, ale těch kouzelných je jen
pár. Poznáte je prý snadno: nebude se vám chtít
vracet domů. Mezi taková místa se řadí i Pastuška,
malý kousek ráje pro všechny, kdo milují krásy moravského venkova. Patří k vyhledávaným svatebním
místům a již pět let je také zařazená v projektu Amazing Places.

Co vás vedlo k přestěhování na Mikulovsko?
Po návratu z Anglie jsem pracoval šest roků
v Bratislavě, ale práce mě zcela nenaplňovala.
V době, když jsem plánoval rodinu, jsem hledal
místo, kde by se mně líbilo, kde bych se chtěl
usadit. Mikulovsko mně nadchlo a žiji zde
spokojený život. Vínu jsem dával vždy přednost před pivem a Mikulovsko mě zaujalo také
z tohoto důvodu, jako bonus je zde i zajímavá
historie.
Co chybí české či slovenské gastronomii
ve srovnání se světovými trendy?
Myslím, že se česká, moravská i slovenská kuchyně světovým trendům přibližuje. Mnoho
kuchařů sbíralo zkušenosti stejně jako já v zahraničí, vrátili se zpět domů, přivezli si znalosti
a dovednosti, které v tuzemsku v yužívají.
Nemyslím, že by byl velký rozdíl mezi světovou
a dobrou tuzemskou gastronomií. V dobrých
restauracích se používají kvalitní suroviny a jídla
se od zahraničních nemusí vůbec lišit. Od otevření hranic šla gastronomie nahoru.
Jaké je vaše krédo při tvorbě pokrmů a vaření?
Vaření beru jako osobní věc, pokrmu se věnuji
do poslední chvíle, než jej dostane host na stůl.
Jídlo mně musí chutnat, protože když chutná
mně, tak bude jistě chutnat i našim hostům.
Jsem náročný strávník. Personál naší restaurace
rozumí vínům, naší zajímavostí jsou degustační
večery, kdy ke každému jídlu z pětichodového
menu je přiřazeno jiné víno. V Mikulově jsme
u zdroje a je z čeho vybírat.

víno z vlastního vinařství Víno Lípa Mikulov, neodmyslitelně spojené s krajinou kolem Pálavy. Ochutnáte hlavně bílá vína, a to Ryzlinky vlašský a rýnský,
Veltlínské zelené, Tramín červený či burgundské
odrůdy.
Krásné okolí láká k výletům: pěšky nebo na kole můžete vyrazit třeba na výlet kolem Novomlýnských jezer, do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, projít se
po hřebenech Pálavy, prozkoumat romantické centrum nedalekého Mikulova anebo všechna krásná zákoutí Lednicko-valtického areálu. V letních měsících
se můžete věnovat windsurfingu nebo rybaření.
Děti mohou skotačit v brouzdališti, k dispozici je
i ohniště, kde si můžete opéct špekáčky. Zkrátka
Pastuška, penzion s nostalgick ým nádechem
francouzské Provence, je ideální pro všechny, kteří
se chtějí na chvíli zastavit, vrátit se do doby o pár
let zpátky a zavzpomínat na časy našich babiček
a prababiček.

Tradiční zemědělské stavení ve vesničce Brod nad
Dyjí kousek od Novomlýnských nádrží proměnila
rodina Lípových v penzion se zahradní restaurací,
kavárnou a vinotékou. Místo má nezaměnitelný genius loci, který pomáhají vytvářet například došková
střecha, dřevěné podlahy, světlé vzdušné barvy
nebo zrenovovaný historický nábytek.

Víno Lípa Mikulov s.r.o.
Žižkova 27, 692 01 Mikulov
Tel: 608 83 03 55
e-mail: info@vinolipa.cz
www.vinolipa.cz
Penzion nabízí komfortní ubytování až pro 29 osob
v osmi tradičně zařízených pokojích a jednom
apartmánu s terasou, kdy je každý laděn do jiné
barvy. A protože jste na Moravě, je doslova povinností ochutnat místní víno. V Pastušce se servíruje

Penzion Pastuška
691 81 Brod nad Dyjí 228
Tel: 777 677 730
E-mail: info@pastuska.cz
www.pastuska.cz

Jaká vína osobně preferujete?
Podle nálady. Nejraději mám cuvée červených
vín, nekladu důraz na odrůdy.

Co vás vedlo k odchodu do Anglie?
Odešel jsem kvůli jazyku, byť se mně v té době
již v Praze dařilo, měl jsem dobré postavení šéfkuchaře. Pro to, abych se mohl posunout dále,
mně chyběla znalost angličtiny. Zaplatil jsem si
dlouhodobý kurs v Londýně a bylo mně jasné,
že si musím najít brigádu, abych tam vyžil. První
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... a něco navíc
tipy na výlety

pravěký skvost našich předků

s Dětmi

věstonická
venuše

Aqualand Moravia v Pasohlávkách – celoročně otevřený aquapark s tobogány,
skluzavkami, welness ve stylu římských lázní a největším počtem zastřešených atrakcí v České republice; leží na břehu Novomlýnských nádrží.
www.aqualand-moravia.cz

Archeopark Pavlov – objekt, oceněný
roku 2016 titulem Stavba roku. Netradiční od dubna
do listopadu otevřené muzeum je ukryté v podzemí,
světlo do něj proudí shora asymetrickými věžemi.
Skutečným klenotem je „skládka“ mamutích kostí,
objevená při stavbě a zakomponovaná přímo do expozice. www.archeoparkpavlov.cz

Před půl milionem let hojnost zvěře a příznivé klima
přilákaly na jižní Moravu první obyvatele. Archeologické nálezy z řady míst potvrzují, že zde žili lovci mamutů, později první zemědělci a chovatelé dobytka.
Právě tady vznikly osady kovotepců a kovolitců doby
bronzové i železné, další nálezy potvrzují přítomnost
Římanů, Keltů, germánských kmenů i kočovných Hunů
a Vandalů.
Dolní Věstonice, obec na úpatí Pálavy, proslavily systematické výzkumy archeologických lokalit ze starší
doby kamenné. V letech 1924–1938 je vedl profesor Karel Absolon, známý badatel v oblasti speleologie a archeologie. 13. července 1925 byla ve zbytcích ohniště
v horní části pravěkého naleziště mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem nalezena drobná plastika paleolitické krásky, kterou přibližně před 25 000 lety uhnětl
neznámý tvůrce ze směsi drcené mamutoviny a hlíny.
Věstonická venuše, 11,5 cm vysoká a v bocích 4,3 cm
široká soška, není jen světovým unikátem, ale získala rovněž uznání jako nejstarší keramické dílo na světě. Originál je dnes v držení Moravského
zemského muzea v Brně,
ve sbírkách ústavu Anthropos. Kopii si však můžete
prohlédnout v Archeoparku Pavlov, který
provozuje Rego n á l ní muze u m
v Mikulově.

Salety
Při procházce krajinou romantiků mezi Valticemi
a Lednicí objevíte v krajině řadu staveb. Všechny
vznikly na počátku 19. století a jejich tvůrci je zasadili
do krajiny jako vzácné šperky.
Janohrad – romantická umělá zřícenina s několika
reprezentačními sály, dokonalá replika středověkých
zřícenin.
Minaret – 60 metrů vysoká rozhledna, jedna z největších staveb tohoto druhu v neislámských zemích,
z nejvyšší galerie prý bývá vidět věž dómu sv. Štěpána
ve Vídni.
Chrám Tří grácií – klasicistní krytá kolonáda jižně
od Prostředního rybníka, sál s mozaikovou podlahou,
sousoší antických bohyní vytesané z jediného kusu kamene.
Nový dvůr – v empírovém hospodářském statku Lichtenštejnové chovali ovce, krávy a koně. Na knížecí dostihové dráze se koně připravovali na dostihy ve Vídni.
Apollonův chrám – drobná stavba s osmi dórskými
sloupy u hráze Mlýnského rybníka, atiku zdobí sochařské mytologické výjevy.
Sv. Hubert – otevřená novogotická kaple uprostřed
lesního palouku.
Rendez-vous (Dianin chrám) – mohutná stavba
v podobě římského vítězného oblouku, možnost prohlídky interiérů.
Kolonáda na Rajstně – monumentální klasicistní
stavba nad Valticemi s vyhlídkovou terasou, zdobená
postavami z antické mytologie.
Hraniční zámeček – klasicistní stavba na historické
hranici Moravy a Dolního Rakouska.
Rybniční zámeček – empírový zámeček, v němž byla
roku 1926 zřízena první biologická výzkumná stanice
na Moravě.
Všechny salety Lednicko-valtického areálu naleznete
na www.dobreclavi.cz.

Zámecký sklep
A.D. 1430
Navštivte historický Zámecký sklep z roku
1430 – jeden z nejstarších a největších
sklepů v ČR, který se nachází v levém
křídle Zámku Valtice.

Tři ochutnávkové
programy s prohlídkou
květen - červen
sobota - neděle od 1000 – 1800
červenec - srpen- denně od 1000 – 1800
září - sobota - neděle od 1000 – 1800
říjen - sobota – neděle
(dle domluvy na 606 309 959)

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM MUŠOV –
Brána do Římské říše v Pasohlávkách, která prezentuje mimořádnou archeologickou lokalitu Hradisko
u Mušova a vše, co archeologie kdy zjistila o pobytu
Římanů u nás.
www.branadorimskerise.cz
Hájenka Park – sportovně-rekreační areál
s lanovým centrem, který vyrostl za Břeclaví u bývalé
lichtenštejnské hájovny. Lanový park pro nejmenší
doplňují dvě trasy střední a vyšší obtížnosti, k dispozici je dětské hřiště a občerstvení, balanční prvky,
lukostřelba nebo chůdy. Otevřeno je v hlavní sezoně,
mimo ni po dohodě.
www.hajenkabreclav.cz
ATC Merkur Pasohlávky – ideální místo
pro letní rodinnou dovolenou, školní i sportovní
pobyty. Uzavřený areál kempu se dvěma vodními
lagunami se rozkládá na břehu horní Novomlýnské
nádrže. Obě mají písčito-travnaté pláže a pozvolný
vstup do vody, což je vhodné zejména pro rodiny
s malými dětmi. | www.kemp-merkur.cz
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rozhledna

U Křížku v Drnholci
V červnu 2012 byla ve viniční trati U Křížku, v místě
s pěkným výhledem do okolí, slavnostně otevřena
nová 11 m vysoká rozhledna s vyhlídkovou plošinou
ve výšce 9,9 m. Z rozhledny je směrem na jih vidět
lužní les Drnholecký luh, rakouské hrady Falkenstein
a Staatz, hraniční kopec Langewarte a obec Wildendürnbach s areálem vinařských sklepů na kopci Galgenberg. Směrem na východ leží centrum Drnholce
v pozadí s masivem Pálavy, uvidíte také místo, kde se
Dyje vlévá do horní Novomlýnské nádrže.

Vinařská stodola

Navštivte unikátní vinotéku, která
se nachází v areálu vinařství CHÂTEAU
VALTICE na Vinařské 407 ve Valticích.

Vinotéka

pondělí - sobota od 1000 – 1800
neděle od 1000 – 1500

Degustace a prohlídky

Křížový sklep A.D. 1640 a chrám vína
pátek 1700, sobota 1500 a 1700

Posezení u cimbálu

cca duben – listopad, sobota 2000 – 2400

www.vsvaltice.cz

... a něco navíc
prodloužený víkend

další tipy na výlety

na kole Mikulovskem

Mikulovskem

1. d
 en: Mikulov – Dobré Pole – Nový Přerov – Novosedly – Pasohlávky
2. d
 en: Pasohlávky – Ivaň – Strachotín – Dolní Věstonice – Pavlov – zřícenina Děvín na vrcholku Pálavy
(pěšky) – Klentnice – Mikulov – Milovice
3. d
 en: Lednice – Janův hrad – Apollonův chrám – Tři
grácie – Rendez-vous – Valtice, Salon vín ČR – kolonáda na Rajstně – Sedlec – Mikulov

Lázně Lednice – lázeňský areál propojuje
s centrem obce a zámeckým parkem nová, 365 m
dlouhá zastřešená kolonáda s lavičkami a fontánami.
Její součástí je také amfiteátr a malá rozhledna.
www.lednicelazne.cz, www.lazne-lednice.cz

Délka trasy: 85 km

Do programu jsou zahrnuty prohlídky Mikulova
a zámků v Lednici a Valticích. Protože na hřebenech
Pálavy a v zámeckých parcích je jízda na kole zakázána, je nejvhodnější kombinovat cykloturistiku s pěšími výlety. V letních měsících se můžete vykoupat
v Novomlýnských nádržích a v Mlýnském rybníku
u Lednice.

Novomlýnské nádrže – kaskáda tří vodních nádrží pod Pálavou, zimoviště mnoha druhů
ptáků a centrum rekreace a vodních sportů. Koupání,
vyhlídkové plavby, vodní sporty.
www.pasohlavky.cz
Bylinková zahrádka ve Valticích –
jedinečná zahrada s více než 300 druhy bylin leží
v zámeckém parku ve Valticích (otevřeno od dubna
do října). Okrasné záhony, pískoviště pro děti, pořádání kurzů o využití bylin.
www.bylinkovazahradavaltice.cz

JESKYNĚ NA TUROLDU – jeskyně na okraji
Mikulova (otevřeno od května do října, 280 m dlouhá
trasa, 350 schodů) se zvláštní výzdobou, připomínající korálové útesy. Přístupný je i Jezerní dóm s jezírkem se smaragdově zbarvenou vodou.
www.caves.cz

VINOTÉKA
OTEVŘENO: DUBEN – ŘÍJEN
Česká 149, Pavlov • www.vinarstvipavlov.cz

kudy a kam

co a kdy

týdenní pobyt

Novosedelské sklepy open
V den konání akce bude pro návštěvníky otevřeno 14 vinných sklepů, kde budou místní vinaři nabízet 80 svých
vín k ochutnání. Ve sklepích bude nachystáno pohoštění, kde bude možno ochutnat místní speciality. Nabídka
z doprovodného programu a občerstvení: výstava historického vinařského nářadí a pomůcek, prohlídky vinařství, cimbálová muzika, taneční zábava, prohlídka chovu Novosedelské husy a Novosedelského kohouta,
grilované kýty, kotlíkový guláš, škvarkové speciality, moravské kulinářské speciality, ochutnávka přírodních
sýrů a čerstvých kozích sýrů, speciality na grilu a další.

na Mikulovsku
Pokud si pro seznámení s Mikulovskou vinařskou
podoblastí vyčleníte celý týden, poznáte Lednicko
-valtický areál, Pálavu i okolní vinařské obce do nejmenších podrobností. Protože k takovému výletu
patří i ochutnávky vín a krajových specialit, využijte
bohatou nabídku místních vinařů, vinoték, hotelů
a penzionů.
1. den
Mikulov (prohlídka města – historické centrum, hrobka rodu Dietrichsteinů, Svatý kopeček, zámek – muzeum, expozice vinařství, obří sud) – židovská čtvrť
(naučná stezka) – vyhlídka Kozí hrádek – jeskyně Turold (prohlídka)
2. den (na kole)
Mikulov – Novosedly (naučná vinařská stezka Stará
hora, vinice) – Pasohlávky (rekreační oblast, plavba
lodí) – Pouzdřany (step) – Strachotín – Dolní Věstonice –
Perná – Bavory (návštěva vinařství) – Mikulov
3. den
Pěší výlet na Pálavu: Mikulov – Turold – Kočičí skála – Klentnice (zřícenina Sirotčí hrádek) – Růžový vrch
– Soutěska – Děvín (naučná stezka, zřícenina hradu)
– Pavlov – a zpět
4. den
Valtice (prohlídka města, zámek, Salon vín České republiky, Muzeum vinařství, zahradnictví a životního
prostředí) – naučná vinařská stezka Valtice – kolonáda na Rajstně – Hlohovec (Hraniční zámeček) – Sedlec
(ochutnávka vín)

Kdy a kde: Novosedly na Moravě, červen a září, www.novosedelskesklepy.cz

PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ
Pálavské vinobraní se pravidelně koná druhý zářijový víkend. Na milovníky vybraných kulinářských lahůdek,
dobrého pití a kultury čekají tři dny bujarého veselí s rozmanitým programem. Kromě tradičního folkloru,
který je s vínem na jižní Moravě spjatý, nabízí organizátoři koncerty populárních kapel. V rámci vinobraní probíhá degustace více než 700 vzorků vín, které se účastní Národní soutěže vín – nominační soutěže Mikulovské
vinařské podoblasti a ucházejí se o titul Salon vín ČR.

5. den
Na kole nebo pěšky z Valtic do Lednice kolem saletů
Lednicko-valtického areálu – Rendez-vous (prohlídka
interiérů) – kaple sv. Huberta – chrám Tří grácií – Nový
dvůr – Apollonův chrám – Lednické rybníky (naučná
stezka) – Lednice
6. den
Lednice (lázně, zámek, skleník) – zámecká zahrada –
Minaret (rozhledna) – Janohrad (prohlídka) – Podivín
(židovský hřbitov)
7. den
Břeclav (prohlídka města, moderní chrám sv. Václava,
synagoga) – Pohansko (zámeček, archeologická expozice) – Františkův rybník – Poštorná (kostel Navštívení
Panny Marie) – naučná stezka Lužní les

Co a kdy

Kdy a kde: Mikulov, druhý víkend v září, www.palavske-vinobrani.cz
Další vinobraní na Mikulovsku: Bulhary, Dolní Dunajovice, Lednice, Sedlec, Valtice,
www.vinazmoravyvinazcech.cz

Den otevřených sklepů v Pavlově
Tradiční „Den otevřených sklepů“ připravují jihomoravští vinaři z vinařského spolku VINITORES PALAVIENSIS v Pavlově u Mikulova poslední listopadovou sobotu. Od 11.00 do 18.00 hod. bude otevřeno 14 pavlovských sklepů.

Kdy a kde: Pavlov, poslední sobota v listopadu, www.otevrene-sklepy-pavlov.cz
Další otevřené sklepy na Mikulovsku: Bavory, Březí, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice,
Valtice, www.vinazmoravyvinazcech.cz

VZDĚLÁVÁNÍ O VÍNĚ
Hlavní město vína – Valtice svůj titul získalo i díky tomu, že v něm sídlí hned několik zařízení, která se zabývají
vinařskou osvětou. Ať na jižní Moravu zavítáte v kterémkoliv ročním období, vždy můžete vaši návštěvu spojit
s rozšířením svých vědomostí o víně. Vybírat můžete z jednodenních kurzů, víkendových pobytů nebo dlouhodobějších programů. Ti mladší se mohou věnovat ještě i dennímu studiu na Střední vinařské škole Valtice.
Ti, kteří již opustili školní lavice, mohou zavítat na kurzy do Národního vinařského centra nebo do Vinařské
akademie Valtice. Mezi nejoblíbenější patří jednodenní Úvod do degustace vína a víkendový kurz Vinařská
akademie I – Kadet.

Kdy a kde: Valtice, celoročně, www.vinarskecentrum.cz, www.vinarska-akademie.cz

ve vinařské podoblasti Mikulovské
VALTICKÉ VINNÉ TRHY
Jedna z nejprestižnějších vinařských soutěží, spojená s tradiční výstavou a s možností ochutnávky téměř
tisíce domácích a zahraničních vín, oslavila v roce 2019 již 52. ročník ve své novodobé historii. Každoročně
začátkem května se do areálu valtického zámku sjíždějí tisíce milovníků vín. Valtické vinné trhy totiž nejsou
pouhou soutěží vinařů schopných zásobovat trh, ale i společenskou událostí. Tradicí se stalo i udělování prestižní ceny CHAMPION VVT a zlatých, stříbrných a bronzových medailí. Protože Valtické vinné trhy jsou jednou
z nejpřísněji hodnocených výstav v České republice, jsou tato ocenění předmětem uznání a reprezentace
jednotlivých vinařů. Pro veřejnost bývá výstava otevřena v pátek od 14.00 hod. a v sobotu od 10.00 hod., vždy
do 22. hodiny večerní.

Valtické vinné trhy

Otevřené sklepy v Pavlově

Novosedelské sklepy open

Pálavské vinobraní

Kdy a kde: Valtice, květen, www.vinnetrhy.cz

SLUŽBY OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
Vinaři v řadě vinařských obcí drží během léta (a mnohdy i déle) stálou službu – to abyste mohli zavítat do vinného sklepa, když už se za vínem na jižní Moravu vydáte. V těchto obcích můžete navštívit alespoň jeden vinný
sklep ve stanovenou otevírací dobu od pátku do neděle a ve zbývajících dnech týdne po předchozí domluvě.
S touto službou se v Mikulovské vinařské podoblasti setkáte v rámci akcí Léto otevřených sklepů v Pavlově
a Letní otevřené sklepy – Dolní Dunajovice a Březí.

Kdy a kde: Pavlov, červen–září, www.otevrene-sklepy-pavlov.cz
Dolní Dunajovice a Březí, červenec–srpen, www.dunajovskekopce.cz
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Kompletní přehled vinařských akcí na www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Vinařství Drmola
Rodinné Vinařství Drmola sídlí v obci Bavory, na jižním úpatí Pavlovských vrchů. Nachází se
tak v oblasti s ideálními podmínkami pro pěstování a zpracování vinné révy. Malý penzion přímo
nad vinným sklepem poskytne návštěvníkům útulné zázemí nejen po ochutnávkách, ale klidně i pro
celou dovolenou.

Zařízení, která splnila kriteria certifikace služeb vinařské turistiky realizované Národním vinařským centrem
a Nadací Partnerství. Jedná se o zařízení, která reprezentují to nejlepší z vinařské turistiky na Moravě.
Více o certifikaci na www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Certifikované vinařství

Certifikované ubytování s vinařskou tematikou

Certifikovaný vinný sklep

Certifikovaná restaurace s vínem

Certifikovaná vinotéka

Ostatní služby vinařské turistiky
Vinařství – výrobce vína, je u něj možné zakoupit
víno, většinou s možností degustace nabízeného
vína.

Občerstvení – zařízení má ve stálé nabídce nebo
na objednání možnost studeného či teplého občerstvení.

Vinný sklep – posezení přímo v prostorách vinného
sklepa nebo lisovny s možností degustace vín a občerstvením.

Pravidelná provozní doba – zařízení má pravidelnou otevírací dobu.

Vinotéka – specializovaný obchod s vínem s nabídkou zejména tuzemského lahvového vína, firemní
prodejny vín, obecní vinotéky atd.

Nepravidelná provozní doba – návštěvu zařízení
je potřeba nejdříve telefonicky domluvit.

Ubytování – hotel, penzion, popř. jiné ubytování
přímo spojené s prostorami vinařství či vinného
sklepa.

Služby vinařské turistiky jsou řazeny abecedně dle vinařských obcí a názvu zařízení.

Bavory

Služby vinařské turistiky
Degustační Salon Pálava
Bavory 138, 692 01, tel.: 737 246 500
e-mail: info@degustacni-salon.cz, www.degustacni-salon.cz
Gala Vinařství
Bavory 158, 692 01, tel.: 603 570 013
e-mail: info@galavinarstvi.cz, www.galavinarstvi.cz
Kořenek Josef
Bavory 163, 692 01, tel.: 602 567 611, 728 065 845
e-mail: korenek@vinarstvikorenek.cz, www.vinarstvikorenek.cz
Palavín, s.r.o.
Bavory 7, 692 01, tel.: 519 515 500, 731 088 447
e-mail: info@palavin.cz, www.palavin.cz
Tanzberg Mikulov, a.s.
Vinařská společnost Tanzberg Mikulov, a.s. byla založena v roce 1999. Základní filozofií je
vyrábět co nejpřírodnější, vysoce kvalitní vína
s typickým odrůdovým charakterem a svěžestí vín
Mikulovské vinařské podoblasti. Snahou je navázat na staré a bohaté vinařské tradice v harmonii
s využitím špičkové moderní technologie.

Bavory 132, 692 01
tel.: 519 500 040, 606 294 910
e-mail: tanzberg@tanzberg.cz
www.tanzberg.cz
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Bavory 46, 692 01
tel.: 736 487 749
e-mail: info@vinarstvidrmola.cz
www.vinarstvidrmola.cz
PASTUŠKA
Penzion Pastuška je nově zrekonstruované stavení v jihomoravské vesničce Brod nad Dyjí
v blízkosti vodní nádrže Nové Mlýny ve vinařské oblasti Pálava, které je vám k dispozici k ubytování. Jedinečně pojatý penzion je ideálním místem pro prožití kouzelné dovolené na jižní
Moravě s rodinou či přáteli mezi vinnými sklepy
a vinicemi, s odpočinkem v nádherné zahradě.
Penzion Pastuška Brod nad Dyjí svojí ideální polohou umožňuje výlety po okolí za sportem i za mnoha pamětihodnostmi jižní Moravy.

Brod nad Dyjí 1, 691 81
tel.: 777 677 730
e-mail: info@pastuska.cz
www.pastuska.cz
Penzion U HŘIŠTĚ Brod nad Dyjí
Brod nad Dyjí 146, 691 81, tel.: 519 519 519, 723 075 344
e-mail: trodler.sro@seznam.cz, www.penziony.cz/brod-nad-dyji/penzion-u-hriste
Vinařství Bonitas s.r.o.
Brod nad Dyjí 77, 667 01, tel.: 728 346 400
e-mail: info@bonitasbrod.cz, www.bonitasbrod.cz
Vinařství Uhlík Josef
Brod nad Dyjí 180, 691 81, tel.: 732 489 481
e-mail: vinarstvi.uhlik@seznam.cz, www.vinarstviuhlik.cz
Březí

Certifikované služby vinařské turistiky

Penzion Vinný sklípek
Březí, Lesní 581, 691 81, tel.: 602 561 073, 605 787 880
e-mail: rudakosulic@gmail.com, www.vinarstvikosulic.cz
Vinařství Kern
Březí, Sklepní 546, 691 81, tel.: 736 624 086
e-mail: info@vinarstvikern.cz, www.vinarstvikern.cz
Vinařství Vavříček Březí u Mikulova
Březí, U hřiště 604, 691 81, tel.: 731 463 930
e-mail: martin@vavricek.eu, www.vavricek.eu
Víno D.K.S. spol s r.o.
Březí, Sklepní 11, 691 81, tel.: 519 514 004
e-mail: vinodks@centrum.cz, www.vinarstvikern.cz
Víno Kadrnka
Březí, Mládežnická 411, 691 81, tel.: 731 187 012
e-mail: jindra.kadrnka@seznam.cz, www.vinokadrnka.cz

Bulhary

Název vinařského zařízení
vinařská obec, adresa zařízení, PSČ, telefony
e-mail a webové stránky

Bavory

Legenda:

vinných sklepů a vinoték

Brod nad Dyjí

seznam vinařství,

Penzion Fuzgrunty
Penzion Fuzgrunty zahájil činnost na jaře roku
2008. Zaměřujeme se převážně na vinařskou turistiku a cykloturistiku. Naši zákazníci mají po celou
dobu pobytu k dispozici vinný sklep, kde pro ně pořádáme řízené degustace. Vyhlášená je naše svatomartinská husa.

Bulhary 96, 691 89
tel.: 606 542 326, 606 082 252
e-mail: info@fuzgrunty.cz
www.fuzgrunty.cz
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Vinařský dvůr U Mlýnků
Dolní Dunajovice, Hlavní 555, 691 85, tel.: 604 927 138
e-mail: info@umlynku.cz, www.umlynku.cz

Vinařský dvůr Fuzgrunty
Bulhary 21E, 691 89, tel.: 606 082 252
e-mail: info@fuzgrunty.cz, www.fuzgrunty.cz

Vinařství a penzion Holec
Dolní Dunajovice, Sklepní 581, 691 85, tel.: 733 196 952
e-mail: vinoholec@seznam.cz, www.vinoholec.cz

Vinařství Famfrla Libor
Bulhary 49, 691 89, tel.: 724 301 658
e-mail: helena.fam@email.cz

Vinařství Baláž
Dolní Dunajovice, U Traktorky 654, 691 85, tel.: 725 043 567, 602 702 861
e-mail: obchod@vinarstvibalaz.cz, www.vinarstvibalaz.cz

Vinařství Nad Sklepy

Vinařství Ing. Gregorovič Jan – Ing. Jan Gregorovič
Dolní Dunajovice, Zahradní 465, 691 85, tel.: 519 517 341, 728 724 185
e-mail: jgregorovic-vinarstvi@seznam.cz

Bulhary 90, 691 89
tel.: 774 172 298
e-mail: info@nadsklepy.cz
www.nadsklepy.cz
Vinařství Nad Sklepy – PhDr. Vít Dočkal, Ph.D.
Vinařství „Nad Sklepy“ navazuje na rodinnou vinařskou tradici, kterou nyní rozvíjí sklepmistr
Vítek s manželkou Janou a babičkou Majkou. Pýchou a potěšením jsou i tři následovníci – synové Hynek Vilém a Vít. Vinice jsou registrovány v přechodném období k bioprodukci. Zásadní
modernizace sklepního hospodářství proběhla
v letech 2008–2009, kdy Vít Dočkal nakoupil nové
technologie na zpracování hroznů, systém řízeného kvašení a lahvování, a zavedl moderní způsoby vinifikace. Většina šarží prochází zatřiďovacím
procesem.

Bulhary 210, 691 89
tel.: 777 172 297, 774 172 298
e-mail: info@nadsklepy.cz
www.nadsklepy.cz
Vinařství Nad Sklepy – vinotéka
Bulhary 90, 691 89, tel.: 775 172 298, 777 172 297
e-mail: info@nadsklepy.cz, www.dietrichsteinskydvur.cz
Vinný sklep Pulgáry, s.r.o.
Bulhary 212, 691 89, tel.: 731 461 091
e-mail: bedrich.pola@seznam.cz
Dobré Pole

Dolní Dunajovice

VICAN RODINNÉ VINAŘSTVÍ
Bulhary 22, 691 44, tel.: 723 794 860, 602 692 875
e-mail: daniel@vican.wine, www.vican.wine

Vinařství „Nad Sklepy“ navazuje na rodinnou vinařskou tradici sahající do poloviny 20. století. Vína jsou téměř výlučně predikátní. Filosofií vinařství jsou polosuchá a polosladká, pokud
možno lehounká a šťavnatá vína s typickým „pálavským“ buketem cizozemského ovoce či rozkvetlé louky. S ohledem na výborné dozrávání hroznů
v oblasti Pálavy jsou vína nezřídka obohacena
o zbytkový cukr, vždy však doprovázený příjemnou
kyselinkou.

Barcůch Aleš
Dobré Pole 62, 691 81, tel.: 606 517 406
e-mail: ales.barcuch@seznam.cz
KASPA, s.r.o. – VILAVIN
Dobré Pole 170, 690 02, tel.: 776 884 417, 602 514 422
e-mail: info@vilavin.cz, www.vilavin.cz

Dolní Dunajovice

vinných sklepů a vinoték

Rodinné vinařství Matula
Dolní Dunajovice, Polní 610, 691 85, tel.: 606 226 368
e-mail: info@vino-matula.cz, www.vino-matula.cz
Stanislav Šoman
Dolní Dunajovice, Sklepní 321, 691 85, tel.: 608 444 898, 608 743 123
e-mail: vsoman@seznam.cz, www.vinarstvisoman.cz
Šustr Miloš
Dolní Dunajovice, Rudé armády 53, 691 85, tel.: 519 517 229
e-mail: milos.sustr@centrum.cz, www.ubytovani-sustr.kvalitne.cz
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Vinařství Martin Šebesta
Dolní Dunajovice, Lípová 688, 691 85, tel.: 603 468 385
e-mail: obchod@vinosebesta.cz, www.vinosebesta.cz
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.
„Víno dělají lidé“. To je to, co odlišuje VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s. od ostatních vinařství. Vinařství žijící vlastním životem, podřizující vše přírodě, můžete najít v prostředí více než
idylickém. Nachází se totiž v srdci Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava
a přilehlých Dunajovických vrších. Filozofie pěstování révy vinné je založená na malém zatížení
keřů, šetrném přístupu k přírodě s maximálním
omezením chemických vstupů. „Vyrábíme víno
ve vinici.“ Vše začíná a končí ve vinici.

Dolní Dunajovice, Sklepní 657, 691 85
tel.: 720 069 824
e-mail: info@mikrosvin.cz
www.mikrosvin.cz
Vinařství Tichý
Dolní Dunajovice, Sklepní 330, 691 85, tel.: 723 085 279, 728 424 747
e-mail: info@vinarstvitichy.cz, www.vinarstvitichy.cz
VINAŘSTVÍ ZÁMEČNÍK
Dolní Dunajovice, Polní 636, 691 85, tel.: 732 176 690, 723 672 260
e-mail: info@vinozamecnik.cz, www.vinozamecnik.cz
Víno Jarmila s.r.o.
Dolní Dunajovice, Kostelní 621, 691 85, tel.: 775 127 731, 775 127 730
e-mail: info@vinojarmila.cz, www.vinojarmila.cz
Vinofrukt, a.s.
Dolní Dunajovice, Kostelní 416, 691 85, tel.: 519 517 235, 519 517 223
e-mail: vinofrukt@telecom.cz, www.vinofrukt.cz
Vinotéka Dolní Dunajovice
Dolní Dunajovice, Rudé Armády 533, 691 85, tel.: 725 818 588
e-mail: info@mabecom.cz, www.marianbester.wix.com/vinoteka
Vinárna a penzion „U Langrů“
Firma byla založena 19. 1. 2012. Od té doby podniká v oblasti ubytování a hostinské činnosti
ve Vinárně a penzionu „U Langrů“ Dolní Věstonice, jedná se o rodinný podnik. Zaměřujeme se
na vinařskou turistiku, propagaci vín z oblasti Pálavy. Vinotéka vznikla v dubnu 2014 nejdříve jako
kamenný obchůdek a je součástí komplexu. V listopadu 2014 byl spuštěn i e-shop se sortimentem vín
z oblasti Mikulovska, zejména pak okolí Pálavy.

Dolní Věstonice 123, 691 29
tel.: 519 517 619, 604 918 819
e-mail: info@ulangru.cz
www.vinotekavenuse.cz
Hájovna Dolní Věstonice
Dolní Věstonice, Hájovna 61, 691 29, tel.: 606 175 871, 606 339 507
e-mail: info@hajovna.com, www.hajovna.com
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Dolní Věstonice

Bulhary

seznam vinařství,

Vinařství Svoboda Dolní Věstonice – MVDr. Erika Svobodová
Dolní Věstonice 159, 691 29, tel.: 603 103 518
e-mail: mvdr.erika.svobodova@seznam.cz, www.vinosvoboda.cz

David Gorčík a penzion DEJVI
Horní Věstonice 164, 691 81, tel.: 775 282 259
e-mail: ludmila.gorcikova@seznam.cz, www.dejvi.unas.cz

Hotel Drnholec, Wornell spol. s r.o.
Drnholec, nám. Svobody 5, 691 83, tel.: 725 555 580, 602 513 668
e-mail: booking@hoteldrnholec.cz, www.hoteldrnholec.cz

Moravčíkova vína

víno77, s.r.o.
V mém mladém mikrovinařství vyrábím okolo 10 tisíc lahví ročně. Je to tak akorát, abych mohl
zkontrolovat kvalitu každé z nich, dohlédnout na celý proces výroby, a především osobně poznat co nejvíc svých zákazníků. Velmi rád sleduji emoce, které v lidech moje víno vyvolává. Nic
na světě se totiž nevyrovná pocitu, když na vlastní
oči vidím, že vám chutná. Rozsáhlé hektary drnholeckých vinic patří mé sestře a s láskou je opečovává můj vinohradník a synovec v jedné osobě.
Ty nejlepší plody jeho (a samozřejmě i mé) práce
můžete ochutnat ve Víně77.

Drnholec, Wolkerova 218, 691 83
tel.: 724 524 865
e-mail: sklep@vino77.cz
www.vino77.cz
Jaroslav Šlichta
Hlohovec, Dědina 439, 691 43, tel.: 724 982 143
e-mail: slichtaj@seznam.cz, www.vinarstvislichta.cz

Mladé rodinné vinařství Moravčíkova vína sídlí pod vrcholky Pálavy v obci Horní Věstonice,
kde se nacházejí i všechny naše vinice. Specializujeme se na výrobu bílých přívlastkových vín
z vlastních vinic s regulovanými sklizněmi, naší doménou jsou odrůdy Pálava, Ryzlink vlašský a rýnský, Aurelius a Sauvignon, ve vinicích však máme
celý bohatý odrůdový sortiment. Hrozny zpracováváme pomocí moderní vinařské technologie
řízeného kvašení.

Horní Věstonice, Mandloňová 161, 692 01
tel.: 607 115 282
e-mail: moravcikovavina@seznam.cz
www.moravcikovavina.cz
Veltlinium 1874
Zveme vás k návštěvě do nově zrekonstruovaného historického sousklepí v Horních Věstonicích VELTLINIUM 1874, kde si můžete vychutnat kvalitní vína a neopakovatelnou atmosféru
v komfortním prostředí s romantickým výhledem
na novomlýnská jezera. Náš tým vám bude plně
k dispozici. Rádi vám také připravíme degustaci,
firemní či rodinnou akci přímo na míru.

Horní Věstonice, U Venuše 142, 691 81
tel.: 602 583 520, 602 718 625
e-mail: veltlinium@vinofol.cz
www.vinofol.cz

U Radkovičů
Hlohovec, sklepy Za humnama, 691 43, tel.: 606 277 112
e-mail: info@ubytovanivesklipku.cz, www.ubytovaninasklipku.cz

Vinařství Červinka
Horní Věstonice 25, 691 81, tel.: 608 819 971, 777 787 478
e-mail: jaroslav@vinarstvi-cervinka.cz, www.vinarstvi-cervinka.cz

Vinařství Fabičovic Jan
Hlohovec, Krátká 582, 69143, tel.: 606 163 595
e-mail: janik.fab@seznam.cz, www.vino-fabicovic.eu

mikroVinařství Koubek

Vinařství Fabičovic Josef
Hlohovec, 691 43, tel.: 721 969 028, 519 350 475
e-mail: fabicovic.j@seznam.cz
Vinařství Ing. Leopold Vlk
Hlohovec, Dědina 404, 691 43, tel.: 602 509 716
e-mail: leopold.vlk@seznam.cz, www.leopold.vlk.sweb.cz
Vinařství Jaroslav Hajda
Hlohovec, Lipová 252, 691 43, tel.: 604 230 588
e-mail: vinohajda@centrum.cz, www.vinohajda.webnode.cz
Vinařství Pod Mezů
Hlohovec, U Sadů, 691 43, tel.: 777 001 628
e-mail: zbynek.radkovic@email.cz, www.podmezu.cz
Vinařství Rodiny Buriánkovy
Hlohovec, Šulaperk 586, 691 43, tel.: 736 516 140
e-mail: vino@vinarstviburiankovi.cz, www.vinarstviburiankovi.cz
VINAŘSTVÍ ŠLICHTOVI
Hlohovec, Dědina 439, 691 43, tel.: 723 157 475
e-mail: slichtaj@seznam.cz, www.vinarstvislichta.cz
Vinný sklep Girič Jan
Hlohovec, Ke Kostelu 83, 691 43, tel.: 519 354 247, 724 831 996
e-mail: magnolie10@email.cz
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Hlohovec

Vlašic Karel Ing.
Hlohovec, U Sadů 389, 691 43, tel.: 519 354 359, 731 039 499
e-mail: kvlasic@seznam.cz

Horní Věstonice

Vinařství Ladislav Langr
Dolní Věstonice, Školní 156, 691 29, tel.: 774 369 156
e-mail: vinarstvi.langr@seznam.cz, www.ulangru.cz

NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.
Drnholec, Výsluní 613, 691 83, tel.: 519 519 082
e-mail: obchod@novevinarstvi.cz, www.novevinarstvi.cz

Hlohovec

vinných sklepů a vinoték

Ivaň

Drnholec

Dolní Věstonice

seznam vinařství,

Mikrovinařství Koubek je malá rodinná firma, oficiálně založená roku 1991, výroba vína se
však datuje od 70. let 20. století. Výroba, včetně vinného sklepa, je umístěna u rodinného
domu. Vinice jsou obdělávány vlastními silami
a veškerá produkce je zpracována na víno. Hrozny nekupujeme ani neprodáváme. Při výrobě vína
upřednostňujeme kvalitu před kvantitou. Celá produkce je lahvována.

Ivaň 239, 691 23
tel.: 608 233 019
e-mail: kontakt@mikrovinarstvi.cz
www.mikrovinarstvi.cz
Vinařství Holánek
Vinařský dvůr na faře v Ivani – to je příjemné prostředí ve dvoře historické barokní fary. Otevřeno denně, ochutnávka vín z celé naší produkce, domácí občerstvení, blízké cyklostezky (Brno
-Vídeň, Mikulovská vinařská stezka), parkoviště pro
kola, prodej vín. Areál zahrnuje zrekonstruovaný
vinný sklep, starý přes 200 let, ve kterém vám nabízíme pořádání firemních akcí, oslav či svateb přesně podle vašich představ, s kapacitou až 150 osob!

Ivaň 26, 691 23
tel.: 739 474 159
e-mail: fara@holanek.com
www.holanek.com
Vinařství Kvapil
Ivaň 290, 691 23, tel.: 731 113 162
e-mail: kvapil.karel@gmail.com, www.vinarstvikvapil.cz
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Vinný sklep Pod Křížkem
Lednice, Cihlářská 232, 691 44, tel.: 773 556 914, 721 530 913
e-mail: S.Crhak@gmail.com, www.vinny-sklep-lednice.cz

Vinařství Ing. Zdeněk Peřina
Klentnice 43, 692 01, tel.: 602 439 432
e-mail: perina@vinarstvi.cz, www.vinoperina.cz

Vinný sklep U Čapků
Lednice, Cihlářská, 691 44, tel.: 724 516 900
e-mail: ucapku@ucapku.cz, www.ucapku.cz

VINAŘSTVÍ POD HRADEM s.r.o.

Vinotéka Vinum Bonum® – zámek Lednice
Lednice, Zámek 2, 691 44, tel.: 777 743 492, 777 743 494
e-mail: j.kopecek@telecom.cz, www.vinumbonum.cz

Rodinné vinařství z Klentnice zaměřené na terroir vína z Pálavy a okolí. Vinařství nabízí kromě vynikajících přívlastkových vín i klasické sekty,
jemně perlivá a slámová vína. Návštěvníci mohou
od jara do podzimu využít krásné posezení ve vinohradu s nezapomenutelným výhledem na Pálavu,
její hrady a okolí. Milovníci netradičních zážitků pak
mohou přespat v sudech přímo ve vinici.

Lednice

Klentnice 188, 692 01
tel.: 606 142 028, 606 668 380
e-mail: vinarstvi@vinarstvipodhradem.cz
www.vinarstvipodhradem.cz
Domaine Eisgrub, Vinné sklepy Lednice, s.r.o.
Lednice, Cihlářská, 691 44, tel.: 608 710 750
e-mail: info@domaineeisgrub.com, www.domaineeisgrub.com
Moravský sommelier® – vinotéka a radniční sklep Lednice
Vedle široké nabídky vín vás čekají ochutnávky vín, přírodních likérů i ovocných destilátů
a také příjemné posezení v radničním sklepě přímo na náměstí. Cestu z prohlídky světoznámého
zámku, minaretu či skleníku si můžete zpříjemnit
sklenkou vína či sektu, které zde často otevíráme
useknutím jeho hrdla, tedy sabráží.

Lednice, Zámecké náměstí 69, 691 44
tel.: 602 153 300
e-mail: info@moravskysommelier.cz
www.moravskysommelier.cz
Penzion Onyx a Galerie vín Lednice
Firma se specializuje na zážitkovou a firemní turistiku v Lednicko-valtickém areálu a jeho
okolí. Programy jsou zaměřeny na sport, historii
a vinařství. Penzion ONYX a Galerie vín - vše pod
jednou střechou. Ubytování s kapacitou 71 lůžek
a labyrint vinných sklepů pro 130 žíznivých hostů.
Galerie vín se pyšní výběrem 150 druhů vín od 16
lokálních vinařství.

Lednice, Nejdecká 176, 691 44
tel.: 608 574 370, 608 600 553
e-mail: recepce@onyxlednice.cz
www.onyxlednice.cz
Vinařství Hrozínek
Lednice, Cihlářská, 691 44, tel.: 728 541 945
e-mail: adam@vinarstvihrozinek.cz, www.vinarstvihrozinek.cz
ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE s.r.o.
Rodinné vinařství obnovilo tradici vinařství v Lednici a hlásí se k vinařskému odkazu rodu Lichtenštejnů. Zpracovává hrozny z 200 ha, také z unikátního terroir s vápencovým podložím
tvořeným zkamenělinami prehistorických moří. Vína jsou šťavnatá, ovocitá a s příjemnou
mineralitou, oceňovaná na četných tuzemských
i zahraničních soutěžích. Návštěvnické centrum
ANNOVINO v Lednici je otevřené celoročně. Vinařství Annovino Lednice – Valtické Podzemí získalo hrdý titul Champion TOP Vinařský cíl České
republiky.

Lednice, Nejdecká 714, 691 44
tel.: 724 165 961
e-mail: obchod@annovino.cz
www.annovino.cz
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Lednice

Vinařství 1838
Jevišovka 60, 691 83, tel.: 725 818 588
e-mail: info@vinarstvi1838.cz, www.vinarstvi1838.cz

Mikulov

Jevišovka

vinných sklepů a vinoték

Klentnice

seznam vinařství,

Degustační galerie Pálava – Vinotel s.r.o.
Mikulov, Mlýnská 2, 692 01, tel.: 519 323 353, 274 814 048
e-mail: hotel@galant.cz, www.galant.cz
Hotel Marcinčák***
Levandulový Hotel Marcinčák*** je rodinný hotel, kde se snoubí víno s jídlem a levandulí. Nachází se v jižní části starobylého vinařského města Mikulov, 10 min chůze od centra města.
Nabízí svým návštěvníkům komfortní ubytování ve 14 dvoulůžkových pokojích, 12 rodinných
pokojích a 1 levandulovém pokoji DELUXE. Také
má k dispozici hotelové parkoviště. Hotel Marcinčák*** poskytuje zázemí pro pořádání vinařských
programů, konferencí, seminářů, firemních školení, teambuilldings, rodinných oslav, svateb včetně
doprovodných programů.

Mikulov, K Vápence 69, 692 01
tel.: 519 512 700
e-mail: recepce@hotelmarcincak.cz
www.hotelmarcincak.cz
Hotel Templ
Mikulov, Husova 50, 692 01, tel.: 518 323 095
e-mail: hotel@templ.cz, www.templ.cz
Hotel Zámeček Mikulov s.r.o.
Rodinný Hotel Zámeček se nachází na periferii romantického historického městečka Mikulov
na jihu Moravy. V hotelu naleznete nejen kvalitní ubytování, ale také regionální speciality hotelové restaurace, posezení v moravském vinném sklípku s romantickou rotundou nebo pořádání školení či firemní konference v kongresovém
sále. V nabídce Hotelu Zámeček nechybí široká paleta přívlastkových vín nejvyšší kvality. Váš pobyt
si můžete zpříjemnit navštívením mnoha atraktivit
a památek v Mikulově i jeho okolí.

Mikulov, K Vápence 6, 692 01
tel.: 725 806 991
e-mail: hotel@zamecekmikulov.cz
www.zamecekmikulov.cz
Mayer Pavel ing. – vinařství a vinný sklep
Mikulov, Pod Turoldem 405, 692 01, tel.: 777 284 830
e-mail: pavel.mayer@pemag.cz, www.pavelmayer.cz
Penzion a restaurace U svatého Urbana
Mikulov, Pavlovská 27, 692 01, tel.: 519 511 469
e-mail: svurban@volny.cz, www.svatyurban.cz
Penzion a vinárna Fajka
Mikulov, Alfonse Muchy 18, 692 01, tel.: 602 518 840
e-mail: fajka@seznam.cz
Restaurace a vinárna U Hroznu
Mikulov, Kamenný řádek 3, 692 01, tel.: 737 857 603
e-mail: uhroznu@seznam.cz, www.vinarna-uhroznu.wz.cz
Vinařství Galant
Mikulov, Mlýnská 2, 692 01, tel.: 519 323 101, 602 365 777
e-mail: vinarstvi@galant.cz, www.galant.cz
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Restaurace AQUARIUM Relax
Jsme rodinná stylová restaurace AQUARIUM Relax založená v roce 2007. Přímo v restauraci se
nachází tři obří akvária, která jsou osazena druhy
ryb z celého světa (například z Afriky, Amazonie
a jiné). V restauraci můžete vychutnat 97 druhů
kvalitních vín a 4 druhy sektu. Tato vína pochází
z produkce 31 renomovaných vinařů z Mikulova
a blízkého okolí.

Mikulov, Pavlovská 40, 692 01
tel.: 519 324 724
e-mail: restaurace@aquariumrelax.cz
www.aquariumrelax.cz
Rodinné vinařství VICAN
Rodinné vinařství VICAN bylo založeno teprve v roce 2015, ale na vinařské scéně i mezi milovníky vína si již vydobylo svoji pozici. Vlastní 33 ha vinic na Pálavě a jeho vlajkovou lodí je ryzlink vlašský. Vyrábí také oranžové přírodní víno 8 000 let starou gruzínskou metodou - v hliněných kvevri nádobách. Majitele vinařství je filmový
producent Tomáš Vican, který natočil filmy Bobule,
Bajkeři a seriál Vinaři. A díky jeho dlouholetému
přátelství s Karlem Roden vznikla také unikátní
edice vín nesoucí hercovo jméno.

Mikulov, Mušlov 30, 692 01
tel.: 604 183 050
e-mail: lenka@vican.wine
www.vican.wine
Vinotéka Mikulov
Nově zrekonstruovaná vinotéka v samém srdci Mikulova nabízí stovky těch nejlepších vín výhradně z
místní produkce od různých vinařů za ceny srovnatelné s těmi sklepními přímo od vinaře.

Mikulov, Náměstí 11, 692 01
tel.: 519 510 368, 777 922 600
e-mail: info@vinotekamikulov.cz
www.vinotekamikulov.cz
Vinařství Fučík
Vinařství Fučík je rodinné vinařství z Mikulova. Zemědělská a vinařská tradice rodiny Fučíků sahá
až do 19. století a vyznačovala se vždy důrazem na kvalitu a produkci těch nejlepších vín. Naše vinařství produkuje přírodní a originální vína vysoké
kvality, v nichž najdete terroir, ve kterém byly hrozny
zrozeny. Jiná vína dělat nechceme, neděláme a dělat nebudeme. Kvalita vína je pro nás na prvním místě a upřednostňujeme ji před kvantitou.

Mikulov, Zlámalova 1809/2, 692 01
tel.: 770 135 094, 770 139 407
e-mail: manager@hotelryzlink.cz
www.vinarstvi-fucik.cz
Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka
Mikulov, Brněnská 26, 692 01, tel.: 519 510 005, 721 153 049
e-mail: dionysos@breclavsko.com, www.dionysos.breclavsko.com
Vinařství Kosek
Rodinné vinařství bylo založeno v roce 1992, avšak
historie rodinného vinařství sahá do padesátých
let minulého století. Firma obhospodařuje vlastní vinice v integrované produkci. Zaměřujeme se
na výrobu špičkových odrůdových vín (od jakostních po výběry z bobulí).

Mikulov, Vídeňská 43, 692 01
tel.: 731 458 753, 777 097 666
e-mail: vinokosek@email.cz
www.vinarstvikosek.cz
Vinařství Košulič
Mikulov, Náměstí 1, 692 01, tel.: 602 561 073, 605 787 880
e-mail: rudakosulic@gmail.com, www.vinarstvikosulic.cz
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Vinařství Mantis
Mikulov, Novokopečná 2, 692 01, tel.: 608 080 570
e-mail: marek@vinarstvimantis.cz, www.vinarstvimantis.cz
Vinařství MARCUS (MEGA Production a.s.)
Mikulov, Venušina 539, 692 01, tel.: 608 668 880
e-mail: marcus@mega2000.cz, www.marcuswines.com
Vinařství Orisek
Mikulov, 1. května 537, 692 01, tel.: 739 313 415, 734 580 320
e-mail: info@vinarstviorisek.cz, www.vinarstviorisek.cz
Vinařství pod Svatým kopečkem
Mikulov, Zlámalova 511, 692 01, tel.: 723 260 881
e-mail: kurkamikulov@seznam.cz, www.vinokurka.cz
Vinařství Rauš s.r.o.
Mikulov, Vídeňská 230/6, 692 01, tel.: 775 762 011
e-mail: vinarstviraus@seznam.cz, www.vinoraus.cz
Vinařství Turold Mikulov, s.r.o.
Mikulov, Gagarinova 39, 692 01, tel.: 777 134 245, 777 130 192
e-mail: posta@turold-mikulov.cz, www.turold-mikulov.cz
Vinařství Volařík
Mikulov, K Vápence 1811/2a, 692 01, tel.: 519 513 553, 736 472 074
e-mail: info@vinarstvivolarik.cz, www.vinarstvivolarik.cz
Vincoop Mikulov – Ing. J. Gavenda a R. Šuta
Mikulov, Brněnská 32, 692 01, tel.: 704 110 989, 704 110 983
e-mail: info@vincoop.cz, www.vincoop.cz
Vinný sklep
Mikulov, Vídeňská 17, 692 01, tel.: 724 352 532
e-mail: vyhoda@seznam.cz
Vinný sklep Eliška
Mikulov, Piaristů 4, 692 01, tel.: 519 513 073
e-mail: info@hoteleliska.cz, www.hoteleliska.cz
Vinný sklep Pod Kozím hrádkem
Mikulov, Kozí hrádek, 692 01, tel.: 773 910 062
e-mail: michal.solarik@seznam.cz, www.podkozimhradkem.cz
Vinný sklep U Konšelů Mikulov
Mikulov, Bezručova, 692 01, tel.: 607 537 784
e-mail: info@ukonselu.cz, www.ukonselu.cz
Vinný sklep U Zajíce
Mikulov, Náměstí 3, 692 01, tel.: 728 541 511, 736 538 497
e-mail: uzajice@email.cz, www.uzajicemikulov.cz
Vinný sklep Vlastimil Pleva
Mikulov, Zlámalova, 692 01, tel.: 723 609 445, 519 511 404
e-mail: p.vlastimil@seznam.cz, www.penzion-uvinare.cz
VÍNO LÍPA MIKULOV s. r. o.
Vinařství Lípa jsme založili společně s mladším bratrem v roce 2000 a jde vlastně o pokračování rodinné tradice výroby vína, kterou začal už náš děda, pokračoval v ní otec, a na kterou
společně s bratrem navazujeme. Díky prozíravému přístupu našich rodičů vystudoval jeden
z nás vinařství a druhý pak hotelovou školu. Rozhodnutí, které dnes s odstupem času a nabytými
zkušenostmi oba dva vnímáme jako bez nadsázky vizionářské a zároveň jako určující při dalším
směřování, rozvoji a budoucnosti našeho vinařství
a podnikání vůbec.

Mikulov, Žižkova 27, 692 01
tel.: 608 830 355, 777 677 730
e-mail: info@vinolipa.cz
www.vinolipa.cz
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Vino Cibulka
Mikulov, K vápence 966/3, 692 01, tel.: 602 255 925, 602 516 481
e-mail: michaela@vinocibulka.cz, www.vinocibulka.cz

Vinařství Blaha
Novosedly, 691 82, tel.: 606 946 052, 606 484 462
e-mail: info@vinarstvi-blaha.cz, www.vinarstvi-blaha.cz

VÍNO Mikulov, spol. s r.o.
Mikulov, K Vápence 1675, 692 01, tel.: 519 504 244
e-mail: info@vinomikulov.cz, www.vinomikulov.cz

Vinařství Vlnka
Novosedly 207, 691 82, tel.: 728 703 343, 519 521 232
e-mail: vinarstvivlnka@gmail.com, www.vinovlnka.cz

Vinařství Šílová
Malé rodinné vinařství vzniklo v roce 2012 jako pokračování více než 50leté rodinné vinařské
a vinohradnické práce. Hlavním mottem vinařství je šetrný přístup k vinici i vínu, které je vyráběno moderními technologiemi s důrazem na charakter každé odrůdy. Rodinné vinice jsou
ve vinařské obci Novosedly i Mikulov. Nově vybudované vinařství s degustační místností, ubytováním a letní restaurací je v historickém centru Mikulova. Samozřejmostí je posezení ve sklepě a řízené
degustace přímo ve vinařství.

VINOFOL – Červený sklep
Novosedly 444, 691 82, tel.: 724 332 369, 724 332 357
e-mail: vinofol@vinofol.cz, www.vinofol.cz

Víno Šimák Mikulov
Mikulov, Koněvova 22, 692 01, tel.: 730 597 700
e-mail: simak.jiri@iol.cz, www.vinosimaksweb.webmium.com

Vinný sklípek U Jáňů
Nový Přerov 43, 691 81, tel.: 530 506 405
e-mail: zavinemnakoni@seznam.cz, www.januvdvur.cz

Vinotéka Sommelier Club – VÍNO Mikulov, spol. s.r.o.
Mikulov, K Vápence 1675, 692 01, tel.: 519 504 244
e-mail: info@osobnivinoteka.cz, www.osobnivinoteka.cz

B. a M. Effenbergerovi, Vinný sklípek Mušov
Pasohlávky, sklepy u ATC Merkur, 691 22, tel.: 519 432 268
e-mail: sklipek@musov.cz, www.musov.cz

WINBERG Mikulov s.r.o.
Mikulov, Valtická 11/841, 692 01, tel.: 519 510 011
e-mail: prochazkova.katerina@worldonline.cz, www.winberg-mikulov.cz

Vinný sklep U Čermáků
Pasohlávky, 691 22, tel.: 604 407 347
www.skleepek.cz/sklipek/120-vinny-sklep-u-cermaku

Wine Shop
Mikulov, Svobody 9, 692 01, tel.: 519 513 083, 608 209 609
e-mail: janpribyla@tiscali.cz

Vinný sklep u Slabých
Pasohlávky 8, 691 22, tel.: 606 411 502, 774 231 451
e-mail: alislaba@centrum.cz, www.sklipekpasohlavky.wz.cz

Zájezdní penzion Venuše
Mikulov, Venušina 2, 692 01, tel.: 603 516 253
e-mail: penzionvenuse@seznam.cz, www.penzionvenuse.cz

Vinný sklípek u Kratochvílů
Pasohlávky, 691 22, tel.: 774 490 982, 774 490 972
e-mail: kratochvila.sklep@gmail.com, www.ukratochvilu.cz

Milovice

Vinofol, s.r.o.
Novosedly 132, 691 82, tel.: 602 583 520, 602 718 625
e-mail: vinofol@vinofol.cz, www.vinofol.cz

Pavelka Jan a Milan
Milovice 136, 691 88, tel.: 606 422 112
e-mail: mpavelk@seznam.cz

Hotel Pavlov

Novosedly

Mikulov, Vídeňská 5, 69201
tel.: 721 123 444, 777 260 066
e-mail: vino@silova.cz
www.vinosilova.cz

Novosedly, 691 82
tel.: 736 489 350
e-mail: vino@marcincak.cz
www.marcincak.cz

Vinařství Kovacs s.r.o.
Vinařství Kovacs je malé vinařství rodinného typu se sídlem v obci Novosedly v Mikulovské
vinařské podoblasti na Moravě. Vinařství navazuje na dlouholetou rodinnou tradici pěstování
révy vinné a výroby špičkových vín zaměřených na originální původ. Při výrobě vína a ve vinicích toto vinařství klade obrovský důraz na to,
aby co nejvíce vynikla jedinečná poloha a půdní
složení na jednotlivých viničních tratích (terroir).
Hospodaření na vinicích a jejich pečlivá ochrana
probíhá šetrně v souladu s přírodou dle pravidel
ekologického zemědělství.

Novosedly 5, 691 82
tel.: 519 521 200
e-mail: vinoteka@vinarstvi-kovacs.cz
www.vinarstvi-kovacs.cz
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Nový Přerov

VÍNO NIKOLSBURG
Mikulov, Jiráskova 1243/13, 692 01, tel.: 602 510 121
e-mail: obchod@agropol.info, www.vino-nikolsburg.cz

Víno Marcinčák, Ing. Petr Marcinčák, Organic Winery Marcincak
Víno Marcinčák je rodinná firma, která hospodaří na 102 ha vlastních vinic ve vinařské obci
Novosedly. Zde také leží moderní výrobní areál a archivní sklepy. Produkce Vína Marcinčák
je zaměřena výhradně na vína přívlastková, která nabízí v širokém sortimentu. Vlastní vinice
na těch nejlepších viničních tratích. Vhodné polohy
umožňují také výrobu vín botrytických a vín ledových. Víno Marcinčák je taktéž výrobcem vín slámových. Firma provozuje vlastní degustační sklep
a nabízí možnost posezení ve vinném sklepě.

Pasohlávky

VÍNO Mikulov, spol. s. r.o. – vinotéka Svatého Urbana
Mikulov, Piaristů 2, 692 01, tel.: 519 510 117
e-mail: info@osobnivinoteka.cz, www.osobnivinoteka.cz

Novosedly

vinných sklepů a vinoték

Hotel Pavlov leží ve stejnojmenné vinařské obci na úpatí Děvína v blízkosti vodní nádrže Nové
Mlýny. Hotel nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích a rodinných apartmánech s přistýlkou s celkovou kapacitou až 69 osob. K dispozici je stylová restaurace s moravskou kuchyní,
kterou si můžete vychutnat i na letní zahrádce,
firmám dále nabízíme konferenční zázemí velkého
sálu a salonku s profesionální organizací meetingů, školení i volnočasových aktivit na klíč. Ideální
místo pro vaši aktivní rodinnou dovolenou, firemní
akce i soukromé oslavy.

Pavlov, Klentnická 174, 692 01
tel.: 519 324 246, 733 534 088
e-mail: recepce@hotelpavlov.cz
www.hotelpavlov.cz
Ing. Josef Abrle
Pavlov, Rudolfa Gajdoše 191, 692 01, tel.: 737 370 039
e-mail: josef.abrle@tiscali.cz, www.bio-produkty.cz
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Ing. Pavel Krška – Palavia Vinum ®
Pavlov, Klentnická 167, 692 01, tel.: 776 128 893
e-mail: pavel@krska.com, www.palavia.cz

Vinárna u Bednářů
Pavlov 165, 692 01, tel.: 519 515 307, 607 108 450
e-mail: penziony@breclavsko.com, www.penziony.breclavsko.com

Pálavská galerie vín U Venuše
Pavlov, Česká 252, 692 01, tel.: 733 644 183
e-mail: info@palavskagalerievin.cz, www.palavskagalerievin.cz

Vinařský dům – Milan Zatloukal
Pavlov, Na Návsi 74, 692 01, tel.: 603 483 614
e-mail: vino@zatloukalpavlov.cz, www.zatloukalpavlov.cz

Obecní vinotéka v Pavlově – Petr Nešpor

Vinařství Antoš
Pavlov, Česká 91, 692 01, tel.: 739 429 431
e-mail: romanant@seznam.cz, www.vinarstviantos.cz

Přijměte pozvání do Obecní vinotéky v Pavlově, která se nachází ve sklepních prostorách
budovy obecního úřadu, v srdci jedné z nejkrásnějších vinařských obcí jižní Moravy. Přímo
ve sklepě vás čeká nabídka vín převážně od místních vinařů, pro úplnost doplněná víny z mikroregionu Mikulovsko. Ve vinotéce je možnost
i některá vína přechutnat nebo si objednat řízenou
degustaci. Věříme, že vína z Pavlova si vás získají
pro svoji krásu a jedinečnost, stejně tak jako obec
Pavlov, zasazená do úchvatné scenérie Pálavy.

Pavlov, Na Návsi 88, 692 01
tel.: 777 166 767
e-mail: vinotekapavlov@gmail.com
www.obecnivinotekapavlov.cz
Pension a restaurant FLORIÁN
Pavlov, Podhradní 195, 692 01, tel.: 736 760 463
e-mail: info@pensionflorian.cz, www.pensionflorian.cz
Reisten, s.r.o.
Reisten je vinařstvím převážně bílých vín. Vlastní výjimečné vinice o rozloze 30 hektarů ve třech
vinařských obcích Pavlov, Mikulov a Sedlec. Šetrné zacházení s vinicemi, respekt a ohleduplný přístup k přírodě jsou součástí filozofie vinařství
Reisten. Snahou vinařství je minimalizace používání chemických ochranných prostředků ve sklepním hospodářství i při ošetřování vinic, orientace
na používání moderních ekologických přípravků
a vytváření vyváženého ekosystému.

Pavlov, Česká, 692 01
tel.: 724 793 429
e-mail: info@reisten.cz, www.reisten.net
Sekt bar Pavlov
Jsme vinný bar zaměřený především na degustace různých druhů sektů, vína, kávy a pochutin
k vínu. Náš bar je rozdělen do dvou částí. V první části se nachází klasické zázemí baru cca pro
30 lidí. Ve druhé části můžete navštívit náš velký prezentační sklep ve kterém se nachází unikátní naučná expozice výroby sektů a kde se krok
za krokem dozvíte z výkladu našich sommeliérů
jak se vyrábí nápoj, jenž patří mezi nejznámější a
nejvznešenější na světě. Zároveň v našem sklepě
pro cca 60 lidí můžete uspořádat nejrůznější oslavy, firemní večírky atd.

Pavlov, Česká 252, 692 01
tel.: 604 406 552
e-mail: sektbarpavlov@seznam.cz
www.sektbarpavlov.cz
Vilém Topolanský
Malá pavlovská rodinná firma založená na tradici pěstování vína v Pavlově již našich otců,
dědů a pradědů. Hospodaříme na 2 hektarech vinic, které se rozprostírají na pavlovských tratích, na nichž převažují bílé odrůdy vín. Pro milovníky vín provádíme řízené degustace přímo
v prostorách sklepa. Kolemjdoucí si mohou posedět u pohárečku vína v prostorách našeho sklepa v lisovně s polokřížovou klenbou nebo venku
na zahrádce s pergolou.

Pavlov, Česká E 79, 692 01
tel.: 724 263 561
e-mail: topolanskyvilda@tiscali.cz,
www.vinarstvitopolansky.cz
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Vinařství Ilias
Pavlov, Přehradní 92, 692 01, tel.: 602 510 952
e-mail: g.ilias@ilias.cz, www.ilias.cz
Vinařství Ing. Mikulský
Pavlov, Na Cimbuří 217, 692 01, tel.: 608 717 231
e-mail: mikulsky@volny.cz, www.edb.cz/vinarstvimikulsky
Vinařství Jiří Šilinek
Pavlov, Rudolfa Gajdoše 192, 692 01, tel.: 519 515 395, 602 790 784
e-mail: silinek@nakupujeme.cz, www.silinek.eu
Vinařství Luboš Strapina
Pavlov, Česká 152e, 692 01, tel.: 608 920 641
e-mail: info@vinarstvistrapina.cz, www.vinarstvistrapina.cz
Vinařství NEPRAŠ & Co.
Pavlov, Česká 187, 692 01, tel.: 775 605 783, 602 511 859
e-mail: info@vinarstvinepras.cz, www.vinarstvinepras.cz
VINAŘSTVÍ PAULUS PAVLOV
Vinařství Paulus se zrodilo jako uskutečnění dávného a také dlouho očekávaného snu „Vytvořit
poctivá vína s výraznou osobitostí a charakterem,
to vše v ruku v ruce s respektováním nezaměnitelného terroir Pálavy a Pavlova samotného.“ Navštivte náš historický sklep a v něm umístěné malé
muzeum.

Pavlov, Na Cimbuří 159, 692 01
tel.: 773 334 433, 775 262 008
e-mail: info@vinarstvipaulus.cz
www.vinarstvipaulus.cz
Vinařství Pavlov, spol. s r.o.
Chráněná oblast Pálavské vrchy je posledním výběžkem vápencových Alp a pro svou biosférickou jedinečnost byla zapsána do seznamu rezervací UNESCO. Unikátní vápencové podloží
omezuje růst révy a zkoncentrovává ji, což dává
vínům z Vinařství Pavlov jedinečný charakter velké pikantnosti, kořenitosti a hutnosti. Vznikají zde
vína s vysokou mineralitou, s osobitým ovocným
charakterem, s výraznými medovými tóny.

Pavlov, Česká 149, 692 01
tel.: 733 148 283
e-mail: info@vinarstvipavlov.cz
www.vinarstvipavlov.cz
Vinařství Strapina Pavlov
Pavlov, Vinařská 18, 692 01, tel.: 602 519 285
e-mail: strapina.z@seznam.cz, www.1vkazdelahvi.cz
Vinařství Zatloukal Pavlov
Pavlov, Klentnická 211, 692 01, tel.: 603 483 614, 773 691 314
e-mail: vino@zatloukalpavlov.cz, www.zatloukalpavlov.cz

Perná

Pavlov

seznam vinařství,

Maňák Josef – vinařství a penzion
Perná 302, 691 86, tel.: 739 379 865, 739 379 912
e-mail: Manak.Josef@seznam.cz, www.manakovi.cz

www.vinazmoravyvinazcech.cz | 73

POPELA Vinařství Perná
Perná 78, 691 86, tel.: 519 517 117
e-mail: vinarstvi@popela.cz, www.popela.cz

Vinařství Málek Stanislav
Popice, Nádražní 348, 691 27, tel.: 519 415 557
e-mail: info@vinarstvimalek.cz, www.vinarstvimalek.cz

Vinařství Josef Forman
Perná 260, 691 86, tel.: 606 346 657, 724 279 656
e-mail: info@perna-penzion.cz, www.perna-penzion.cz

Židek Rudolf
Popice, Hlavní 78, 691 27, tel.: 519 415 628, 776 806 014
e-mail: vino@vinozidek.cz, www.vinozidek.cz

Vinařství Pergen, pojmenované podle dřívějšího
názvu obce Perná, navázalo na dvě generace vinařů, obhospodařujících vinice na nejlepších polohách na Pálavě. Většinu produkce lahvujeme a zaměřujeme se na vysoce jakostní vína s přívlastkem.

Popice, U Sadu 394, 691 27
tel.: 530 330 132
e-mail: gotberg@gotberg.cz
www.gotberg.cz

Perná 176, 691 86
tel.: 602 776 105, 720 152 169
e-mail: vinarstvi@pergen.cz
www.pergen.cz

KOLBY a.s.
Pouzdřany, Česká 51, 691 26, tel.: 519 415 495, 601 550 791
e-mail: pouzdrany@kolby.cz, www.kolby.cz

Vinařství Skrášek Lubomír
Perná 332, 691 86, tel.: 721 529 666, 723 331 591
e-mail: vinarstviskrasek@seznam.cz, www.vinarstviskrasek.cz
Vinařství Skrášek Pavel
Perná 313, 691 86, tel.: 606 365 751
e-mail: pavel.skrasek@seznam.cz, www.vinoskrasek.cz
Vinařství Stanislav Vítek
Perná 243, 691 86, tel.: 737 479 418, 734 145 148
e-mail: vinarstvi.vitek@seznam.cz
Vinný sklep a penzion Pod Pálavou
Perná 208, 691 86, tel.: 723 609 445
e-mail: P.Vlastimil@seznam.cz, www.palava.unas.cz
Víno Valadia - Valadia spol. s.r.o.
Perná 305, 691 86, tel.: 776 335 669, 602 455 350
e-mail: info@vinovaladia.cz, www.vinovaladia.cz

Pohořelice

Vinotéka Divine
Pohořelice, Lidická 1611, 693 21, tel.: 774 321 646
e-mail: info@vinotekadivine.cz, www.vinotekadivine.cz

Popice

Vinotéka z Podpálaví
Perná 150, 691 86, tel.: 775 361 611
e-mail: radkabobojcevova@gmail.com, www.vinarstvizpodpalavi.cz

SONBERK, a.s.
Kultovní výhled na Pálavu, architektura a charakteristická vína, oceňovaná u nás i ve světě,
jsou hlavními znaky vinařství v Popicích u Hustopečí. Místo, kde se réva pěstuje po staletí, je
teď prostorem, kde se ukazuje, co znamená moderní vinařství: starostlivou práci s půdou a vinohrady, ruční sklizeň hroznů, šetrné zpracování, tvorbu
vína se sebevědomím a co nejširší otevřeností lidem přicházejícím si to všechno užít v sonberském
mottu „Vína všemi smysly“.

Popice, Sonberk 393, 691 27
tel.: 777 630 434
e-mail: sonberk@sonberk.cz
www.sonberk.cz
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Pouzdřany

VINAŘSTVÍ PERGEN

Vinařství Josef Dočekal
Pouzdřany, Zadní 325, 691 26, tel.: 606 765 010
e-mail: koberce@breclavsko.com, www.vinarstvi.breclavsko.com
Přibice

Vinařství Milan Kosík
Perná 212, 691 86, tel.: 519 517 176, 721 807 951
e-mail: kosik.vinarstvi@cmail.cz, www.vino-palava.cz

Vinařství Gotberg, a.s.
Vinařství Gotberg je mladá společnost, která hospodaří na 56 ha průměrně šestiletých vinohradů, vysázených uprostřed chráněných území v prestižních popických viničních tratích
naproti Pálavě. Vinařství je zapojeno do česko-rakouského projektu Ecowin – ochrana přírody ekologizací vinohradnictví. Filozofií vinařství je kromě
moderního způsobu zpracování vína a šetrného
pěstování hroznů rovněž souznění s přírodou a respektování přirozené fauny a flóry.

Ing. Jan Boček – Vinařství
Přibice 328, 691 24, tel.: 603 476 262
e-mail: hans.bocek@seznam.cz, www.vinobocek.cz
Vinařství Stanislav Šopf
Přibice 364, 691 24, tel.: 736 407 527
e-mail: stanislav.sopf@seznam.cz

Sedlec

Vinařství Matoušek
Perná 327, 691 86, tel.: 723 650 900, 723 772 196
e-mail: hmperna@seznam.cz, www.vinarstviumatousku.cz

Popice

vinných sklepů a vinoték

Nesyt Lake Wines
Sedlec, Ovčárna 217, 691 21, tel.: 776 073 716
e-mail: nesyt.lake.wines@gmail.com, www.nesytlakewines.cz
Sedlecká vína
Naše vinařství patří k tradičním výrobcům kvalitních přívlastkových vín, která se rodí v nádherném regionu v okolí Mikulova a u největšího moravského rybníku Nesyt. Naše vína byla
podávána na slavnostních tabulích pro anglickou
královnu Alžbětu II. a manželku amerického prezidenta Hillary Clintonovou. Naší snahou především
je, aby vína byla v souznění se zdejším terroir a naplno vynikla jejich poetika.

Sedlec 308, 691 21
tel.: 519 513 328, 777 719 116
e-mail: objednavky@sedleckavina.cz
www.sedleckavina.cz
Víno Filip
Sedlec, Seldec 66, 691 21, tel.: 775 014 124
e-mail: jfilip@vinofilip.cz, www.vinofilip.cz
Strachotín

Perná

seznam vinařství,

Ing. Petr Adamec – Vinařství Palávius
Strachotín, Nová 152, 692 01, tel.: 519 415 825
e-mail: palavius@palavius.cz, www.palavius.cz
PPS AGRO, a.s.
Strachotín, Nová 161, 692 01, tel.: 728 972 788, 607 602 394
e-mail: vino@ppsagro.cz, www.ppsagro.cz
VINAŘSTVÍ KNÁPEK s.r.o.
Strachotín, Pouzdřanská 340, 69301, tel.: 777 574 207, 608 423 866
e-mail: info@ubytovani-strachotin-knapek.cz, www.ubytovani-strachotin-knapek.cz

www.vinazmoravyvinazcech.cz | 75

Vinařství MACHOVEC s.r.o.
Strachotín, Nová 161, 693 01, tel.: 606 744 955
e-mail: vinarstvimachovec@email.cz, www.vinarstvimachovec.cz

Penzion a vinný sklep Moravská oáza
Valtice, Pod Zámkem 1036, 691 42, tel.: 721 124 355, 607 860 810
e-mail: info@moravskaoaza.cz, www.moravskaoaza.cz

Galerie vín Valtice
Valtice, Zámek 1, 691 42, tel.: 519 352 537
e-mail: recepce@hotelhubertus.cz

Sklep U Sommeliera
Valtice, Střelecká 378, 691 42, tel.: 608 706 570, 777 075 606
e-mail: sklep@valtice.com, www.valtice.com/sklep

Hradební vinný sklep – Vinařství Ing. Jiří Kopeček
Valtice, Hradební 114, 691 42, tel.: 777 743 492, 777 743 494
e-mail: j.kopecek@telecom.cz, www.vinumbonum.cz

Salon vín České republiky

CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s.
Rodinné vinařství patřící mezi nejvýznamnější tradiční výrobce moravských vín s deklarovaným původem, které se specializuje především na výrobu luxusních přívlastkových vín známých pod značkou CHÂTEAU VALTICE. Tato moravská vína patří již několik desítek let mezi
nejlepší tuzemská i světová vína, o čemž svědčí
časté úspěchy na národních i světových renomovaných výstavách. K posledním nejvýznamnějším
úspěchům tohoto vinařství patří historicky první
červený Šampion Salonu vín ČR 2016 a také titul
Vinařství roku 2014.

Valtice, Vinařská 407, 691 42
tel.: 519 361 314, 519 361 311
e-mail: odbyt@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz
MORAVÍNO s.r.o.
Firma MORAVÍNO s.r.o. se nachází v Lednicko-valtickém areálu, v těsné blízkosti hranic s Rakouskem, ve vinařském městě Valtice. Svou velikostí patří mezi střední firmy. Během několika
let si vytvořila, díky svému kvalitnímu sortimentu,
velmi dobré postavení na trhu s vínem. Firma nabízí vína určená pro gastronomii, privátní archivy,
specializované prodejny a vinotéky.

Veřejná degustační expozice vín s titulem zlatá medaile Salonu vín ČR ve sklepních prostorách
zámku Valtice. Již od r. 2000 nabízí přehled o vínech ze všech vinařských podoblastí ČR. Každý
rok je tu prezentováno sto nejlepších vín vybraných degustátory v rámci Salonu vín – národní
soutěže vín ČR. K dispozici několik degustačních
programů, vína i ke koupi. Najdete zde i naučnou
expozici o odrůdách révy, historii vinařství a „Síň
slávy“ našeho vinařství. V letech 2014 a 2017 byl
Salon zvolen absolutním vítězem soutěže TOP vinařský cíl, v roce 2018 Championem soutěže.

Valtice, Zámek 1, 691 42
tel.: 519 352 744
e-mail: salonvin@vinarskecentrum.cz
www.salonvin.cz
Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
Valtice, K Venerii 1032, 691 42, tel.: 736 676 716, 519 352 039
e-mail: info.venerie@svisv.cz, www.svisv.cz
Valtická vína Petr Procházka
Valtice, Střelecká 1138, 691 42, tel.: 731 542 030
e-mail: prochazka@valtickavina.cz, www.valtickavina.cz
Vinařský dvůr Valtice
Valtice, Malá Strana 198, 691 42, tel.: 519 352 737, 602 950 189
e-mail: vinarskydvur@post.cz, www.vinarsky-dvur-valtice.cz

Valtice, Mikulovská 176, 691 42
tel.: 519 353 714, 602 505 207
e-mail: moravino@moravino.cz
www.moravino.cz

Vinařství Černý Valtice
Valtice, Josefská 105, 691 42, tel.: 777 580 059
e-mail: info@vinarstvicerny.cz, www.vinarstvicerny.cz

Penzion Archivní sklepy Valtice

Vinařství Dwořáček
Valtice, Růžová 1155, 691 42, tel.: 777 663 873, 777 615 835
e-mail: vinarstvi@dworacek.cz, www.dworacek.cz

Penzion Archivní sklepy Valtice, pro vás vína, jídla i zážitků nejvíce. Penzion se nachází na tzv.
vinařském náměstíčku, v těsné blízkosti Valtického Podzemí a nově vybudované rotundy firmy Vinné sklepy Valtice, kde probíhají neustále akce spojené s ochutnávkami vína. Náš útulný
rodinný penzion má kapacitu 16 lůžek, vlastní parkoviště zdarma, wi-fi zdarma, venkovní posezení
a bohatý snídaňový bufet. V letních měsících snídáme venku, pod pergolou, kde se dá posedět i večer při víně. Pod penzionem se nachází vinný sklep.

Valtice, Vinařská 98, 691 42
tel.: 777 118 830
e-mail: jitkamachalkova@seznam.cz
www.archivnisklepy.cz
Penzion Villa Daniela – sídlo milovníků vína
Firma Daniela Valentová spol. s r.o navázala v roce 2007 na dosavadní činnost Ing. Daniely Valentové a z poskytování degustačních a prezentačních služeb se rozvinula až do současného
stavu, kdy se specializuje na organizování firemních školení, degustace, poskytování ubytování
ve „vínoturistice“. V současné době provozuje areál
300m2 sklepů v Úvalech u Valtic, nakupuje většinu
své potřeby hroznů a vyrábí víno pod vlastní značkou ING. DANIELA VALENTOVÁ.

Valtice, Úvaly u Valtic 77, 691 42
tel.: 776 111 774, 776 245 851
e-mail: valentova@sklepuvaly.cz
www.villadaniela.cz
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Valtice

Strachotín

informační centra

Valtice

seznam vinařství, vinných sklepů a vinoték

Vinařství Ing. Jiří Kopeček – Vinařský dům
Valtice, nám. Svobody 16, 691 42, tel.: 777 743 492, 777 743 494
e-mail: j.kopecek@telecom.cz, www.vinumbonum.cz
Vinařství Ivan Bílkovič
Valtice, Za Tesárnou 779, 691 42, tel.: 607 769 159, 606 755 550
e-mail: vinoteka@valtice.cz, www.mestovaltice.cz/vinarstvi-a-vinoteka-ivan-bilkovic
Vinařství Obelisk
Vinařství Obelisk bylo založeno v roce 2016. Výrobní prostory se majitelé rozhodli skrýt tam,
kam nepochybně patří – pod zem. Degustační a reprezentativní prostory využívají bohatě
proskleného horního patra s uchvacujícími výhledy. Tyto dva světy smějí existovat nezávisle na sobě
a přitom se zároveň prolínat v prostorách centrálního schodiště, kde mohou návštěvníci zpozorovat
části vinařské technologie a sudovou část, v níž
zrají nejlepší partie vín.

Valtice, Celňák 1212, 691 42
tel.: 548 998 850
e-mail: m.fojtlova@vinarstviobelisk.cz
www.vinarstviobelisk.cz
Vinařství Pod Zámkem, s.r.o.
Valtice, Břeclavská 1100, 691 42, tel.: 724 548 899, 725 990 329
e-mail: info@vinarstvipodzamkem.cz, www.vinarstvipodzamkem.cz
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VALTICKÉ PODZEMÍ

Vinotéka V Zámecké bráně

Valtické Podzemí je unikátní labyrint obnovených historických sklepů vzájemně propojených
v celkové délce 900 metrů. Jsou datovány k roku 1289 v souvislosti se založením kláštera minoritů. Ochutnejte vyhlášená vína lednicko-valtického areálu a zažijte pravou moravskou pohostinnost, kterou vám nabídnou „Sklepiéři“ – odborníci na podávání vína ve sklepě, se znalostí vinařského prostředí a jedinečného terroir. Nenechte si ujít vyhlášené víkendové večery s cimbálkou
nebo některou z dalších originálních akcí. Možnost
firemních a privátních večírků. Valtické Podzemí je
součástí vinařství ANNOVINO LEDNICE a získalo titul
champion TOP Vinařský cíl České republiky. Otevřeno celoročně, v sezóně denně.

Vinotéka se nachází v původní bráně do valtického zámku v prostorech bývalé strážnice. V nabídce
jsou převážně vína valtických výrobců. Denně je
k degustaci 20–25 vzorků včetně ledových a slámových. Možnost posezení pro 20 osob.

Valtice, Vinařská ev. č. 47, 691 42
tel.: 723 600 423
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz
Vinařství Zapletal Valtice
Valtice, 691 42, tel.: 777 636 760, 603 497 426
e-mail: vinarstvi.zapletal@seznam.cz, www.vino-valtice-zapletal.net
Vinný sklep Martin Štěpánek
Valtice, Josefská 122, 691 42, tel.: 607 618 783
e-mail: stepanek.valtice@centrum.cz, www.sklipekvaltice.cz
Vinný sklep u Kazíků
Valtice, Vinařská 79, 691 42, tel.: 519 352 677, 728 082 007
e-mail: kazik.radomir@tiscali.cz, www.sklep.ukaziku.cz
Vinný sklep Valtice – René Kolář
Valtice, Pod Parkem 13, 691 42, tel.: 777 072 879
e-mail: ronaldo@seznam.cz, www.vinnysklep.cz24.cz

Valtice

informační centra

Valtice, Zámek 1, 691 42
tel.: 606 712 128
e-mail: milanhradill@seznam.cz
Vinotéka na zámku
Valtice, Zámek 1, 691 42, tel.: 778 743 754, e-mail: valtice@npu.cz
www.zamek-valtice.cz/cs/Zamecky-obchod-a-vinoteka/Vinoteka
Vinotéka U Sommeliera
Valtice, Náměstí Svobody 14, 691 42, tel.: 777 075 606
e-mail: velecky@valtice.com, www.facebook.com/hradnivinoteka
Vranovice

Valtice

seznam vinařství, vinných sklepů a vinoték

Vinařství Drahomír Dofek
Vranovice, Náves 678, 691 25, tel.: 739 051 137
e-mail: d.dofek@seznam.cz, www.vinarstvidofek.cz
Vinařství Ing. Josef Dofek
Vranovice, Masarykova 20, 691 25, tel.: 603 213 685, 739 051 137
e-mail: d.dofek@seznam.cz, www.vinarstvidofek.cz
Vinařství Oldřich Drápal
Vranovice, Hlavní 455, 691 25, tel.: 519 402 891, 728 204 244
e-mail: old.drapal@seznam.cz, www.drapalovoslamovevino.cz
Zdroj – registrované subjekty na www.vinazmoravyvinazcech.cz

Vinný sklípek za penzionem Diana
Ve sklípku za penzionem Diana ve Valticích nabízíme ochutnávky i prodej lahvovaných vín vinařů
z Březí u Mikulova, degustace řízené sommelierem
nebo jen posezení, rodinné oslavy i firemní akce.

Valtice, K lesíku 800, 691 42
tel.: 721 749 555
e-mail: diana@valtice.cz
www.dianavaltice.cz
Vinotéka Vinum Bonum® – Vinařský dům Valtice
Vinařský dům Valtice – výroba a prodej vín vinařství Ing. Jiřího Kopečka, exkluzivní zastoupení vybraných vinařství z vinařské oblasti Morava.
Dárkové balení vín a zásilkový prodej, celoroční
degustace, posezení, sýry, olivy, nealko nápoje,
káva, odborná literatura. Vinotéka byla otevřena
11. 11. 1998. Filosofií vinotéky je podpora konzumace kvalitních moravských vín.

Valtice, nám. Svobody 16, 691 42
tel.: 777 743 492, 777 743 494
e-mail: j.kopecek@telecom.cz
www.vinumbonum.cz
Zámecký sklep A.D. 1430 – CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s.
Unikátní Zámecký sklep patří mezi nejstarší a největší vinné sklepy v ČR. Již ve 12. století, kdy
nad tímto sklepem stál středověký hrad, zde zrála kvalitní valtická vína. Roku 1430 provedl rekonstrukci tohoto sklepa významný rod Lichtenštejnů, kteří zde budují vinařství, když zjistili, že
na Valticku a Mikulovsku jsou výborné podmínky
pro výrobu vín. Na tyto základy navázalo rodinné
vinařství CHÂTEAU VALTICE, jehož nejlepší červená
vína zde stále zrají v dřevěných dubových sudech,
plně využívající celkovou kapacitu sklepa 500 tisíc
litrů.

Valtice, Zámek 1, 691 42
tel.: 519 352 753, 519 361 314
e-mail: odbyt@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz
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Informační centra
Turistické informační centrum Mikulov
Mikulov, Náměstí 1, 692 01, tel.: 724 987 900
e-mail: tic@mikulov.cz, www.infomikulov.cz

Turistické informační centrum Lednice
Lednice, Zámecké náměstí 68, 691 44, tel.: 519 340 986
e-mail: tic@lednice.cz, www.lednice.cz

Turistické informační centrum Pavlov
Pavlov, Na Návsi 88, 692 01, tel.: 602 500 567
e-mail: tic@obec-pavlov.cz, www.obec-pavlov.cz

Turistické informační centrum Pasohlávky
Pasohlávky 1, 691 22, tel.: 519 427 624
e-mail: tic@pasohlavky.cz, www.pasohlavky.cz

Turistické informační centrum Valtice
Valtice, náměstí Svobody 4, 691 42, tel.: 734 256 709
e-mail: tic@valtice.eu, www.valtice.eu

Turistické informační centrum Dolní Dunajovice
Dolní Dunajovice, Poštovní 189, 691 85, tel.: 519 500 054
e-mail: tic@dolni-dunajovice.cz, www.dolni-dunajovice.cz
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vinařská oblast

Morava

vinařská podoblast

Velkopavlovická

Celková výměra: 4 871 ha

Vinařské obce: 70

Úrodné nížiny, které se od Brna táhnou
na Židlochovice, Hustopeče, Velké Bílovice
a Velké Pavlovice, patří k nejslunnějším místům České republiky. Žebříček nejpěstovanějších odrůd sice vede Veltlínské zelené,
ale Frankovka a Svatovavřinecké na třetí
a čtvrté příčce napovídají, že Velkopavlovicko
proslavila červená vína; v žádné jiné moravské vinařské podoblasti nenajdete tolik vinic
s modrými hrozny jako právě tady. Za zmínku
(a hlavně za ochutnání!) stojí i Zweigeltrebe
anebo přímo ve Velk ých Pavlovicích v yšlechtěná odrůda André, daří se tu i bílým
odrůdám Müller Thurgau, Ryzlink vlašský
a Rulandské šedé.
Krajině kolem Bořetic, Kobylí, Němčiček,
Velkých Pavlovic a Vrbice se dokonce říká
Modré hory; odrůdy s modrými hrozny se
tu pěstují na více než polovině vinohradů
a vína ze tří nejtypičtějších modrých odrůd
podoblasti, tedy Frankovky, Svatovavřineckého a Modrého Portugalu, mají specifické
označení VOC Modré hory.
Co byste neměli minout? Třeba rozsáhlé
komplexy vinných sklepů, které připomínají
malé vesničky, například areál pod Kraví
horou v Bořeticích, sklepní uličku v Kobylí
anebo Belegrady ve Velkých Bílovicích,
kde jména uliček a náměstí vychází z vinařské
historie nebo nesou jména odrůd révy vinné.
Oblíbenou zastávkou milovníků vína jsou
Templářské sklepy pod středověkou tvrzí
v Čejkovicích a vinařské město Hustopeče
s kuriózní sochou vinné kvasinky. Ochutnávat zdejší vína můžete při celé řadě akcí,
například při jarních Slavnostech mandloní
a vína v Hustopečích, na začátku dubna
při putování za vínem Ze sklepa do sklepa
ve Velkých Bílovicích, na květnové veřejné
ochutnávce mezinárodní soutěže Grand Prix
Vinex, v září na Velkopavlovickém vinobraní, v říjnu na Bručákových slavnostech
v Hustopečích anebo na Svatomartinském
koštu v Brně.

Vinařské tratě: 321
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Velkopavlovická
SLAVKOV – město, jehož jméno v po němčené podobě Austerlitz zná díky napoleonské bitvě u Slavkova (2. 12. 1805) celý
svět. V barokním zámku s rozlehlým parkem
bylo po bitvě uzavřeno příměří mezi Francií
a Rakouskem. Kromě historických interiérů si
můžete prohlédnout i pozůstatky někdejší raně
gotické komendy řádu německých rytířů, které
se dochovaly v hlubokém podzemí slavkovského zámku. Do zámeckého parku zasahuje
část golfového hřiště Golf Club Austerlitz. Poblíž
Slavkova na návrší nad obcí Prace, kde se odehrály rozhodující boje bitvy, stojí Mohyla míru,
kamenná secesní kaple, memento válek a stálá
připomínka jejich obětí. V okolním parkově
upraveném areálu je budova se stálou multi-

mediální expozicí Muzea Brněnska a kavárnou.
Každoročně na přelomu listopadu a prosince
se u Mohyly míru odehrává pietní akt k uctění
padlých jako vyvrcholení vzpomínkových akcí
k výročí bitvy.
www.zamek-slavkov.cz | www.gca.cz
www.mohylamiru.muzeumbrnenska.cz

KRUMVÍŘ – první historick y doložená
zmínka o obci pochází z roku 1350, kdy se píše
o osadě Grunwiezen (Zelená louka). Přestože
má Krumvíř v pečeti vedle rádla i vinařský nůž,
písemná zmínka o vinném desátku je až z roku
1723. Ozdobou obce jsou řady sklepů, z nichž
mnohé mají malovaná žudra. Krumvíř proslavilo
i hrnčířství, řezbářství a výroba škrabaných
kraslic. Vypravit se sem můžete například na folklorní festival Kraj beze stínu nebo krojované
Bartolomějské hody. | www.krumvir.cz
BRNO – první písemná zpráva o brněnských
vinicích pochází z 13. století. Vinicemi byly
osázeny svahy kolem dnešních okrajových brněnských čtvrtí, z nichž mnohé mají ve svých
znacích nejrůznější atributy vinařství – hrozny,
vinařské nože i putny. Réva vinná se dokonce
po několika stech letech vrátila i na jižní svahy
Špilberku, kde byla v roce 2014 vysazena nová
vinice s Rulandským šedým a Ryzlinkem rýnským. Špilberk, někdejší nejproslulejší věznice
celé habsburské monarchie, je nyní sídlem
Muzea města Brna. Jedním z turisticky nejatraktivnějších míst areálu jsou kasematy s expozicí
vězeňství. Mezi další dominanty města náleží
katedrála sv. Petra a Pavla a Stará radnice. Tamní
klenutý průjezd, v němž najdete slavného
brněnského draka, zdobí nádherný pozdně
gotický kamenný portál, z radniční věže s renesančním ochozem se můžete podívat na historické jádro z ptačí perspektivy.
V Brně najdete též vilu Tugendhat, stěžejní
dílo světové funkcionalistické architektury
od německého architekta Ludwiga Miese van
der Rohe z let 1929–1930, která byla roku 2001
zapsána na Seznam památek světového dědictví UNESCO. Milovníci moderní architektury
obdivují také brněnské výstaviště, které se díky
unikátní kolekci funkcionalistické architektury

82 | vinařská oblast Morava / vinařská podoblast Velkopavlovická

řadí k nejelegantnějším výstavním areálům na světě.
Brno jako město zábavy a volného času reprezentuje
závodní motoristická dráha Masarykův okruh, dějiště
každoroční Grand Prix motocyklů, golfové hřiště
v Jinačovicích, zoologická zahrada či muzeum pravěku pavilon Anthropos. Mezi vinařské obce se řadí
městské části Bystrc, Chrlice, Maloměřice, Medlánky,
Obřany a Tuřany. Menší vinice najdete i v městské
části Vinohrady, kde jsou téměř všechny ulice moderního sídliště pojmenovány po vinařských obcích jižní
Moravy. | www.brno.cz
HUSTOPEČE – vinice kolem Hustopečí v minulosti patřily k největším v českých zemích a vlastnila
je šlechta, řada klášterů i bohatí měšťané z Brna či
Olomouce. Město mívalo svůj vlastní (a velmi pověstný) horenský soud, proti jehož rozhodnutí nebylo odvolání. Stál na místě dnešní spořitelny, na jejíž
fasádě dodnes můžete vidět původní kamenný erb.
Podobně jako jinde i tady měli měšťané pod svými
domy vinné sklepy. V horní části náměstí stojí
od roku 1579 renesanční dům U Synků, pod nímž
se dochovaly dva souběžné sklepy. Pokud chcete
hustopečská vína ochutnat, pak vám poslouží buď
Vinotéka Vinařů Hustopečska, anebo se vydejte
na některou z vinařských akcí. V Hustopečích se jich
každoročně koná celá řada, od Slavností mandloní
a vína, přes soutěžní přehlídku vín O Hustopečskou
pečeť až po Krajem vína – Expedici Krajem André,
Burčákové slavnosti, Oslava svatomartinských vín
a husí či Světový duel vín.
Na nádvoří domu U Synků objevíte roztomilou kuriozitu – pískovcovou plastiku vinné kvasinky. Její
obvod měří 167 cm a kvasinka je tedy 69 230krát větší
než živý originál. Hustopeče tak získaly český rekord
v největší umělecké zvětšenině živého organismu.
Dominantou Hustopečí ovšem není vinná kvasinka,
ale moderní chrám sv. Václava a sv. Anežky České.
Jeho předchůdce, pozdně gotický kostel sv. Václava,
byl poškozen za druhé světové války a v roce 1961 byl
stržen. Nový chrám, zajímavá dvoupodlažní stavba
na půdorysu spirály, byl vysvěcen v roce 1994. V interiérech jsou zakomponovány kopie zachráněných
architektonických článků starého kostela, vrcholek
věže zdobí stylizovaná svatováclavská koruna.
www.hustopece.cz

VELKÉ PAVLOVICE – Velkopavlovicko je ojedinělé převahou modrých odrůd, kterým vyhovují
zdejší polohy otevřené k jihu a téměř 1 800 hodin slunečního svitu za rok. Díky tomu se zde rodí nejlepší
červená vína ve střední Evropě. Do dějin vinařství se
Velké Pavlovice zapsaly zejména díky šlechtitelské
stanici, kde vznikly čtyři nové, bytostně české odrůdy
révy vinné. Bílé odrůdy zastupují aromatická Pálava
a Aurelius, modré odrůdy pak Agni a André, víno
s vůní lesních plodů. André bylo vyšlechtěno v roce
1961 křížením odrůd Frankovka a Svatovavřinecké
a nese jméno Ch. K. Andrého (1763–1831). Tento
muž v Brně založil první spolek pro šlechtění ovoce
na světě a podnítil tak zájem o získávání nových
odrůd křížením.
Vedle nejrůznějších starobylých vinných sklepů
a lisoven, které propůjčují městečku i okolní vinohradnické krajině neopakovatelný ráz, objevíte
ve Velkých Pavlovicích také lis na hrozny z roku

1816. Vedle barokního kostela Nanebevzetí Panny
Marie a několika drobných sakrálních památek je
nejzajímavější architektonickou památkou města
barokní sýpka, stavba technického charakteru z let
1770–1780, nyní Hotel Lotrinský. Na krátký výlet se
můžete vypravit ke kapličce sv. Urbana, která stojí jen
pár stovek metrů od rozhledny Slunečná ve viniční
trati Nadzahrady, anebo do moderní sklepní uličky,
která v roce 2012 vyrostla na úpatí nejznámější velko-
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pavlovické viniční trati Staré hory. K „opilým“ sklepním domkům v této uličce vás z centra města dovede
naučná stezka Zastavení v kraji vína a meruněk.
www.slechtitelka.cz | www.velke-pavlovice.cz
KOBYLÍ – ve staré vinohradnické obci byl prý
hektar vinice dražší než dvacet hektarů pole, alespoň podle listiny ze 14. století. O vysoké produkci
vína svědčí prastaré dlouhé a hluboké vinné sklepy,
roztroušené po celé obci, i staré dřevěné lisy. K nejzajímavějším místům patří sklepní ulička Suchořádská
zmola. Kdysi tu skutečně bývala „zmola“ – rokle,
která se propadla po velkých deštích v roce 1900. Že
i dnešní život obce je úzce spojen s vinohradnictvím
a vinařstvím dokazuje muzeum, mapující historii
Kobylí a zdejších obyvatel. V podzemí muzea si prohlédněte stálou expozici tradiční malovýroby vína
s vinotékou, která nabízí ochutnávku vín místních
vinařů. | www.kobyli.cz

ČEJKOVICE – první písemné zprávy o osadě
z roku 1248 jsou spojeny s existencí tvrze, vybudované členy řádu templářských rytířů. Templáři zde
začali systematicky pěstovat révu vinnou a postavili
gotickou tvrz s rozsáhlými sklepy, které svojí délkou
650 m dosud patří k největším v České republice.
O výšce, šířce i délce templářského sklepení se odedávna vyprávěly úžasné legendy a mnohé z nich
přežívají dodnes. Chodbami údajně mohli projíždět
ozbrojenci na koních i plně naložené vozy. Tajnou
chodbu, která prý měla vést z Čejkovic až do slovenské Skalice sice nespatříte, ale sklepení, využívané vi-

nařskou společností Templářské sklepy Čejkovice pro
uskladnění archivních vín a zrání až 350 000 litrů vína
v dubových a barrique sudech je běžně přístupné
veřejnosti. Raritou je největší láhev na víno v Česku,
2 metry vysoká s objemem 200 litrů a průměrem
0,5 metru. Někdejší templářská tvrz slouží jako hotel,
v Zámecké galerii vín můžete ochutnat a koupit nejlepší vína z Čejkovic a okolí.
O čejkovických vinných sklepech se říká, že jsou
elitou mezi vinařskými stavbami regionu. Jsou soustředěny v několika lokalitách. Tradičním centrem je
ulička stoupající od silnice z Čejče před návsí směrem
na Kopeček, další shluky sklepů s lisovnami najdete
u cyklostezky směrem na Vrbici a pod vinicemi
na východním okraji obce. V Čejkovicích prožil část
dětství zakladatel Československé republiky Tomáš
Garrigue Masaryk, jinak rodák z nedalekého Hodonína. V domku, kde rodina bydlela, je malé muzeum.
www.cejkovice.cz | www.templarske-sklepy.cz
BOŘETICE – SVOBODNÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA KRAVÍ HORA – Bořetice se podobně jako další
obce v okolí mohou pochlubit staletou vinařskou
tradicí. První písemná zmínka o okolních vinohradech pochází z roku 1361. Protože mezi vesnicí
a viniční tratí Kraví hora se až do roku 1835 rozlévalo
jezero, začali Bořetičtí budovat sklepy přímo pod
viničními svahy. Traduje se, že vinaři jezdili do sklepů
a vinohradů na loďkách a ti chudší dokonce museli
pádlovat v neckách.
Rozsáhlý sklepní areál je chloubou Bořetic dodnes.
Ve dvou řadách nad sebou tu napočítáte asi 260 vinných sklepů a postupně tak vznikla sklepní vesnice
s několika ulicemi. Můžete se projít Horním a Dolním
Frejdem (tak se říká živým plotům, které kdysi ohrazovaly horní a dolní hranici vinohradu), Hliníkami
a Zahraničím. Od léta 2006 stojí nad areálem vinných
sklepů mezi Bořeticemi a Němčičkami 15 m vysoká
dřevěná rozhledna, která připomíná vítězství obce
Bořetice v celostátním kole soutěže Vesnice roku
2005. Ze sklepního areálu se k ní pohodlně dostanete
pěšky i na kole.
Pozornost četných návštěvníků Bořetic přitahuje
recesistická Svobodná spolková republika Kraví hora,
kterou místní vinaři vyhlásili k propagaci bořetického vinařství v roce 2001. Republika má svou vládu
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v čele s prezidentem, ústavu, hymnu, znak, prapor,
poštovní známky i měnu, ba dokonce navázala kontakty se sousedními zeměmi, například s Valašským
královstvím. | www.boretice.cz
MODRÉ HORY – krajinou, která je pověstným
srdcem produkce moravských červených vín, vás
provede okružní 31 km dlouhá trasa. Stezka, jejíž
délku si můžete upravovat podle vlastní chuti a pěší
či cyklistické zdatnosti, spojuje vinařské obce Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice a Vrbici,
v jejichž okolí se odrůdy s modrými hrozny pěstují
na více než polovině vinohradů.
www.modrehory.cz
OBECNÍ VINAŘSK Á STEZK A OBCE NĚMČIČKY – s historií vinařství, viničními tratěmi v Němčičkách a zajímavostmi kolem výsadeb a pěstování
révy vinné vás seznámí 8 km dlouhý okruh. Na kole
nebo pěšky se podíváte do míst, z nichž se otvírají
jedinečné výhledy do širokého okolí. Trasa navazuje
na Moravskou vinnou stezku a doplňují ji čtyři informační panely s mapou. Podíváte se i k poutnímu
místu zdejších vinařů, ke kapličce sv. Antonína uprostřed vinic v trati Růžený, a mezi vinné sklepy v ulici
Za humny. | www.nemcicky.cz

SKLEPNÍ KOLONIE VRBICE – jedna z nejvýše
položených obcí na Velkopavlovicku je skutečně
nepřehlédnutelná a věž novorománského kostela
sv. Jiljí bývá vidět i ze vzdálenosti několika desítek kilometrů. Dvě lokality zdejších sklepů byly budovány
s odstupem několika staletí. Starší kolonie Na sklepech, která tvoří dvě spodní patra vinařských staveb
v obci, vznikala v druhé polovině 17. století. Známější

jsou vinné sklepy Stráž, uspořádané na pěti terasách
pod kostelem, kde každá úroveň má svůj vlastní název: Na vyhlídce, Podkova, Pod kostelem, Pod větřákem a Pod novýma. První chodby se tu začaly kopat
na přelomu 18. a 19. století, lisovny s kamenným
průčelím byly přistavěny v polovině minulého století.
Na výzdobě čelních stěn se často uplatňují dva druhy
kamene, kombinované s cihlami, místní zvláštností
jsou gotické lomené oblouky.
www.obecvrbice.cz

STEZKA KRAJEM ANDRÉ – stezka pojmenovaná podle odrůdy červeného vína, vyšlechtěné
ve Velkých Pavlovicích, vede z Hustopečí přes Němčičky, Vrbici, Bořetice, Velké Pavlovice zpět do Hustopečí. V Bořeticích zve k návštěvě rozhledna na Kraví
hoře, ve Velkých Pavlovicích rozhledna Slunečná,
ve Vrbici si prohlédnete zajímavé vinné sklepy. 39,6
kilometrů dlouhá stezka s kvalitním povrchem je
vhodná především pro cykloturistiku, ale dá se absolvovat i pěšky.
NAUČNÁ VINAŘSKÁ STEZKA VELKÝCH BÍLOVIC – trasa s výhledy na nejrozlehlejší komplex vinic
v České republice měří 5 km, kopíruje cyklistickou
Velkopavlovickou vinařskou stezku a seznámí vás
s historií vinařství a viničními tratěmi v okolí Velkých
Bílovic. Projdete se také sklepním areálem s 650
sklepy, který se dělí na tři části: Púrynky, Pod Předníma a Belegrady, kde se jednotlivé sklepní uličky
jmenují po jednotlivých odrůdách révy vinné. Pěkný
výhled na Velké Bílovice a okolí se otvírá z vrchu
Hradištěk, kde stojí kaplička zasvěcená sv. Václavovi,
sv. Urbanovi a sv. Cyrilu a Metodějovi.
www.velkebilovice.cz | www.velkobilovictivinari.cz
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Rekordní slaměný koštýř je vysoký
303 centimetrů...

Jaroslav Vajbar
je civilním povoláním servisní technik jízdních kol.
Obyvatel z Rakvic na Břeclavsku se však proslavil
především svými výrobky ze slámy, s nimiž získal
celou řadu rekordů. Nezanedbatelné jsou i jeho
vinařské aktivity. Celoživotního hobby začalo
v době vojenské služby
v Košicích, kde se základy
techniky naučil. Tvorba
slaměných produktů není
v žádném případě jednoduchá. Začíná sklizní
stébel, z nichž se použije
jen menší část, ostatní je
odpad. Použijí se jen ty
nejkvalitnější. K zhotovení těch největších výrobků se spotřebuje více
jak kilometr slaměných
stébel. Ve svém domě pak
má unikátní sbírku nejen
těch největších výrobků,
které ze slámy vytvořil,
ale také velký počet menších, které potěší duši.
Čím se cítíte být nejvíce? Opravářem jízdních
kol, vinařem či umělcem tvořícím ze slámy?
Je vůbec možné společně zvládnout svoji
uměleckou a civilní profesi a ještě navíc
vinařit?
Rozhodně mám na prvním místě slámu. A jak
jsem vše skloubil? To si zvyknete. Ovšem hlavní
obživou pro naši rodinu byly opravy kol. Oficiálně jsem tuto činnost začal již v roce 1984.
Tehdy se velice špatně sháněly náhradní díly.
Jednou za čas jsem musel vyrazit na cestu po republice, abych nakoupil součástky potřebné pro
opravy jízdních kol. Slaměné výrobky byly moje
velké hobby, výroba vína byla na přilepšení.
Vzpomínám na neobvyklou záležitost. Na železnici byl poničen vagón se zásilkou kol. Vše jsem
koupil za cenu šrotu a my jsme pak měli celý
dvorek zaskládaný koly, které jsem postupně
opravoval. To mě postavilo na nohy.

pracoval jsem na něm samozřejmě nepřetržitě.
I tak se jednalo o velmi náročnou práci – naštěstí
jsem měl pomocníky, kteří mně připravovali
slámu. Na minaret jsem spotřeboval mnoho
tisíc stébel. Následně byl vystaven v lednickém
turistickém informačním centru. Považuji jej
za své vrcholné dílo, výroba byla složitá, ale vše
jsem bral jako výzvu. Minaret byl v Pelhřimově
vyhlášen Agenturou Dobrý den kuriozitou roku.
Jak ý je váš největší slaměný v ýrobek?
Na druhou stranu – co nejmenšího jste ze
slámy připravil?
Tím je z pohledu délky slaměný koštýř, který
měří 303 centimetrů, který si vzal 150 hodin
práce. Pokud by byl ze skla, měl by obsah neuvěřitelných 145 litrů vína. Na druhém konci
je minikoštýř dlouhý jen jedenáct centimetrů.
Další raritou je rekordní slaměný adventní věnec
vyrobený přibližně ze dvou kilometrů slaměných stébel. Zajímavostí je i deseticentimetrová
velikonoční minipomlázka, kterou jsem z pěti
asi třiceticentimetrových stébel upletl poslepu
za necelou minutu. Nejmenší pomlázka měří
jen 22 milimetrů. Nejvíce času mám v zimních
měsících, sednu si do sklepa s pohárkem vína
a tvořím.
Jste vinař, což k vašemu bydlišti prostě patří.
Které odrůdy upřednostňujete?
Všechna kvalitní vína, hlavně polosuchá. Neuburské, veltlín, vlašák ale i další. Při dnech
otevřených sklepů, které se konají i v Rakvicích,
otevřeme náš dům, zájemci přijdou s pohárkem
vína a mohou si slaměné výrobky prohlédnout.
Jaké jsou vaše současné vinařské aktivity?
Vinařskou tradici jsem podědil po otci, ale vzhledem k věku šly mé vinařské aktivity do útlumu.
V současné době se již vinařem necítím, ale
na víno jsem v žádném případě nezanevřel.

H
 otel Kraví hora a restaurace
Gourmet v Bořeticích
Bořetice na Břeclavsku jsou malá vinařská obec
s 260 vinnými sklepy malebně rozloženými mimo
obec pod vinařskou tratí Kraví hora. Roviny Podluží
táhnoucí se od Břeclavi k nám se začínají nad Bořeticemi vlnit stráněmi se sady meruněk a vinohradů.
V roce 2000 byla vyhlášena Svobodná spolková
republika Kraví hora. Má stejně jako sklepní areál tři
části, Zahraničí, Hliníky a Kraví horu, od podvýboru
pro heraldiku a vexilologii poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR udělené právo užívat znak a prapor,
a také oficiální měnu jeden Kravihorec; ten má v přepočtu cenu jednoho eura a je krytý vínem pokladu
republiky.

Nedílnou součástí této samozvané republiky se
všemi vinařskými, ale i recesistickými akcemi se stal
Hotel Kraví hora, uvedený do provozu roku 2004. Je
oblíbeným cílem všech milovníků vína, pěších turistů
i cyklistů pro toulky celým mikroregionem Modrých
hor. Hotel nabízí ubytování ve třech typech pokojů
s kapacitou 100 pevných lůžek ve 49 pokojích.
Srdcem hotelu nejsou jenom vybraná vína místních
vinařů z mikroregionu Modrých hor uskladněná
v hotelovém archívu, ale také hotelová restaurace
s šéfkuchařem a jeho kulinářským umění. Hostům
nabízíme speciální tříchodové menu, doplněné víny,
které se každý měsíc obměňuje. Stálicemi jídelního
lístku jsou svíčková na smetaně, variace masa se
zelím a domácími knedlíky nebo domácí dezerty.
Sledujeme a používáme moderní trendy gastrono-

mie jako jsou nízkoteplotní příprava ve vakuu (sous
-vide), konfitování, filetování a marinování čerstvých
ryb. O kvalitě naší kuchyně svědčí certifikát Dobrá
restaurace v programu Stezky dědictví a to, že jsme
zapojeni do projektu Czech Specials aneb Ochutnejte českou kuchyni.

Gurmánská menu přestavují výjimečný gastronomický zážitek pro náročné. Setkáte se nejen s variacemi na moderní kulinární trendy, ale i naopak s jídly
inspirovanými velmi starými recepty a postupy. Důležitou roli v nich hraje sezónní nabídka a čerstvé
suroviny, nejlépe z lokálních zdrojů. Součástí gurmánského zážitku je také propojení pokrmů s víny,
která ve spojení s menu tvoří výjimečnou kombinaci.
Gurmánské večery pořádáme ve vybraných termínech.
V letních měsících láká k posezení venkovní terasa,
na které si vychutnáte nabídku domácích limonád.
Pro uzavřené skupiny můžeme připravit posezení
s venkovním grilováním. Na rozloučenou si můžete
zakoupit originální domácí paštiky, meruňkovou či
vinnou marmeládu a také víno Kravihorskou směs
červenou, které je vyrobeno pro milovníky dobrého
vína a svobodných myšlenek.
Hotel Kraví hora
Bořetice 510, 691 08 Bořetice
tel.: 519 430 090
e-mail: hotel@kravihora.cz
www.kravihora.cz

Kolik máte na svém kontě rekordů? Kterého
si ze svého pohledu nejvíce vážíte?
Mám celkem třináct rekordů – jak českých, tak
i světových. Nejvíce si vážím modelu lednického
minaretu postaveného v měřítku 1:27. Když jsem
začal připravovat tuto stavbu, nevěděl jsem,
do čeho jdu. Výroba trvala necelý rok, ale ne-
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kudy a kam
prodloužený víkend

na kole velkopavlovickem
JEN DOBRÉ PŘETRVÁ

 en: Brno – Rajhrad – Židlochovice – Nosislav –
1. d
Velké Němčice – Hustopeče
2. d
 en: Hustopeče – Velké Pavlovice – Bořetice –
Vrbice – Čejkovice – Kobylí – Klobouky u Brna –
Těšany – Žatčany – Újezd u Brna – Slavkov u Brna
3. d
 en: Slavkov u Brna – Křenovice – Prace – Mohyla
míru – Sokolnice – Kobylnice – Ponětovice – Jiříkovice – Žuráň – Santon – Tvarožná – Pozořice –
Ochoz u Brna – Údolí Říčky – Brno
Délka trasy: 127 km

Třídenní program je sestaven jako okružní trasa, kde
výchozím i cílovým místem je Brno, ovšem seznámíte se
hlavně s půvaby moravského venkova. Čeká vás například zámecká obora v Židlochovicích, opevněný kostel
v Nosislavi, kolonie vinných sklepů ve Vrbici a Kobylí,
barokní kovárna v Těšanech, větrný mlýn v Kloboukách, Mohyla míru na Slavkovském bojišti nebo zámek
ve Slavkově. Pobyt v letních měsících zpestří aquapark
v Hustopečích.

týdenní pobyt

na velkopavlovicku
Chcete ušetřit čas? Pak se na celý týden ubytujte
v Brně a podnikejte hvězdicovité výlety. I do nejvzdálenějších míst zvolené vinařské podoblasti to budete
mít přibližně 50 kilometrů. Navíc do programu lze
zařadit další zajímavosti, třeba Moravský kras, hrad
Pernštejn nebo klášter Porta coeli v Předklášteří.

1. den
Brno (prohlídka města – historické centrum, hrad Špilberk a kasematy, Kapucínská krypta, Zelný trh, Stará
radnice, Petrov, kostel sv. Jakuba, vila Tugendhat – památka UNESCO, botanická zahrada, Technické muzeum)
2. den
Památková zóna Slavkovské bojiště – Šlapanice (Muzeum Brněnska) – návrší Žuráň – pahorek Santon nad
obcí Tvarožná – Mohyla míru nad obcí Prace – Slavkov
u Brna (zámek, park, synagoga) – Bučovice (zámek, zahrada)

3. den
Rajhrad (klášter, Památník písemnictví na Moravě) –
Židlochovice (zámecká obora, vinice) – Hustopeče
(moderní chrám sv. Václava a sv. Anežky České, Městské
muzeum, vinice, vinné sklepy, letní aquapark) – Kurdějov (vinice, kostel sv. Jana Křtitele) – Klobouky u Brna
(větrný mlýn) – Těšany (kovárna)
4. den
Velké Pavlovice (vinice) – Bořetice (vinné sklepy, rozhledna na Kraví hoře) – Vrbice (vinné sklepy) – Čejkovice
(templářská tvrz a sklepení, galerie vín, domek TGM);
pro cyklisty výlet po stezce Krajem André či stezce Modré Hory
5. den
Na kole nebo pěšky kolem Brněnské přehrady – hrad
Veveří – Podkomorské lesy (kraj Pohádky máje, Ríšova
a Helenčina studánka) – golfové hřiště Jinačovice – zoologická zahrada Brno-Bystrc
6. den
Blansko (zámek, expozice Moravského krasu a umělecké litiny) – Punkevní jeskyně – Kateřinská jeskyně – Sloupsko-šošůvské jeskyně – Rudice (větrný mlýn)
– Jedovnice (koupání) – Ruprechtov (větrný mlýn) – Vyškov (zoologická zahrada, aquapark, Dinopark)
7. den
Tišnov (rozhledna Klucanina) – Předklášteří u Tišnova
(klášter Porta coeli, Podhorácké muzeum) – Nedvědice
– hrad Pernštejn
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NAVŠTIVTE
HABÁNSKÉ
SKLEPY
VE VELKÝCH
BÍLOVICÍCH
Otevřeno celoročně.
www.habanskesklepy.cz

kudy a kam

... a něco navíc

další tipy na výlety

další tipy na výlety

Rozhledny na Velkopavlovicku

Velkopavlovickou podoblastí

Rozhledna v Kobylí – V Kobylí na Břeclavsku objevíte krásnou rozhlednu. Unikátní je
především svým tvarem, který připomíná otevřený
tunel nebo stoupající zatočený most a tím, že je bez
schodů a tedy bazbarierová. Stavba byla postavena
roku 2018. Rozhledna vysoká 7,5 metru stojí na nejvyšším bodě v obci, a to Kobylím vrchu, kterému
místní říkají Homole.

Hrad Veveří – jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů u nás vznikal postupně během téměř
osmisetleté historie. V rozsáhlém hradním areálu nad
Brněnskou přehradou se celý rok koná řada společenských, kulturních a gastronomických akcí pro děti
i dospělé (otevřeno od dubna do října).
www.veveri.cz

Mandloňová rozhledna – 17 m vysoká
vyhlídková věž stojí na okraji mandloňového sadu
východně od Hustopečí. Z města vás k rozhledně
dovede turisticko-naučná Mandloňová stezka.
Rozhledna Maják – z 28 m vysoké rozhledny na Přítlucké hoře mezi obcemi Rakvice, Zaječí
a Přítluky se otvírá výhled na Pálavu s Novomlýnskými nádržemi, Lednicko-valtický areál a pásmo
Bílých Karpat.
Rozhledna Nedánov – 26 m vysoká vyhlídková věž byla postavena mezi vinohrady nad
obcí Boleradice na vrcholku Nedánov; z obce vás k ní
zavede zelená turistická značka.

Rozhledna Slunečná – téměř 19 m vysoká rozhledna stojí východně od Velkých Pavlovic
ve vinařské trati Nadzahrady. Je součástí turistického
areálu s dalšími dvěma stavbami, stylizovanými
do podoby typických vinných sklípků.

Rozhledna na Kraví hoře – 15 m vysoká
vyhlídková věž stojí na kopci nad areálem vinných
sklepů u Bořetic. Kolem vede turistická i cykloturistická stezka Modré Hory, o kousek dál pak cyklostezka Krajem André.

Akátová rozhledna – 18 m vysoká vyhlídková věž z akátového dřeva stojí na kopci Výhon.
Z Židlochovic sem vede naučná stezka Krajinou
Výhonu.

Zámek Bučovice – výstavný renesanční zámek s arkádovým nádvořím a manýristickou kašnou,
stylová renesanční zahrada a zajímavě zdobené interiéry (otevřeno od dubna do října).
www.bucovice-zamek.cz
Kostel v Kurdějově – opevněný kostel sv.
Jana Křtitele sloužil jako pevnost, do níž se obyvatelé
Kurdějova ukrývali v případě ohrožení. Z kostela
vede několik podzemních chodeb, například k radnici a faře.
www.obec-kurdejov.cz

Rozhledna U obrázku – 7 m v ysoká
rozhledna stojí na kopci nad obcí Starovičky mezi
vinohrady; i přes malou výšku je odtud vynikající
výhled všemi směry.
Rozhledna Dalibor – 11 m vysoká zděná
vyhlídková věž stojí poblíž kapličky nad Vinařstvím
U Kapličky, západně od obce Zaječí. Z místa se otvírá
působivý výhled na Pálavu a okolí Novomlýnských
nádrží.

Kovárna v Těšanech – jedna z mála zachovalých starých kováren na Moravě s expozicí
kovářství, kolářství a typickým venkovským interiérem (pobočka Technického muzea v Brně, otevřeno
od dubna do října).
www.technicalmuseum.cz

Hrad Špilberk v Brně – někdejší nejproslulejší věznice habsburské monarchie dnes slouží
jako muzeum (otevřeno celoročně); kromě expozic
o historii hradu a města tu jsou kasematy, vyhlídková
věž a dětská dílna. 
www.spilberk.cz

Větrný mlýn v Kloboukách – kolem
města kdysi stávalo osm větrných mlýnů, dnes tu
najdete jediný. Technická památka je plně funkční
a má veškeré vnitřní vybavení (otevřeno od května
do září).
www.kloboukyubrna.eu

Všechny rozhledny jsou volně přístupné a otevřené celoročně.

tipy na výlety

s Dětmi
VIDA! science centrum – místo podobné
plzeňské Techmanii nebo liberecké iQLANDII najdete
u brněnského výstaviště. Každý den v týdnu je tu
k vidění přes 170 interaktivních exponátů, v Divadle
vědy se pořádají představení plná zábavných pokusů
a každou neděli jsou připraveny speciální dílny pro
rodiny. Pro malé děti je určeno samostatné Dětské
www.vida cz
science centrum. 

Zoologická zahrada v Brně – zoo
se proslavila několika úspěšnými odchovy dvojčat
ledních medvědů, uvidíte tu zvířata ze všech koutů
světa s výjimkou Antarktidy. Průchozí expozice klokanů, africká vesnice Samburu, dětská zoo, hřiště
a vyhlídkový vláček.
www.zoobrno.cz
Brněnské podzemí – Brno je jedním z měst,
kde s dětmi můžete na několika místech vstoupit
do rozsáhlého bludiště podzemních chodeb, tunelů,
štol, krypt a sklepů. Pro děti je nejzajímavější téměř
kilometr dlouhá procházka Labyrintem pod Zelným
trhem.
www.ticbrno.cz
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Vína můžete koupit v celé řadě vinoték
nebo přímo na našem e -shopu
www.vinarstvivajbar.cz

U Vily 480, 691 05 Zaječí
Telefon vinařství: 725 441 048
Telefon vinný bar: 721 657 475
info@vinarstvivajbar.cz

www.vinarstvivajbar.cz
Víno nejlépe chutná
v místě svého vzniku.
Přijměte proto naše
pozvání do Vinného baru
Vinařství Vajbar v Zaječí.
Kromě moderního prostředí,
usměvavé obsluhy a velkého
výběru vín tu najdete i speciální
vinařskou kávu, speciální
pokrmy a pochutiny a také terasu
s výhledem na Pálavu.

co a kdy

Co a kdy

ve vinařské podoblasti Velkopavlovické
ZE SKLEPA DO SKLEPA
Spousta dobré nálady a úsměvů, které jdou ruku v ruce s dobrým vínem – to je jednodenní akce v největší
vinařské obci Velké Bílovice, vycházející z dávné tradice obcházení sklepů a koštování vín. Každý účastník dostane degustační skleničku, katalog vinařů, propisku, mapu s několika desítkami vyznačených vinných sklepů
a kupony ke vstupu, ochutnávce i k nákupu vybraného vína.

Kdy a kde: Velké Bílovice, začátek dubna, www.velkobilovictivinari.cz

DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ – ZA VÍNEM DO RAKVIC
Spolek Vinaři z Rakvic srdečně zvou všechny příznivce a milovníky moravského vína do vinařské obce Rakvice na Den otevřených sklepů. Rádi bychom vás provedli po místních vinných sklepech, kde ochutnáte vína
s nezaměnitelným rukopisem jednotlivých sklepmistrů a pozvolna u skleničky dobrého moravského vína
načerpáte jedinečnou atmosféru rakvických sklepů. Přijďte se i vy přesvědčit a strávit příjemný jarní den
s místními vinaři.

Kdy a kde Rakvice, konec dubna, www.vinari-rakvice.cz

Krajem vína – Májové putování okolím Modrých hor
Na kole nebo pěšky budete moci putovat zvlněnou vinařskou krajinou s dalekými výhledy, zažít atmosféru
jara mezi vinicemi a ochutnat vína přímo z rukou vinařů v tradičních vinných sklípcích. Připraveny jsou 2 trasy
pro cyklisty a jedna pro pěší. Putování zakončíme opět ve Velkých Pavlovicích v Ekocentru Trkmanka, kde vás
kromě ochutnávky vín a místních specialit čeká také folklórní program. A samozřejmě oblíbené závěrečné
losování o dojezdové ceny.

Kdy a kde: Velké Pavlovice, květen, www.vinarske.stezky.cz

GRAND PRIX VINEX – VEŘEJNÁ OCHUTNÁVKA VÍN
Ochutnávka vín prestižní mezinárodní soutěže GRAND PRIX VINEX se každoročně koná na brněnském výstavišti. Návštěvníci zde mohou ochutnat cca 500 vín, která na soutěži obdrží min. 83 bodů. V sobotu probíhá
slavnostní předání hlavních cen. Současně s ochutnávkou je možné navštívit výstavu minerálů, fosilií, šperků
a přírodnin Minerály Brno.

SLUŽBY OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
Vinaři v řadě vinařských obcí drží během léta (a mnohdy i déle) stálou službu – to abyste mohli zavítat do vinného sklepa, když už se za vínem na jižní Moravu vydáte. V těchto obcích můžete navštívit alespoň jeden vinný
sklep ve stanovenou otevírací dobu od pátku do neděle a ve zbývajících dnech týdne po předchozí domluvě.
S touto službou se ve Velkopavlovické vinařské podoblasti setkáte v rámci akcí Za vinařem do Velkých Bílovic,
Letní služby vinařů – za vínem do Rakvic, Na Vrbicu pro opicu, Léto otevřených sklepů na Hustopečsku a Letní
víkendy u vinaře v Bořeticích.

Kdy a kde:
Velké Bílovice, duben–září, www.velkobilovictivinari.cz
Vrbice, červen–srpen, www.vinarivrbice.cz
Hustopeče, Horní Bojanovice, Kurdějov, Nikolčice, Popice, Starovice, Šakvice, Velké
Němčice, červen–srpen, www.vinarihustopecska.cz
Bořetice, červen–srpen, www.republikakravihora.cz
Rakvice, červen–září, www.vinari-rakvice.cz

FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ – SVATÝ MARTIN
NA HUSTOPEČSKU
Festival otevřených sklepů představuje dvakrát ročně vinaře a jejich vína přímo ve sklepech. Na návštěvníky
čeká zhruba třicítka otevřených sklepů ve 4–5 sousedních obcích, degustace vín přímo z rukou vinařů, cimbálky
i další kulturní program a chybět nebudou ani krajové speciality snoubené s vínem. Mezi jednotlivými obcemi
zajištěna kyvadlová doprava.

Kdy a kde: Hustopeče, Rakvice, Zaječí, Přítluky, 6.–7. listopadu 2021,
www.otevrenesklepy.cz

SVATOMARTINSKÝ KOŠT
Již tradičně na Martina se na brněnském náměstí Svobody koná Svatomartinský košt pořádaný Vinařským fondem. Celá akce začíná příchodem slavnostního průvodu v čele se svatým Martinem. V jedenáct hodin je otevřena první láhev mladého Svatomartinského vína a následuje slavnostní přípitek. Za doprovodu cimbálové
muziky pak mají návštěvníci koštu možnost ochutnat Svatomartinské ve všech jeho podobách – bílé, červené,
růžové, jednotlivé odrůdy či cuvée. Největší přehlídka svatomartinských vín nabízí každoročně na sto vzorků
od sta různých vinařů. Od přítomných vinařů je možno i svatomartinská vína zakoupit.

Kdy a kde: Brno, 11. listopad, www.vinazmoravyvinazcech.cz

Kdy a kde: Brno, květen, www.grand-prix-vinex.cz, www.bvv.cz

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY
Tradiční a oblíbená akce vinařů z Velkých Pavlovic slibuje zajímavý program pro první květnovou sobotu, kdy
více než dvacet místních vinařství nabízí k degustacím zhruba tři sta vzorků vín. Nechybí ani večerní zábava
s cimbálovou muzikou.

Kdy a kde: Velké Pavlovice, květen, www.vinozvelkychpavlovic.cz

Z KOPCA DO KOPCA
Vinaři Vrbice otevřou své vinné sklepy návštěvníkům při pravidelné akci s názvem Z kopca do kopca
od 10.00 hodin. Čeká Vás asi 20 otevřených sklepů, závody na koloběžkách a večerní program v podobě
posezení u cimbálu.

Kdy a kde: Vrbice, květen, www.vinarivrbice.cz

Víno v oranžovém aneb Noční otevřené sklepy

GRAND PRIX VINEX – VEŘEJNÁ OCHUTNÁVKA VÍN

Svatomartinský košt

KRAJEM VÍNA – MÁJOVé PUTOVÁNÍ OKOLÍM MODRÝCH HOR

Burčákové SLAVNOSTI

Začátek léta ve Velkých Pavlovicích voní vínem a meruňkami. Otvírají se vinné sklepy, ochutnávají se mladá
i archivní vína, večer se koná beseda u cimbálu. Možná vás překvapí, že sklepy se otvírají v pět odpoledne
a oficiálně se uzavřou až o půlnoci. Zářivou tečkou za příjemným dnem bývá ohňostroj.

Kdy a kde: červenec, Velké Pavlovice,
www.vinozvelkychpavlovic.cz

BURČÁKové SLAVNOSTI
Burčákovou sezónu oslavují vinaři po celé jižní Moravě; většinou jsou to oslavy bujaré a provázené ochutnávkami burčáků regionálních vinařů, hudebními vystoupeními tradičních folklorních skupin a bohatým programem pro děti. Pokud si chcete opravdu užít, vydejte se do Hustopečí. Třídenní oslavy sladkého bouřlivého
moku provází originální dávka humoru a recese.

Kdy a kde: Hustopeče, říjen, www.burcakoveslavnosti.cz
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Kompletní přehled vinařských akcí na www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Legenda:

AB VINNÝ SKLÍPEK
Bořetice, Kraví hora 56, 691 08, tel.: 602 702 872, 608 129 062
e-mail: info@absklipek.cz, www.absklipek.cz

Název vinařského zařízení
vinařská obec, adresa zařízení, PSČ, telefony
e-mail a webové stránky

AGROJ Ing. Zdeněk Jambor
Bořetice, Kraví hora 548, 69108, tel.: 602 752 550
e-mail: jamborzdenek@seznam.cz
Hotel Kraví hora

Certifikované služby vinařské turistiky
Zařízení, která splnila kriteria certifikace služeb vinařské turistiky realizované Národním vinařským centrem
a Nadací Partnerství. Jedná se o zařízení, která reprezentují to nejlepší z vinařské turistiky na Moravě.
Více o certifikaci na www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Certifikované vinařství

Certifikované ubytování s vinařskou tematikou

Certifikovaný vinný sklep

Certifikovaná restaurace s vínem

Certifikovaná vinotéka

Vinařství – výrobce vína, je u něj možné zakoupit
víno, většinou s možností degustace nabízeného
vína.

Občerstvení – zařízení má ve stálé nabídce nebo
na objednání možnost studeného či teplého občerstvení.

Vinný sklep – posezení přímo v prostorách vinného
sklepa nebo lisovny s možností degustace vín a občerstvením.

Pravidelná provozní doba – zařízení má pravidelnou otevírací dobu.

Vinotéka – specializovaný obchod s vínem s nabídkou zejména tuzemského lahvového vína, firemní
prodejny vín, obecní vinotéky atd.

Nepravidelná provozní doba – návštěvu zařízení
je potřeba nejdříve telefonicky domluvit.

Ubytování – hotel, penzion, popř. jiné ubytování
přímo spojené s prostorami vinařství či vinného
sklepa.

Služby vinařské turistiky jsou řazeny abecedně dle vinařských obcí a názvu zařízení.

Služby vinařské turistiky
Blučina

Hotel byl vybudován na okraji sklepního městečka u obce Bořetice ve „Svobodné spolkové republice Kraví hora“, jež se nachází v samém srdci Velkopavlovické vinařské podoblasti a sousedí s 280 vinnými sklepy, čímž je dáno hlavní zaměření našich služeb – vinařská
a konferenční turistika. Náš hotel nabízí
i wellness služby.

Bořetice 510, 691 08
tel.: 519 430 090, 776 583 276
e-mail: hotel@kravihora.cz
www.kravihora.cz
Na horním frejdě
Bořetice 68, 691 08, tel.: 607 753 432
e-mail: nahornimfrejde@seznam.cz, www.na-frejde.sklepymoravy.cz

Ostatní služby vinařské turistiky

Milan Hanuš
Blučina, Měnínská 40, 664 56, tel.: 547 235 394
e-mail: lenka.hanusova@email.cz, www.vinarstvihanus.cz
Šťastné vinařství
Blučina, Návrší 483, 664 56, tel.: 547 235 213, 603 214 414
e-mail: vinarstvi@nerezblucina.cz, www.stastnevinarstvi.cz

Boleradice

vinných sklepů a vinoték
Bořetice

seznam vinařství,

KORÁB – Živá Hora
Boleradice, vinné sklepy Tihelňa, 69112, tel.: 739 089 104
e-mail: petrkorab@seznam.cz, www.zivahora.cz
Omasta Stanislav
Boleradice 417, 691 12, tel.: 776 065 766
e-mail: vinarstvi.omasta@seznam.cz, www.vinarstvi-omasta.cz
Vinařství Marek Koráb
Boleradice, Vinné sklepy Tihelna, 691 12, tel.: 775 629 842
e-mail: marek@vinarstvimarekkorab.cz, www.vinarstvimarekkorab.cz
Vinařství Šlancar, s.r.o.
Boleradice, Tihelna 458, 691 12, tel.: 777 888 984
e-mail: slancarvladislav@seznam.cz
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Penzion a sklep u Nováků
Jsme malé rodinné vinařství, které obhospodařuje asi 6 ha vinic. Veškeré práce ve vinohradě
i sklepě se snažíme dělat s rodinnými příslušníky, do práce zapojujeme naše děti – konkrétně
syn Michal pod vedením taťky Stanislava. V roce 2014 jsme si postavili sklep s penzionem.
Kapacita ubytování 33 lůžek. Zde nejvíce práce
odvede manželka Dana a dcera Dáša. Ve sklepě
část vín děláme s primární aromatikou a menším
zbytkovým cukrem a druhou část děláme tradičnějšími postupy - delší nakvášení na rmutu, promíchávání vín na jemných kalech.

Bořetice 530, 691 08
tel.: 606 025 924
e-mail: info@sklepunovaku.cz
www.sklepunovaku.cz
Petrásek Stanislav
Bořetice 443, 691 08, tel.: 519 430 267, 607 753 432
e-mail: nahornimfrejde@seznam.cz
Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s.
Technologem a enologem firmy je Jaroslav Suský. Veškerá produkce hroznů je zpracovávána kvalitní a šetrnou technologií. Při výrobě červeného vína se vinařství vrací k tradičním
postupům – používá delší maceraci (nakvášení) rmutu. Bílá vína vyrábíme technologií řízeného kvašení s použitím teroarních kvasinek.
Díky tomuto spojení vzniká ve vinařství víno, které si nese charakteristické odrůdové znaky, aroma a zachovává si přitom výrazně svůj terroir.

Bořetice, Bořetice – Kraví hora 511
691 08
tel.: 774 342 422, 602 854 662
e-mail: vinoboretice@vinoboretice.cz
www.vinoboretice.cz
Selský sklípek – Ivan Švásta
Bořetice, Bořetice Kraví hora 49, 691 08, tel.: 602 577 692
e-mail: ivan.svasta@email.cz, www.selskysklipek.cz
Sklep Zahraničí
Bořetice 23, 691 08, tel.: 724 964 250
e-mail: pilarboretice@seznam.cz, www.sklepzahranici.cz
Stanislav Pazderka
Bořetice 489, 691 08, tel.: 602 949 465
e-mail: info@vinarstvipazderka.cz, www.vinarstvipazderka.cz
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Vinný sklep u Dufků
Bořetice, Kraví hora – Hliníky 103, 691 08, tel.: 602 815 834, 606 780 701
e-mail: udufku@seznam.cz, www.udufku.cz

Stapleton-Springer, s.r.o.
Bořetice 476, 691 08, tel.: 606 710 485
e-mail: springer@stapleton-springer.cz, www.stapleton-springer.cz

Vinný sklep U Surmanů
Bořetice, Pod Kraví horou 189, 691 08, tel.: 777 690 699
e-mail: surmanovi@surmanovi.cz, www.surmanovi.cz

Vinařský dům Jamborovi, Ing. Jambor Zdeněk
Bořetice, Kraví hora 548 71, 691 08, tel.: 602 752 550
e-mail: jamborzdenek@seznam.cz, www.u-jamboru.sklepymoravy.cz

Veritas, spol. s r.o.
Bošovice, Vrchní 7, 683 54, tel.: 604 203 918
e-mail: veritas.cz@seznam.cz, www.vinarstvi-veritas.cz

Vinařství Habřina Miroslav
Bořetice 507, 691 08, tel.: 720 567 051
e-mail: info@vino-habrina.cz, www.vino-habrina.cz

Alcedovin
Brno – Město Brno, Dvořákova 14, 602 00, tel.: 778 070 662
e-mail: info@provina.cz, www.alcedovin.cz

Vinařství HEMPL

Kamenný džbán – vinný bar
Brno – Město Brno, Česká 31, 602 00, tel.: 733 651 129
e-mail: ceska@kamennydzban.cz, www.kamennydzban.cz

Jsme malé rodinné vinařství založené v roce 2004. Hospodaříme na 4ha vinic rozprostírajících se na nejlepších viničních tratích obce Bořetice. Pro výrobu vína používáme výhradně
hrozny z vlastní produkce, které zpracováváme
moderními metodami, ale také s respektem
k tradičním postupům. Ročně vyrobíme patnáct
až dvacet tisíc lahví tohoto lahodného moku.
Vína, která vyrábíme mají osobitý charakter
a nesou jedinečný rukopis sklepmistra.

Bořetice 533, 691 08
tel.: 721 375 999
e-mail: info@vinarstvihempl.cz
www.vinarstvihempl.cz
Vinařství Chrástek Vlastimil
Bořetice 7, 691 08, tel.: 606 361 496
e-mail: Chrastek.V@seznam.cz, www.vinochrastek.cz
Vinařství Josef Padalík
Bořetice, Kraví hora 1, 69108, tel.: 777 583 278
e-mail: info@josefpadalik.cz, josefpadalik.cz
Vinařství Josef Padalík
Bořetice, Kraví hora 392, 691 08, tel.: 606 255 100
e-mail: info@josefpadalik.cz, www.josefpadalik.cz
Vinařství SPRINGER
Jsme typické rodinné vinařství – Pavel Springer s manželkou Naďou, otcem Jaroslavem
a syny Pavlem a Adamem. Obděláváme 5 ha vlastních vinic. Vína vyrábíme pouze z vlastních hroznů, protože víno vzniká už ve vinohradě
a kvalita suroviny je nejdůležitější. Víno děláme
s láskou a věříme, že pozitivní energie, kterou
do něj vkládáme, se přenese i na vás. Naďa a Pavel Springerovi.

Bořetice, sklepy pod Kraví horou, 691 08
tel.: 606 702 971, 602 450 137
e-mail: vinarstvi@springer.cz
www.springer.cz
Vinařství Újezdský, s.r.o.
Bořetice 28, 691 08, tel.: 602 776 052, 721 548 423
e-mail: info@podkravihorou.cz, www.podkravihorou.cz
Vinný sklep Pod Kraví horou
Bořetice 500, 691 08, tel.: 519 430 680, 721 661 490
e-mail: info@sklepboretice.com, www.sklepboretice.com
Vinný sklep s ubytováním U Kubíků
Bořetice, Hliníky 104, 691 08, tel.: 606 489 149, 606 089 857
e-mail: vinokubik@seznam.cz, www.vinokubik.cz
Vinný sklep s vinotékou "Na horním frejdě č. 59"
Bořetice, Bořetice, Kraví hora č. 59, 691 08, tel.: 732 135 499
e-mail: sklep59@centrum.cz, www.sklep59.cz
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Bošovice

Stapleton-Springer s.r.o. – vinný sklep
Bořetice 233, 691 08, tel.: 606 710 485, 721 306 322
e-mail: info@stapleton-springer.cz, www.stapleton-springer.cz

Bořetice

vinných sklepů a vinoték

Brno

Bořetice

seznam vinařství,

Klášterní vinárna
Brno – Město Brno, Josefská 1, 602 00, tel.: 720 242 069, 607 266 940
e-mail: klasterni@post.cz, www.klasterni.com
Království vín
Brno – Město Brno, Josefská 23, 602 00, tel.: 737 319 901
e-mail: drinkharmony@gmail.com, www.kralovstvivin.cz
Moravská banka vín – Vinotéka Dominikánské náměstí
Brno - Město Brno, Dominikánské náměstí 10, 602 00
tel.: 721 506 477, 602 586 090, e-mail: stanislav.sida@bankavin.cz, www.bankavin.cz
Moravská banka vín – Vinotéka Hlavní nádraží
Brno – Město Brno, Nádražní 1, 602 00, tel.: 543 237 361, 602 586 090
e-mail: stanislav.sida@bankavin.cz, www.bankavin.cz
OBCHOD DOBRÝM VÍNEM
Brno – Město Brno, Josefská 1, 602 00, tel.: 602 236 958
e-mail: vinotekaodv@volny.cz
VÍNO HRUŠKA – Vinotéka Brno-město
Brno – Město Brno, Bašty 416/8, 602 00, tel.: 727 890 192
e-mail: basty@vinohruska.cz, www.vinohruska.cz
Vinotéka U Merci – Marcela Kadlčková
Brno – Město Brno, Rooseveltova 12, 602 00, tel.: 737 166 603
e-mail: marcelakadlc@seznam.cz, www.umerci.cz
Vinotéka U Tří knížat
Brno – Město Brno, Jánská 12, 602 00, tel.: 733 122 317
e-mail: vinotekautriknizat@gmail.com, www.vinotekautriknizat.cz
Wine Hell
Brno – Město Brno, Údolní 27, 602 00, tel.: 603 518 816
e-mail: info@vinotekaboskovice.cz, www.vinotekaboskovice.cz
Incanto
Brno-Bystrc, Říčanská 9, 635 00, tel.: 605 977 085
e-mail: jakub.krpec@gmail.com
Vinotéka Livino
Brno-Bystrc, Říčanská 7, 635 00, tel.: 774 246 252
e-mail: lsykorova@seznam.cz, www.vinotekalivino.cz
Vinotéka TRANSVIN (Brno-Bystrc)
Brno-Bystrc, Kubíčkova 8, 635 00, tel.: 739 631 335
e-mail: transvin@volny.cz, www.transvin.cz
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Brumovice

Víno Rovenius s.r.o.
Brno-Chrlice, K sídlišti 773/2, 643 00, tel.: 731 610 344
e-mail: m.rovensky@vasevino.cz, www.rovenius.cz

Kamil Michna – Vinařství Michna Čejkovice
Čejkovice 593, 696 15, tel.: 608 531 377
e-mail: vinarstvimichna@seznam.cz, www.vinarstvimichna.cz

Vinotéka Wine Team
Brno-Chrlice, Břetislavova 6, 643 00, tel.: 603 932 444
e-mail: lukas.knava@volny.cz, www.wineteam.cz

HOTAŘ Čejkovice s.r.o.
Čejkovice, U Tůfarky 1014, 696 15, tel.: 602 501 942
e-mail: damborsky@albor.cz

Víno Kukla
Brno-Maloměřice, Selská 42, 614 00, tel.: 606 780 717
e-mail: vino.kukla@tiscali.cz, www.vinokukla.cz

Hotel a Penzion Albor
Čejkovice, Masarykova 309, 696 15, tel.: 518 362 333
e-mail: hotel@albor.cz, www.albor.cz

Dary Vinic
Brno-Medlánky, Kytnerova 8, 621 00, tel.: 775 367 205
e-mail: daryvinic@daryvinic.cz, www.daryvinic.cz

Martin Škrobák – Víno Škobák
Čejkovice, Příhon 937, 696 15, tel.: 723 265 806
e-mail: skrobak@centrum.cz, www.vinoskrobak.cz

Vinotéka Moravský hrozen
Brno-Medlánky, Kuřimská 23, 621 00, tel.: 608 418 726
e-mail: vino-tabor@seznam.cz, www.moravskyhrozen.cz

Pavel Koliba
Čejkovice, Za Valama 920, 696 15, tel.: 608 725 108
e-mail: zavalama@seznam.cz, www.zavalama.cz

Vinotéka Tuřany
Brno-Tuřany, Revoluční 3, 620 00, tel.: 777 573 057
e-mail: vinoteka.turany@seznam.cz, www.vinotekaturany.cz

Rodinné vinařství ESTERKA s.r.o.
Čejkovice, Újezd 672, 696 15, tel.: 774 486 211
e-mail: info@vinoesterka.cz, www.vinoesterka.cz

Vinotéka Bělohorská
Brno-Židenice, Bělohorská 49, 636 00, tel.: 777 079 968
e-mail: m.saitl@seznam.cz, www.vinoteka-belohorska.cz

Rodinné vinařství Libor Veverka
Čejkovice, Městečko 145, 696 15, tel.: 602 780 870, 723 446 526
e-mail: libor@vinoveverka.cz, www.vinoveverka.cz

Vinotéka u Dělňáku
Brno-Židenice, Bělohorská 3246/3, 636 00, tel.: 608 144 188
e-mail: info@meksta.cz

Sklep Na Bařině
Čejkovice, Na Bařině 1047, 696 15, tel.: 608 072 463
e-mail: tomas.barina@sklepnabarine.cz, www.sklepnabarine.cz

Vinotéka VINOFOL Brno-Židenice
Brno-Židenice, Bubeníčkova 4405/1, 615 00, tel.: 725 068 634
e-mail: info@vinofol.cz, www.vinofol.cz/vinoteky

TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE, vinařské družstvo

BRUMOVÍN CZ s.r.o.
Brumovice 367, 691 11, tel.: 774 668 866
e-mail: brumovincz@seznam.cz, www.brumovin.cz
Rodinné vinařství Ševela
Brumovice 77, 691 11, tel.: 734 816 181
e-mail: vinarstvi-sevela@email.cz, www.vinarstvi-sevela.cz
VINJA – Jakubčík
Brumovice, Draha 404, 691 11, tel.: 723 230 304
e-mail: vinja.jakubcik@seznam.cz, www.vinja.cz

Čejkovice

vinných sklepů a vinoték

Archivní sklep Čejkovice
Čejkovice, Vinařská 249, 696 15, tel.: 777 300 165
e-mail: hahn@vinohahn.cz, www.vinohahn.cz
Čejka Café
Čejkovice, Vinařská, 696 15, tel.: 776 013 730
e-mail: kmenta.lukas@centrum.cz, www.cejkacafe.cz
Jakub ŠAMŠULA vinařství
Vinařství je pro nás posláním a každodenní výzvou, věnujeme se mu s plným nasazením a jen
ty nejlepší hrozny, které nám příroda dovolí sklidit, přetváříme ve víno, se kterým se vám dostává
do rukou ztělesněná práce ve vinici a sklepě. Vychutnejte si vzácný okamžik souznění s vinařem,
vinicí a vinařskou tradicí Čejkovic.

Čejkovice, Pod Zámkem 3, 696 15
tel.: 603 927 741
e-mail: jakub@samsula.cz
www.samsula.cz
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Čejkovice

Brno

seznam vinařství,

Tradiční pěstování hroznů a výroba vína je pro nás věcí cti, úcty, nadšení ale i pýchy z vykonané práce. Pokračování zkušeností a tradice,
jež se dědí z pokolení na pokolení, začalo již v dobách temného středověku a pokračuje dodnes.
Navštivte naše historické sklepení a sklepní vinárnu, prohlídka je doplněna výkladem o historii
a vinařství a také degustací vín.

Čejkovice, Na Bařině 945, 696 15
tel.: 518 309 011, 734 285 163
e-mail: info@templarske-sklepy.cz
www.templarske-sklepy.cz
Vinárna U Templářských rytířů
Čejkovice, 696 15, tel.: 606 790 709
e-mail: info@vinarnacejkovice.cz, www.vinarnacejkovice.cz
Vinařství Bíza
Čejkovice, Okružní 830, 696 15, tel.: 776 120 439
e-mail: vinbiza@centrum.cz, www.bizavino.cz
Vinařství Fojtík
Čejkovice, Pod Novosady 955, 696 15, tel.: 776 333 483, 776 333 283
e-mail: info@vinofojtik.cz, www.vinofojtik.cz
Vinařství Hřiba
Čejkovice, Příhon 21, 696 15, tel.: 728 020 800
e-mail: hribavino@tiscali.cz, www.vinohriba.cz
Vinařství Jindřich Opluštil
Čejkovice, U Túfarky 124, 696 15, tel.: 602 702 660
e-mail: oplustiljindrich@seznam.cz, www.vinarstvi-oplustil.com
Vinařství Jiří Radocha
Čejkovice, Okružní 824, 696 15, tel.: 606 711 574
e-mail: vinoradocha@seznam.cz, www.vinoradocha.cz
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Vinařství Konečný Čejkovice
Čejkovice, Příhon, Čejkovice, 696 15, tel.: 777 001 463
e-mail: info@vinarstvi-konecny.cz, www.vinarstvi-konecny.cz

VÍNO ČERVENKA
Čejkovice, Okružní 834, 696 15, tel.: 777 598 222
e-mail: info@vinocervenka.cz, www.vinocervenka.cz

Vinařství Leoš Urbánek
Čejkovice 616, 696 15, tel.: 774 077 526
e-mail: leos.urbanek@cmail.cz, www.vinarstvi-leos-urbanek.cz

Víno Herzán Čejkovice
Čejkovice, Masarykova 87, 696 15, tel.: 728 669 325, 777 856 515
e-mail: premek@vino-herzan.cz, www.vino-herzan.cz

Vinařství Lukáš Hlinecký

Víno Hnidák s.r.o.
Čejkovice, pod Novosády, 696 15, tel.: 608 886 568
e-mail: info@vinohnidak.cz, www.vinohnidak.cz

Vinařství Mezi sklepy Čejkovice
Čejkovice, Mezi sklepy 1011, 696 15, tel.: 601 202 522, 774 995 272
e-mail: pavka@vinomezisklepy.cz, www.vinomezisklepy.cz
Vinařství Novotný
Čejkovice, Školní 1020, 696 15, tel.: 724 775 810
e-mail: novotny@vinonovotny.cz, www.novotnybilek.cz
Vinařství Novotný Bílek
Čejkovice, školní 1020, 696 15, tel.: 723 424 442
e-mail: vinarstvi@novotnybilek.cz, www.novotnybilek.cz
Vinařství Otto Ilčík
Vinařství Otto Ilčík je rodinný podnik vytvářející bílá, růžová a červená vína pouze z vlastních vinic na špičkových viničních tratích v okolí obce. Láska k vínu, vinicím a přírodě má
v rodině tradici mnoha generací. Současná generace klade při vytváření vín důraz na jemnost a čistotu chuti. Záměrně se specializuje pouze na několik odrůd révy, jejichž vlastnostem se
snaží rok od roku více porozumět. Spojuje přírodnost, originalitu chuti vín a vyhýbá se uniformitě.
Styl vín má zřetelný rukopis vinaře a odlišuje se
od velkovýrobních technologií.

Čejkovice, Zahradní 761, 696 15
tel.: 723 557 162
e-mail: otto.ilcik@quick.cz
www.vino-ilcik.cz
Vinařství Pastorek
Čejkovice, Za Valama 1012, 696 15, tel.: 776 018 447, 776 719 214
e-mail: info@vinarstvipastorek.cz, www.vinarstvipastorek.cz
Vinařství Škrobák
Čejkovice, Příhon 937, 69615, tel.: 723 265 806, 721 743 478
e-mail: skrobak@centrum.cz, www.vinoskrobak.cz
Vinařství Veverka
Čejkovice, Na Větřáku 220, 696 15, tel.: 777 617 537
e-mail: info@vinarstvi-veverka.cz, www.vinarstvi-veverka.cz
Vinařství Vlastimil Konečný a syn
Čejkovice, Okružní 829, 696 15, tel.: 606 813 451
e-mail: vinarstvikonecny@seznam.cz, www.Podzameckevino.cz
Vinařství Vydařelý a Vinařství Holomáč
Čejkovice, Okružní 866, 696 15, tel.: 723 526 325, 723 253 975
e-mail: milan.vydarely@centrum.cz, www.vydarely-holomac.cz
Vinný restaurant ZLATÝ KOPEČEK s vinným sklípkem
Čejkovice, Zlatý kopeček 925, 696 15, tel.: 774 929 429
e-mail: info@yaxi.cz, www.yaxi.cz
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Víno Hradil
Čejkovice, Včelín 774, 696 15, tel.: 777 269 406
e-mail: lukas@vinohradil.cz, www.vinohradil.cz
Víno Hřiba & Robek s.r.o.
Čejkovice, Cigánov, 696 15, tel.: 775 294 245, 777 865 948
e-mail: pavelhriba59@gmail.cz
Víno Sýkora, s.r.o.
Rodinná vinařská firma hospodařící v moderním
provozu, zaměřená na svěží odrůdově čistá vína,
provozující cyklooázu, agroturistiku a ubytování.

Čejkovice, Příhon 1, 696 15
tel.: 518 362 339, 608 977 179
e-mail: vinosykora@vinosykora.cz
www.vinosykora.cz
Zámecká galerie vín
Čejkovice, Templářská 1, 696 15, tel.: 518 362 538
e-mail: info@hotelcejkovice.cz, www.hotelcejkovice.cz
Zemědělská a.s. Čejkovice
Čejkovice, Bílovická 950, 696 15, tel.: 518 362 713, 724 202 033
e-mail: zem.cejk@iol.cz, www.zemedelskaas-cejkovice.cz
Horní Bojanovice

Čejkovice, Vinařská 4, 696 15
tel.: 728 428 997
e-mail: info@vinohlinecky.cz
www.vinohlinecky.cz

Vinný sklep ADOK, spol. s r.o.
Horní Bojanovice, 693 01, tel.: 519 414 232
e-mail: info@adok.cz
Víno Prokeš
Horní Bojanovice 104, 693 01, tel.: 776 708 218
e-mail: info@vinoprokes.cz, www.vinoprokes.cz

Hostěrádky

Láska, porozumění a úcta k přírodě při práci s vínem a uskutečnování přání a představ vás milovníků vína je naše krédo. Přijedte ochutnat. (NA)
Zdraví Lukáš Hlinecký.

Čejkovice

vinných sklepů a vinoték

Vinařství Vykoukal
Hostěrádky-Rešov, Vinařská 34, 683 52, tel.: 775 184 403
e-mail: zdenek@vinarstvivykoukal.cz, www.vinarstvivykoukal.cz

Hustopeče

Čejkovice

seznam vinařství,

Hotel Rustikal
Hustopeče, Na hradbách 5, 693 01, tel.: 775 565 760
e-mail: info@rustikal.cz, www.rustikal.cz
Hustopečský sklípek a penzion U Radů
Tradiční vinný sklípek s možností posezení s občerstvením a degustací vín. Možnost také ochutnávky a zakoupení likérů, jako např. mandlovice,
ořechovice, višňovice, zázvorovice.

Hustopeče, Na Hradbách 7, 693 01
tel.: 608 433 199
e-mail: hustopecskysklipek@seznam.cz
www.hustopecskysklipek.cz
Jiří Harmáček
Hustopeče, Kpt. Jaroše 11, 693 01, tel.: 608 771 667
e-mail: info@vinarstviuharmacku.cz, www.vinarstviuharmacku.cz
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Hustopeče

vinných sklepů a vinoték

Pavel Kazda
Hustopeče, Vinařská, 693 01, tel.: 604 123 497
e-mail: sklep@kazda-pavel.cz

Vinařství rodiny Košuličovy
Hustopeče, Na Hradbách E74, 693 01, tel.: 775 651 555
e-mail: kosulic@vinokosulic.cz, www.vinokosulic.cz

PECHOR Vinařství
Hustopeče, Vinařská 1377/3b, 693 01, tel.: 608 889 967, 777 771 786
e-mail: info@pechor.cz, www.pechor.cz

Vinařství Sedláčkovi
Hustopeče, Kpt. Jaroše 13, 693 01, tel.: 777 570 220, 777 570 244
e-mail: ludek.sedlacek@tiscali.cz

Penzion Klimeš
Hustopeče, Palackého 15, 693 01, tel.: 607 411 800
e-mail: info@penzion-klimes.cz, www.penzion-klimes.cz

Vinný sklep a penzion Herbenka
Hustopeče, Herbenova 11, 693 01, tel.: 604 620 176
e-mail: gregusova@sklepherbenka.com, www.sklepherbenka.com

Petr Otřísal
Hustopeče, Na hradbách 66, 693 01, tel.: 607 736 424
e-mail: p.otrisal@seznam.cz, vinarstvi-otrisal.sklepymoravy.cz

Vinný sklep Turhandl, Vinařství Ing. Kateřina Paráková
Hustopeče, Na Hradbách 80, 693 01, tel.: 519 413 812, 602 515 351
e-mail: turhandl@seznam.cz, www.turhandl.eu

Sklep a Vinařství AURORA
Hustopeče, Kurdějovská 50, 693 01, tel.: 777 784 020
e-mail: vinarstviaurora@gmail.com, www.vinarstviaurora.cz

Vinný sklep U Kuklů
Hustopeče, Vinařská 394, 693 01, tel.: 736 775 179
e-mail: info@sklepblanka.cz, www.sklepblanka.cz

Vinotéka Vinařů Hustopečska

Vinný sklep U Otáhalů
Hustopeče, Vinařská 42, 693 01, tel.: 603 590 781
e-mail: vinnysklep@vinnysklep-otahal.eu, www.vinnysklepuotahalu.cz

Hustopeče, Mrštíkova 12, 693 01
tel.: 728 220 766
e-mail: info@vinarihustopecska.cz
www.vinarihustopecska.cz
Vinařství a penzion U Vrbů

Vinný sklípek U Krbu, Manželé Cabanovi
Hustopeče, Kpt. Jaroše 21, 693 01, tel.: 604 259 370, 603 241 009
e-mail: sklep@ukrbu.cz, www.ukrbu.cz
Pavlovín, spol. s r.o.
Klobouky u Brna, Bohumilice 52, 691 72, tel.: 736 751 553
e-mail: pavlovin@pavlovin.cz, www.pavlovin.cz

Vinařství a penzion U Vrbů je rodinný podnik, který založili manželé Vrbovi v roce 1996.
Vyrábí kvalitní přívlastková vína z hroznů vypěstovaných ve vlastních vinicích. Provozují
dva vinné sklepy a penzion. Vinné sklepy jsou vhodné pro pořádání různých firemních akcí,
rodinných oslav a večírků. Nabízí výborné pohoštění pouze z domácí kuchyně. Přímo ve vinařství
probíhají řízené degustace vín. „K lidskému štěstí
a úsměvné pohodě patří prostřený stůl, víno, přátelé a hudba.“

Vinařství Herzberg
Klobouky u Brna, Údolní, 691 72, tel.: 773 668 478
e-mail: info@herzbergvinarstvi.cz, www.herzbergvinarstvi.cz

Hustopeče, Herbenova 43, 693 01
tel.: 606 712 682, 724 821 004
e-mail: info@uvrbu.cz
www.uvrbu.cz

Oldřich Mikulica
Kobylí, Osvobození 76, 691 10, tel.: 777 309 291, 602 741 803
e-mail: mikulica.o@seznam.cz, www.vinarstvimikulica.eu

Vinařství Fabig
Hustopeče, Nádražní 37A, 693 01, tel.: 608 522 480
e-mail: info@fabig.cz, www.fabig.cz
Vinařství Hrabal Miroslav
Hustopeče, Nerudova 31, 693 01, tel.: 603 528 406, 603 542 789
e-mail: predseda@sbd-palava.cz
Vinařství Starý vrch
Vinařství Starý vrch bylo vybudováno v roce 2014 na okraji Hustopečí. Nový vinařský dům
je odborníky označován za ukázku moderní vinařské architektury, který je navíc citlivě zakomponován do krajiny plné vinic a ovocných sadů. Celkový výraz umocňují mandloňové
sady s rozhlednou, ke kterým vede naučná stezka.
Vedle vnitřních degustačních prostor nabízí vinařství i posezení na kamenné terase. Ať již chcete
zakoupit jedinečné víno přímo od vinaře, udělat
si na výletě zajímavou zastávku anebo si jen tak
vychutnat skleničku, jste srdečně zváni.

Hustopeče, Havlíčkova 1413/25, 693 01
tel.: 773 801 806, 777 746 406
e-mail: info@stary-vrch.cz
www.stary-vrch.cz
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Klobouky u Brna

Žijeme v kraji, kde se víno nepřetržitě rodí už
od středověku a mnozí z nás patří k vinařským
rodům po mnoho generací. Ve své práci chceme
zdůraznit zdejší původní charakter našich vín
a zachovat jeho specifika.

Kobylí

Hustopeče

seznam vinařství,

Marcela Petráková Hříbalová – Sekt Jan Petrák
Kobylí 470, 691 10, tel.: 603 233 826
e-mail: vino@sektjanpetrak.cz, www.sektjanpetrak.cz

Rodinné vinařství Varmuža
Kobylí, Osvobození 84, 691 10, tel.: 603 521 964
e-mail: vinovarmuza@seznam.cz, www.vinovarmuza.cz
Rodinné Vinařštví M+M RUSŇÁK
Kobylí, Pod Padělky 882, 691 10, tel.: 777 997 044
e-mail: info@vinarstvimm.cz, www.vinarstvimm.cz
Sklep Na výsluní
Kobylí, Suchořádská zmola, 691 10, tel.: 602 103 686
e-mail: vinamoravy@seznam.cz, www.vinamoravy.cz
Vinařství Bukovský s.r.o.
Kobylí 231, 691 10, tel.: 728 937 926, 777 134 616
e-mail: info@vinarstvibukovsky.cz, www.vinarstvibukovsky.cz
Vinařství Herzánovi
Kobylí 828, 691 10, tel.: 728 089 396
e-mail: obchod@vinarstviherzanovi.eu, www.vinarstviherzanovi.eu
Vinařství Hrabal František
Kobylí 239, 691 10, tel.: 519 431 159
e-mail: frahrako@seznam.cz
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Vinařství Lovečkovi
Kobylí 809, 691 10, tel.: 720 228 744
e-mail: libor.lovecek@seznam.cz, www.facebook.com/VinarstviLoveckovi

Hotel Kurdějov
Kurdějov 88, 693 01, tel.: 519 411 381
e-mail: info@hotelkurdejov.cz, www.hotelkurdejov.cz

Vinařství Lůbal
Kobylí, Zahrady 685, 691 10, tel.: 603 444 752
e-mail: info@vinarstvilubalovi.cz, www.vinarstvilubalovi.cz

Penzion U Králíků
Kurdějov 106, 693 01, tel.: 606 490 994, 608 776 067
e-mail: jaromir.kralik@seznam.cz, www.penzion-kurdejov.cz

Vinařství Ondřej Brdečko
Kobylí, Pod padělky 31, 691 10, tel.: 723 434 454
e-mail: brdecko.ondrej@seznam.cz, www.mojelahve.cz/eshop/vinarstvi-ondrej-brdecko-65/kontakty

Vinařství Sedláček Kurdějov
Kurdějov 230, 693 01, tel.: 724 916 004
e-mail: dobrevinko@seznam.cz, www.vinarstvikvalitne.cz

Kobylí, Suchořádská zmola 893, 691 10
tel.: 602 820 815, 724 993 532
e-mail: vinarstvi@tomcala.com
www.tomcala.com
Vinařství Rusňákovi
Kobylí 200, 691 10, tel.: 606 483 074
e-mail: vin.rusnakovi@gmail.com, www.vinarstvi-rusnakovi.cz
Vinařství Vajbar Kobylí
Kobylí 877, 691 10, tel.: 604 235 048, 732 107 371
e-mail: info@vajbar.cz, www.vajbar.cz
VÍNO Z KOBYLÍ – PATRIA Kobylí, a.s.
Reprezentační sklep společnosti PATRIA Kobylí, a.s. je díky své působivé atmosféře vhodným
místem pro pořádání společenských i firemních
večírků a prezentací. Sklep se nachází v klidném
prostředí meruňkových sadů, kde vychutnáte vybrané druhy vína a ochutnáte místní speciality.

Kobylí 716, 691 10
tel.: 519 440 752
e-mail: vino@patriakobyli.cz
www.vinozkobyli.cz
Zelený sklep
Kobylí, U hlavní křižovatky, 691 10, tel.: 602 502 194
e-mail: r.k.kovar@gmail.com
Antonín Valihrach – POD KUMSTÁTEM
Krumvíř 195, 691 73, tel.: 776 365 835, 608 849 473
e-mail: antonin@podkumstatem.cz, www.podkumstatem.cz
Jindřiška Zezulová
Krumvíř, Hlavní 159, 691 73, tel.: 605 888 904
e-mail: jindriska.zezulova@centrum.cz
Vinařství Josef Valihrach
Krumvíř 395, 691 73, tel.: 519 419 350, 731 777 447
e-mail: vinvalihrach@centrum.cz, www.valihrach.cz
Vinařství Prokop
Krumvíř 297, 691 73, tel.: 776 052 054
e-mail: vinarstviprokop@seznam.cz, www.vinarstviprokop.cz
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Jan Přibyla
Moravský Žižkov, Bílovská 176, 691 01, tel.: 777 176 119
e-mail: janpribyla@tiscali.cz
Vinařství František Mečl
Moravský Žižkov, Chaloupky 484, 691 01, tel.: 724 260 060
e-mail: iva.meclova@seznam.cz, www.vino-mecl.cz
Vinařství Maděřič spol. s r.o.
Moravský Žižkov, U Sklepů 558, 691 01, tel.: 603 277 679, 736 624 146
e-mail: info@vinarstvimaderic.cz, www.vinarstvimaderic.cz
Víno od Čecha z Moravy
Moravský Žižkov, Prušánská 268, 691 01, tel.: 777 666 611
e-mail: vino@nechory.net, www.cechzmoravy.cz

Moutnice

Vinařství Tomčala je výhradně rodinným vinařstvím, ve kterém se kloubí vzdělání, vinařský um a zkušenosti rodičů a jejich dcery. V jejich
sortimentu naleznete 17 druhů vysoce kvalitních
přívlastkových vín většinou z vlastních vinic, a to
pouze menších šarží, specialitou jsou pak slámová a ledová vína.

Kurdějov

Gurdau Vinařství
Kurdějov, 693 01, tel.: 777 123 090
e-mail: info@gurdauvinarstvi.cz, www.gurdauvinarstvi.cz

Moravský Žižkov

Vinařství Kaňa Josef
Kobylí 336, 691 10, tel.: 519 431 620
e-mail: josefkana.cz@seznam.cz

Vinařství Tomčala

Krumvíř

vinných sklepů a vinoték

Vinařství Rozařín s.r.o.
Moutnice 278, 664 55, tel.: 723 482 537
e-mail: rozarin@centrum.cz, www.rozarin.cz
Archiv KRÁLE VÍN ... tak trochu jiný sklep ...
Němčičky (okr. Břeclav), Hlavní 219, 691 07, tel.: 608 131 013
e-mail: branko.cerny@vinnysklep.cz, www.kralvin.cz/archiv-krale-vin
Richard Stávek
Němčičky (okr. Břeclav), Němčičky 206, 691 07, tel.: 775 197 443
e-mail: richard@stawek.cz, www.stawek.cz
Slovácký sklep
Zážitková vinařská turistika, VÍNO – FOLKLOR –
TRADICE, pravá moravská koštovačka, VÍNA ZE
SVAHŮ DEVÍTI ÚDOLÍ.

Němčičky (okr. Břeclav),
Nad Kostelem 268, 691 07
tel.: 603 534 595, 776 333 216
e-mail: info@slovackysklep.cz
www.slovackysklep.cz
Vinařství Stávek Pavel a Radim
Naše vinařská firma je založena na tradici rodinného vinařství, která nás provází již od roku
1880. Od roku 1993 jsme začali s obnovou a výsadbou vinic. V roce 1998 jsme se pustili do výstavby nového vinařského hospodářství, které je v současné době dokončeno. Jsme zaměřeni na výrobu vysoce jakostních, přívlastkových,
archivních a speciálních vín. Filozofie naší firmy
je jednoduchá šetrnost vůči přírodě, kvalita vína
a služeb spojených s vinařskou turistikou.

Němčičky (okr. Břeclav),
Němčičky 255, 691 07
tel.: 739 013 637
e-mail: vinarstvi.stavek@centrum.cz
www.vinostavek.cz
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Němčičky

Kobylí

seznam vinařství,

Vinařství Hulata
Němčičky (okr. Břeclav), Němčičky 62, 691 07, tel.: 608 623 006, 773 638 701
e-mail: info@vinarstvihulata.cz, www.vinarstvihulata.cz

RAVIS víno & turistika s.r.o.
Přítluky, Horní 114, 691 04, tel.: 731 460 943
e-mail: ravis@ravis.cz, www.ravis.cz

Vinařství Ludwig s.r.o., Archivní sklep Němčičky
Němčičky (okr. Břeclav), Němčičky (u bořetického letiště) 258, 691 07
tel.: 519 440 611, e-mail: objednavky@vinnesklepy.cz, www.vinnesklepy.cz

Makuch Martin
Rakvice, Nádražní 480, 691 03, tel.: 602 559 234
e-mail: martin.makuch@seznam.cz

Vinařství ZD Němčičky
Němčičky (okr. Břeclav), Němčičky 153, 691 07, tel.: 519 430 055, 777 661 619
e-mail: varmuza@zd-nemcicky.cz, www.zd-nemcicky.cz

Malé vinařství Klíma
Rakvice, Nádražní 299, 691 03, tel.: 602 147 047, 606 507 867
e-mail: vinoklima@vinoklima.cz, www.vinoklima.cz

VÍNO J. STÁVEK

Průdek winery
Rakvice, U Měštanky 933, 691 03, tel.: 734 504 501
e-mail: pijuprudka@gmail.com, www.vinarstviprudek.cz

V prostorách poutavého rustikálního Vinařského dvora můžete posedět při zajímavých
rodinných cuvée nebo rozličných rosé vínech,
za které vinařství sklízí četné úspěchy na soutěžích. Skutečnou specialitou jsou fortifikovaná
vína.

RÉVA RAKVICE s.r.o.
Rakvice, Družstevní 854, 691 03, tel.: 519 349 216, 731 575 517
e-mail: obchod@revarakvice.cz, www.revarakvice.cz

Nikolčice

Rodinné vinařství Gréger
Rakvice, Nová 710, 691 03, tel.: 724 938 330, 723 476 192
e-mail: vinarstvigreger@seznam.cz, www.vinarstvigreger.cz

Vinařství Klobása
Nikolčice, Hlavní 59, 691 71, tel.: 739 623 327
e-mail: klobasa@vinarstviklobasa.cz, www.vinarstviklobasa.cz

Rodinné vinařství Libor Průdek
Rakvice, Rybářská, 691 03, tel.: 602 108 023, 774 108 027
e-mail: lprudek@seznam.cz, www.vinarstviprudek.cz

Nosislav

Němčičky (okr. Břeclav),
Za Humny 176, 691 07
tel.: 777 906 991, 774 430 739
e-mail: info@jstavek.cz
www.jstavek.cz

Vinařství Šimberky – Jaromír Kokrhel
Nosislav, Komenského 233, 691 64, tel.: 603 233 911, 732 604 414
e-mail: vinarstvi@simberky.cz, www.simberky.cz

Rodinné vinařství Minařík
Rakvice, Dolní 852, 691 03, tel.: 602 450 053
e-mail: vinarstviminarik@seznam.cz, www.vinarstvi-minarik.cz

Vinařství Válka

Rodinné vinařství Pavel Binder
Rakvice, Hřbitovní 570, 691 03, tel.: 725 309 817
e-mail: vinarstvi@pavelbinder.cz, www.pavelbinder.cz

Na rodinných tradicích a přírodním přístupu k pěstování révy vinné je založeno naše rodinné BIO vinařství. Vinohrady kolem Nosislavi střídají ovocné sady, lákající na procházku
klidnou zvlněnou krajinou na svazích Výhonu, na jehož vrcholu je Akátová věž. Ve vinařském dvoře můžete nejen celoročně nakupovat
víno a další produkty, jako např. hroznové želé,
hroznový mošt, dýňová jádra, ale v sezóně, v září
a říjnu, navíc nabízíme ten nejlepší burčák v regionu. Při posezení ve dvoře či sklepě nechybí ani
místní speciality.

Podivín

Nosislav, Kroužek 428, 691 64
tel.: 547 231 628, 776 070 644
e-mail: info@vinarstvivalka.cz
www.vinarstvivalka.cz
Vinařství Hřebačka
Podivín, Za drahou 1446, 691 45, tel.: 602 777 620
e-mail: info@vinarstvihrebacka.cz, www.vinarstvihrebacka.cz
Víno Mildner
Podivín, Dolní Valy 204, 691 45, tel.: 603 343 139
e-mail: radim@vinomildner.cz, www.vinomildner.cz

Přítluky

VÍNO PODIVÍN,a.s.
Podivín, Dolní Valy 7, 691 45, tel.: 519 344 038
e-mail: postmaster@vino-podivin.cz, www.vino-podivin.cz
Vinařství Přítluky
Vinařství Přítluky je právě vznikající projekt, který
si dává za úkol navázat na tradici vinohradnictví
a vinařství v této malebné obci výrobou malých
partií vín vyšší kvality.

Přítluky, Horní 114, 691 04
tel.: 605 366 215
e-mail: obchod@vinarstvipritluky.cz
www.vinarstvipritluky.cz
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Přítluky

vinných sklepů a vinoték

Rakvice

Němčičky

seznam vinařství,

Švarc & Bílek
Rakvice, Krátká sklep č. 2, 69103, tel.: 608 752 003
e-mail: jany.bilek@seznam.cz, www.vinarstvisvarcbilek.cz
Vinařství Haman
Rakvice, Náměstí 142, 691 03, tel.: 720 282 804
e-mail: vinarstvihaman@seznam.cz, www.vinarstvihaman.cz
Vinařství Pfeffer s.r.o.
Rakvice, Dolní 922, 691 03, tel.: 774 161 078
e-mail: info@vinarstvi-pfeffer.cz, www.vinarstvi-pfeffer.cz
Vinařství Radovan Foukal
Rakvice, Zahradní 832, 691 03, tel.: 605 229 755
e-mail: info@vinarstvifoukal.cz, www.vinarstvifoukal.cz
Vinařství Straka Rostislav
Rakvice, U Luže 29, 691 03, tel.: 607 673 645
e-mail: vinarstvi.straka@seznam.cz, www.vinarstvistraka.cz
Vinařství Suchyňa
Rakvice, Družstevní, 691 03, tel.: 724 760 900
e-mail: V.Suchyna@seznam.cz, www.vinarstvisuchyna.cz
Vinařství Vajbar
Rakvice, Nádražní 480, 691 03, tel.: 519 349 371, 606 438 950
e-mail: info@vinarstvivajbar.cz, www.vinarstvivajbar.cz
Víno Klíma
Rakvice, Nádražní 755, 691 03, tel.: 603 149 024
e-mail: vinoklima@vinoklima.cz, www.vinoklima.cz
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Víno Rakvice spol. s r.o.
Rakvice, Družstevní 828, 691 03, tel.: 777 922 740
e-mail: info@vinorakvice.cz, www.vinorakvice.cz

Elwine Velké Bílovice s.r.o.
Velké Bílovice, Muškátová 125, 691 02, tel.: 603 720 960
e-mail: l.skoupil@seznam.cz, www.elwine.cz

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.

Hana Mádlová
Velké Bílovice, Sadová 1465, 691 02, tel.: 602 155 844, 602 780 364
e-mail: malyvinar@slunce.cz

Vinselekt Michlovský a.s. pěstuje révu vinnou na cca 125 ha vlastních vinic ve Velkopavlovické a Mikulovské podoblasti. Roční produkce cca 1 milionu lahví je kategorizována
do několika řad odlišujících se jak původem hroznů, tak technologickým zpracováním.
Nově vyšlechtěné odrůdy jsou převážně využívány
k BIO-výrobě vín a moštů. Již od počátku existence
sbírá vinařství přední ocenění v řadě kategorií vinařských soutěží doma i v zahraničí.

Šitbořice

Starovice

Rakvice, Luční 858, 691 03
tel.: 519 360 881, 777 569 610
e-mail: michlovsky@michlovsky.com
www.michlovsky.com

Velké Bílovice

vinných sklepů a vinoték

Patrik Mereda
Firma Patrik Mereda byla založena v roce 1992. Poskytujeme služby
v oblasti cestovního ruchu (penzion Hustopeče a chalupa vinný sklep
Starovice). Naší filozofií je propagace vinařské turistiky a cykloturistiky. Ve vinotéce propagujeme výhradně vinaře z naší obce, se kterými
úzce spolupracujeme.

Velké Bílovice

Rakvice

seznam vinařství,

Hotel Akademie – sklepní vinárna Vila Jarmila
Velké Bílovice, Zahradní 1295, 691 02, tel.: 519 364 111
e-mail: info@hotelakademie.cz, www.hotel-akademie.cz
Ing. František Zapletal
Velké Bílovice, Sadová 645, 691 02, tel.: 602 738 538
e-mail: f.zapletal@centrum.cz, www.belegradum.cz
Ing. Jan Osička
Velké Bílovice, Morávky 1408, 691 02, tel.: 608 770 712
e-mail: josicka@seznam.cz, www.sklepuosicku.cz
Ing. Jaroslav Osička
Velké Bílovice, Pod Předníma 386, 691 02, tel.: 776 638 073, 608 747 452
e-mail: info@jaroslavosicka.cz, www.jaroslavosicka.cz

Starovice ev. č. 50, 693 01
tel.: 731 607 220
e-mail: info@penzion-hustopece.cz
www.penzion-hustopece.cz

Ing. Pavel Moravčík
Velké Bílovice, Růžová 106, 691 02, tel.: 776 800 980
e-mail: pavel.moravcik@seznam.cz

Vinařství Bohemia Canopus, spol. s r.o.
Starovice 93, 693 01, tel.: 606 771 602, 606 771 601
e-mail: bohemia@canopusmorava.cz, www.canopusmorava.cz

Mádl vinařství s.r.o.
Velké Bílovice, Sadová 1465, 691 02, tel.: 602 155 844
e-mail: malyvinar@slunce.cz, www.vasvinar.cz

Vinný sklep Starovice – V. Šebesta
Starovice, Sklep č.116, 693 01, tel.: 602 880 072
e-mail: sebava@seznam.cz

Petr Strýček
Velké Bílovice, Mírová 962, 691 02, tel.: 777 626 024
e-mail: mstrycek@seznam.cz, www.vinarstvi.webra.cz

Vinotéka Bohemia Canopus
Starovice 93, 693 01, tel.: 606 771 602, 606 771 606
e-mail: bohemia@canopusmorava.cz, www.canopusmorava.cz

Rodinné vinařství Artvin, s.r.o.
Velké Bílovice, Svatovařinecká ev. č. 164, 691 02, tel.: 774 404 958, 775 704 958
e-mail: info@artvin.cz, www.artvin.cz

Sklep Maryša Šitbořice
Šitbořice, Divácká 588, 691 76, tel.: 777 744 059
e-mail: karpisek@sklepmarysa.cz, www.sklepmarysa.cz

Rodinné vinařství HRABAL
Velké Bílovice, Čejkovská 1509, 691 02, tel.: 736 489 082
e-mail: hrabal@hrabal-vino.cz, www.hrabal-vino.cz

Vinný sklep Nevídalovi
Šitbořice, Školní 446, 691 76, tel.: 776 259 650
e-mail: jucatan@seznam.cz

Rodinné vinařství Igor Vyhňák
Velké Bílovice, Belegrady 291, 691 02, tel.: 737 859 303
e-mail: igor.vyhnak@vinarstvi.cz, www.sklep-bilovice.cz

Dalibor Osička
Velké Bílovice, Belegradská 144, 691 02, tel.: 777 626 772, 776 594 271
e-mail: osicka.dalibor@seznam.cz, www.vino-osicka.cz

Rodinné vinařství Knápek
Velké Bílovice, Pod panskýma 472, 691 02, tel.: 777 625 524, 776 850 813
e-mail: vinarstvi.knapek@gmail.com, www.vinarstviknapek.cz

Domaine HUGO
Velké Bílovice, Belegradská 606, 691 02, tel.: 775 593 698
e-mail: hugo@domainehugo.cz, www.domainehugo.cz

Rodinné vinařství Sedlák
Velké Bílovice, Fabián 1494, 69102, tel.: 774 944 214
e-mail: info@vinarstvisedlak.cz, www.vinarstvisedlak.cz

HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o.
Habánské sklepy byly postaveny ve Velkých Bílovicích před čtyřmi staletími Habány, mírumilovnými lidmi, kteří si na Moravě získali respekt jako zruční řemeslníci a vynikající vinaři.
Díky jejich dědictví vznikají i dnes v Habánských
sklepích jedinečná vína s neopakovatelným charakterem - vína, která mají duši. Stejně jako před
čtyřmi staletími.

Velké Bílovice, Čejkovská 1324, 691 02
tel.: 733 148 280, 519 504 280
e-mail: info@habanskesklepy.cz
www.habanskesklepy.cz
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Rodinné vinařství Skoupil
Vinařství Skoupil se nachází ve Velkých Bílovicích, v části sklepů zvaných Belegrady. Od roku
2010 jsme přesunuli vinařství do multifunkčního
komplexu, kde na jednom místě naleznete moderní vinařství, restauraci s kapacitou 110 osob a ubytování pro 45 osob.

Velké Bílovice, Sadová 1399, 691 02
tel.: 739 036 754, 725 392 212
e-mail: info@skoupil.com
www.skoupil.com

NAŠE VÍNA ZNAJÍ LIDÉ NA CELÉM SVĚTĚ

Rodinné vinařství Spěvák
Velké Bílovice, U křástelky 568, 691 02, tel.: 773 608 228, 608 608 228
e-mail: milanspevakvb@seznam.cz, www.vinarstvi-spevak.cz
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Rodinné vinařství Zdenek Polach
Velké Bílovice, Pod Předníma 380, 691 02, tel.: 606 765 130, 725 466 339
e-mail: zdenek@vinopolach.cz, www.vinopolach.cz

Vinařství Kachyňa
Velké Bílovice, Hlavní 8, 691 02, tel.: 728 459 963
e-mail: vinarstvikachyna@seznam.cz, www.vinarstvikachyna.cz

Sing Wine s.r.o.
Velké Bílovice, Žižkovská 1365, 691 02, tel.: 775 661 111, 775 595 561
e-mail: info@singwine.cz, www.singwine.cz

Vinařství Kubík
Velké Bílovice, Ve Dvoře 671, 691 02, tel.: 608 830 416
e-mail: michael.kubik@centrum.cz, www.vinarstvikubik.cz

Stanislav Mádl – Váš vinař
Velké Bílovice, Sklepy – ul. Sadová 656, 691 02, tel.: 725 950 970
e-mail: recepce@vasvinar.cz, www.vasvinar.cz

VINAŘSTVÍ LANŽHOTSKÝ
Velké Bílovice, Portugalová 139, 619 02, tel.: 607 867 415
e-mail: erik.l@email.cz

Strouhal Jan
Velké Bílovice, U školky 257, 691 02, tel.: 777 673 196
e-mail: janstrouhal@email.cz, www.vinarstvistrouhal.cz

Vinařství na Špičáku
Velké Bílovice, Ke Špičáku 842, 691 02, tel.: 608 889 056
e-mail: info@vinarstvinaspicaku.cz, www.vinarstvinaspicaku.cz

Tetur Vladimír

Vinařství Nestarec
Velké Bílovice, Pod Předníma 350, 691 02, tel.: 728 375 201
e-mail: m.nestarec@seznam.cz, www.nestarec.cz

Rodinná firma, která vznikla v roce 1992, hospodaří v novém moderním provozu, kde jsou samozřejmostí: pneumatický lis, vinifikátory na zpracování hroznů modrých odrůd, reduktivní
technologie výroby bílých vín, technologie řízeného kvašení, automatická plnicí linka apod.
Firma hospodaří na 12 ha vinic. Zpracovává se zde
12 bílých a 11 modrých odrůd révy vinné. V roce
2008 vinařství zprovoznilo reprezentativní halu
s řízenou vlhkostí vzduchu na ležení červených vín
v ležáckých a barikových sudech od francouzského
bednářství SEGUIN MOREAU.

Velké Bílovice, Žižkovská 1366, 691 02
tel.: 603 253 529
e-mail: vlad.tetur@gmail.com
www.vinarstvivladimirtetur.cz
Vaněk Petr
Velké Bílovice, Pionýrská 978, 691 02, tel.: 724 143 005
e-mail: bvankova@slunce.cz
Velkobílovická vína s.r.o.
Velké Bílovice, Žižkovská 1374, 691 02, tel.: 775 769 010, 775 769 011
e-mail: info@velkobilovickavina.cz, www.velkobilovickavina.cz
Vinařství Bauman s.r.o. – vinný sklep
Přijměte pozvání do malého rodinného vinařství
v největší vinařské obci v České republice. Rádi Vás
seznámíme s našimi víny a pro zpestření také medovinou, kterou vyrábíme. Zájemcům rádi představíme krásná zákoutí kraje vinic a seznámíme je
s tajemstvím pěstování révy a výroby vína.

Velké Bílovice, Sklep č.e. 55, 691 02
tel.: 775 365 523, 773 677 992
e-mail: info@vinarstvibauman.cz
www.vinarstvibauman.cz
Vinařství Bílkovi
Velké Bílovice, Svárov 43, 691 02, tel.: 608 770 713
e-mail: vinarstviubilku@seznam.cz, www.vinarstviubilku.cz
VINAŘSTVÍ David Osička
Velké Bílovice, POD PŘEDNÍMA 360, 691 02, tel.: 606 179 265
e-mail: vinarstvi@davidosicka.cz, www.davidosicka.cz
Vinařství Jaroslav Spěvák
Velké Bílovice, Staré Belegrady 231, 691 02, tel.: 776 190 050
e-mail: jaroslavspevak@seznam.cz, www.facebook.com
Vinařství Jiří Rusnok
Velké Bílovice, Čejkovská 690, 691 02, tel.: 776 624 774, 777 671 324
e-mail: info@rusnok-vino.cz, www.rusnok-vino.cz
Vinařství Káfuněk
Velké Bílovice 25, 691 02, tel.: 602 388 589
e-mail: info@vinarstvikafunek.cz, www.vinarstvikafunek.cz
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Velké Bílovice

vinných sklepů a vinoték

Vinařství Osička spol. s r.o.
Velké Bílovice, Simering 388, 691 02, tel.: 777 346 111, 775 665 522
e-mail: osickaspol@seznam.cz, www.vinarstviosicka.cz
Vinařství otecdcera
Velké Bílovice, Sadová 29, 691 02, tel.: 777 020 647
e-mail: vaclav.fabikovic@centrum.cz, www.otecdcera.cz
Vinařství Púrynky, s.r.o.
Velké Bílovice, Púrynská 562, 691 02, tel.: 605 850 755
e-mail: info@vinarstvipurynky.cz, www.vinarstvipurynky.cz
Vinařství u sv. Martina
Velké Bílovice, Morávky 1443, 691 02, tel.: 608 854 837
e-mail: info@vinarstviusvatehomartina.cz, www.vinarstviusvatehomartina.cz
VINAŘSTVÍ U SVATÉHO MARTINA s.r.o.
Velké Bílovice, Púrynská 584, 691 02, tel.: 608 854 837, 608 770 599
e-mail: obchod@vinarstviusvatehomartina.cz, www.vinarstviusvatehomartina.cz
Vinařství Zapletal
Velké Bílovice, Pod Předníma 334, 691 02, tel.: 721 426 143, 602 595 979
e-mail: vinarstvizapletal@email.cz, www.vinarstvizapletal.cz
Vinařství Zbyněk Osička
Velké Bílovice, Simering 633, 691 02, tel.: 723 107 802
e-mail: info@osicka.com, www.osicka.com
Vinařství Zemánek
Velké Bílovice, Ke špičáku 23, 691 02, tel.: 606 754 021
e-mail: david.zemanek@vinarstvi.cz, www.vinozemanek.cz
Vinné sklepy Zapletal
Velké Bílovice, Ke Kapličce 652, 691 02, tel.: 606 715 417
e-mail: tibor@vinarstvi.cz, www.vinnesklepyzapletal.cz
Velké Němčice

Velké Bílovice

seznam vinařství,

Kamil Prokeš vinařství
Velké Němčice, Vrchní 513, 691 63, tel.: 776 029 080
e-mail: info@kamilprokes.cz, www.kamilprokes.cz
Malé vinařství z Velkých Němčic
Velké Němčice, Osvobození 482, 691 63, tel.: 602 692 875
e-mail: info@male-vinarstvi.cz, www.male-vinarstvi.cz
Marek Štýbl – Vitis Moravia
Velké Němčice 58, 691 63, tel.: 732 183 261
e-mail: marek.stybl@seznam.cz, www.vitismoravia.cz
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Penzion Vinařský dvorek
Rodinné vinařství u Mrhalů bylo založené roku 1990. Produkuje originální vína vysoké kvality
z hroznů, které pochází z výborných poloh vlastních vinic a ty těmto vínům dodávají svou jedinečnost. Snahou je pokračovat v bohatých vinařských
tradicích s využitím dnešní moderní technologie.
Tato vína lze ochutnat v příjemném prostředí rodinného penzionu Vinařský dvorek.

Velké Němčice, Dolní 399, 691 63
tel.: 608 885 383
e-mail: mrhal@vinarskydvorek.cz
www.vinarskydvorek.cz
Polivka Winery
Velké Němčice, Za školou 7, 691 63, tel.: 777 080 589
e-mail: lukas@polivkawinery.cz, www.polivkawinery.cz
PROQIN
Rodové vinařství PROQIN se zaměřuje na produkci vybraných tichých a především klasických
šumivých vín metodou kvašením v láhvi ve vinařské obci Velké Němčice. Mladé vinařství
PROQIN z Moravy má cíl přispět ke změně stylu a trendů při pití vína
a bublinek u nás. Jejich životním krédem je „NON MULTA SED MULTUM MÉNĚ JE VÍCE“. Společnost PROQIN aktivně spolupracuje s Mendelovou
univerzitou v Brně na výzkumu a vývoji nových produktů, jako například révový vinný olej a nízkoalkoholická šumivá vína. Atrakcí je umění
sabrage - sekání hrdel sektů.

Velké Němčice, Na Kopečku 628, 691 63
tel.: 606 685 594
e-mail: prokes@proqin.cz
www.proqin.cz

Velké Pavlovice

Rodinné vinařství U Samsonů – Samson Jaroslav

vinných sklepů a vinoték
Rodinné vinařství Helena
Velké Pavlovice, Nádražní 50, 691 06, tel.: 723 030 669
e-mail: bednarikova.helena@seznam.cz, www.vinarstvihelena.cz
Rodinné vinařství Krejčiřík
Velké Pavlovice, Hlavní 67, 691 06, tel.: 725 280 791
e-mail: radek@vinarstvi-krejcirik.cz, www.vinarstvi-krejcirik.cz
Rodinné vinařství Suský
Malé rodinné vinařství zaměřené na zpracování
a výrobu vín z vlastních hroznů. Červená vína vyráběna technologií dlouhé macerace na rmutu.

Velké Pavlovice, V Údolí 8, 691 06
tel.: 723 286 832, 728 039 284
e-mail: mareksusky@seznam.cz
www.vinosusky.cz
Rodinné vinařství Turek & Šiška
Velké Pavlovice, Zelnice 84, 691 06, tel.: 778 414 154
e-mail: turekmilan@email.cz, www.vinarstvi-turek-siska.cz
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice navázala na tradici „Zemské révové školky“ založené v roce 1901, k jejímuž odkazu se hrdě hlásí. Byla zde vyšlechtěna odrůda André a započaty práce na vyšlechtění odrůd Pálava, Aurelius a Agni, které byly dokončeny později v Perné. Cílená selekce z nejlepších klonů udržovacího
šlechtění ve spojení s půdními a klimatickými podmínkami, tzv. „terroir“, tvoří základ pro vypěstování výborné suroviny, převážně v nejvyšší jakosti,
pro výrobu přívlastkových vín, která tvoří více než
90 % produkce.

Filozofie: kvalita a harmonie. Motto: Tradiční vína s kořeny. Od r. 1880 již 5. generace používá
ojedinělou technologii svých předků, bez umělých kvasinek, s vlastními odrůdovými zákvasy
a minimalizací chemie. Produkujeme přírodní odrůdová a přívlastková vína a další produkty
révy vinné. Ležením v sudu a lahvi, získáváme vína
harmonická s jemnější aromatikou, chutí a příjemnou zralostí. Řadíme se mezi tzv. tradicionalisty.
Turistika na míru, prodej vín, dalších produktů révy
vinné a posezení 2 - 3 parkování pro obytné vozy
nebo přívěsy.

Velké Pavlovice, Pod Břehy 565/54, 691 06
tel.: 777 468 894
e-mail: recepce@penzion-andre.cz
www.slechtitelka.cz

Velké Němčice, B. Němcové 282, 691 63
tel.: 777 673 601, 608 641 881
e-mail: j.samson@vinarstviusamsonu.cz
www.vinarstviusamsonu.cz

Vinařství Baraque a Baraque Wine Gallery

Arte vini Velké Pavlovice
Velké Pavlovice, Zelnice Sklep 8, 69106, tel.: 603 514 380
e-mail: halm@artevini.cz, www.artevini.cz
Hlávka Miroslav
Velké Pavlovice, Zelnice 4, 691 06, tel.: 602 790 754
e-mail: miroslavhlavka@vinohlavka.cz, www.vinohlavka.cz
Lubomír Zborovský
Velké Pavlovice, Zelnice 64, 691 06, tel.: 602 966 611
e-mail: lubos.zborovsky@seznam.cz, www.vinozborovsky.cz
Reichman Karel – Reichman & Reichman
Chcete strávit příjemný čas se svojí rodinou nebo
s přáteli? Potřebujete si popovídat s kolegy ze zaměstnání? Toužíte po neformálním posezení s obchodními partnery? Jsme připraveni splnit vaše
představy.

Velké Pavlovice, Zelnice 73, 691 06
tel.: 602 504 991
e-mail: reichman@moraviapharm.cz
www.naturalfactors.cz
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Velké Pavlovice

Velké Němčice

seznam vinařství,

Vinařství Baloun
Velké Pavlovice, Nádražní 1170/4, 691 06, tel.: 519 428 236, 519 428 909
e-mail: obchod@baloun.cz, www.baloun.cz
Ve vinařství Baraque popisujeme vína nejen senzoricky, ale vnášíme do jejich popisů i trochu
poezie a po vzoru Karla Čapka je připodobňuje lidským povahám a osobnostem. V našem sortimentu se setkáte třeba s „lovcem sousedek“, „bonvivánemů či „selfie slečnou“. Francouzský
název vinařství je kromě jiného i pojmenováním
snu o vinařství obklopeném vinohrady. Ten se
zhmotnil v podobě výrobní budovy a reprezentačním prostoru architektonicky atraktivní Baraque
wine gallery nedaleko rozhledny Slunečná ve Velkých Pavlovicích.

Velké Pavlovice, Hodonínská 11, 691 06
tel.: 777 473 446, 776 823 694
e-mail: blanka@vinarstvibaraque.cz
www.vinarstvibaraque.cz
Vinařství Buchtovi
Velké Pavlovice, Ořechová 23, 691 06, tel.: 605 242 291
e-mail: info@dobrevinarstvi.cz, www.vinobuchtovi.cz
Vinařství Lacina
Rodinné vinařství z Velkých Pavlovic. Výroba odrůdových a přívlastkových vín oceněných na domácích a mezinárodních výstavách. Prohlídka vlastního historického Sklepu V údolí spojená s řízenou
degustací a exkurzí do vlastních vinic.

Velké Pavlovice, Bří Mrštíků 18, 691 06
tel.: 519 428 503, 774 066 650
e-mail: info@vinarstvilacina.cz
www.vinarstvilacina.cz
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Radek Zálešák

Vinařství Mezi Horami, s.r.o.
Velké Pavlovice, Boženy Němcové 6, 691 06, tel.: 775 760 872
e-mail: info@mezihorami.cz, www.mezihorami.cz

Vrbice 409, 691 09
tel.: 777 708 839
e-mail: radek.zalesak@tiscali.cz
www.vinarstvi-zalesak.cz

Vinařství Michna
Velké Pavlovice, Ořechová 30, 691 06, tel.: 603 585 938
e-mail: jan.michna@tiscali.cz, www.michna.cz
Vinařství Mikulica
Velké Pavlovice, Hlavní 116, 691 06, tel.: 721 779 571
e-mail: obchod@vinarstvimikulica.cz, www.vinarstvimikulica.cz
Vinařství Řádek
Velké Pavlovice, Zelnice, 691 06, tel.: 724 058 616, e-mail: vinarstvi.radek@seznam.cz
www.vinozvelkychpavlovic.cz/vinarstvi-vlastimil-radek
Vinařství V&M Zborovský, v.o.s.
Velké Pavlovice, Dlouhá 2, 691 06, tel.: 519 429 989
e-mail: zborovsky@zborovsky.cz, www.zborovsky.cz
VINIUM a.s.
Velké Pavlovice, Hlavní 666, 691 06, tel.: 519 403 111, 606 745 688
e-mail: vinium@vinium.cz, www.vinium.cz
Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.
Velké Pavlovice, Nádražní 1, 691 06, tel.: 774 725 224
e-mail: info@lotrinskesklepy.cz, www.lotrinskesklepy.cz

Viničné Šumice

WINERY s.r.o.
Velké Pavlovice, Nad Zahrady 12/126e, 691 06, tel.: 739 377 270, 739 377 272
e-mail: winerysro@gmail.com, www.winery.webnode.cz
Křížová Růžena – Vinařství u Křížů

Jedinečná architektura vrbických sklepů v pískovcové skále, výborná vína, dobří a srdeční lidé – to
vše vás nadchne na Vrbici u Zálešáků.

Vinařství Pavel Mikulica
Vrbice 21, 691 09, tel.: 519 430 082
e-mail: pavel.mikulica@seznam.cz
Vinařství Syfany
Vrbice 428, 691 09, tel.: 777 308 270
e-mail: vino@syfany.cz, www.syfany.cz
Vinařství Vít Sedláček
Malé rodinné vinařství. Výrobě vína se v naší rodině věnuje již několik generací. V roce 1992 mi
otec předal malé sklepní hospodářství. Do září 2004 jsem měl vinaření jako koníčka. V současné době se věnuji vinohradnictví a vinařství na plný úvazek. Bílá vína zrají na jemných kvasničních kalech, červená vína zrají rok na sudech
a nerezových tancích a minimálně rok v lahvích.
Degustační sklep, který jsme v roce 2006 zrekonstruovali, pochází z roku 1882. V roce 2015 jsme
opravili habánský sklep z 16. století, kam můžou
návštěvníci nahlédnout.

Vrbice 453, 691 09
tel.: 776 636 401, 775 636 401
e-mail: vinarstvi.sedlacek@centrum.cz
www.vinosedlacek.cz
Hycl Josef Ing.
Zaječí, Školní 141, 691 05, tel.: 608 421 171, 776 775 822
e-mail: vinohycl@seznam.cz, www.vinohycl.sweb.cz
Pura Vida Zaječí
Zaječí, Hlavní, 691 05, tel.: 728 186 103, 602 735 562
e-mail: ivanasevcikova.7@seznam.cz, www.penzionzajeci.cz

Tradiční rodinná malovýroba vína, která navazuje
na zkušenosti našich předků. Zaroveň se snažíme
oživit tradici pěstování a výroby vína v nejseverněji
položené vinařské obci vinařské oblasti Morava.

Soare sekt a.s.
Zaječí, U Vily 480, 691 05, tel.: 519 351 102, 725 775 144
e-mail: info@soaresekt.cz, www.soaresekt.cz

Viničné Šumice 318, 664 06
tel.: 544 250 942, 776 683 526
e-mail: info@vinokriz.cz
www.vinokriz.cz

Vinařství Herůfek
Zaječí, Domky, 691 05, tel.: 602 731 090
e-mail: info@vinarstviherufek.cz, www.vinarstviherufek.cz

Buchtovín
Vrbice 459, 691 09, tel.: 602 438 373
e-mail: info@tradicnivina.cz, www.tradicnivina.cz

Historie rodinného vinařství spadá do roku 2000.
Vinařství se orientuje na koncového zákazníka
s kompletním servisem v oblasti agroturistiky, rekreace a vinařství. Poskytujeme služby oficiálně
certifikovaného turistického infocentra a zaječské
vinotéky.

Galerie Sklep | Syfany
Vrbice, Vrbice 428, 691 09, tel.: 728 485 265
e-mail: kaja@syfany.cz, www.syfany.cz
MITOMA Vrbice, s.r.o.
Vrbice 452, 691 09, tel.: 602 509 094
e-mail: info@mitoma.cz, www.mitoma.cz
STAFICA spol. s r.o. Vrbice
Vrbice 348, 691 09, tel.: 519 430 365
e-mail: stanislavherzan@seznam.cz
Vinařství Horák
Vrbice 422, 691 09, tel.: 605 414 837
e-mail: info@vinarstvihorak.cz, www.vinarstvihorak.cz
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Vrbice

Vinařství HALM s.r.o.
Velké Pavlovice, Trávníky 22, 691 06, tel.: 603 514 380
e-mail: halm@vinarstivhalm.cz, www.vinarstvihalm.cz

Vinařství Michal Kosík
Velké Pavlovice, Pod Břehy 46, 691 06, tel.: 604 431 651
e-mail: michal.kosik@tiscali.cz, www.vinarstvi-michal-kosik6.webnode.cz

Vrbice

vinných sklepů a vinoték

Zalečí

Velké Pavlovice

seznam vinařství,

Vinařství Nosreti s.r.o.

Zaječí, Vinařská 479, 691 05
tel.: 725 936 624
e-mail: vinarstvi@nosreti.cz
www.vinarstvinosreti.cz
Vinařství Pavlica
Zaječí, Dlážděná 466, 961 05, tel.: 777 663 003
e-mail: pavlica.jan@gmail.com, www.vinarstvipavlica.cz
Vinařství Vajbar
Zaječí, U vily 480, 691 05, tel.: 606 438 950
e-mail: objednavky@vinarstvivajbar.cz, www.vinarstvivajbar.cz
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Vinařství Šabata s.r.o.

RTIC Židlochovice

VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o. (2010) se v první fázi zaměřilo na vybudování nového provozu na místě bývalého lomu na okraji k.ú. Zaječí. Po kolaudaci stavby (2011) bylo ještě týž rok zahájeno
zpracování hroznů z viničních tratí Přítlucké hory – 292 m n.m. a obcí Rakvice, Přítluky, Zaječí
a Milovice. Firma vznikla jako přirozený nástupnický subjekt malého rodinného vinařství a v současné době jsou jeho zaměstnanci otec a dva synové
Šabatovi. Vinařství celoročně provozuje degustační a poznávací programy.

Vinotéka je součástí Regionálního turistického informačního centra v Židlochovicích, které
bylo otevřeno v srpnu 2004. Jsou v ní zastoupeni
vinaři z regionu Židlochovicko a nejbližšího okolí.
Nabízíme rovněž vína rakouská z oblasti Weinviertel. Vinotéka se nachází na cyklistické stezce Brno-Vídeň.

Zaječí, Nad Vodárnou 506, 691 05
tel.: 724 204 480, 774 578 772
e-mail: vaclav.sabata@seznam.cz
www.vinarstvisabata.cz
Vinařství U Kapličky
Rodinné Vinařství U Kapličky je zaměřeno na výrobu kvalitních přívlastkových vín z hroznů
vypěstovaných ve vlastních vinicích. Sídlí v nově postaveném areálu, který jako by vypadl
z malebných Ladových obrázků, jehož součásti jsou neuvěřitelně zpracované sklepy, vinárna,
wellness centrum Relax Uprostřed vinohradů, Retro music Club a restaurace Retro Gril, konferenční
sály, degustační prostory a krásně a pohodlně vybavený penzion s kapacitou 268 lůžek. Vhodný pro
pořádání soukromých oslav, svateb, firemních akcí
i školení.

Židlochovice, Masarykova 100, 667 01
tel.: 547 426 024
e-mail: lenka.betasova@zidlochovice.cz
www.zidlochovicko.cz

Služby vinařské turistiky – vinařství mimo vinařské podoblasti
Rodinné vinařství Pavel Husák
Nesvačilka 69, 664 54, tel.: 606 366 393, 725 843 055
e-mail: husakkovo@post.cz, www.vino-husak.cz
Zdroj – registrované subjekty na www.vinazmoravyvinazcech.cz

Žabčice

Zaječí, Vinařská 484, 691 05
tel.: 606 766 147, 724 054 955
e-mail: recepce@vinarstviukaplicky.cz
www.vinarstviukaplicky.cz
Vinný sklep U Krčku
Zaječí, Dolní, 691 05, tel.: 770 122 010
e-mail: sklepukrcku@volny.cz, www.ubytovaniukrcku.cz

Informační centra

Vinný sklep u Pálků
Zaječí, Šakvická 448, 691 05, tel.: 776 206 969, 774 887 997
e-mail: andrtom@centrum.cz, www.vinnysklep.stavbypalka.cz

Brno, Radnická 8, 602 00, tel.: 542 427 150, 542 427 151
e-mail: info@ticbrno.cz, www.ticbrno.cz

MZLU v Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice
Žabčice 53, 664 63, tel.: 547 231 047
e-mail: szplednice@quick.cz, www.szp.mendelu.cz/o-nas/26431-cinnosti
Vinařství MERLON s.r.o.
Žabčice, Průmyslová 580, 664 63, tel.: 607 764 906
e-mail: Arnold@merlon.cz, www.merlon.cz

Židlochovice

Želešice

Vinařství Měřínský
Žabčice, Průmyslová 548, 664 63, tel.: 728 464 871
e-mail: iva@vinarstvimerinsky.cz, www.vinarstvimerinsky.cz
Vinotéka U Kulaté
Filozofie rodinné firmy je poskytovat co nejpříjemnější služby v nekuřáckém prostředí se zaměřením na rodiny s dětmi a přátele moravského vína. Pro vaše děti je připraven dětský
koutek a dětské hřiště. Možnost pronájmu vinného sklepa, popř. sálu
pro soukromé nebo firemní oslavy, posezení u krbu, degustace nebo
prezentace.

Turistické informační centrum města Brna

Turistické informační centrum Hustopeče
Hustopeče, Dukelské náměstí 15, 693 01, tel.: 530 351 418, 530 351 419
e-mail: tic@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Informační regionální centrum Austerlitz
Slavkov u Brna, Palackého náměstí 1, 684 01, tel.: 513 034 156
e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz, www.slavkov.cz

Turistické informační centrum Velké Pavlovice
Velké Pavlovice, Hlavní 9, 691 06, tel.: 519 428 149
e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz, www.velke-pavlovice.cz

Regionální turistické informační centrum Židlochovice
Židlochovice, Masarykova 100, 667 01, tel.: 547 426 024
e-mail: infocentrum@zidlochovice.cz, www.zidlochovice.cz, www.zidlochovicko.cz

Želešice, 24. dubna 44, 664 43
tel.: 773 555 791
e-mail: info@ukulate.cz
www.ukulate.cz

TIC Vinařstvní Nosreti

Flajšinger Jan
Židlochovice, Komenského 35, 667 01, tel.: 602 406 099
e-mail: flajsinger.jan@centrum.cz, www.vinarstviflajsinger.cz

Turistické informační centrum města Velké Bílovice

VINIFERIE
Židlochovice, náměstí Míru 155, 667 01, tel.: 602 406 099, 605 119 086
e-mail: flajsinger.jan@centrum.cz, www.vinarstviflajsinger.cz
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Židlochovice

informační centra

Nesvačilka

Zaječí

seznam vinařství, vinných sklepů a vinoték

Zaječí, Vinařská 479, 69105, tel.: 725 936 624, 519 351 951
e-mail: vinarstvi@nosreti.cz, www.infocentrumzajeci.cz

Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 1363, 69102, tel.: 774 918 315,
e-mail: tic@velkebilovice.cz

Turistické Informační Centrum Čejkovice
Čejkovice, Příhon 1, 696 15, tel.: 777 246 243
e-mail: akce@vinosykora.cz, www.infocentrum-cejkovice.cz
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vinařská oblast

Morava

vinařská podoblast

Slovácká

Celková výměra: 4 469 ha

Vinařské obce: 118

Vinařské tratě: 418
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Vinice na jihovýchodě Moravy na hranicích
se Slovenskem a Rakouskem mají velmi různorodé přírodní podmínky, a tak je paleta vín
z této podoblasti podobně rozmanitá a pestrá
jako zdejší krajina a rázovitý slovácký folklor.
K nejrozšířenějším odrůdám patří Ryzlink
rýnský, Müller Thurgau, Chardonnay, Veltlínské zelené, Rulandské bílé a Frankovka,
daří se tu rovněž Rulandskému šedému
a Muškátu moravskému, vyšlechtěnému
v Polešovicích, doma jsou tu i modré odrůdy
Zweigeltrebe a Cabernet Moravia, zrozený
v Moravské Nové Vsi. V Blatnici pod Svatým
Antonínkem ochutnáte vína VOC Blatnice,
zapomenout nesmíte ani na zdejší legendární
známkové víno Blatnický Roháč anebo
podobně slavnou Bzeneckou lipku; ta je
pojmenovaná podle prastaré lípy v zámeckém
parku v Bzenci. Abychom byli ve výčtu sdružení VOC kompletní, nesmíme zapomenout
na Slovácko, Mutěnice a Bzenec.
Povinnou zastávkou při toulkách za vínem
jsou vedle Uherského Hradiště, Kyjova
či Břeclavi řady dalších míst. Ke skvostům
Slovácka například patří areál historických
vinných sklepů Plže na okraji obce Petrov,
roku 1983 vyhlášený vůbec první vesnickou
památkovou rezervací v tehdejším Československu, anebo skanzen ve Strážnici s originálním souborem vinohradnických staveb.
Za vidění stojí sklepní areály, připomínající
malé vesničky, ať už jde o Nechory u Prušánek, Šidleny u Milotic nebo Búdy u Mutěnic. Na okraji Vlčnova, obce vyhlášené díky
každoroční květnové Jízdě králů, najdete
půvabný památkově chráněný soubor lisoven.
Vína ze Slovácké podoblasti provázejí četné
slavnosti, třeba v dubnu Den otevřených
sklepů v Mutěnicích, květnové Putování
po blatnick ých búdách v Blatnici pod
Svatým Antonínkem, v září Bzenecké krojované vinobraní, a Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek v Uherském Hradišti. V listopadu se pak můžete vypravit za prvními mladými víny v Martinských Šidlenách.
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to nejlepší

vinařská podoblast

Slovácká
VELEHRAD – významné duchovní centrum
je zároveň jedním z nejvýznamnějších poutních
míst celé České republiky. Podle legendy měl
právě tady své sídlo první velkomoravský arcibiskup sv. Metoděj. V roce 1205 na Velehradě
vznikl první cisterciácký klášter na Moravě,
který jeho zakladatel, moravský markrabě
Vladislav Jindřich, pojmenoval podle nedaleké
osady Veligrad. Sto metrů dlouhou pětilodní
baziliku, kdysi prý největší chrám v českých
zemích, zdobí řada obrazů, korouhví a cenných
darů poutníků z celého světa. K uměleckým
skvostům patří vyřezávané barokní chórové
lavice a varhany z poloviny 18. století. Součástí
poutního areálu je část rajského dvora, lapidárium a kaple sv. Cyrila a Metoděje, lidově zvaná
Cyrilka.

Velehradská bazilika byla v roce 1927 papežem
Piem XI. jmenována bazilikou menší a roku 1985
jí papež Jan Pavel II. udělil Zlatou růži, vzácný
dar, jímž se pyšní jen francouzské Lourdy, mexické Guadalupe a polská Čenstochová. Hlavní
pouť se koná 5. července na svátek sv. Cyrila
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a Metoděje. | www.velehrad.cz
BZENEC – ve městě s dlouhou vinařskou
historií vzniklo kdysi jedno z prvních vinařských
družstev. Do obecného povědomí vešlo hlavně
známkovým vínem z Ryzlinku rýnského nazvaným Bzenecká lipka, které prý vonělo jako květy
tisícileté lípy v zámeckém parku. Tu ostatně můžete v Bzenci vidět dodnes, stáří zřejmě nejstaršího stromu na Moravě se odhaduje na 900 let.
Starobylé vinné sklepy si prohlédnete například
ve sklepní uličce v Barákách nebo pod návrším
zvaným Starý hrad, které se s nově vystavenou
kaplí, opravenou hotařskou búdou, posezením,
sochou a nasvícenými schody proměnilo k nepoznání. Naopak areál vinných sklepů Na Těmické vznikl až na sklonku 20. století.
www.bzenec.cz
KYJOV – kromě renesančního zámečku
se sgrafitovou výzdobou, sídla Vlastivědného
muzea se stálými expozicemi (přírodovědnou,
archeologickou a etnografickou), vaši pozornost
přiláká půvabná renesanční radnice na Masarykově náměstí. Tu máte možnost navštívit v rámci
komentovaných prohlídek s průvodcem, v podzemí pak najdete Slováckou galerii vín, vinotéku
nabízející vína výhradně ze Slovácké vinařské
podoblasti. Vinařství zde připomíná několik
sklepů v Nětčicích, řádek sklepů ve Vývoze
v Boršově a vinařské stavby Na Šištótě v ulici
U Sklepů. Jednou za čtyři roky se Kyjov stává
dějištěm folklorního festivalu Slovácký rok,
který patří k nejvýznamnějším národopisným
slavnostem na Moravě. | www.mestokyjov.cz
PETROV – PLŽE – areál historických vinných
sklepů na západním okraji obce Petrov vyniká
osobitým půdorysem a výtvarným charakterem. Petrovské Plže se připomínají již v 15.
století; budovali je samotní vinaři jen se sousedskou a příbuzenskou výpomocí. Jsou zahlou-

bené přímo do stráně a nemají další nadzemní části,
jejich šířka se většinou pohybuje kolem tří metrů,
délka dosahuje patnácti, výjimečně dvaceti a více
metrů. Barokní sklepy s bílou vápennou omítkou,
modrou podrovnávkou a slováckými ornamenty
vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma návesními prostory, které slouží jako společenská centra. Nejstarší
a výtvarně nejhodnotnější objekty objevíte v okolí
horní části vinohradnického areálu. V roce 1983 byly
Plže vyhlášeny vůbec první vesnickou památkovou
rezervací v České republice.
www.obec-petrov.cz
POLEŠOVICE – zdejší vinařské tradice vznikly
v době, kdy byla obec majetkem velehradského
kláštera. V roce 1922 byla v obci zřízena šlechtitelská
stanice vinařská, z níž pochází například odrůdy
Muškát moravský, Olšava nebo Amos. Centrem
polešovického vinařství je areál U sklepů poblíž
kostela, další vinné sklepy objevíte ve Hřbitovní ulici,
na Zbořiskách, na Zábraní a v malebné starobylé ulici
Maruša. Polešovická vína můžete ochutnat v srpnu
na Vinařských slavnostech s otevřenými sklepy, kdy
zároveň bývají vyhlášeny výsledky soutěže TOP
víno Slovácka, v říjnu na hodech či při prosincovém
žehnání vína.
www.polesovice.cz
PRUŠÁNKY A NECHORY – také vinařská obec
Prušánky má svou vesničku vinných sklepů. Jmenuje
se Nechory a leží přibližně kilometr od vesnice pod
stejnojmennou viniční tratí. Areál se 450 vinnými
sklepy se dělí na vrchní a spodní Nechory, má náměstíčko, několik ulic a dokonce i svého strážného
ducha Ochechulu. | www.obecprusanky.cz
TUPESY – obec proslavilo hrnčířství a keramika.
V jednom z nejstarších tupeských domů si prohlédnete stálou expozici obydlí drobného zemědělce
s ukázkami výroby zdejší keramiky. V dílnách se
seznámíte s technologií současné keramické výroby
a dokonce si sami můžete vyzkoušet třeba točení
na hrnčířském kruhu, modelování i pomalování
hrnků či jiných výrobků barevnými glazurami dle
vlastní fantazie. | www.tupesy.cz
www.muzeumkeramiky.cz
MILOTICE – architektonickou perlou Milotic je
barokní zámek, kdysi rezidence rodu Serényiů. Pro-

hlídku stylových interiérů vám zpestří krátkodobé
výstavy, návštěva zámecké galerie vín nebo procházka po francouzské zahradě a přilehlé bažantnici.
Vinohradnickou vesničku Šidleny s přibližně 250 vinnými sklepy objevíte asi dva kilometry jihozápadně
od obce pod kopcem Náklo. Kolorit Šidlen dotvářejí
drobné sakrální objekty, například sloupková boží
muka z roku 1969, často se tu pořádají tradiční hody
a košty vín. | www.milotice.cz
www.zamekmilotice.cz
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM – obec
pod severními výběžky Bílých Karpat je známým
poutním místem. Poutní kapli sv. Antonína Paduánského na Blatnické hoře dal vystavět koncem 17. století kníže Hartman z Liechtensteina jako poděkování
za uzdravení svého syna. Poutní tradice společně
s pestrou krásou slováckých krojů inspirovala například malíře Jožu Uprku, který je rovněž autorem
obrazu na hlavním oltáři v kostele sv. Ondřeje.
Blatnici proslavilo známkové víno Blatnický Roháč,
pojmenované podle viniční trati Roháče. Vyrábí se
z Ryzlinku rýnského, Rulandského bílého a Sylvánského zeleného a jako vůbec první moravské víno
bylo oceněno zlatou medailí na mezinárodní výstavě
vín roku 1896 v Paříži. Navštívit můžete památkovou
rezervaci vinných sklepů Stará hora nebo viniční
trať Plachty, kde prý vlastnil vinice učitel národů Jan
Amos Komenský. | www.obecblatnice.cz

MUTĚNICE – raritou největší vinařské obce
Slovácké podoblasti jsou Búdy, areál téměř 500 vinných sklepů pod Zárybnickými vinohrady. Sklepy
stojí v několika řadách a jejich průčelí často zdobí
pestré slovácké ornamenty. V areálu Sklepů Jaro-
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to nejlepší

šek si kromě degustací můžete prohlédnout malé
muzeum vinařství, pálenic a myslivosti. K tradičním
akcím patří Den otevřených sklepů, který se koná
na konci dubna, a listopadové Svatokateřinské slavnosti vína. | www.mutenice.cz
VELETINY – staletou vinařskou tradici dokumentuje znak obce s révím, hrozny a vinařskými noži.
V lokalitě Stará hora se zachoval ucelený soubor
hliněných a zděných lisoven bez sklepů, takzvaných
búd z 18. až 19. století. V búdách, které patří k nejstarším stavbám svého druhu na Slovácku, vinaři lisovali
víno, skladovali sudy a ukládali nářadí k obdělávání
vinohradu. V obci se dodnes udržují kulturní tradice
a dávné zvyky, například koledování Tří králů, masopustní průvod masek, nošení Mařeny a Nového
léta na smrtnou neděli nebo obchůzka královniček
na svatodušní neděli.
www.veletiny.cz
VLČNOV – každoročně poslední víkend v květnu
se ve Vlčnově koná Jízda králů, nejstarší a nejznámější slovácká národopisná slavnost. Průvod
královské družiny za doprovodu řady jezdců na ozdobených koních má neopakovatelnou atmosféru.

Akci provází překrásné kroje, vyhlášené vlčnovské
vdolečky a ochutnávky vín. V Kojinách pod Starou
horou si prohlédnete nejrozsáhlejší soubor památkově chráněných vinohradnických staveb v České
republice, po předběžné domluvě můžete ochutnat
místní víno v příjemném autentickém prostředí vinného sklepa přímo u některého z vinařů. K prohlídce

zve také etnografická expozice v selském stavení č.p.
57, která dokumentuje bydlení a hospodaření na přelomu 19. a 20. století, navštívit můžete i Muzeum
lidových pálenic. | www.vlcnov.cz
STRÁŽNICE – z památek někdejšího bohatého
tržního města, chráněného vodním hradem, stojí
za vidění bašty u bývalé Veselské a Skalické brány,
které se dochovaly z původního středověkého
opevnění. V zámku sídlí Národní ústav lidové kultury
a můžete si prohlédnout unikátní sbírku lidových hudebních nástrojů, velkým lákadlem je také strážnický
skanzen – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy.
Jeho součástí je soubor vinohradnických staveb
s originálním vnitřním zařízením a vinohradem, jediná tuzemská expozice svého druhu. Kromě zvykoslovných pořadů ve skanzenu každoročně probíhá
také část tradičního červnového Mezinárodního
folklorního festivalu Strážnice a Dětská Strážnice.
Okolím města vás provede 18 kilometrů dlouhá
stezka Strážnickými vinohrady. | www.straznicko.cz
www.straznice-mesto.cz
STEZKA MUŠKÁTU MORAVSKÉHO – 25 km
dlouhá stezka vás naučí rozeznávat jednotlivé odrůdy
révy vinné ve vinicích a nabídne také řadu pěkných
panoramatických výhledů do vinic. Trasa vede přes
Kunovský les do Kostelan nad Moravou, Nedakonic
a Polešovic, kde byl Muškát moravský vyšlechtěn. Odtud pokračuje přes Vážany, Tučapy a Boršice do Zlechova a přes Staré Město se vrací zpět do Uherského
Hradiště. | www.slovacko.cz
STEZKA RULANDSKÉHO BÍLÉHO – 45 km
dlouhá okružní stezka začíná i končí v Uherském
Hradišti a zavede vás do míst, kde se pěstuje tradiční
burgundská odrůda. Vede přes Staré Město, Zlechov,
Tupesy, Velehrad, Jalubí, Traplice, Dolinu, Kudlovice
a Babice. | www.slovacko.cz
UHERSKÉ HRADIŠTĚ – město je srdcem Slovácka, regionu proslulého svébytným folklorem
a řadou zachovalých lidových tradic. Hlavnímu
Masarykovu náměstí vévodí barokní jezuitský kostel
sv. Františka Xaverského a novorenesanční Nová
radnice, jejíž obřadní síň zdobí malby Joži Uprky.
K dochovaným renesančním domům ve městě patří
lékárna U Zlaté koruny či hotel Slunce, kde byla při
rekonstrukci odkryta řada zajímavých architekto-
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nických detailů původní stavby a současně byla
do dvorní části vestavěna moderní pasáž. K návštěvě
láká také Slovácké muzeum se stálou expozicí věnovanou slovácké lidové kultuře, a vinohrady s vinnými
boudami a měšťanskými vinnými sklepy v městské
části Mařatice. V areálu bývalé jezuitské koleje si můžete prohlédnout Galerii Joži Uprky. Zdejší vína můžete ochutnat také každoročně v září, kdy se konají
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek anebo
v listopadu při Žehnání Svatomartinského vína.
www.jozauprka.cz, www.slovacko.cz
www.slovackemuzeum.cz
www.uherske-hradiste.cz
BÍLÉ KARPATY – oblast, kde se dochovaly mimořádně cenné přírodní a krajinné hodnoty, byla
po mnoho staletí citlivě kultivována harmonickým
soužitím člověka s přírodou. V chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, zařazené mezi evropské biosférické
rezervace UNESCO, se podařilo uchovat velké množství cenných přírodních lokalit, například nádherné
louky v přírodní rezervaci Čertoryje nebo rozsáhlé
květnaté louky s malými remízky a řadou chráněných
a ohrožených druhů rostlin a živočichů v přírodní rezervaci Jazevčí. Nejvyšším vrcholem Bílých Karpat je
Velká Javořina (970 m). | www.bilekarpaty.cz
SUDOMĚŘICE – vinice na nejjižnějších svazích
Bílých Karpat v okolí Sudoměřic se nacházejí jen
několik desítek metrů od státní hranice se Slovenskem v lokalitě zvané Staré hory, zhruba tři kilometry
od obce. Hned za Sudoměřicemi ale můžete vidět
vinařský areál Starý potok, uličku asi třiceti vinných
sklepů. V areálu je amfiteátr a kaplička sv. Urbana
z roku 1997. Zdejší vinařskou specialitou je Frašták,
osvěžující víno vyráběné z hroznů balkánské odrůdy
Kadarka bílá. Mezi místní zajímavosti patří rovněž
funkcionalistický výklopník na Baťově kanálu. Technická stavba v typickém baťovském stylu z roku 1939
sloužila k překládání lignitového uhlí z železničních
vagonů do říčních člunů, které je odvážely do elektrárny v Otrokovicích. Dnes výklopník slouží jako
vyhlídková věž, pro zájemce je možná prohlídka
interiérů s odborným výkladem. V těsné blízkosti je
přístaviště s půjčovnou lodí a občerstvením.
www.obecsudomerice.cz
www.vyklopnik.cz

VRACOV – vinařství ve Vracově se v minulosti
věnovali spíš menší hospodáři, a protože neměli
prostředky na vlastní sklípky, zrodila se tradice společných sklepů, které slouží několika rodinám. Například v nejstarší sklepní uličce v místní části Baráky
bylo v roce 1926 dvacet sklepů, v nichž hospodařilo
600 vinařů. Protože při takovém množství bylo důležité všechno dobře zorganizovat a dohodnout se,
vracovské sklepy vždy byly „druhou radnicí“ – ba
dokonce se právě tady zřejmě dařilo řešit problémy,
o které se na radnici všichni hádali. Sklepům č. 14 a 15
ve středu kolonie se dokonce říká Parlament; jednu
jeho část tvoří 70 m dlouhý Senát, jeden z nejdelších
sklepů v Barákách. | www.mestovracov.cz

MORAVSKÁ NOVÁ VES – typická vinařská obec
s pečlivě udržovanými sklepními uličkami a přibližně
170 vinnými sklepy. Obec proslavil místní vinař Lubomír Glos, který vyšlechtil odrůdu Cabernet Moravia.
Ta má v obci i svůj památník. | www.mnves.cz
MIKULČICE – čisté a upravené, zdobené slováckým ornamentem jsou vesnice na Podluží. „Malovaná
dědina“, jak ji ve svých písních a obrazech zpodobnil
místní rodák František Hřebačka (Fanoš Mikulecký)
se poprvé připomíná v roce 1141. Dnes v Mikulčicích
můžete navštívit nejen Slovanské hradiště, ale taktéž
Vinařské muzeum, Chalupu F. Mikuleckého a k vidění
stojí zajisté i sklepní ulička Těšické búdy, která Vás
na začátku uvítá starým historickým lisem a sochou
sv. Urbana. K tomu místní informační centrum nabízí
průvodcování sklepními uličkami a cyklovýlet Tour
de vinohrad. | www.infomikulcice.cz
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rozhovor

vinařské zážitky

Vinné sklepy U Jeňoura

Cimbál z jeho dílny hraje dokonce
až v Americe...

Jiří Galuška
je v současné době jediným výrobcem cimbálů
na Slovácku. Ono už by se mělo spíše hovořit v minulém čase, protože nedávno se stal novopečeným
důchodcem. Ovšem taková činnost se nedá utnout
tak, jako práce třeba ve fabrice. Zbývá doufat,
že ještě nějaký ten cimbál vytvoří a také že bude
ochoten t y to nástroje
hudebníkům dále opravovat, protože výrobců
cimbálů je jako bílých
vran. Být za socialismu
živnostníkem opravujícím hudební nástroje se
tenkrát vůbec nenosilo,
takže Jiří Galuška pracoval v Letu Kunovice. Měsíc
před sametovou revolucí
mu bylo soudruhem Jakešem povoleno vedle
svého zaměstnání také legálně opravovat cimbály.
Po listopadu 1989 bylo již
běžné soukromé podnikání, a tak mohl postupně
zasvětit svůj profesní život
cimbálům.
Jak jste se stal výrobcem cimbálů, co tomu
předcházelo?
Na cimbál jsem začal hrát ve věku sedmadvaceti
let. Ten první cimbál Primus nebyl můj, a navíc
jsem si ho musel opravit. Po roce mi ho majitelé
sebrali. Vypůjčil jsem si další Primus, taky jsem
ho opravil a zase jsem ho musel vrátit zpátky.
Pak se objevil první zákazník, abych opravil
cimbál pro jeho syna. Nechtěl jsem, ale byl jsem
přinucen. Pak už se to rozjelo nějak samo, přišli
další a další zákazníci. Vzhledem k narůstajícím
zakázkám jsem požádal o první živnosťák jako
vedlejší pracovní činnost – tak se tomu tenkrát
říkalo. Měsíc před 17. listopadem jsem začal
pracovat jako živnostník na plný pracovní úvazek. Nespočítám všechny ty klacky za prvních
šest až osm let, které mi tehdy náš stát naházel
pod nohy. Pak jsem vzhledem k narůstající práci
musel hledat i zaměstnance.
Jak dlouho trvá výroba jednoho cimbálu
a z jakého dřeva se vyrábí? Víte přesně, kolik
jste jich za svůj život vyrobil?
Výroba jednoho cimbálu trvá podle náročnosti
zhruba od dvou set po tři sta padesát hodin. Ty
části, jako spodní a rezonanční se vyrábějí ze
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smrkového dřeva – rezonančního, pevnostní
části pak z buku. A kolik cimbálů jsem vyrobil?
To nespočítám. Zpočátku to byly jen opravy,
postupně nové hudební nástroje. Opravy tvoří
asi desetinu mé produkce.

Vinné sklepy U Jeňoura a Hotel Beatrice leží
poblíž Prušánek v malebné vesničce Nechory –
vesničce, kde není nic než vinné sklepy, uličky,
náměstíčko a kolem dokola vinohrady. Areál nabízí
široké spektrum služeb od pořádání firemních akcí
a konferencí, svateb a rodinných oslav přes přípravu
rautů či slavnostních banketů až po nabídku tematických pobytových balíčků a dovolených s dětmi. To
vše s garancí originální domácí gastronomie.

Jaký máte pocit, když slyšíte zvuk cimbálu
pocházejícího z vaší dílny?
Zvuk cimbálu – z počátku to bylo nadšení, po letech to již beru bez emoce. Je to má práce, nic
víc. Jako svazek s jednou ženou – šeď a nuda.
Obecně ale zvuk cimbálu beru za nejúžasnější,
zejména když hraje dobrý cimbalista s dobrým
úhozem.
Cimbál a víno spolu souvisí, každou ochutnávku vín zvuk cimbálové muziky vždy
povýší aspoň stupeň výše. Proč si myslíte, že
tomu tak je (nebo není)?
Spojení vína a cimbálu tu je, ale dobré víno se
vyrábí i jinde ve světě, kde nemusí mít cimbál,
takže k tomu se nevyjadřuji. Každopádně mám
rád víno a slivovici. Piju, někdy i chlastám. Tak
to prostě je.
Jaký je váš vztah, tedy výrobce cimbálu
k vínu a máte nějaké preference? Když
pracujete na cimbálu, dáte si aspoň trochu
vínka nebo až po ukončení práce?
Jelikož pracuji s cirkulárkou, s hoblovačkou
a na dalších strojích, proto zásadně při práci
nepiji, a to říkám zcela vážně. Mám rád své prsty.
Ale jinak každý večer si něco dám. Někdy, a to
se stane zcela výjimečně, jdu spát zcela střízlivý.
Mými nejoblíbenějšími odrůdami vín jsou Veltlínské zelené a Chardonnay.
Ještě poznámka k tomu pití. Všechny lidské objevy, vynálezy a vědění vůbec vždy sloužily pro
blaho a pohodlí lidí, ale současně pro tragédii
celé planety Země. Jsou ale objevy, které nás
posouvají zpět do zvířecí říše, kam mimo jiné
patříme. Byl to objev kvašení a destilace… Tož
tak.

Přivítá vás milý personál a nabídne vám vlastní vína
provázená specialitami. Kuchyně se zaměřuje především na moravskou kuchyni, ale připravují tu i delikatesy z jiných koutů gastronomického světa. Můžete
ochutnat například pochutiny z vlastní udírny nebo
pečené sele na rožni, užít si pověstné nechorské
rauty a slovácké zabíjačky, případně se nechat
rozmazlit na banketu o několika chodech. K jídlům
jsou podávána vína z vlastní produkce: od roku 2015
obděláváme pět hektarů vlastních vinic, na kterých
nechybí tradiční odrůdy jako Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené či Ryzlink vlašský, ale také novošlechtěné
Cabernet Cortis či Solaris. Naše vína zrají vždy
alespoň půl roku na jemných kalech, což jim dává
krásný a jedinečný rukopis sklepmistra Jeňoura alias
majitele Jana Ivčiče. Objednat si samozřejmě můžete
ochutnávku lahvových vín s výkladem sommeliera.
Ubytovat se můžete v Hotelu Beatrice v příjemném
prostředí nechorských vinic, který vznikl jako první
pasivní hotel v Česku. K dispozici je 25 komfortních
pokojů s kapacitou až 75 lůžek. Protože hotel je
přímo ve vinařském areálu, veškeré služby budete

mít pohodlně v dosahu. Hotel má i konferenční sál
s dataprojektorem a ozvučením, bezbariérový přístup a pokoj uzpůsobený pro vozíčkáře. V celém hotelu je wi-fi připojení a za hotelem se nachází bazén.
Využít můžete i vinařský dvůr, kde jsou krby pro

rožnění, možnost grilování na roštu a taneční parket
s pódiem pro hudbu či jiná kulturní vystoupení.
Uspořádat tu můžete firemní akce a rodinné oslavy
pro pět až 300 hostů, přičemž U Jeňoura se dokážou
plně přizpůsobit vašim představám a finančním
možnostem. Záleží jen na vás, pro jaký typ akce se
rozhodnete, ale s jedním si můžete být jistí: za všech
okolností se o vás postará příjemný a ochotný
personál – tak, abyste se jako hosté U Jeňoura cítili
výborně!

Vinné sklepy U Jeňoura
Prušánky-Nechory
tel.: 605 276 362
e-mail: jana@ujenoura.cz
www.ujenoura.cz

Foto.: Radomír Čapka
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... a něco navíc
další tipy na výlety

Slováckem
Větrný mlýn KUŽELOV – mlýn na hřebenu
Bílých Karpat mlel obilí více než sto let (pobočka
Technického muzea v Brně, otevřeno od dubna
do října).
www.tmbrno.cz

Baťův kanál – historická vodní cesta byla původně určena k dopravě lignitu z Ratíškovic do otrokovické elektrárny, dnes se ovšem využívá výhradně
k rekreaci a vodní turistice. Kanál je splavný v délce
53 km z Otrokovic až do Skalice, část trasy vede korytem řeky Moravy, část umělými průplavy. Od května
do září si v některé z půjčoven můžete půjčit lodě
různých typů, od pramiček až po hausbóty, kanál
je ovšem přístupný i pro ty, kdo mají člun vlastní.
Přístaviště, odkud můžete vyrazit na okružní plavbu,
a půjčovny motorových lodí, výletních turistických
prámů, kánoí a kol objevíte například ve Spytihněvi,
Starém Městě, Veselí nad Moravou, Vnorovech, Strážnici či Sudoměřicích.
www.batacanal.cz

STARÝ PODDVOROV – větrný mlýn z roku
1870 stojí uprostřed vinic, asi 3 km od obce Starý
Poddvorov směrem na Čejkovice (otevřeno v letních
měsících o víkendech, jindy po domluvě na obecním
úřadě).
www.poddvorov.cz

Letecké muzeum v Kunovicích – letadla, která se vyráběla v podniku LET Kunovice,
ale také sportovní, vojenské a dopravní stroje
jiných výrobců si prohlédnete v leteckém muzeu
(otevřeno od dubna do října). V areálu můžete
zakoupit letenky na vyhlídkové lety v motorových
letadlech.
www.muzeum-kunovice.cz

tipy na výlety

s Dětmi
Zoologická zahrada v Hodoníně –
do zoo se díky rovinatému terénu můžete vypravit
i s kočárky (otevřeno celoročně). Děti obvykle přitahuje mořský svět s obrovskými akvárii, nejrůznější
kočkovité šelmy a dětská zoo s domácími zvířaty. Je
tu i několik dětských hřišť s atrakcemi.
www.zoo-hodonin.cz
Kovozoo ve Starém Městě – v jediné
kovové zoo v Evropě objevíte několik stovek zvířat
v životní velikosti, vyrobených z kovového odpadu.
V celoročně otevřeném areálu je také originální
rozhledna – maják Šrotík a pirátská loď, v sezoně si
zajezdíte na motokárách a po areálu se projedete
vyhlídkovým vláčkem Steelinkou.
www.kovozoo.cz

Živá voda v Modré – v areálu se seznámíte
s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy (otevřeno celoročně).
Díky tunelu 3,5 m hluboko pod vodou nahlédnete
i do světa pod hladinou, je tu rovněž přírodní koupaliště s brouzdalištěm a ukázky typických moravských
biotopů.
www.zivavodamodra.cz
Slovanské hradiště v Mikulčicích
– v místech, kde na ostrovech v řece Moravě v 8. a 9.
století stával velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím, dnes najdete významnou archeologickou
expozici. Po zajímavých místech vede okružní naučná
stezka (areál celoročně, expozice od dubna do října).
www.masaryk.info

Zámek Buchlovice – barokní zámek z přelomu 17. a 18. století obklopuje rozsáhlá zahrada
(otevřeno od dubna do října, zahrada celoročně).
Na zámku a v blízkém městečku se každoročně
v červenci pořádá Festival česneku, akce se spoustou
zábavy pro celou rodinu a s bohatým občerstvením.
www.zamek-buchlovice.cz
www.festivalcesnekubuchlovice.cz

BUKOVANSKÝ MLÝN – nový zděný větrný
mlýn se stylovým hotelovým areálem slouží jako
muzeum, galerie a rozhledna.
www.bukovansky-mlyn.cz

Hrad Buchlov – mohutný raně gotický hrad
je dominantou Chřibů (otevřeno od dubna do října).
Mají tu speciální dětskou trasu, kde se šetří letopočty
a dějepisem, zato je plná příběhů, drbů a pověstí.
Nejmenší návštěvníci také pohlédnou tváří v tvář
pravé egyptské mumii.
www.hrad-buchlov.cz

Archeoskanzen Modrá – skanzen představuje ideální podobu slovanského opevněného
sídliště z 9. století (otevřeno od března do října). Prohlídky doprovází naučné programy, pokusné tavby
kovů, výroba dobové keramiky i ukázky archeologického výzkumu.
www.archeoskanzen.cz

Ostrožská Nová Ves – v rozsáhlém lesoparku objevíte Sirnaté lázně s více než stoletou tradicí. Přírodní minerální sirnaté prameny se využívají
k léčbě pohybového aparátu a kožních onemocnění.
U obce leží známá rekreační jezera s kempy a koupališti, podél cyklostezky do Uherského Ostrohu vede
včelí naučná stezka.
www.laznenovaves.cz, www.albatrosonv.cz
www.slovackydvur.cz
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kudy a kam
prodloužený víkend

týdenní pobyt

na kole slováckem

NA sLOVÁCKU
Okružní trasa vede nejenom přes vinice a kolem vyhlášených slováckých vinných sklepů, ale také k řadě
muzeí, hradů a zámků. Pokud je chcete navštívit,
trasu bude třeba přiměřeně zkrátit. Mezi nejzajímavější místa patří zámky Buchlovice a Milotice, Letecké
muzeum v Kunovicích, Slovácký Slavín v Kněždubu,
skanzen ve Strážnici a Masarykovo muzeum v Hodoníně. Zdatní cyklisté si mohou výlet prodloužit k hradu
Buchlov a větrnému mlýnu v Kuželově.

1. d
 en: Uherské Hradiště – Staré Město – Modrá – Velehrad – Tupesy – Buchlovice – Polešovice – Uherský Ostroh – Veselí nad Moravou
2. d
 en: Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým
Antonínkem – Bílé Karpaty – Kněždub – Tvarožná
Lhota – Radějov – Strážnice – Petrov – Plže – Hodonín
3. d
 en: Hodonín – Starý Poddvorov – Mutěnice
– Dubňany – Milotice – Kyjov – Vracov – Bzenec
– Uherský Ostroh – Ostrožská Nová Ves – Uherské
Hradiště
Délka trasy: 150 km

Přijďte prožít nevšední zážitek s našimi
nejlepšími víny

SALON VÍN ČESKÉ
REPUBLIKY
Národní soutěž vín a stálá degustační
expozice na zámku ve Valticích
Degustační programy pro individuální návštěvníky
i cestovní kanceláře
Prodej vín a sommelierských potřeb
Exkluzivní prostory a nabídka firemních akcí
Školení a semináře o víně
Zámek 1, 691 42 Valtice, tel.: 519 352 744
salonvin@vinarskecentrum.cz
www.salonvin.cz, www.vinarskecentrum.cz

Není divu, že na Slovácko se mnozí návštěvníci vracejí. Slovácká vinařská podoblast je totiž tak rozsáhlá
a rozmanitá, že jen stěží stihnete během týdne navštívit všechna zajímavá místa – zvlášť když si program
obohatíte degustacemi vín, prohlídkami památek
nebo některou z řady kulturních a folklorních akcí.
1. den
Uherské Hradiště (prohlídka města – historické centrum,
Slovácké muzeum a galerie) – Mařatice (vinné sklepy) –
Topolná (skanzen) – Kunovice (letecké muzeum) – Hluk
(tvrz) – Vlčnov (vinné búdy Kojiny) – Uherské Hradiště
2. den
Uherské Hradiště – Staré Město (Památník Velké Moravy) – Modrá (archeoskanzen) – Velehrad (poutní areál
s chrámem Nanebevzetí Panny Marie) – Buchlovice
(muzeum, zámek) – Buchlov (hrad) – Tupesy (muzeum
keramiky) – Boršice (vinné sklepy) – Uherské Hradiště
3. den
Uherské Hradiště – Kostelany nad Moravou – Polešovice
(vinice, šlechtitelská stanice vinařská) – Bzenec (vinné
sklepy) – Osvětimany – Chřiby – hrad Cimburk – Bohuslavice (vinice, vinné sklepy) – Bukovany (větrný mlýn)
– Kyjov (vinné sklepy, muzeum)
4. den
Kyjov – Svatobořice-Mistřín (vinné sklepy) – Mutěnice
(vinné sklepy) – Starý Poddvorov (větrný mlýn) – Prušánky (vinné sklepy) – Mikulčice (Slovanské hradiště) – Hodonín

5. den
Výlet na lodi po Baťově kanálu – zámek Milotice – Ratíškovice (muzeum) – přírodní památka Váté písky (naučná stezka)
6. den
Hodonín (historické centrum, Masarykovo muzeum,
zoologická zahrada) – Petrov (vinné sklepy Plže) – Radějov – Travičná (rozhledna, salaš) – Lučina (koupání) –
Tvarožná Lhota (muzeum oskeruší, Oskerušová naučná
stezka) – Strážnice (hradby, skanzen, zámek, mlýn)
7. den
Strážnice – Kněždub (Slovácký Slavín) – Kuželov (větrný
mlýn) – Blatnice pod Svatým Antonínkem (poutní místo,
vinné sklepy) – Ostrožská Nová Ves (lázně, koupání) –
Uherské Hradiště

e-mail: bunzoteka@seznam.cz

co a kdy

Co a kdy

KRAJEM VÍNA – PUTOVÁNÍ PO VINAŘSKÝCH STEZKÁCH STRÁŽNICKA

ve vinařské podoblasti Slovácké

První červnovou sobotu vás zveme do Strážnice a okolí na putování po vinařských stezkách. Připraveny jsou
dvě trasy pro cyklisty a jedna pro pěší. Na kole nebo pěšky budete moci objevit krásy slovácké přírody mezi
vinohrady a ochutnat místní speciality i vína přímo z rukou vinařů.

JOSEFSKé VÝSTAVy VÍN

Kdy a kde: Strážnice, září, www.straznice-mesto.cz

Josefské košty, výstavy vín a další akce se odehrávají kolem 19. března, kdy mají svátek všichni Josefové.
Víno provází staročeské speciality, společně s vínem se na mnoha místech koštují také ovocné destiláty
a pálenky.

BZENECKÉ KROJOVANÉ VINOBRANÍ

Kdy a kde: různá místa (Bošovice, Kyjov...),
březen, www.vinazmoravyvinazcech.cz

Obnovená slavnost navazuje na historicky jednu z nejstarších oslav tohoto druhu na Moravě. Zažijete tu krojovaný průvod městem, přehlídku folklorních souborů a muzik pod širým nebem, zábavné pořady v Domě kultury i vernisáže výstav. Souběžně probíhají ochutnávky místních a zahraničních vín a burčáků, jak na nádvoří
zámku, tak ve sklepích a víchách. K poslechu hrají cimbálové muziky.

FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ – JARO NA KYJOVSKU

Kdy a kde: Bzenec, září, www.bzenec.cz

Festival otevřených sklepů představuje dvakrát ročně vinaře a jejich vína přímo ve sklepech. Na návštěvníky
čeká zhruba třicítka otevřených sklepů ve 4–5 sousedních obcích, degustace vín přímo z rukou vinařů, cimbálky i další kulturní program a chybět nebudou ani krajové speciality snoubené s vínem. Mezi jednotlivými
obcemi zajištěna kyvadlová doprava zdarma.

Kdy a kde: Kyjov, Milotice, Vlkoš, Bzenec, Vracov,
24.–25. dubna 2021, www.otevrenesklepy.cz

PUTOVÁNÍ PO BLATNICKÝCH BÚDÁCH
Oblíbená akce, při které můžete nasát atmosféru v rušné vinařské uličce Búdy pod Starýma horama. Vstupné
zahrnuje volnou degustaci ve všech búdách, degustační set, katalog vinařů s mapou, poukazy na odběr vína,
cimbálové muziky u sklepů, vystoupení mužských pěveckých sborů a další bohatý doprovodný program
včetně ochutnávek místních specialit.

Kdy a kde: Blatnice pod Svatým Antonínkem, květen, www.vinariblatnice.cz

DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ HRUŠKY
Putovat za vínem dvaceti hrušeckých vinařů můžete během Otevřených sklepů ve Sklepní a Záhumenní ulici
v Hruškách. Množství zajímavých vín bude doplněno chutným občerstvením. Mezi sklepy každou hodinu
převáží účastníky koňské povozy. K poslechu hraje cimbálová muzika. O večerní zábavu se stará živá kapela.

Kdy a kde: Hrušky, první sobota v červenci, www.hrusky.net

DEN VINAŘŮ V PETROVĚ – OD STRÁŽNICE PO SKALICU
Den vinařů v petrovských Plžích bude prezentovat české a slovenské vinaře v 15 vinných sklepích, kde máte
možnost ochutnat vína od více jak 20 profesionálních a amatérských vinařů. Po celou dobu akce, bude zajištěn
kulturní program (cimbálová muzika atd.) a občerstvení. V rámci akce Dne vinařů, bude zajištěna kyvadlová
doprava Strážnice–Petrov–Sudoměřice–Skalice.

SLUŽBY OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
Vinaři v řadě vinařských obcí drží během léta (a mnohdy i déle) stálou službu - to abyste mohli zavítat do vinného sklepa, když už se za vínem na jižní Moravu vydáte. V těchto obcích můžete navštívit alespoň jeden vinný
sklep ve stanovenou otevírací dobu od pátku do neděle a ve zbývajících dnech týdne po předchozí domluvě.
S touto službou se ve Slovácké vinařské podoblasti setkáte v rámci akcí Do Blatnice k vinařovi, K Šidlenám
za vinařem!, Na skok k mikuleckému vinaři, S vinařem u Nechor, Na Moravu do sklepa, Léto a podzim s vinaři
Dubňanské hory a Otevřené velehradské vinné sklepy.

Kdy a kde:
Blatnice pod Svatým Antonínkem, květen–září, www.vinariblatnice.cz
Milotice, červen–říjen, www.sidleny.cz
Moravská Nová Ves, květen–září, www.vinaricek.cz
Velehrad, červen–září, www.velehrad.cz/vinari-na-velehrade
Mikulčice, červen–říjen, www.infomikulcice.cz
Milotice, červen–říjen, www.sidleny.cz
Mutěnice, červenec–září, www.vinozmutenic.cz
Prušánky, červenec–září, www.nechorstivinari.cz

Svatokateřinské slavnosti vína
Spolek vinařů Búdy Mutěnice vás zve do areálu sklepů Búdy na Svatokateřinské slavnosti vína. Otevřeno
bude do dvaceti sklepů s možností ochutnat i mladé víno aktuálního ročníku. Těšit se můžete na cimbálovou muziku a hodovou kachnu se zelím a knedlíkem, která je součástí vstupenky.

Kdy a kde: Mutěnice, listopad, www.vinozmutenic.cz

Kdy a kde: Petrov u Hodonína, začátek srpna, www.vinaripetrov.cz

Galerie rulandských vín v ČR
Cech kyjovských vinařů je pravidelným organizátorem přehlídky nejlepších rulandských vín, kterou reprezentuje na 400 vzorků od profesionálních vinařů z celé ČR. Soutěž je otevřena pro tichá vína odrůdy Rulandské
bílé, Rulandské šedé, Rulandské modré a Chardonnay.

Kdy a kde: Kyjov, srpen, www.cechkyjovskychvinaru.cz

ZARÁŽÁNÍ HORY VE VLKOŠI U KYJOVA
Tradiční akce pro milovníky vinařských zvyklostí a zábavy v prostředí vinných sklepů ve vlkošské sklepní
uličce. Aktéři v krojích a za zpěvu moravských písní předvedou, jak se zarážela vinná hora, a přečtou, co bylo
zakázáno.

FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ – JARO NA Kyjovsku

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Krajem vína – Strážnicko

DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ HRUŠKY

Kdy a kde: Vlkoš, konec srpna, www.pratele-achtele.cz

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK
Jedinečná akce, kde se po dva zářijové dny snoubí temperament lidových tradic a kultury a pestrost slováckých krojů a muziky s živelností a spontánní atmosférou. Slavnosti nejsou jen „obyčejným“ folklorním festivalem, ale skutečnou reprezentativní národopisnou slavností, které se účastní více než šedesát měst a obcí
z celého Slovácka. Královské město Uherské Hradiště – srdce Slovácka nabízí neopakovatelný zážitek a ochutnávku živého folkloru v duchu vinařských tradic, lidové písně a tance s ochutnávkami vín, burčáku a krajových
specialit. Nabízí se zde tak možnost ochutnat širokou škálu vín od slováckých vinařů a také si zazpívat s cimbálovou muzikou.

Kdy a kde: Uherské Hradiště, září, www.slavnostivinauh.cz
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Kompletní přehled vinařských akcí na www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Legenda:

vinných sklepů a vinoték
Penzion BLATNICE
Blatnice pod Svatým Antonínkem 161, 696 71, tel.: 777 706 872
e-mail: penzion-blatnice@seznam.cz, www.penzion-blatnice.cz

Název vinařského zařízení
vinařská obec, adresa zařízení, PSČ, telefony
e-mail a webové stránky

Stanislav Valášek
Blatnice pod Svatým Antonínkem, Staré Hory 214, 696 71, tel.: 742 258 422
e-mail: parnas@parnas-valasek.cz, www.parnas-valasek.cz

Certifikované služby vinařské turistiky
Zařízení, která splnila kriteria certifikace služeb vinařské turistiky realizované Národním vinařským centrem
a Nadací Partnerství. Jedná se o zařízení, která reprezentují to nejlepší z vinařské turistiky na Moravě.
Více o certifikaci na www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Certifikované vinařství

Certifikované ubytování s vinařskou tematikou

Certifikovaný vinný sklep

Certifikovaná restaurace s vínem

Certifikovaná vinotéka

Vinařství Antonín Hanák
Blatnice pod Svatým Antonínkem 336, 696 71, tel.: 608 764 995
e-mail: hanak.antonin@seznam.cz, www.vinarstvihanak.cz
Vinařství Antonín Straka, VINIBLAT
Blatnice pod Svatým Antonínkem 311, 696 71, tel.: 605 548 580
e-mail: info@vinostraka.cz, www.vinostraka.cz
Vinařství Cícha, sdružení vinařů VINIBLAT
Blatnice pod Svatým Antonínkem 49, 696 71, tel.: 518 331 335, 737 450 678
e-mail: tonda.cicha@tiscali.cz, www.antonincicha.cz
Vinařství Hruška Pavel
Blatnice pod Svatým Antonínkem 705, 696 71, tel.: 602 751 424, 777 706 871
e-mail: vinohruskapavel@seznam.cz, www.vinarstvi-blatnice.cz

Ostatní služby vinařské turistiky
Vinařství – výrobce vína, je u něj možné zakoupit
víno, většinou s možností degustace nabízeného
vína.

Občerstvení – zařízení má ve stálé nabídce nebo
na objednání možnost studeného či teplého občerstvení.

Vinný sklep – posezení přímo v prostorách vinného
sklepa nebo lisovny s možností degustace vín a občerstvením.

Pravidelná provozní doba – zařízení má pravidelnou otevírací dobu.

Vinotéka – specializovaný obchod s vínem s nabídkou zejména tuzemského lahvového vína, firemní
prodejny vín, obecní vinotéky atd.

Nepravidelná provozní doba – návštěvu zařízení
je potřeba nejdříve telefonicky domluvit.

Ubytování – hotel, penzion, popř. jiné ubytování
přímo spojené s prostorami vinařství či vinného
sklepa.

Vinařství Ing. Luděk Křápek
Blatnice pod Svatým Antonínkem 854, 696 71, tel.: 731 484 833
e-mail: lkrapek@vino-krapek.cz, www.vino-krapek.cz
Vinařství Jan Cícha, sdružení vinařů VINIBLAT
Blatnice pod Svatým Antonínkem 360, 696 71, tel.: 777 625 414, 604 693 068
e-mail: jancicha@viniblat.cz, www.viniblat.cz
Vinařství Jaroslava Staňková
Blatnice pod Svatým Antonínkem 769, 696 71, tel.: 777 707 220
e-mail: jarka.stankova@email.cz, www.vinostankovi.cz
Vinařství Kozumplík – Kozumplík Petr
Blatnice pod Svatým Antonínkem 585, 696 71, tel.: 774 838 634
e-mail: kozumplikpe@seznam.cz, www.vinarstvikozumplik.cz

Služby vinařské turistiky

Vinařství Petratur
Blatnice pod Svatým Antonínkem, Pod Roháčem 661, 696 71, tel.: 518 331 714,
724 286 367, e-mail: info@vinarstvipetratur.cz, www.vinarstvipetratur.cz

Archlebov

Vinařství Michal Robek
Blatnice pod Svatým Antonínkem 111, 696 71, tel.: 737 776 880
e-mail: vinarstvi.robek@seznam.cz, www.vinorobek.cz

SPIELBERG CZ, s.r.o.
Archlebov 406, 696 33, tel.: 774 288 100, 518 633 214
e-mail: obchod@spielberg.cz, www.spielberg.cz

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Služby vinařské turistiky jsou řazeny abecedně dle vinařských obcí a názvu zařízení.

Bílé Karpaty vinařství
Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice, 696 71, tel.: 721 027 816
e-mail: vino@bkvinarstvi.cz, www.bilekarpatyvinarstvi.cz
Cícha Václav Ing., Cíchová Alena – Vinařství rodiny Cíchovy
Blatnice pod Svatým Antonínkem, Pod Starýma horama, 696 71
tel.: 518 331 450, 608 010 566, e-mail: vaclav.cicha@seznam.cz, www.cicha.cz
Dušan Soviš
Blatnice pod Svatým Antonínkem 223, 696 71, tel.: 604 898 990, 775 716 085
e-mail: info@vinarstvisovis.cz, www.vinarstvisovis.cz
Mladé Vinařství
Blatnice pod Svatým Antonínkem 70, 696 71, tel.: 731 826 999
e-mail: rumisek@mladevinarstvi.cz, www.mladevinarstvi.cz
Pavel Bílek – výroba a prodej vína
Blatnice pod Svatým Antonínkem, U hřiště 692, 696 71, tel.: 732 713 108
e-mail: vino.bilek@tiscali.cz, www.vinobilek.cz
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Vinařství Polehňa
Blatnice pod Svatým Antonínkem 278, 696 71, tel.: 518 331 414, 608 879 098
e-mail: vin_polehna@quick.cz, www.vinarstvipolehna.cz
Vinařství Těthal
Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice p. Sv. Antonínkem 247, 696 71
tel.: 777 696 635, e-mail: info@vinoblatnice.cz, www.vinoblatnice.cz
VÍNO BLATEL, a.s.
Společnost VÍNO BLATEL, a.s. byla založena v roce 1990 a ve své činnosti se zaměřuje na zpracování hroznů a výrobu a prodej vína. Sídlo společnosti je v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem, v kraji s mimořádně příznivými podmínkami pro pěstování révy vinné. Společnost
obhospodařuje 189 hektarů vinohradů. Mezi
hlavní odrůdy, které ve vinicích převládají, patří
Ryzlink rýnský, Müller Thurgau, Muškát moravský,
Rulandské bílé a Chardonnay. Společnost je největším tuzemským pěstitelem odrůdy Merlot.

Blatnice pod Svatým Antonínkem 855,
696 71
tel.: 518 305 811, 777 707 201
e-mail: blatel@blatel.cz
www.vinoblatel.cz
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Blatnice pod Svatým Antonínkem

seznam vinařství,

Vinařství Vyskočil
Blatnice pod Svatým Antonínkem 775, 696 71, tel.: 608 861 146, 737 382 977
e-mail: s.vyskocil@seznam.cz, www.vinovyskocil.cz
VÍNO BLATEL, a.s. – vinný sklep Pod Lipou
Firma byla založena vroce 1990. Postupně získala
vinice a sklepní hospodářství, provedla obnovu
vinic a strojního zařízení. Sklep v chráněné lokalitě
Blatnických búd, kde se nachází příjemné posezení
s historickým kvelbeným kamenným sklepem.

Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71
tel.: 777 707 210
e-mail: info@vinoblatel.cz
www.vinoblatel.cz
Víno Jan Polehňa
Blatnice pod Svatým Antonínkem 408, 696 71, tel.: 518 322 828, 723 931 101
e-mail: polehna.jan@seznam.cz, www.vinopolehna.cz
Vino Masarik s.r.o.
Blatnice pod Svatým Antonínkem, Pod Starýma Horama, 696 71, tel.: 606 714 041,
602 723 182, e-mail: info@vino-masarik.cz, www.vino-masarik.cz
Víno Staňkovi s.r.o.
Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice 769, 696 71, tel.: 777 480 909,
777 707 220, e-mail: stanek.josef@seznam.cz, www.vinostankovi.cz

Blatnička

Zdeněk Mezuliáník
Blatnice pod Svatým Antonínkem 751, 696 71, tel.: 607 119 611
e-mail: zdenek.mezulianik@gmail.com, www.vinarstvi.unas.cz
Antonín Mičulka
Blatnička 22, 696 71, tel.: 608 782 228
e-mail: sklep.miculka@tiscali.cz, www.sklepmiculka.cz
Penzion Blatnička
Blatnička 195, 696 71, tel.: 518 322 897, 603 804 700
e-mail: recepce@penzionblatnicka.cz, www.penzionblatnicka.cz

Nově vzniklý penzion skloubí požadavky na kvalitní ubytování, vybrané vinařské služby a wellness balíčky, zázemí pro pořádní konferencí, degustaci vín, nabídku vinařských a sommerliérských
kurzů a to vše pod jednou střechou v příjemném
a přátelském prostředí DVORU POD STARÝMA HORAMA.

Boršice 746, 687 09
tel.: 730 898 275, 604 788 521
e-mail: info@dvurpodstarymahorama.cz
www.dvurpodstarymahorama.cz
VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o.
Boršice u Blatnice 400, 687 63, tel.: 774 717 152
e-mail: obchod@vinozlomekvavra.cz, www.vinozlomekvavra.cz
Josef Mráz, vinař ze Staré Břeclavi
Vinařství zpracovává hrozny jen z vlastních vinic, produkuje výhradně vína s přívlastkem, která pravidelně získávají ocenění na tuzemských i mezinárodních soutěžích vín. Specialitou jsou
přírodně sladká slámová, ledová vína a výběry z bobulí uváděná na trh v číslovaných láhvích
a každoročně s novou originální etiketou. Sklep nabízí stylové posezení u krbu, v létě i pod pergolou,
řízené degustace vín s odborným výkladem přímo
u beček ve sklepě, krajové a zabíjačkové speciality,
živou hudbu – cimbálovou muziku, harmonikáře.

Břeclav, Gen. Šimka 67, 690 03
tel.: 777 264 587, 731 544 515
e-mail: info@vinarstvimraz.cz
www.vinarstvimraz.cz
Marbot
Břeclav, Lidická 3341/137, 690 02, tel.: 606 034 907, 777 185 008
e-mail: marbot@email.cz, www.marbot.cz
Moravský sommelier® – vinotéka a zámecký sklep Břeclav
Břeclav, Zámecké náměstí, 690 02, tel.: 606 202 595
e-mail: info@moravskysommelier.cz, www.moravskysommelier.cz
Moravský sommelier® – vinotéka Břeclav

Vinařská společnost s.r.o.
Blatnička 183, 696 71, tel.: 518 331 530
e-mail: vinspol@vinspol.cz, www.vinspol.cz

Naše vinotéky nabízí více než 300 vín od 60 producentů ze všech vinařských podoblastí Moravy, které vybírá na základě degustací moravský
sommelier Libor Nazarčuk, semifinalista Mistrovství světa i Evropy, trojnásobný mistr České republiky a Slovenska, vítěz 14 sommelierských soutěží
v ČR i zahraničí, viceprezident Asociace sommelierů ČR.

Vinařství Michal Janás
Blatnička, Nad školou 115, 696 71, tel.: 774 331 213, 608 748 459
e-mail: vinojanas@seznam.cz, www.vino-janas.cz

Břeclav, Kpt. Jaroše 3, 690 02
tel.: 519 321 098
e-mail: info@moravskysommelier.cz
www.moravskysommelier.cz

VÍNO HRUŠKA s.r.o.
Sídlo naší společnosti VÍNO HRUŠKA je v malebné obci Blatnička, kde využíváme místního
terroir k výrobě kvalitních a odrůdově charakteristických vín již po desetiletí. Tajemstvím
našeho úspěchu je jednoznačně kvalita vín, poskytované služby a prostředí, ve kterém naše
produkty nabízíme. Dbáme na harmonii a smysluplnost vína jako dárku, a proto jsme se rozhodli
vsadit na ruční práci při dekorování našich lahví
a přidat tak každé láhvi vína ještě vyšší hodnotu.
Zastavte se u nás na krátké posezení a načerpejte
inspiraci pro další výlety.

Blatnička 143, 696 71
tel.: 775 239 684, 776 682 147
e-mail: marek.jestrabik@vinohruska.cz
www.vinohruska.cz
Boršice

Vinařství Dvůr pod Starýma Horama

Vinařství Dog in Dock
Boršice u Blatnice, Boršice u Blatnice 304, 687 63, tel.: 723 041 466
e-mail: info@dogindock.com, www.dogindock.com
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Boršice

Vinařství Vladimír Smějsík
Blatnice pod Svatým Antonínkem, Dědina 7, 696 71, tel.: 737 315 966
e-mail: smejsik.p@seznam.cz

vinných sklepů a vinoték

Rodinné vinařství Břeclav s.r.o.
Břeclav, Havlíčkova 15, 690 02, tel.: 519 331 680
e-mail: info@vinarstvibreclav.cz, www.vinarstvibreclav.cz
Vinařský grunt Brumovín
Břeclav, Národních hrdinů 22, 690 02, tel.: 777 756 115
e-mail: brumovincz@seznam.cz, www.brumovin.cz
Vinařství Kurka
Břeclav, Palackého 50, 690 06, tel.: 605 283 404
e-mail: info@vinarstvikurka.cz, www.vinarstvikurka.cz
Vinařství na soutoku Karel Průša
Břeclav, Lanžhotská 27, 690 02, tel.: 519 331 680, 519 327 450
e-mail: karel.prusa@nasoutoku.cz, www.nasoutoku.cz
VINOTÉKA VPOHODĚ
Břeclav, Fintajslova 3495/1B, 690 02, tel.: 733 190 040
e-mail: info@macinka.cz, www.vinotekavpohode.eatbu.com
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Břeclav

Blatnice pod Svatým Antonínkem

seznam vinařství,

Ráj Vína s.r.o.
Buchlovice, náměstí Svobody 883, 687 08, tel.: 720 333 777
e-mail: info@rajvina.cz, www.rajvina.cz
Víno Dvořan
Malé vinařství 1,79 ha vinic se snahou propagovat
moravská vína v jejich široké škále chutí a odrůd,
a to v naturálním provedení - naše vína jsou vyráběna starou technologií, bez dodávání nyní tak
moderních preparátů a přípravků.

Bukovany

Buchlovice, K Buchlovu 607, 687 08
tel.: 721 337 833
e-mail: magdalenadvoranova@gmail.com
www.vino-dvoran.webnode.cz
Bukovanský mlýn
Areál Bukovanský mlýn*** je postaven na vrcholu kopce v obci Bukovany. Větrný mlýn postavený v roce 2004 byl v roce 2007 doplněn o stylový hotelový areál s atraktivní nabídkou pro
firmy, zájezdy i individuální turisty. Zájemci z širokého regionu mohou využít Bukovanského
mlýna *** během některé z každoročně konaných
akcí, stejně jako pro rodinné události (narozeniny,
svatby apod.). Celý areál je vystavěný v tradičním
stylu moravského Slovácka se stylovými rustikálními interiéry navozujícími neopakovatelnou atmosféru.

Bzenec

Bukovany 70, 696 31
tel.: 518 618 011, 775 700 114
e-mail: info@bukovansky-mlyn.cz
www.bukovansky-mlyn.cz
BISENC s.r.o.
Bzenec, Palackého 1201, 696 81, tel.: 603 579 303
e-mail: p.kunc@quick.cz
CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.
Bzenec, Podhájí 421, 696 81, tel.: 733 148 270
e-mail: info@chateaubzenec.cz, www.chateaubzenec.cz
Vinařství Bzenec – JUDr. Ďurinová Blanka
Bzenec, Pod Vinohrady 1424, 696 81, tel.: 518 384 858
e-mail: obchod@vinarstvi-bzenec.cz, www.vinarstvi-bzenec.cz
Vinařství Igor Ostrezi
Bzenec, Revoluční, 696 81, tel.: 776 054 007
e-mail: info@vinarstviostrezi.cz, www.vinarstviostrezi.cz
Vinařství Kněží hora, s.r.o.
Bzenec, Tyršova 1619, 696 81, tel.: 602 558 022, 608 255 205
e-mail: obchod@vinarstviknezihora.cz, www.vinarstviknezihora.cz
Vinařství Petr Bunža Bzenec
Bzenec, Těmická 1559, 696 81, tel.: 731 731 445, 604 258 326
e-mail: bunzoteka@seznam.cz, www.bunza.cz
Vinařství sv. Florian s.r.o.
Bzenec, Žerotínova 1548, 696 81, tel.: 608 889 936
e-mail: vinoflor@seznam.cz, www.vinoflor.cz
VOŠ, SOŠ, SOU a OU Bzenec
Bzenec, Nám. Svobody 318, 696 81, tel.: 518 384 527
e-mail: info@sosbzenec.cz, www.sosbzenec.cz
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Bzenec

Vinum Moravicum a.s.
Společnost Vinum Moravicum a.s. je mladá vinařská společnost založená v roce 2005
v Bzenci. Toto malebné jihomoravské městečko a jeho okolí je známo svou bohatou vinařskou tradicí. Geologické poměry, místní mikroklima a prvotřídní půdní bonita vytvářejí podmínky
pro pěstování špičkových kultivarů vinné révy,
která se při svém zpracování mění v kvalitní odrůdová vína s nezaměnitelným charakterem.

Bzenec, Horní náměstí, 696 81
tel.: 737 557 040, 739 052 412
e-mail: info@vinummoravicum.cz
www.vinummoravicum.cz
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
Bzenec, Zámecká 1508, 696 81, tel.: 518 384 123
e-mail: info@zameckevinarstvi.cz, www.zameckevinarstvi.cz
Čejč

Ing. Jiří Černý
Buchlovice, Tyršova 649, 687 08, tel.: 606 705 901
e-mail: info@vinocerny.cz, www.vinocerny.cz

vinných sklepů a vinoték

Císařské sklepy Horák
Čejč 1, 696 14, tel.: 518 361 201
e-mail: info@cshorak.cz, www.cshorak.cz
Vinařství Bravenec
Čejč, Příční 212, 69614, tel.: 732 131 413
e-mail: martin.bravenec@seznam.cz, www.vinarstvi-bravenec.cz
Vinný sklep U Hroznu v Čejči
Srdečná pohostinnost rodinného sklípku spojená s ochutnáním zdejších kvalitních vín vám
dá zapomenout na všechny problémy i všudypřítomný stres. V samotné chladivé oáze posedíte ve dvou podlažích s kapacitou až 90 osob. Sklípek je na vlastním pozemku s ovocným
sadem a vinicemi, takže je zde dostatek prostoru
na nadýchání se svěžího vzduchu. Délka návštěvy sklípku je zpravidla 7 hodin. Těšíme se na vaši
návštěvu.

Čejč, areál vinných sklepů
Pod Búdama, 696 14
tel.: 724 744 118, 728 314 917
e-mail: uhroznu@gmail.com
www.vinny-sklipek.cz
VÍNO ČEJČ
Čejč, Pod Búdama 889, 696 14, tel.: 777 235 658
e-mail: info@vinocejc.cz, www.vinocejc.cz
Dolní Bojanovice

Břeclav

Zámecká vinárna ROTUNDA
Břeclav, Zámecké náměstí 5, 690 02, tel.: 608 327 770, 775 327 005
e-mail: info@rotunda.cz, www.rotunda.cz

Buchlovice

seznam vinařství,

Bojanovské Búdy
Dolní Bojanovice, Vinařská 995, 696 17, tel.: 721 662 976
e-mail: info@bojanovskebudy.cz, www.bojanovskebudy.cz
Bojanovský sklep u Kaňů
Dolní Bojanovice, Vinařská, 696 17, tel.: 777 654 001
e-mail: martin@bojanovskysklep.cz, www.bojanovskysklep.cz
Bojanovský sklep Uherek
Dolní Bojanovice, Úvoz 312, 696 17, tel.: 736 514 206
e-mail: uherek@sklepuherek.cz, www.sklepuherek.cz
Šebestovo vinařství – Pavel Šebesta
Dolní Bojanovice, 696 17, tel.: 733 566 867
e-mail: sebestovovinarstvi@seznam.cz
VINACZ, spol. s r.o.
Dolní Bojanovice, Mlýnská 882, 696 17, tel.: 518 372 646
e-mail: vinacz@vinacz.cz, www.vinacz.cz
Vinárna U Konšelů
Dolní Bojanovice, Hlavní 419, 696 17, tel.: 606 951 225, 518 372 092
e-mail: ukonseludolbojanovice@seznam.cz, www.ukonselu.unas.cz
Vinařství Blažek
Dolní Bojanovice, 696 17, tel.: 775 955 255
e-mail: vinarstvi.blazek@seznam.cz, www.vinarstvi-blazek.cz
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Vinný sklep Černý
Dolní Bojanovice, Vinařská 29, 696 17, tel.: 723 023 353
e-mail: sklep.cerny@seznam.cz, www.sklipekcerny.cz
Josef Hlavinka – výroba vína
Dubňany, U Studánky 1238, 696 03, tel.: 739 040 964
e-mail: vinarstvihlavinka@seznam.cz, www.vinarstvihlavinka.cz
LIVI, spol. s r.o.
Dubňany, Nádražní 835, 696 03, tel.: 518 366 111, 602 523 871
e-mail: info@livi-dubnany.cz, www.livi-dubnany.cz
Rajsigl Vladimír Ing.
Dubňany, Na Dílech 977, 696 03, tel.: 777 673 871
e-mail: vladimir.rajsigl@centrum.cz
Vinařský dům Dubňany
Dubňany, Hodonínská 306, 696 03, tel.: 518 364 145, 777 901 711
e-mail: kobern@seznam.cz, www.vinarskydum.cz
Vinařský dům KOBERN s.r.o.
Dubňany, Hodonínská 306, 696 03, tel.: 777 901 711, 777 901 716
e-mail: info@vinarskydum.cz, www.vinarskydum.cz
Vinařství Ing. Spěvák František
Dubňany, Horní Huť 1485, 696 03, tel.: 608 634 500
e-mail: Spevak.F@seznam.cz, www.uspevaku.cz
VINAŘSTVÍ Plešingr, spol. s r.o.
Dubňany, Větrná, 696 03, tel.: 603 828 281
e-mail: vinarstviplesingr@seznam.cz, www.vinarstviplesingr.cz

Horní Lapač

VÍNO BLATEL, a.s. – vinný sklep v Hluku
Hluk 580, 687 25, tel.: 775 707 264
e-mail: blatel@blatel.cz, www.blatel.cz
Nejsevernější vinný sklep na Moravě
Horní Lapač 86, 769 01, tel.: 739 475 999
e-mail: vinosvetlik@seznam.cz

Hovorany

Hluk

Vinařství Vacenovský
Dubňany, U Zdravotního střediska 1539, 696 03, tel.: 777 151 796
e-mail: vinarstvi.vacenovsky@seznam.cz

Arcibiskupské vinné sklepy, spol. s r.o.
Hovorany, Hlavní 222, 696 12, tel.: 777 590 227, 518 375 566
e-mail: avs@avs-hovorany.cz, www.avs.wz.cz
Bronislav Grmolec
Tradice rodinného vinařství Grmolec na Moravském Slovácku sahá až do roku 1889, kdy
první keř révy vinné vysázel František Grmolec a později spolu se synem Janem začal s výrobou révových vín v jednom z nejstarších kamenných sklepů v Hovoranech. Na tuto tradici
postupně navázal Ing. Josef Grmolec, který v roce
1976 a 1986 vysadil nové vinice. V roce 1983 začal
budovat nové sklepní hospodářství. V posledních
letech se pěstování révy vinné a výrobě vína věnuje
s nejmladším synem Bronislavem.

Hovorany 243, 696 12
tel.: 606 117 172
e-mail: vino@grmolec.cz
www.grmolec.cz
Pavel Esterka
Hovorany, Hlavní 55, 696 12, tel.: 777 314 313
e-mail: pavel.esterka@seznam.cz, www.vinarstviesterka.cz
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Hovoravy

Vinařství Lekavý
Dolní Bojanovice, Žabácká 936, 696 17, tel.: 774 670 607
e-mail: vinarstvilekavy@centrum.cz, www.vinarstvi-lekavy.cz

vinných sklepů a vinoték
Penzion u sklepů
Hovorany 831, 696 12, tel.: 720 704 004
e-mail: info@usklepu.cz, www.usklepu.cz
Rodinné vinařství Machalínek
Rodinné vinařství a penzion Machalínek se nachází ve vinařské obci Hovorany. Ve vinném
sklepě mohou hosté příjemně posedět a absolvovat řízené degustace moravských vín pod
vedením vinaře. Pro svoji polohu a zázemí je Rodinné vinařství Machalínek ideální pro pořádání menších akcí po celý rok, ubytování turistů,
cykloturistů, rodin s dětmi, skupin přátel apod.
Ve vlastním sklepě je možno zajistit posezení až
pro 40 osob. Součástí vinařství je také penzion, který nabízí ubytování pro 16 osob.

Hovorany, 696 12
tel.: 606 482 210
e-mail: zdenek.machalinek@tiscali.cz
www.vinarstvi-machalinek.cz
Spolek Hovoranských vinařů, o.s.
Hovorany, Hradčany, 696 12, tel.: 774 022 763, 602 581 867
e-mail: vinozhovoran@seznam.cz, www.vinozhovoran.cz
Vinařství Petříček
Hovorany, Žleby 795, 69612, tel.: 737 469 402
e-mail: vinarstvipetricek@seznam.cz, www.vinarstvipetricek.cz
Vinařství Víno Průdek
Hovorany, Břehy, 696 12, tel.: 777 098 662
e-mail: vinoprudek@vinoprudek.cz, www.facebook.com/vinoprudek
Hrušky

Dubňany

Dolní Bojanovice

seznam vinařství,

Nešpor Jiří
Hrušky, U hřiště 251, 691 56, tel.: 608 636 041
e-mail: nespor.jiri@email.cz, www.vinarstvi-u-nesporu.cz
Netopilík Bohumil
Hrušky, Břeclavská 321, 691 56, tel.: 519 343 326, 776 234 259
e-mail: b.netopilik@seznam.cz
Šmerák Jiří
Hrušky, Sklepní E71, 691 56, tel.: 777 007 453
e-mail: jirka@smerak.cz, www.smerak.cz
Vinařství Jaroslav a Štěpán Doležalovi
Hrušky 82, 691 56, tel.: 723 389 842
e-mail: stepan.dolezal@seznam.cz
Vinařství Jaroslav Beneš – BONUS EVENTUS
Hrušky, Sklepní 79 E, 691 56, tel.: 607 829 755, 723 731 519
e-mail: roman.benes@bonuseventus.cz, www.vinobenes.cz
Vinařství Karel Čapka – BONUS EVENTUS
Hrušky, U Zbrojnice 344, 691 56, tel.: 737 857 891
e-mail: karel.capka@vinocapka.cz, www.vinocapka.cz
Vinařství Marcel Klimeš
Hrušky, Hlavní 54, 691 56, tel.: 606 427 632
e-mail: vinoklimes@seznam.cz, www.vinoklimes.cz
Vinařství Říha
Hrušky, U Hřiště 24E, 69156, tel.: 732 966 556
e-mail: vino@vino-riha.cz, www.vino-riha.cz
Vinný sklípek u Dědy
Hrušky, U hřiště 3e, 691 56, tel.: 608 713 592, 608 477 374
e-mail: info@sklephrusky.cz, www.sklephrusky.cz
VINO RICHARD – Tichý Richard Ing.
Hrušky, Hlavní 34, 691 56, tel.: 603 932 443
e-mail: info@vinorichard.cz, www.vinorichard.cz
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Vinný bar Régio
Kyjov, Palackého 205/6, 697 01, tel.: 778 726 321, 518 307 732
e-mail: info@penzion-regio.cz, www.penzion-regio.cz/vinny-bar

Josefov

Vinařství Prath – Ing. Zuzana Prátová
Josefov, Hlavní 138, 696 21, tel.: 773 611 717
e-mail: pratova@centrum.cz, www.prath.cz

Vinotéka Kyjov
Kyjov, Palackého 205/6, 697 01, tel.: 518 307 732, 775 700 111
e-mail: info@lidova-jizba.cz, www.vinotekakyjov.cz

Vinařství Stejskal
Josefov, 696 21, tel.: 724 306 695
e-mail: dalibor.stejskal@centrum.cz, www.vinarstvi-stejskal.unas.cz

Víno z Ladné
Ladná, Úlehlova 421/19, 691 46, tel.: 602 890 760, 776 605 741
e-mail: info@vinozladne.cz, www.vinozladne.cz

Areál pod sklepy
Kostelec, Stráně 2, 696 51, tel.: 733 791 612, 733 763 689
e-mail: info@vesklepe.cz, www.vesklepe.cz

Vinařství Josef Uher

Jaroslav Tuček – Vinařství U Hejtmanů
Kostice, Nová 85, 691 52, tel.: 608 830 082
e-mail: uhejtmanu@seznam.cz

Kyjov

Kunovice

Vinařství U Hejtmanů
Kostice, Nová 85, 691 52, tel.: 608 830 082, 777 787 573
e-mail: uhejtmanu@seznam.cz, www.uhejtmanu.com
Hana Mišťúriková
Kunovice, třída Vítězství, 686 04, tel.: 608 929 529
e-mail: hanamisturikova@seznam.cz
Kyjovská vinotéka
Kyjovská vinotéka je regionální, to znamená, že nabízí především vína vinařů z Kyjova a okolí.
Jedná se o renomovaná vinařství, například Štěpán Maňák, Vinařství Dufek, Krist, Žůrek nebo Vinařství Šalša, Vinařství Veverka, Konečný, Grmolec,
Neoklas, Blatel, atd. Nabízí také 8 druhů sudových
vín a v omezeném množství také lahvová vína z celého světa (Austrálie, Francie, Slovensko, Španělsko, Rakousko, Maďarsko, atd.).

Kyjov, Svatoborská 26, 697 01
tel.: 724 995 864, 602 937 871
e-mail: navratil@kyjovskavinoteka.cz
Rodina Kölbelova
Kyjov, Čelakovského 489, 697 01, tel.: 774 743 232
e-mail: rodinakolbelova@seznam.cz, www.rodinakolbelova.cz
Slovácká galerie vín – radniční sklep
Navštivte starobylé prostory bývalé městské šatlavy královského města Kyjova, prostory, jejichž historie se datuje do roku 1561 a v současné době v nich sídlí Slovácká galerie vín - radniční sklep. Ve Slovácké galerii vín prezentujeme vína s důrazem na sídlo vinařství, ale hlavně
na slovácký původ materiálu na výrobu skvělých
vín Slovácké vinařské podoblasti. Přijďte nachutnat slavného Blatnického roháče, Bzeneckou lipku, skvělá vína z Kyjovska, Podluží, Bzenecka, ale
i Uherskohradišťska.

Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01
tel.: 518 307 733, 724 131 018
e-mail: info@slovackagalerievin.cz
www.slovackagalerievin.cz
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Lipov

Lanžhot, Hrnčířská 1260/7, 691 51
tel.: 607 603 325
e-mail: vinarstvi.uher@seznam.cz
www.vinarstvi-uher.cz
AGROLIP, a.s.
Lipov 560, 696 72, tel.: 518 338 286, 702 005 880
e-mail: vinarstviagrolip@tiscali.cz, www.agrolip.cz
Ekovinice Kostelanský
Lipov 447, 696 72, tel.: 602 731 842
e-mail: napiste@ekovinice.com, www.ekovinice.com
Ing. Lenka Kadubcová
Lipov 204, 696 72, tel.: 603 773 525
e-mail: vinozhornacka@seznam.cz, www.vinoZHornacka.cz
Lužice

Vinařství Trčka
Kostice, Hlavní 55/6, 691 52, tel.: 731 527 129
e-mail: vinar.trcka@seznam.cz

Přijďte ochutnat naše vína do stylové vinárny a sklepa na Podluží
do folklórem vyhlášeného města Lanžhot a zároveň si s námi zazpívat naše lidové písničky. Srdečně Vás zvou majitelé vinařství
a lidoví zpěváci manželé Uhrovi.

Vinařství Ambrož
Lužice, U Vrchnice 25, 696 18, tel.: 775 325 927
e-mail: jiri.ambroz@centrum.cz, www.vinarstviambroz.cz
Vinotéka Šenk
Lužice, Pekařská 16, 696 18, tel.: 777 099 006
e-mail: vinotekasenk@email.cz
Bartonik
Nejen rodinné vinařství manželů Hany a Ing. Radka Bartoníka se syny Jakubem a Dominikem
vychází z dlouholeté rodové tradice. Neprodukují
pouze malé šarže osobitých vín při dosažení maximální kvality, ale tato rodinná firma se specializuje
na výrobu dalších produktů z hroznů, moštů a sirupů z vlastních sadů a plantáží. „Život je o lidech
a tvoří jej lidé“ Rodina Bartoníkova.

Mikulčice 238, 69619
tel.: 731 159 010, 604 310 990
e-mail: bartonik@bartonik.cz
www.bartonik.cz
Bartoník – rodinné vinařství – Degustační prostory archivního sklepa
Nejen vinařství manželů Hany a Ing. Radka Bartoníka se syny Jakubem a Dominikem vychází
z dlouholeté rodové tradice. Neprodukují pouze
malé šarže osobitých vín při dosažení maximální
kvality, ale tato rodinná firma se specializuje na výrobu dalších produktů z hroznů, moštů a sirupů
z vlastních sadů a plantáží.

Mikulčice 236, 696 19
tel.: 731 159 010, 604 310 990
e-mail: bartonik@bartonik.cz
www.bartonik.cz
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Mikulčice

Vinařství Blažek Kostice
Kostice, Tvrdonská 5, 691 52, tel.: 721 683 008, 723 376 713
e-mail: blazekjaraa@seznam.cz, www.vinarstviblazek.cz

Kyjov

Ježov

Kolaja Jiří
Ježov 88, 696 48, tel.: 603 839 842
e-mail: info@vinokolaja.cz, www.vinokolaja.cz

Ladná

Šalša Václav
Kyjov, Koliba 2355, 697 01, tel.: 724 131 018
e-mail: vaclav.salsa@centrum.cz, www.vinarstvi-salsa.cz

Lanžhot

Hýsly

Vinařství U Dvou lip, s.r.o.
Hýsly, 696 50, tel.: 518 384 123
e-mail: info@udvoulip.cz, www.udvoulip.cz

Kostelec

vinných sklepů a vinoték

Kostice

seznam vinařství,

Jančura rodinné vinařství
Modrá 127, 687 06, tel.: 721 210 458
e-mail: obchod@vinojancura.cz, www.vinojancura.cz

VELKOMORAVSKÉ VINAŘSTVÍ
Mikulčice 290, 696 19, tel.: 518 357 539, 777 713 465
e-mail: info@velkomoravskevinarstvi.cz, www.velkomoravskevinarstvi.cz

Skanzen Modrá – Centrum slováckých tradic
Modrá 245, 687 06, tel.: 572 411 450, 572 508 034
e-mail: recepce@cstskanzen.cz, www.cstskanzen.cz

Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.

Jaroslav Nešpor – Vinné sklepy Podluží
Moravská Nová Ves, Výmol 45E, 691 55, tel.: 602 793 160
e-mail: info@sklepy-podluzi.cz, www.sklepy-podluzi.cz

Mikulčice, U hřbitova ev.č. 93, 696 19
tel.: 731 546 542, 777 245 783
e-mail: dvoracek@sendme.cz
www.vinarstvi-dvoracek.cz
Vinařství Maláník-Osička s.r.o.
Vinařství Maláník-Osička s.r.o. je malou rodinnou firmou zabývající se pěstováním révy vinné a výrobou kvalitních přívlastkových vín. Vinařství vychází z dlouholeté vinařské tradice.
Vinařství je založeno na filosofii, která se ubírá směrem kvalitního a moderního zpracování
hroznů, z nichž získává jakostní a přívlastková vína
s jedinečným charakterem. Při výrobě vín se řídíme
mottem: „Každé víno se podobá svému tvůrci. Je
zrcadlem jeho umu, šikovnosti, píle a vytrvalosti.
V každém víně jsou vinařovy vrásky i úsměvy, radosti i smutky.“

Mikulčice, Těšické búdy, 696 19
tel.: 723 330 082
e-mail: info@vinarstvimalanik.cz
www.vinarstvimalanik.cz
Vinařství Výmola
Mikulčice, Těšické búdy, 696 19, tel.: 606 111 020, 728 324 649
e-mail: bronislav.vymola@tiscali.cz, www.vinarstvivymola.cz

Jaroslav Salajka
Moravská Nová Ves, Luční 617, 691 55, tel.: 776 607 954
e-mail: jar.salajka@tiscali.cz
Vinařství Fila
Moravská Nová Ves, sklepní ulička Výmol, 691 55, tel.: 777 062 129
e-mail: vinarstvi-fila@email.cz, www.vinarstvi-fila.cz
Vinařství Glosovi – Helena Glosová
Moravská Nová Ves, Na Výsluní 841, 691 55, tel.: 607 180 237, 607 672 713
e-mail: info@vinarstvi-glosovi.cz, www.vinarstvi-glosovi.cz
Vinařství Glosovi – Lubomír Glos
Zaměřili jsme se na výrobu přívlastkových vín
z tradičních, nových i méně známých odrůd. Naše
cibébové výběry získaly řadu ocenění na domácích
i zahraničních soutěžích. Přijeďte ochutnat Cabernet Moravii, Fratavu nebo Modravu přímo k otci
těchto odrůd.

Moravská Nová Ves, Na Výsluní 841, 691 55
tel.: 607 180 237, 607 672 713
e-mail: info@vinarstvi-glosovi.cz
www.vinarstvi-glosovi.cz
Vinařství Nešpor & Rajský – Collegium Vinitorum
Moravská Nová Ves, Medlov 434, 691 55, tel.: 605 808 898, 608 456 887
e-mail: nespor@nespor-rajsky.cz, www.nespor-rajsky.cz
Vinařství Tomanovi

Hotel Vinohrad
Milotice, Šidleny 588, 696 05, tel.: 777 722 595, 777 717 089
e-mail: info@hotelvinohrad.cz, www.hotelvinohrad.cz

Jsme malé rodinné vinařství, obhospodařujeme 1,5 ha vlastních vinic v obci Moravská Nová Ves (vinařská podoblast Slovácká). Naše vinařství se zaměřuje na výrobu vysoce kvalitních
přívlastkových vín, která vzhledem k jejich malým šaržím označujeme jako moravská zemská vína. Pro zájemce rádi zorganizujeme ochutnávku našich vín ve vinném sklepě či degustační
místnosti, včetně občerstvení. Kapacita ochutnávky je 20 osob,
v letních měsících s možností venkovního posezení.

Metroflora
Milotice, Dubňanská 376, 696 05, tel.: 606 765 035
e-mail: metroflora@seznam.cz, www.metroflora.cz

Moravská Nová Ves, Polní 31, 691 55
tel.: 777 561 535, 777 561 545
e-mail: info@vinarstvi-tomanovi.cz
www.vinarstvi-tomanovi.cz

B\V vinařství a.s.
Milotice, U statku, 696 05, tel.: 730 595 426, 730 599 190
e-mail: info@vinarstvibv.cz, www.bvvinarstvi.cz

Tomáš Lunga
Milotice, Šidleny 30, 696 05, tel.: 736 175 096
e-mail: tlunga@seznam.cz, www.facebook.com
Vinařství Krist s.r.o.
Milotice, Zámecká 123, 696 05, tel.: 608 646 606
e-mail: vinarstvikrist@seznam.cz, www.vinarstvikrist.cz
Vinný sklep Grufík
Milotice, Šidleny 150, 69605, tel.: 777 276 825
e-mail: jaroslavgrufik@seznam.cz, www.facebook.com/SklepGrufik
Vinný sklípek U Kundratů
Milotice 460, 696 05, tel.: 777 156 822
e-mail: jankundrata@tiscali.cz
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Modrá

Marada Petr Ing. – Vinařství Petr Marada
Mikulčice 598, 696 19, tel.: 777 713 460
e-mail: vinomarada@email.cz, www.vinomarada.cz

Jsme malou rodinnou firmou (otec, syn Tomáš a dcera Martina Magdaléna), která se zabývá
pěstováním vinné révy a produkcí osobitých velkých vín několik desetiletí. Sám se zabývám
pěstováním vinné révy od roku 1986 a produkcí vysoce jakostních přírodních moravských
vín od roku 1996, profesionálně pak od roku 2000.
Jsem členem Unie enologů ČR a spolu se synem
jsme členy sdružení COLLEGIUM VINITORUM z Moravské Nové Vsi. Hospodaříme na 3 hektarech
vlastních vinic a vinohradnictví i vinařství je náš
velký koníček.

Milotice

vinných sklepů a vinoték

Moravská Nová Ves

Mikulčice

seznam vinařství,

Vinařství Tomanovi, Ivana Fic Tomanová
Přijeďte ochutnat vína do malého rodinného vinařství, kde zažijete spoustu nevšedních zážitků a požitků. O vinice a víno je
pečováno s radostí a láskou, tak bude u nás pečováno i o vás.
Těšíme se na vaši návštěvu a u pohárku vína, na zdraví.

Moravská Nová Ves, Hliník 1065, 691 55
tel.: 777 561 535
e-mail: iva@vino-sklipek.cz
www.vino-sklipek.cz
Vinné sklepy Podluží
Moravská Nová Ves, Výmol 45, 691 55, tel.: 602 793 160, 725 547 490
e-mail: nespor@agrotos.cz, www.sklepy-podluzi.cz
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Vinný sklep U Terezy a Jakuba
Moravská Nová Ves, Hliník, 691 55, tel.: 721 732 563
e-mail: tomanovaiva@seznam.cz, www.vinnysklep.penzion.com

Vinařství Josef Vítek & Penzion Šarlota v Mutěnicích
Mutěnice, Vlnitá, 696 11, tel.: 723 936 594
e-mail: vitekjosef@seznam.cz, www.penzionsarlota.cz

Aleš Špaček
Mutěnice, Dubňanská hora, 696 11, tel.: 602 481 166
e-mail: ales.spacek@seznam.cz, www.penzionuspacku-cz.webnode.cz

Vinařství Maixner
Mutěnice, Pod Dubňanskou horou 23, 696 11, tel.: 602 168 147, 777 346 242
e-mail: vinarstvi.maixner@seznam.cz, www.vinarstvimaixner.cz

Ing. Petr Mokruša
Mutěnice, Spojovací 257, 696 11, tel.: 723 452 597
e-mail: petr.mokrusa@tiscali.cz, www.mokrusa.cz

Vinařství Miroslav Jambor Mutěnice
Mutěnice, Vinařská ev.350, 696 11, tel.: 777 301 309
e-mail: miroslav.jambor@seznam.cz, www.vinarstvijambor.cz

Jindrovo vinařství
Mutěnice, Pod Dubňansků horů 1106, 69611, tel.: 777 244 900, 602 171 611
e-mail: jindra@jindrovovinarstvi.cz, www.jindrovovinarstvi.cz

Vinařství Mutěnice, s.r.o.
Mutěnice, Údolní 1174, 696 11, tel.: 518 370 132
e-mail: info@vinarstvimutenice.cz, www.vinarstvimutenice.cz

Jiří Hartman
Mutěnice 1229, 696 11, tel.: 724 214 126
e-mail: vinarstvihartman@seznam.cz, www.vinarstvihartman.cz

Vinařství Štěpánek
Mutěnice, Zahradní 773, 696 11, tel.: 608 963 846
e-mail: vinarstvistepanek@centrum.cz, www.vinarstvistepanek.eu

Josef Svoboda
Mutěnice, Servístky 143, 696 11, tel.: 518 370 408, 737 233 644
e-mail: kamila.svobodova@seznam.cz, www.vinosvoboda.cz

Vinařství Vrba Marian
Mutěnice, Květná 300, 696 11, tel.: 776 287 868
e-mail: vrba@vinarstvivrba.cz, www.vinarstvivrba.cz

Josef Vagunda Drgáč
Mutěnice, Úzká 323, 696 11, tel.: 605 443 839
e-mail: info@josefvagundadrgac.cz, www.josefvagundadrgac.cz

VINCÚR Tesařík z Mutěnic
Mutěnice, U Obory 1273, 696 11, tel.: 725 709 999, 724 935 686
e-mail: vino.tesarik@seznam.cz, www.facebook.com/vinarstvi.tesarik

Modré Vinařství Mutěnice

Vinný sklep Zimolka
Mutěnice, Slepá 217, 696 11, tel.: 777 736 600
e-mail: Michal.Zimolka@seznam.cz, www.vinozimolka.cz

Rodinný sklep U Faje
Mutěnice, Členitá, 696 11, tel.: 603 219 362
e-mail: sklipekmutenice@seznam.cz, www.sklipekmutenice.wz.cz
San Marco s.r.o.
Navštivte rodinné penziony San Marco, které vám poskytnou jak levné, tak i komfortní ubytování v jedné z největších vinařských obcí Mutěnice, nedaleko města Hodonína. Tato malebná
vesnička pod vinicemi nabízí typickou slováckou lokalitu s asi 550 klasickými vinnými sklípky,
kde můžete ochutnat výborné moravské vínečko
přímo ze soudku… Samozřejmě vás zde patřičně pohostíme stylovými a místními specialitami
přímo ve vinném sklepě. Tak neváhejte a navštivte krásné Mutěnice v téměř nejjižnějším cípu jižní
Moravy.

Mutěnice, Vinařská 715, 696 11
tel.: 777 243 423
e-mail: penzionsanmarco@gmail.com
www.penzion-mutenice.cz
Sklípek pod Dubňanskou horou
Mutěnice, Dubňanská hora, 696 11, tel.: 605 771 625
e-mail: info@poddubnanskouhorou.cz, www.poddubnanskouhorou.cz
Vinařství a zájezdní vinný sklep Pavel Hajduch
Mutěnice, Krátká 559, 696 11, tel.: 606 909 079
e-mail: pavel.hajduch@seznam.cz
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Výzkumná stanice vinohradnická s.r.o.
Výzkumná stanice vinohradnická byla založena v roce 1904. Hospodaří na 15 ha vinic zařazených v systému integrované produkce pěstování révy vinné a zpracování hroznů. Při návštěvě penzionu se můžete
seznámit s technologií výroby vína nebo při degustaci ve vinném sklepu ochutnat širokou škálu odrůdových vín.

Mutěnice, Šlechtitelská 348, 696 11
tel.: 723 695 485, 607 244 322
e-mail: vsv.mutenice@email.cz
www.vsvpenzion.cz
Pěkná vína
Napajedla, Masarykovo náměstí 205, 763 61, tel.: 737 771 697
e-mail: peknavina@email.cz, www.facebook.com/PeknaVinaVinoteka

Napajedla

Rodinné vinařství Vojtěch Jestřáb
Mutěnice, Pod Dubňansků horů 1161, 696 11, tel.: 518 366 419, 728 572 625
e-mail: info@vinarstvi-jestrab.cz, www.vinarstvi-jestrab.cz

Vít Špéra
Mutěnice 129, 696 11, tel.: 777 945 089
e-mail: vinar@sklepy-spera.cz, www.sklepy-spera.cz

Nedakovice

Mutěnice, Šlechtitelská 6, 696 11
tel.: 776 560 134
e-mail: modrevinarstvi@gmail.com
www.modrevinarstvi.cz

Vinospol, spol. s r. o.
Mutěnice, Údolní 1076, 696 11, tel.: 602 100 107
e-mail: info@vinospolmutenice.cz, www.vinospolmutenice.cz

Tomáš Jurák
Nedakonice, Husitská 334, 687 38, tel.: 572 593 842, 602 512 474
e-mail: tomas.jurak@seznam.cz, www.vinarstvi-tomase-juraka.cz

Nový Poddvorov

Rodinné vinařství v Mutěnicích zabývající se výrobou a prodejem nízkoalkoholických přívlastkových bílých, růžových a červených vín. Vína vynikají svou aromatickou pestrostí, v chuti jsou nasládlá
s příjemnou osvěžující kyselinkou.

Mutěnice

Mor. N. Ves

vinných sklepů a vinoték

Mutěnice

seznam vinařství,

Pavel Veselský
Nový Poddvorov 9, 696 16, tel.: 721 914 962
e-mail: pavel.veselsky@tiscali.cz
Sůkal Milan
Nový Poddvorov 63, 696 16, tel.: 606 146 552
e-mail: milan.sukal@seznam.cz, www.bonuseventus.cz/sukal.html
Václav Mrkva
Nový Poddvorov 95, 696 16, tel.: 728 401 544
e-mail: vaclav.mrkva@seznam.cz, www.vinarstvimrkva.cz
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KALUŽÍK
Prušánky, Vrchní Nechory 35, 696 21, tel.: 604 972 809, 603 180 757
e-mail: info@kaluzik.com

Vinotéka U svatého Vavřinca
Ostrožská Nová Ves, Dědina 40, 687 22, tel.: 731 507 231, 518 387 345
e-mail: karbula@karbula.cz, www.karbula.cz

Rodinné vinařství Chrenka
Prušánky, Prušánky-Nechory, 696 21, tel.: 775 578 892
e-mail: info@vinarstvichrenka.cz, www.vinarstvichrenka.cz

Plže – sklep č. 19
Petrov, Plže 19, 696 65, tel.: 721 244 934
e-mail: info@vinarstvidobcakovi.cz, www.vinarstvidobcakovi.cz

Rodinné vinařství Košut
Prušánky, Nechory 376, 696 21, tel.: 518 374 182, 604 386 867
e-mail: vinarstvi@kosut.net, www.kosut.net

Vinařství Klásek
Petrov 73, 696 65, tel.: 737 310 759
e-mail: info@vinarstviklasek.cz, www.vinarstviklasek.cz

Vinař Marek Pšovský
Prušánky, Hodonínská 11, 696 21, tel.: 721 309 673
e-mail: vinar.habakuk@seznam.cz, www.psovsky.cz

Vinařství Svoboda
Petrov 411, 696 65, tel.: 723 738 978
e-mail: vinarstvi.svoboda@seznam.cz, www.vinarstvisvoboda.cz

Vinařství Melchrt
Prušánky, Příční 693, 696 21, tel.: 775 952 030
e-mail: melchrt.d@centrum.cz, www.vinarstvimelchrt.cz

Vinařství Tomanovský
Petrov, Petrov - Plže sklep č. 1, 696 65, tel.: 602 517 191
e-mail: vinarstvi@tomanovsky.cz, www.tomanovsky.cz

Vinařství Nechory
Prušánky, Farní 218, 696 21, tel.: 728 376 839
e-mail: info@vinarstvinechory.cz, www.vinarstvinechory.cz

Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o.

Vinařství Tesařík s.r.o.
Prušánky 777, 696 21, tel.: 777 818 148
e-mail: vinomorava@seznam.cz, www.vinarstvitesarik.com

Stanice vznikla jako révová školka v roce 1922. Provádíme udržovací šlechtění a novošlechtění
révy vinné. Vyrábíme širokou škálu odrůdových vín. Provádíme řízené degustace vín na Štýrské terase, na Golanských výšinách a v 300 let starém sklepě ve Vinařské ulici. Sklep s kapacitou 45
lidí je možné pronajmout. Prodáváme odrůdová
a známková vína, hrozny, burčák, hroznovou šťávu
a sirupy a široký sortiment révových sazenic.

Polešovice 634, 687 37
tel.: 572 593 385, 602 512 427
e-mail: ssv.polesovice@quick.cz
www.ssvpolesovice.cz
Vinařství a vinný sklep Ing. Jaroslav Vaďura
Polešovice, Vinařská 677, 687 37, tel.: 572 503 296, 777 594 105
e-mail: z.vadura@vinovadura.cz, www.vinovadura.cz

Jsme enogastronomický podnik rodinného typu s velmi individuálním a flexibilním přístupem ke klientovi. Vinné sklepy U Jeňoura se nachází ve vinařské vesničce Nechory, nedaleko
Hodonína. Jsme připraveni uspořádat akce pro 5 až 300 osob. Provozujeme hotel Beatrice
(s kapacitou 75 lůžek a konferenčním sálem až pro
130 hostů), který je 1. pasivním hotelem v ČR. Variabilita našich služeb je opravdu veliká – od pravé
zabíjačky, přes typické moravské menu mnoha
úrovní, velkolepé firemní akce či garden party až
po gurmánské menu s výtečnými víny.

Prušánky, Nechory, 696 21
tel.: 605 276 362
e-mail: jana@ujenoura.cz
www.ujenoura.cz

Jan Zálešák – VÍNO NECHORY
Prušánky, Mlýnská 411, 696 21, tel.: 607 639 489
e-mail: vino@nechory.cz, www.vino.nechory.cz
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MILAN VAŠÍÈEK
VINAØ Z PRUŠÁNEK

Ratíškovice

Prušánky

Ing. Ladislav Kovár
Prušánky, Dlážděná 656, 696 21, tel.: 602 707 041, 602 859 986
e-mail: kovarro@seznam.cz, www.vinarstvikovar.cz

Prušánky, Nechory 345, 696 21
tel.: 776 116 693, 739 442 266
e-mail: vinarvasicek@seznam.cz
www.vinovasicek.cz

Vinařství u sv. Kříže bylo založeno v roce 2000 původním majitelem, vinařem, panem Pavlem Matuškem, který tak navázal na tradici výroby vín
svých předků. Svůj název dostalo vinařství podle
starého kříže, který stojí přímo naproti vinného
sklepa. U tohoto kříže se pravidelně každý rok
schází první sobotu v září všichni vinaři z Prušánek
na tradiční slavnost „zarážání hory“.

Vinné sklepy U Jeňoura a Hotel Beatrice

Vinařství U Kostela
Polešovice 204, 687 37, tel.: 724 232 102
e-mail: info@vinarstviukostela.cz, www.vinarstviukostela.cz

Jsme malé rodinné vinařství, které vzniklo na přelomu druhého
tisíciletí. V roce 2002 jsme začali vyrábět víno ve větším množství, předtím to byl pouze koníček nebo taková větší záliba.
O chod vinařství se stará celá naše rodina, každý v něm má určitou roli. Naše vinice se nacházejí v místní lokalitě v Prušánkách
a nedaleké obci Josefov.

Vinařství U sv. Kříže s.r.o.

Prušánky, Nechory 36, 696 21,
tel.: 728 777 151
e-mail: vinarstviusvk@seznam.cz
www.vinarstviusvkrize.cz

Vinařství Soják, s.r.o.
Polešovice 207, 687 37, tel.: 774 872 867
e-mail: vsojak@centrum.cz, www.vinosojak.cz

Milan Vašíček – vinař z Prušánek

Prušánky

Vinařství Hnidák
Nový Poddvorov 101, 696 16, tel.: 607 652 323, 608 376 123
e-mail: info@vinarstvihnidak.cz, www.vinarstvihnidak.czn

Polešovice

O. N. Ves N. Poddvorov

vinných sklepů a vinoték

Petrov

seznam vinařství,

Rodinné vinařství Toman
Ratíškovice, U Hliníka 1286, 696 02, tel.: 602 778 850
e-mail: vinotoman@seznam.cz, www.vinotoman.cz
Vinařství Josef Šebesta
Ratíškovice, Vinařská trať Slavín, 696 02, tel.: 606 123 260
e-mail: vino@josefsebesta.cz, www.josefsebesta.cz

Vinum et musica laetificat cor

Vinařství sv. Barbora
Ratíškovice, Baťovka 502, 696 02, tel.: 606 710 166
e-mail: ehrenbergerova.a@vinobarbora.cz, www.vinobarbora.cz
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Vinařství Bařina Tomáš
Starý Poddvorov, Hanácká 355, 696 16, tel.: 721 610 220
e-mail: vinarstvi.barina@centrum.cz, www.vinarstvibarina.cz
Vinařství Gertner
Starý Poddvorov 239, 696 16, tel.: 721 873 340
e-mail: info@vinarstvigertner.cz, www.vinarstvigertner.cz
Vinný sklep Na Vyšicku
Starý Poddvorov 301, 696 16, tel.: 602 931 529
e-mail: vinny.sklep@gmail.com, www.vinny-sklep.com

Strážnice

Vladimír Kašík
Starý Poddvorov 94, 696 16, tel.: 608 887 586
e-mail: vinarstvikasik@seznam.cz, www.vinarstvikasik.cz
Hotařská bůda
Strážnice, Teplé 400, 696 62, tel.: 721 244 934
e-mail: info@vinarstvidobcakovi.cz, www.vinarstvidobcakovi.cz
Ing. Lukáš Veverka – Vinařství Veverka Strážnice
Strážnice, Vinohradská 45, 696 62, tel.: 607 855 751
e-mail: info@vino-veverka.cz, www.vino-veverka.cz
Martin Martinek
Strážnice, Jiráskova 1753, 696 62, tel.: 736 111 560
e-mail: info@vinomartinek.cz, www.vinomartinek.cz
Slovácká vinotéka
Strážnice, Masarykova 319, 696 62, tel.: 721 244 934
e-mail: slovacka.vinoteka@seznam.cz, www.vinarstvidobcakovi.cz
Vinařství Dobčákovi
Strážnice, Masarykova 319, 696 62, tel.: 721 244 934
e-mail: info@vinarstvidobcakovi.cz, www.vinarstvidobcakovi.cz
Víno Botur
Strážnice, Nádražní 1516, 696 62, tel.: 603 510 915, 728 213 216
e-mail: vinobotur@centrum.cz, www.vinobotur.cz
Vinotéka Botur
Strážnice, Veselská 29, 696 62, tel.: 602 622 522, 728 213 216
e-mail: r.botur@gmail.com, www.botur.cz
VÍNO-VÍN Morava, s.r.o.
Strážnice, Boženy Hrejsové 1201, 696 62, tel.: 518 370 589
e-mail: prodej@vinova.cz, www.vinovinmorava.cz
Vitis spol. s r.o.
Strážnice, U Podjezdu 802, 696 62, tel.: 518 333 236, 777 701 020
e-mail: vitis@tiscali.cz, www.vino-vitis.cz
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Strážnice

Strážnice, Veselská 1323, 696 62
tel.: 518 334 775, 725 309 805
e-mail: info@vinarstvi-zerotin.cz
www.vinarstvi-zerotin.cz
Strážovice

Krásná hora s.r.o.
Starý Poddvorov 360, 69616, tel.: 721 180 607, 607 234 048
e-mail: marek.vybiral.ml@gmail.com, www.krasnahora.com

V současnosti společnost Žerotín, a.s. pěstuje révu vinnou na 87 hektarech jižních a jihovýchodních svahů v podhůří Bílých Karpat, kde hrozny dosahují nejvyšší kvality na jílovitohlinitých půdách s vysokým obsahem vápníku a skeletovitých částí. Také u nás platí zásada, že
kvalitní víno se vyrábí už ve vinici, proto zpracováváme pouze vlastní hrozny, a to jen z těch nejlepších viničních tratí. V prostorách zrekonstruovaného vinného sklepa ve Strážnici nabízíme našim
hostům možnost poznat kvalitu našich vín formou
řízených degustací.

Rodinné vinařství ČEVELA
Unikátní poloha našeho vinařství nabízí návštěvníkům nezapomenutelný rozhled na jižní Moravu,
včetně tzv. „Moravského Toskánska“, které je v poslední době cílem mnoha vynikajících fotografů
z celého světa. Hosté mají možnost si prohlédnout
vinici a navštívit naše rozlehlé vinné sklepy v podzemí.

Strážovice 200, 696 38
tel.: 602 518 291
e-mail: cevelova.dana@seznam.cz
Sudoměřice

Josef Prygl
Starý Poddvorov 349, 696 16, tel.: 723 745 031
e-mail: vinarstviprygl@seznam.cz, www.vinarstvi-prygl.cz

Žerotín, a.s.

Bučková Jiřina
Sudoměřice 355, 696 66, tel.: 518 335 350
e-mail: vinarstvi.buckovi@seznam.cz
Toman František
Sudoměřice, vinné sklepy 16, 696 66, tel.: 605 950 026
e-mail: f.toman@quick.cz
Vinařství Pavla Brázdová
Sudoměřice, vinné sklepy, areál Starý potok, 696 66, tel.: 602 725 148
e-mail: info@vino-brazdova.cz, www.vino-brazdova.cz
Vinařství Josef Dufek
Chcete vědět vše o víně? Navštivte moderní vinařství s penzionem a historickými sklepy z r.
1540 v srdci Moravského Toskánska. Medailemi z tuzemských i zahraničních soutěží oceněná
vína si můžete zakoupit i ochutnat ve firemní vinotéce nebo v pohodlí penzionu Svatoborský sklípek. Nechte se překvapit denní
nabídkou 100 druhů vín a sektů v sortimentu 30 odrůd doslova
od A po Z, od Alibernetu po Zweigeltrebe. K tomu všemu si samozřejmě můžete vybrat něco z krajových pochoutek či místních specialit. Naše filosofie: „Vše se podřizuje kvalitě.“

Svatobořice-Mistřín

St. Město

Vinotéka Vinařství U Kapličky
Staré Město, Východní 1352, 686 03, tel.: 725 267 040, 725 743 988
e-mail: staremestospar@vinarstviukaplicky.cz, www.vinarstviukaplicky.cz

vinných sklepů a vinoték

Svatobořice-Mistřín, Pod sokolovnou 1185, 696 04
tel.: 603 275 655, 602 540 500
e-mail: josef.dufek@vinarstvi-dufek.cz
www.vinarstvi-dufek.cz
Queen Ester
Svatobořice-Mistřín, Pod Sokolovnou 1, 696 04, tel.: 728 009 399
e-mail: queen.ester@tiscali.cz
Vinařství U Šťastných
Svatobořice-Mistřín, Vyhnálov 673, 696 04, tel.: 728 921 227, 725 969 446
e-mail: ustastnych@seznam.cz, www.ustastnych.cz
Šardice

Skalka

Vinné sklepy Skalák – Leona Šebestová
Skalka, Skalka 85, 696 48, tel.: 778 740 001
e-mail: info@sklepskalak.cz, www.sklepskalak.cz

Starý Poddvorov

seznam vinařství,

Božena Maradová
Šardice 18, 696 13, tel.: 518 624 610, 724 270 059
e-mail: maradovabozena@seznam.cz
Foretník František
Šardice, Příkop, 602 00, tel.: 774 668 866, 774 845 576
e-mail: brumovincz@seznam.cz, www.vinoforetnik.cz
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Vinařství Čech s.r.o.
Tvrdonice, Slovácká 711, 691 53, tel.: 739 631 375, 739 091 629
e-mail: cech@vinoztvrdonic.cz, www.vinoztvrdonic.cz

Rodinné vinařství Buštík
Šardice, Sklepy u hřiště 794, 696 13, tel.: 607 908 134
e-mail: zdenek.bustik@seznam.cz, www.vinobustik.cz

Vinařství Uher František
Tvrdonice, Kostická 3, 691 53, tel.: 736 209 460
e-mail: vinarstviuher@seznam.cz

Sklípek Šardice (vinařství a sklep U Profotů)
Šardice 793, 696 13, tel.: 737 628 340, 722 775 426
e-mail: lapro@email.cz, www.sklipek-sardice.cz

Vinný sklípek Tvrdonice
Tvrdonice, Sklepní 24, 691 53, tel.: 608 776 881, 608 447 848
e-mail: info@sklipek-tvrdonice.cz, www.sklipek-tvrdonice.cz

Vinařství Benešovský
Šardice, Šardice - Žlíbek 773, 696 13, tel.: 604 555 167
e-mail: zdenek773@gmail.com, www.benesovsky.eu

FRANTIŠEK HORSÁK – VINOHORSÁK, ubytování, sklépek, vinotéka
Uherské Hradiště, Lesní, Míkovice, viniční trať Staré hory Kunovice 100, 686 09,
tel.: 602 765 486, 724 251 388, e-mail: vinohorsak@seznam.cz, www.horsak.eu

Vinařství Karlík
Šardice, Sklepy za dědinů 786, 696 13, tel.: 777 745 521, 608 822 364
e-mail: penzionsardice@seznam.cz, www.vinokarlik.cz

Ing. Josef Škopík
Uherské Hradiště, Boženy Němcové 1196, 686 01, tel.: 572 556 910, 776 714 632
e-mail: josef.skopik@seznam.cz

Vinařství NEOKLAS Šardice a.s.
Šardice 700, 696 13, tel.: 518 698 562
e-mail: neoklas@neoklas.cz, www.neoklas.cz

Marbot
Uherské Hradiště, 1. Máje 12, 686 05, tel.: 602 185 008, 777 185 008
e-mail: marbot@email.cz

Vinařství Nešporovi
Šardice, Hlavní 429, 696 13, tel.: 604 204 458
e-mail: mareknespor@gmail.com, www.vinarstvinesporovi.cz

Vinařství Medek
Uherské Hradiště, Na Kopci 68, 686 01, tel.: 608 667 701, 773 581 566
e-mail: vase@vinarstvimedek.cz, www.vinarstvimedek.cz

Ing. Jiří Valenta
Terezín, 696 01, tel.: 724 076 635
e-mail: valenta.kyjov@seznam.cz

Vinium pod Věží
Uherské Hradiště, Prostřední 130, 686 01, tel.: 774 846 486, 724 174 904
e-mail: vin.kunc@seznam.cz

Vinařství Esterka
Terezín 164, 696 14, tel.: 602 778 155
e-mail: petr@vinarstvi-esterka.cz, www.vinarstvi-esterka.cz

Vinný sklep U Lisu
Uherské Hradiště, Vinohradská 247, 686 05, tel.: 607 554 013
e-mail: vyhlid@seznam.cz, www.ulisu.uh.cz

Vinařství Esterka
Terezín 164, 696 14, tel.: 602 778 155, 607 669 919
e-mail: petr@vinarstvi-esterka.cz, www.vinarstvi-esterka.cz

Vinný sklep U Marholtů
Uherské Hradiště, Vinohradská 368, 686 05, tel.: 777 173 504
e-mail: jolana.m@seznam.cz, www.skleepek.cz/sklipek/306-vinny-sklep-u-marholtu

Vinařství UŘIČÁŘ
Tvarožná Lhota 165, 696 62, tel.: 774 116 599
e-mail: vinouricar@seznam.cz, www.vinouricar.cz

Vinný sklep U Skryjů
Uherské Hradiště, 1. máje 112, 686 05, tel.: 724 137 992
e-mail: petra.skryjova@post.cz

BMVinařství s.r.o.
Tvrdonice, Slovácká 767, 691 53, tel.: 731 271 323, 608 121 313
e-mail: info@bmvinarstvi.cz, www.bmvinarstvi.cz

Vinotéka Vinarius
Uherské Hradiště, Šromova 136, 686 01, tel.: 604 162 032
e-mail: petrgallia@seznam.cz, www.vinarius.cz

KOSÍK – vinařství z Tvrdonic

Vinotéka na Zámku
Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24, tel.: 724 377 388
e-mail: vinotekanazamku@gmail.com, www.vinotekanazamku.cz

Tvrdonice, Tabule 1, 691 53
tel.: 728 750 209, 608 760 954
e-mail: kosikvinarstvi@seznam.cz
www.kosikvinarstvi.cz

Vincenc Jaštík Vinařství
Vacenovice, 696 06, tel.: 721 770 201, 724 096 056
e-mail: vincenc@jastik.cz, www.jastik.cz

Penzion a restaurace Čičina
Tvrdonice, Družstevní 26, 691 53, tel.: 770 175 871, 770 175 872
e-mail: recepce@cicinatvrdonice.cz, www.cicinatvrdonice.cz

Vinný sklípek Vážany
Vážany, 687 37, tel.: 774 524 242
e-mail: dall@seznam.cz, www.facebook.com
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Vacenovice

Vinařství Broda
Vacenovice, 696 06, tel.: 775 383 056
e-mail: broda.petr@seznam.cz, www.vinarstvibroda.cz

Vážany

Vinařství začal budovat současný majitel MUDr.
Pavel Kosík jako své hobby v r.2003 a postupně vzniklo vinařství, které v novým prostoerách
včetně penzionu produkuje kvalitní víno oceněná
množstvím medialí z domácí i mezinárodní scény,
včetně vín zařazených do Salonu vín ČR.

Uherské Hradiště

MARIPET – Marie Stávková a Petr Lhota
Šardice, Dědina 50, 696 13, tel.: 739 535 836, 776 761 884
e-mail: plh@seznam.cz, www.vino.j.morava.sweb.cz

Uh. Ostroh

Sklípek a ubytování U Rebendů
Tvrdonice, Sklepní 28, 691 53, tel.: 725 980 936
e-mail: nasklepni@seznam.cz, www.urebendu.cz

Terezín

Galia Zdeněk
Šardice 222, 696 13, tel.: 518 624 615
e-mail: galiova@sardice.cz, www.galiazdenek.cz

Tv. Lhota

Tvrdonice

vinných sklepů a vinoték

Tvrdonice

Šardice

seznam vinařství,
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Víno Tomáš Luža
Velehrad, Zahradní 314, 687 06, tel.: 725 874 388
e-mail: tomas.luza@seznam.cz, www.facebook.com/VinoTomasLuza.cz

vinař ing. Krčmař Vlastimil
Ždánice, Hrubá strana 95, 696 32, tel.: 606 652 939, 739 090 832
e-mail: krcmaring@seznam.cz, www.vinar-ing-krcmar.webnode.cz

VÍNO HRUŠKA – Penzion, vinotéka a vinný bar

Vinařství Žůrek
Žeravice 151, 696 47, tel.: 602 356 253, 605 434 126
e-mail: vinozurek@seznam.cz, www.vinozurek.cz

Vlčnov

Vinařství Kovář
Vlčnov, Rybáře 714, 687 61, tel.: 775 654 791
e-mail: info@vinarstvi-kovar.cz

Vlkoš

Vinotéka Studánka
Veselí nad Moravou, Kožešnická 52, 698 01, tel.: 604 205 827
e-mail: jarka.stankova@email.cz

Vinařství Holakovský
Vlkoš, 696 41, tel.: 608 327 485
e-mail: info@vinarstvi-holakovsky.cz, www.vinarstvi-holakovsky.cz
Vinný sklep U Štipčáků
Vlkoš, 696 41, tel.: 776 062 459, 775 962 459
e-mail: ustipcaku@gmail.com, www.vinnysklepsubytovanim.cz

Služby vinařské turistiky – vinařství mimo vinařské podoblasti
Kroměříž

Společnost VÍNO HRUŠKA s.r.o. jsme založili v lednu roku 2007. Sídlo
společnosti je v malebné vinařské obci Blatnička, kde nyní obhospodařujeme téměř 55 ha vinic, a s každým rokem se počet hektarů navyšuje. Pro zákazníky, kteří rádi cestují, zajistíme ubytování v našem
penzionu ve Veselí nad Moravou. Nabízíme ubytování ve 3 moderních
pokojích a 2 apartmánech. Pokoje jsou vybavené klimatizací, satelitní TV, Wi-Fi, vlastním sociálním zařízením. Rádi Vás také pozveme
do našeho vinného sklípku k cimbálu i na vyhlídkovou terasu mezi
vinohrady.

Žádovice

Vinařství Žarošice
Žarošice 354, 696 34, tel.: 724 241 981
e-mail: vinarstvizarosice@seznam.cz, www.vinarstvizarosice.cz

Zarošice

VINAŘSTVÍ OVČÁČÍK, Václav Ovčáčík
Velehrad, Nad Chmelnicí 252, 687 06, tel.: 572 571 191
e-mail: vaclav.ovcacik@seznam.cz, www.vino-ovcacik.cz

Ždánice

Vinařství Štěpán Maňák
Žádovice 54, 696 49, tel.: 518 626 122, 603 275 122
e-mail: vinomanak@vinomanak.cz, www.vinarstvi-manak.cz

Žeravice

ABART spol s r.o.
Velehrad, Na Hrádku 73, 687 06, tel.: 577 210 139
e-mail: vinovelehrad@vinovelehrad.cz

Veselí nad Moravou, Národních mučedníků 949, 698 01
tel.: 607 033 036
e-mail: veseli@vinohruska.cz
www.vinohruska.cz

Vnorovy

vinných sklepů a vinoték

Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž s.r.o.
Kroměříž, Na Kopečku 1487, 767 01, tel.: 573 336 922, 739 390 453
e-mail: paleta@arcibiskupskevino.cz, www.arcibiskupskesklepy.cz

Radějov Uherský Brod

Veselí nad Moravou

Velehrad

seznam vinařství,

Vinařství Juřeník & Žďárský s.r.o.
Uherský Brod, Dolní Valy 508, 688 01, tel.: 606 663 774
e-mail: jurenik@vinarskyraj.cz, www.jurenikzdarsky.cz
Víno ROSETA – Rodinné vinařství Mrkvovi
Radějov 59, 696 67, tel.: 518 337 010
e-mail: vinoroseta@seznam.cz, www.roseta-pension.cz
Zdroj – registrované subjekty na www.vinazmoravyvinazcech.cz

Poznámky:

Pavel Řičica
Vnorovy, Vinohradní 300, 696 61, tel.: 602 584 906
e-mail: pavelricica@centrum.cz, www.vinoricica.cz
Vinařství Macháček
Vnorovy, Májová 698, 696 61, tel.: 603 205 912
e-mail: vino.machacek@seznam.cz, www.vinomachacek.cz

Vracov

Vinařství Václav Konečný – Slovácký vinný sklep
Vnorovy, Hlavní 130, 696 61, tel.: 518 328 229
e-mail: v.konecny@seznam.cz
Malé vinařství Novotný
Vracov, V koutě 571, 696 42, tel.: 606 455 543, 606 351 002
e-mail: novotny@malevinarstvi.cz, www.malevinarstvi.cz

Zlechov

Vinařství Fridrich
Vracov, Baráky 21, 696 42, tel.: 725 857 354
e-mail: vinarstvifridrich@email.cz, www.vinarstvifridrich.cz
VINAŘSTVÍ JAKUBÍK
Zlechov 589, 687 10, tel.: 572 551 703, 777 980 124
e-mail: info@vinojakubik.cz, www.vinarstvijakubik.cz
VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.
Zlechov, Hradišťská 589, 687 10, tel.: 572 551 703
e-mail: info@vinarstvijakubik.cz, www.vinarstvijakubik.cz
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poznámky

Poznámky:

informační centra

Poznámky:

Informační centra
Informační centrum Baťova kanálu
Veselí nad Moravou, Zámecká 2, 698 01, tel.: 518 325 330
e-mail: abk@batacanal.cz, www.batacanal.cz

Informační centrum města Hodonín
Hodonín, Národní třída 36, 695 01, tel.: 518 351 437
e-mail: info@muhodonin.cz, www.hodonin.eu

Turistické informační centrum Břeclav
Břeclav, U Tržiště 8, 690 02, tel.: 519 326 900
e-mail: tic@ticbreclav.cz, www.breclav.eu

Regionální turistické informační centrum Hodonín
Hodonín, Masarykovo nám. 115/27, 695 01, tel.: 608 934 142
e-mail: info@regionalko.cz, www.regionalko.cz

Turistické informační centrum Buchlovice
Buchlovice, nám. Svobody 24, 687 08, tel.: 572 595 996
e-mail: tic@buchlovice.cz, www.tic.buchlovice.cz

Informační centrum města Kyjova
Kyjov, Svatoborská 26, 697 01, tel.: 518 323 484, 518 697 409
e-mail: info@mukyjov.cz, www.ickyjov.cz

Turistické informační centrum Mikulčice
Mikulčice, U Kostela 238, 696 19, tel.: 731 159 010
e-mail: infomikulcice@seznam.cz, www.infomikulcice.cz

Turistické informační centrum Veselska
Veselí nad Moravou, náměstí Míru 664, 698 01, tel.: 518 321 881, 724 139 605
e-mail: info@tic-veseli.cz, www.tic-veseli.cz

Turistické informační centrum Strážnicko
Strážnice, Vinohradská 35, 696 62, tel.: 722 804 151, 518 325 721
e-mail: infocentrum@straznice-mesto.cz, www.straznice-mesto.cz

Městské informační centrum Uherské Hradiště
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 21, 686 01, tel.: 572 525 525
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz, www.uherske-hradiste.cz

Informační centrum města Bzenec
Bzenec, nám. Svobody 75, 696 81, tel.: +420 722 183 283
e-mail: projekty@bzenec.cz, www.bzenec.cz
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krajem vína 2021–2022

VINAŘSKÁ OBLAST
ČEchy v kostce

Vítejte v Čechách
Vinice ve vinařské oblasti Čechy patří k jedněm nejseverněji položeným viničním polohám
v Evropě. Podobně jako ve středověku i dnes
objevíte nejvíce vinic v okolí Mělníka, Mostu
a Litoměřic, dochovaly se i vinice v Praze a jejím
okolí. Místo rozsáhlých a souvisle osázených
viničních ploch jsou vinice v Čechách menší
a rozdrobené na území několika krajů. Legendami jsou především vinohrady na chráněných
svazích a terasách kolem českých řek, zejména
v údolích Vltavy, Labe, Berounky a Ohře. Daří se
tu bílým i modrým odrůdám.
Do roku 2004 se vinařská oblast Čechy dělila
na šest oblastí – Čáslavskou, Mělnickou, Mostec-
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kou, Pražskou a Žernoseckou, po legislativních
úpravách zbyly jen dvě podoblasti – Mělnická
a Litoměřická.
Na co se můžete ve vinařské oblasti Čechy těšit?
Třeba na obnovené středověké viniční terasy,
na kterých už zase roste réva vinná, na dům
s věží ve tvaru vinné číše, na procházku místy,
kde svatá Ludmila učila pěstovat révu a vyrábět
víno svého vnuka svatého Václava, na vinice
nevelké rozlohou, ale zato s rozsáhlou kolekcí
odrůd, na půvabnou krajinu Polabí, střeženou
strmými kužely Českého středohoří, na starobylé sklepy, vinařské lisy, pestré tradice vinobraní a hlavně na víno.

Nejrozšířenější odrůdy
V ČECHÁCH
17,6 %
12,5 %

11,2 %
9,2 %
7,0 %

Müller
Thurgau

Ryzlink
rýnský

5,6 %

Rulandské Svato- Rulandské Modrý
modré vavřinecké
šedé
Portugal

Vinařská oblast Čechy se svými dvěma podoblastmi
patří k nejsevernějším výspám evropského vinohradnictví. Zahrnuje 659 hektarů vinohradů, což
představuje 4 % ploch registrovaných vinic v rámci
celé České republiky. Zbývajících 96 % se nachází
ve vinařské oblasti Morava. Svůj zlatý věk prožívalo
vinařství v Čechách před třicetiletou válkou, kdy vinice
dosahovaly rozlohy asi 15 000 hektarů a v obzvlášť
úrodných letech byl vínu domácí trh malý. Současná
vinařská oblast Čechy zahrnuje 75 vinařských obcí
a 171 viničních tratí.
Vinařská oblast Čechy je rozdělena do dvou podoblastí: Mělnické a Litoměřické. Rozlohou jsou téměř
shodné, v Mělnické podoblasti však vinice obdělává
téměř dvojnásobný počet pěstitelů. Většina viničních
tratí Mělnické podoblasti leží na půdách s vápenitým
podložím nebo na štěrkopískových náplavech. Půdy
jsou lehčí, záhřevné a poskytují výborné podmínky
pro pěstování bílých i modrých odrůd. V Litoměřické
podoblasti se většina vinic nachází na jižních svazích
Českého středohoří, na tmavých půdách zvětralého
čediče, které dávají vínům osobitý minerální podtext.
Zastoupení pěstovaných odrůd se poněkud liší od Moravy, o trochu více se zde pěstují odrůdy pro výrobu
červených vín. Už ve středověku zdejší vinaři hojně
pěstovali odrůdu Rulandské modré (Pinot noir). Přední
příčky ve výsadbách zaujímají také další burgundské
odrůdy, nicméně prim hrají Müller Thurgau, Ryzlink
rýnský, Svatovavřinecké a Modrý Portugal. Největšími
vinařskými obcemi jsou města Mělník a Most.
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vinařská oblast

Čechy

vinařská podoblast

Mělnická
a Litoměřická

vinařská podoblast Mělnická
Celková výměra: 326 ha

Vinařské obce: 40

Vinařské tratě: 89

vinařská podoblast Litoměřická
Celková výměra: 322 ha

Vinařské obce: 35

Vinařské tratě: 82
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Litoměřice
MĚLNÍK

PRAHA

Vinařská oblast Čechy je rozdělena do dvou
podoblastí:
Vinařská podoblast Mělnická nezahrnuje
jen Mělník a okolí, ale také drobné vinice
v Praze a kolem Kutné Hory, Benátek nad
Jizerou, Kralup nad Vltavou, Čáslavi, Berouna a Slaného. Ve středověku se zdejší
vinaři soustředili hlavně na pěstování odrůdy
Rulandské modré (Pinot noir), jejíž sazenice
prý nechal dovézt Karel IV. z burgundské
obce Chambertin. Největší plochy jsou dnes
osázeny odrůdami Ryzlink rýnský, Rulandské
modré a Müller Thurgau, pětici nejpěstovanějších odrůd uzavírá Svatovavřinecké
a Tramín červený .
Vinařská podoblast Litoměřická zasahuje
do okolí Litoměřic, Mostu, Roudnice nad
Labem, Kadaně, Ústí nad Labem a Loun.
Významným centrem vinařství jsou Litoměřice, ve středověku po Praze druhé největší
vinařské město v Čechách. Většina vinic v této
podoblasti leží na jižních svazích Českého
středohoří. Nejrozšířenější odrůdy zastupuje
Müller Thurgau, Svatovavřinecké, Rulandské modré, Ryzlink rýnský a Rulandské
šedé.
Expozice na zámku v Litoměřicích je věnována vínu, můžete si také všimnout obnovené
vinice na terasách litoměřick ých hradeb
a na úpatí vrchu Hněvín nad městem Most.
Z vrcholu romanticky upraveného zámku s restaurací a rozhlednou uvidíte jednu z českých
rarit, gotický kostel Nanebevzetí Panny
Marie, který byl kvůli těžbě uhlí v roce 1975
přesunut z již neexistujícího starého Mostu
na nové místo.
Mnoho měst, jako je například Mělník a Litoměřice, Kadaň, Karlštejn a Roudnice nad Labem, stejně jako některé městské části v Praze,
pořádají po celý rok řadu akcí spojených
s vínem, včetně vinobraní a gastronomických
festivalů. Vyzkoušejte třeba Mělnické vinobraní, Vinařské Litoměřice, či Královský
košt Praha.
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to nejlepší

vinařská oblast

Čechy
PRAHA – ať už si pro putování vinařskou oblastí
Čechy zvolíte kterýkoliv směr, Praze se nejspíš
nevyhnete. Za jejími krásami putují už dlouhá
staletí lidé z celého světa. Nad jedním z oken
Staroměstské radnice se už od roku 1518 skví
nápis Praga caput regni – Praha hlava království,
známe i Prahu zlatou a Prahu stověžatou. Co
byste rozhodně neměli vynechat?
Pražský hrad – monumentální komplex paláců,
kostelů, kaplí, nádvoří, náměstí a uliček v čele
s katedrálou sv. Víta, symbol více než tisíciletého
vývoje českého státu, někdejší sídlo českých
knížat a králů, dnes sídlo prezidenta České republiky.
Královská cesta – trasa historickým jádrem
Prahy, po níž projížděli budoucí čeští panovníci
ke korunovaci v katedrále.

Prašná brána – monumentální vstup do Starého Města; gotická stavba z r. 1475 vybudovaná
Matějem Rejskem. Stálá expozice Zbraně napříč
staletími vám představí zbraně a zbroje.
Staroměstské náměstí a Staroměstská radnice
s orlojem – nejstarší gotická část komplexu
s vyhlídkovou věží a arkýřovou kaplí zdobí orloj
z počátku 15. století, který je v provozu každou
celou hodinu od devíti ráno do devíti večer.

Karlův most – nejstarší pražský most ze 14. století s jedinečnou barokní sochařskou výzdobou.
Staroměstská mostecká věž s nádhernými vyhlídkami je nejkrásnější bránou gotické Evropy.
Vše o mostě a jeho okolí se dozvíte v Muzeu
Karlova mostu, které najdete na Křížovnickém
náměstí 3.
Kampa – romantick ý ostrov s malebnými
domky a centrálním oválným náměstím, oddělený Čertovkou, slepým ramenem Vltavy,
od Malé Strany. Skupina domů, mezi nimiž Čertovka protéká, je známá jako Pražské Benátky.
Malostranské zahrady – pět vzájemně propojených barokních zahrad na jižním úbočí
Pražského hradu. Z teras se otvírají kouzelné
pohledy na centrum Prahy, v letních měsících
se v zahradách často konají koncerty a společenské akce.
Židovské město – zachovalý celek významných
židovských památek evropského významu, prohlídky stálých expozic a jednotlivých objektů
(Maiselova, Pinkasova, Staronová, Španělská
a Klausová synagogy, Starý židovský hřbitov
a Obřadní síň) nabízí Židovské muzeum.
Vyšehrad – legendární sídlo prvních českých
knížat, dnes barokní citadela s románskou
rotundou sv. Martina a gotickým kostelem
sv. Petra a Pavla. Na vyšehradském hřbitově je
pochováno více než 600 osobností českého
národa.
Petřín – vrch s 60 metrů vysokou rozhlednou
ve stylu pařížské Eiffelovky, zrcadlovým bludištěm, hvězdárnou, sady, zahradami a restauracemi.
Zoologická zahrada – nejstarší tuzemská zoologická zahrada. Lanovka, vláček, dětská hřiště,
restaurace, z centra Prahy sem plují výletní
parníky.
www.prague.eu/cs
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VINICE SVATÁ KLÁRA V PRAZE-TROJI –
památkově chráněná vinice s rozlohou 3,5 ha je
součástí Botanické zahrady hlavního města Prahy.
Pěstují se tu hlavně bílé moštové odrůdy – Ryzlink
rýnský, Müller Thurgau, Tramín červený, Sauvignon,
Muškát moravský a Rulandské šedé, z modrých
odrůd Modrý Portugal. Část plochy patří stolním
hroznům a ukázkové vinici s rozsáhlou kolekcí moštových a stolních odrůd. Vinici zdobí barokní viniční
domek a kaple sv. Kláry, kterou podobně jako blízký
Trojský zámek nechal postavit kolem roku 1680 Václav Vojtěch ze Šternberka. Víno lze zakoupit pouze
ve vinotéce Svaté Kláry, která se také nachází přímo
ve vinici. | www.botanicka.cz
V I N I C E G R Ö B OV K A A V I N I Č N Í A LTÁ N
V PRAZE – pěknou tradici si uchovala pražská čtvrť
Vinohrady: věrna svému jménu dosud na svahu nad
Botičem pěstuje révu vinnou. Není jí mnoho a vína
z Gröbovky jsou spíše raritou, kterou najdete jen
v několika vinotékách, zdejší burčák ovšem můžete
ochutnat například v září při tradičním Vinohradském vinobraní. Vinice leží na ploše 1,7 ha v prudkém
svahu, kam se nedostanou obvyklé mechanizační
prostředky. Pěstuje se tu Ryzlink rýnský, Müller
Thurgau a Rulandské šedé, z modrých odrůd pak
Modrý Portugal, Rulandské modré, Svatovavřinecké
a Dornfelder. Dominantou vinice je Viniční altán, kde
se pravidelně konají ochutnávky vín.
www.vinicni-altan.cz
SVATOVÁCLAVSKÁ VINICE NA PRAŽSKÉM
HRADĚ – na svatého Václava českého bývá vína
nového, říká stará pranostika. Světec a český národní patron má od roku 2008 novou vinici, a to
na východním okraji Pražského hradu ve svahu nad
Chotkovou silnicí, v místě, kterému se říkávalo Opyš.
Na pozemku s rozlohou asi 7 000 metrů čtverečních
jsou vysazeny odrůdy Ruladské modré (Pinot noir)
a Ryzlink rýnský, vyhlídkovou trasu lemuje přehlídka
dalších odrůd pěstovaných v České republice. Milovníkům kulinářských zážitků jsou k dispozici tři restaurace s neopakovatelnými výhledy na Malou Stranu,
Hradčany a Staré Město. | www.villarichter.cz
LITOMĚŘICE – kdysi druhé největší vinařské
město v Čechách. Ke katedrále sv. Štěpána se vztahuje darovací listina z roku 1057, která se zmiňuje

o okolních vinicích a vinařích a představuje dosud
nejstarší objevenou písemnou zprávu o českém
vinařství. Město má malebné historické centrum, obklopené gotickými hradbami, upravenými parkány,
vyhlídkovými terasami a parky. Ve zdejším gotickém
hradu láká k prohlídce expozice českého vinařství
spojená s degustačními prostory, archivem vín, konferenčním sálem a salonkem s gotickou kaplí. Dobu,
kdy si měšťané ukládali víno do sklepů svých domů,
připomíná historické podzemí, zpřístupněné jako lapidárium. Na tradice rovněž navazují Klášterní vinné
sklepy Litoměřice.
www.litomerice.cz | www.gotickyhrad.cz
VÝZKUMNÁ STANICE VINAŘSKÁ V KARLŠTEJNĚ – stanice, založená roku 1919, navazuje
na tradice karlštejnského vinařství. Již roku 1348 se
Beneš Krabice z Weitmile na stránkách Kroniky české
zmínil o záměru Karla IV. zřídit na svazích pod budoucím hradem vinice. Po předchozí domluvě můžete
navštívit vinici, kde je vysazena genofondová sbírka
asi 270 odrůd.

MĚLNÍK – město na soutoku Labe a Vltavy je
centrem jedné z nejseverněji položených vinařských
oblastí v Evropě. Jeho dominantou je zámek, kostel
sv. Petra a Pavla se známou kostnicí, náměstí Míru
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to nejlepší

s radnicí a bývalý kapucínský klášter, kde sídlí Regionální muzeum s malou expozicí českého vinařství.
K prohlídce zve i expozice v historických vinných
sklepech na mělnickém zámku, sídle vinařské společnosti Chateau Mělník. Prohlídky zámeckých interiérů
a sklepů doplňuje vinotéka s nabídkou ochutnávek,
pěknou vyhlídku na vinici si můžete dopřát ze zámecké restaurace. K příznivým podmínkám vinařství
přispěly opuky a vápenité pískovce. Ty umožnily
vznik rozsáhlého podzemí s přístupem k unikátní
54 m hluboké studni, která v nejširším místě těsně
nad hladinou měří 4,543 metru a je zapsána v české
Guinessově knize rekordů jako nejširší u nás.
www.muzeum-melnik.cz | www.melnik.info
www.lobkowicz-melnik.cz
ROUDNICE NAD LABEM – pr vní písemné
doklady o pěstování révy vinné v okolí Roudnice
pocházejí z roku 1333, kdy město náleželo pražským
biskupům. Zámecké vinařství, patřící roudnické větvi
Lobkowiczů, vyrábí víno nepřetržitě od roku 1603
a v současné době pečuje o 69 ha vinic na svazích vedoucích k řece Labi. Nejznámější viniční trať je Sovice
v katastru Vetlé a Brzánek, o níž se dobové písemné
prameny zmiňují již roku 1583.
www.roudnicenl.cz | www.vino-lobkowicz.cz
MOST A TERASY NA HNĚVÍNĚ – nad městem
Most se vypíná kopec Hněvín, na jehož vrcholku
kdysi stával královský hrad. Koncem 19. století byly
hradní zříceniny romanticky upraveny a dnes tu
najdete výletní restauraci, vyhlídkovou věž a hvězdárnu. Tradice mosteckého vinařství obnovili v roce
1967 v bývalém státním statku v obci Chrámce, asi
deset kilometrů jihovýchodně od Mostu. Réva vinná
se rovněž osvědčila jako rekultivační plodina na výsypkách hnědouhelných dolů, a tak dnes v okolí
Mostu najdete asi 85 ha nových vinic, dokonce se
podařilo opět osázet čedičové viniční terasy na Širokém vrchu a svazích Hněvína. Raritou je obnovená
hněvínská Nebeská vinice u černé borovice, kde
v březnu 2004 první sazenice Ryzlinku rýnského vysadili prezident Václav Klaus s chotí. Na památku této
události nese malá vinice jméno Livia.
O velkou část mosteckých vinic pečuje České vinařství Chrámce, které vedle tradičních odrůdových vín
vyrábí košer víno, vznikající pod dohledem rabína,

či víno určené pro pravoslavné obce v Čechách
i na Slovensku. Výběr nejlepších vín je archivován
ve sklepích přesunutého děkanského kostela, kde se
příležitostně pořádají ochutnávky.
www.imostecko.cz | www.ceske-vinarstvi.cz
STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK –
první vinařská škola v Rakousku-Uhersku s českým
vyučovacím jazykem byla založena roku 1882, současný název nese od roku 1992. Život budoucích
vinařů se točí kolem školního statku Neuberk, který
obhospodařuje zhruba 18 ha vinic a hrozny zpracovává ve školním sklepním hospodářství Na Polabí.
Vína lze koupit přímo ze sklepa anebo ve vinotékách
a restauracích v Mělníku a v Praze.
www.zas-me.cz
VELKÉ ŽERNOSEKY – vinice v okolí Žernosek
obhospodařuje společnost Žernosecké vinařství.
Víno se vyrábí a zraje v historických vinných sklepech, které vybudovali kolem roku 1251 cisterciáci.
Skupinám nejméně 10 osob vinařství nabízí řízené
degustace a prohlídky sklepů, v zámečku je rovněž
k dispozici ubytování. Žernosecké vinobraní se koná
každoročně v září.
www.velke-zernoseky.cz
www.zernosecke-vinarstvi.cz
VINICE SV. VÁCLAVA NA CECEMÍNU – po návrší mezi městečkem Všetaty a obcí Dřísy podle
legend kráčely dějiny českého vinařství. Na jižních
svazích Cecemína dala svatá Ludmila založit jednu
z prvních českých vinic. Tajům výroby vína se tu
prý zaučoval její vnuk svatý Václav, patron českých
vinařů. Vinice sv. Václava byla nedávno obnovena,
sv. Ludmilu připomíná malá kaplička u cesty, která
na Cecemín vede z Dřísů. | www.drisy.cz
KUTNÁ HORA – podobně jako jinde i v Kutné
Hoře patřily hlavní zásluhy na rozvoji vinařství
církvi, konkrétně cisterciáckému klášteru v Sedlci,
založenému roku 1143. Dnes se o obnovu vinařských tradic snaží společnost Vinné sklepy Kutná
Hora, která hospodaří systémem ekologického
vinohradnictví. Podniková prodejna, degustační
prostory i sklepní hospodářství sídlí v klášteře
sv. Voršily na severním okraji historického jádra
města, po předchozí objednávce se sem můžete
vypravit na ochutnávku vín. Réva vinná se v Kutné
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Hoře a okolí pěstuje na 54 ha vinohradů na tratích
U všech svatých, Pod chrámem sv. Barbory, Nad
kapličkou, U borku a Na příčce. V historických vinohradech pod chrámem sv. Barbory a Jezuitskou
kolejí v Kutné Hoře si můžete prohlédnout různé
způsoby vedení révy vinné i méně známé odrůdy,
které pěstovali naši předci, například Ryzlink zlatý,
Muškatel, Sauvignon šedý, Chrupku bílou a červenou či Tramín bílý, lidově zvaný Brynšt.
www.kutnahora.cz
www.vinokutnahora.cz
VINAŘSKÁ NAUČNÁ CYKLOTRASA V KUTNÉ
HOŘE – šest kilometrů dlouhý okruh začíná v historickém centru Kutné Hory na Palackého náměstí.
Značky vás povedou ulicemi Vladislavovou, Na Sioně, Jiřího z Poděbrad a Zvonařskou a dál mírným
stoupáním až na kopec Sukov (285 m) na severním
okraji města, kde se rozkládají nejznámější a největší
novodobé kutnohorské vinice. Odtud se vrátíte zpět
do centra ke klášteru svaté Voršily.
www.vinokutnahora.cz
LITOMĚŘICKÁ VINAŘSKÁ STEZKA – okružní
20 km dlouhá trasa začíná v historickém centru Litoměřic a vede podél řeky Labe do Velkých Žernosek,
dále přes řeku Labe a poté skrze Opárenské údolí
do Lovosic. Cestu vám příjemně zkrátí výletní plavby;
kotviště výletních lodí jsou ve třech obcích na trase
stezky, a to v Litoměřicích, Lovosicích a Velkých Žernosekách. | www.stredohori.cz
GALERIE VÍN V KUKSU – k nejodlehlejším
místům, zahrnutým do Mělnické vinařské podoblasti, patří vinohrad Nad zámkem s rozlohou 0,5
ha, obnovený v roce 2005. Nachází se v obci Kuks,
v těsném sousedství barokního Hospitalu hraběte
Šporka s unikátní kolekcí soch neřestí a ctností
od Matyáše Bernarda Brauna. Jsou v něm vysazeny
jednak tradiční burgundské odrůdy – Rulandské
bílé, šedé a modré, jednak světový unikát – sedm
set keřů staré a téměř již zapomenuté odrůdy našich
předků Tramín bílý, přezdívané Brynšt. Kromě toho
můžete ve sklepeních rozlehlého Hospitalu navštívit
prodejní Galerii vín SiDURI s kolekcí českých i moravských vín anebo se vypravit na vinobraní.
www.zamekkuks.cz
www.vinobranikuks.cz

KADAŇ – dominantou města je zřejmě nejdelší
zachovalé opevnění v Čechách s bránou, barbakánem a gotickou fortnou zvanou Katova ulička.
Pozornost milovníků historie přitahuje františkánský klášter Čtrnácti svatých pomocníků založený
v roce 1473, kde se zachovaly vzácné sklepní gotické klenby. V části objektu sídlí Městské muzeum
s mineralogickými a archeologickými expozicemi,
ukázkami těžby a zpracování nerostných surovin.
Areálem s kostelem, kaplí sv. Jana Křtitele, hrobkou
Lobkowiczů, křížovou cestou a zahradami vedou tři
prohlídkové okruhy. V roce 1998 byla Kadaň opět
zařazena mezi vinařské obce, protože v klášterních
zahradách vznikla vinice o výměře 0,5 hektaru, jedna
z nejsevernějších vinařských poloh v Evropě. Ve vinici je názorně představeno několik způsobů vedení

révy vinné, zajímavá je i ukázková tyčová chmelnice,
záhonky s bylinkami nebo ohrady s kozami a ovcemi.
Víno můžete ochutnat při tradičním vinobraní, spojeném s obřadem „zarážení hory“.
www.mesto-kadan.cz | www.kultura-kadan.cz
BOHEMIA SEKT CENTRUM – pod pokličku
procesu výroby sektů lze nahlédnout ve Starém Plzenci, místě zrodu nejznámějších českých jakostních
šumivých vín. V nabídce jsou i prohlídky s degustací.
www.bohemiasekt.cz
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rozhovor

vinařské zážitky

Od studia aterosklerózy k problematice
prospěšnosti alkoholu na zdraví

Zuzana Urbanová
se narodila v Košicích, ale v sedmi letech se přestěhovala s rodiči do Prahy. Po střední škole zahájila studium na fakultě všeobecného lékařství
Karlovy univerzity. Následně se rozhodla věnovat
pediatrii a po absolutoriu medicíny začala pracovat na Klinice dětského a dorostového lékařství
v Praze. Specializuje se
na dětskou kardiolo gii, v roce 2002 se stala
do centko u p e diatrie .
Studium problematiky
aterosklerózy ji přivedlo
až k poněkud netradičnímu studiu kladného
vlivu alkoholu na lidský organizmus zvláště
z pohledu kardiologie.
Tímto tématem se zabývala s dnes již zesnulým
p ro f e so re m M i l a n e m
Šamánkem, výsledkem
byly nejen odborné statě,
ale i knihy, např. Víno
na zdraví.
Při jaké příležitosti jste začala spolupracovat
s prof. Šamánkem na kladném vlivu alkoholu, hlavně pak vína, na lidské zdraví?
Když začal profesor Šamánek psát knihu „Prevence ischemické choroby srdeční od dětského
věku“, přizval mě ke spolupráci a při studiu
zahraničních materiálů jsme narazili na to, že
je prokázána závislost výskytu kardiovaskulárních onemocnění, zejména infarktu myokardu
s mírnou konzumací alkoholu, především vína.
Začali jsme o této problematice přednášet a publikovat. Nejprestižnějším oceněním naší práce
bylo 1. místo v světové soutěži organizace OIV
s tématikou vína a zdraví v Paříži v roce 2012.
Alkohol je leckdy chápán jako droga a látka
zdraví poškozující. Vy jste se vydala proti
proudu. Jak na vaše názory reagovali lékaři,
kteří naopak doporučují abstinenci?
My jsme se ale proti proudu nevydali, vždy jsme
chápali alkohol jako drogu, ale ne v množství,
které jsme my propagovali. Alkohol existuje
snad už od počátku lidst va a nemůžeme
předpokládat, že z naší kultury zmizí. Jde o to,
aby lidé pochopili, že je ho nutné pít v malém
množství (ženy 1-2 dl a muži 3-4dl vína denně),
spolu se zdravým životním stylem. Nejde jen

o alkohol, ale o celou filosofii a přístup ke svému
zdraví. Jsou samozřejmě skupiny, které by
alkohol neměly pít vůbec (děti, těhotné ženy,
nemocní a lidé, kteří mají v rodině alkoholiky),
což jsme vždy zdůrazňovali.
Jste milovníkem dobrého jídla a proslýchá
se o vás jako o výborné amatérské kuchařce.
Jakou kuchyni máte nejraději?
Výborné jídlo považuji také za součást naší kultury a velké zpříjemnění našeho života. Je těžké
říct, jakou kuchyni preferuji, obecně dávám
důraz na kvalitní suroviny a na pestrost stravy.
Ráda vařím italskou a asijskou, ale také českou
kuchyni.
Mistrovstvím je správné snoubení jídla
a vína. Máte k určitým jídlům přiřazeny
některé odrůdy vín, nebo se při servisu
rozhodujete na poslední chvíle dle nálady
či chutě?
Je pravdou, že k určitým jídlům se snoubí určité
druhy vína, ale hlavně záleží na tom, aby bylo
víno kvalitní a aby hostům chutnalo. Určitě
k dezertu spíše sladší a k dobrým sýrům spíše
červené. Zúčastnila jsem se jako host profesionálních degustací při vinařských soutěžích
a překvapilo mě, jak i skutečně velcí odborníci
mají velmi různé chuťové prožitky a názory
na kvalitu vína.
Jaká vína upřednostňujete, dáváte přednost
některým odrůdám?
Já preferuji spíše naše svěží bílá suchá vína,
z odrůd mám nejraději Veltlínské zelené a Sauvignon. Obecně dobré víno považuji za svátost,
když si představím, kolik práce, úsilí i rizika je
za každou skleničkou. Jsem šťastná a vděčná
panu prof. Šamánkovi, že jsem se díky studiu
prospěšnosti vína na zdraví naučila nejen trochu
porozumět vínu, ale hlavně že jsem měla možnost získat mnoho přátel a skvělých lidí, kteří se
vinařstvím zabývají.

164 | vinařská oblast Čechy / vinařská podoblast Mělnická a Litoměřická

Hrad Litoměřice
Bývalý gotický hrad, který se po rekonstrukci
proměnil v kulturní centrum, je perlou královského
města Litoměřice. Památka z konce 13. století stojí
přímo v historickém centru, jen pár desítek metrů
od Mírového náměstí. Nákladná rekonstrukce a přestavba s pracovním názvem Svatostánek českého
vinařství proběhla v letech 2007–2011.

Srdcem hradu je expozice Cesta za vínem, mapující
vinařské tradice regionu, které sahají až do dob krále
Karla IV. Expozice umožňuje poznat téma vinařství
v Čechách z mnoha úhlů pohledů. Působivé jsou
nejen velkoformátové fotografie, ale i vyprávění
krále a císaře o zdejších vinicích, audiovizuální hry
a projekce. Nechybějí ani popisky psané Braillovým
písmem. V hradu najdete středověkou kapli, objevenou podobně jako historické sklepení a vstupní

portál náhodně při rekonstrukci, a konferenční sál se
zachovalými gotickými artefakty. Po jeho obvodu si
prohlédnete závěrečnou část výstavy, kde se každá
z devíti zastoupených vinařských oblastí prezentuje
vlastními produkty.
Vína jsou uchovávána v ideálních podmínkách ve vinných sklepech, na něž navazuje degustační místnost
s původní kamennou dlažbou a klenutými stropy. Degustační místnost hradu je vzhledem k ojedinělému
intreiéru jednou z nejhezčích částí historického objektu. Není proto divu, že se zde velké oblibě těší pravidelné řízené degustace vín hlavně z české produkce.

Hrad Litoměřice
Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice
e-mail: programy2@mkz-ltm.cz
tel: 739 394 400
www.hradlitomerice.cz

 obkowiczké zámecké vinařství
L
v Roudnici nad Labem
Rodina Lobkowiczů se pěstování vinné révy a výrobě vína v Roudnici nad Labem věnuje již od roku
1603. Hlavním knížecím a vévodským sídlem rodiny
Lobkowiczů je roudnická rezidence, barokní zámek

s 250 místnostmi vybudovaný na románských základech. Dnes se v zámeckém podzemí rozprostírají
sklepy uznávaného Lobkowizckého zámeckého
vinařství, které vyrábí víno se zachováním tradičních
postupů, s vysokým podílem ruční práce i úctou k jejich charakteru.
Minerální a svěží vína z nejsevernější vinařské podoblasti v Čechách ochutnáte nejenom v jedinečných historických sklepech roudnického zámku, ale v letních
měsících i v malebných vinicích anebo v zámecké
zahradě, kde je k dispozici originální Vinný pavilon
s kompletním sortimentem roudnických vín. U pavi-

lonu se pravidelně konají farmářské trhy, páteční a sobotní večery patří grilování. V zámeckém areálu se
také každoročně pořádá Roudnické vinobraní, oslava
vína, jídla, hudby a tradic litoměřického regionu.
Vína Lobkowizckého zámeckého vinařství během
posledních let získala na vinařských soutěžích četná
ocenění a vinařství si velice si váží toho, že roudnické
Svatovavřinecké bylo podáváno k hlavnímu chodu
při státnickém setkání prezidenta Václava Havla a královny Alžběty II. v roce 1996.

Lobkowiczké zámecké vinařství
Roudnice nad Labem, s.r.o.
Roudnice nad Labem, Zámek 1, 413 01
e-mail: vinarstvi.roudnice@lobkowicz.cz
tel.: 416 837 234
www.lobkowicz.cz
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... a něco navíc
týdenní pobyt

nejvýznamnější

ve vinařské oblasti Čechy

turistické cíle

První část sedmidenního putování strávíte v Praze –
a záleží jen na vás, jak dlouhý váš pobyt bude a zda
si do programu zařadíte k vinařským cílům také historické památky, muzea a další pozoruhodná místa.
Pokud vám vyjde čas k poznání dalších zajímavostí
na českém venkově, pak se vám bude hodit náš itinerář.

Katedrála sv. Víta na Pražském hradě – gotický
chrám, duchovní symbol českého státu. V podzemí
hrobky českých králů a místo, kde jsou uloženy korunovační klenoty.
Malostranské zahrady – komplex palácových zahrad pod Pražským hradem s terasami, schodišti, altány a originální sochařskou výzdobou.

1. den
Praha – Botanická zahrada v Troji (vinice Svatá Klára, vinotéka) – Trojský zámek (historické interiéry, zahrada) –
městská část Vinohrady (vinice Gröbovka, Viniční altán,
ochutnávky, posezení)
2. den
Praha – Pražský hrad (katedrála sv. Víta, Zlatá ulička, Národní galerie) – Královská zahrada (letohrádek
královny Anny) – Svatováclavská vinice (vinice, restaurace) – Malostranské palácové zahrady (bývalé
vinice) – Karlův most (viniční sloup)
3. den
Karlštejn (Výzkumná stanice vinařská, genofond révy
vinné, prohlídky vinic, hrad, několik muzeí) – Starý Plzenec (prohlídka Bohemia Sekt Centra, dvouhodinový program pro skupiny 10 až 45 osob s ochutnávkou sektů)
4. den
Kutná Hora (Vinné sklepy, prohlídky a degustace, historické centrum, chrám sv. Barbory, Muzeum českého
stříbra a středověký důl, Alchymistická dílna, kostnice,
vinařská naučná cyklotrasa) – zámek Kačina (expozice
Národního zemědělského muzea, park)

5. den
Hospital Kuks (historický areál, prohlídka interiérů a zahrad, Galerie vína, sochy M. B. Brauna, obnovený vinohrad) – Jaroměř-Josefov (někdejší vojenská pevnost
Josefov, prohlídka města a podzemních chodeb)
6. den
Dřísy (obnovená Svatováclavská vinice) – Mělník (prohlídka města, zámek, vinotéka a restaurace, prohlídka
vinných sklepů, expozice vinařství v Regionálním muzeu, kostnice a historické podzemí) – Roudnice nad Labem (prohlídka města, zámecké vinařství, galerie)

Trojský zámek v Praze – barokní zámek, inspirovaný
římskými předměstskými vilami, expozice Galerie hlavního města Prahy. V těsné blízkosti zoologická zahrada
a botanická zahrada s přístupnou vinicí Svatá Klára.
Vyhlídkové plavby po Vltavě – okružní plavby cent-

rem Prahy a k Vyšehradu, celodenní plavby k soutoku
dvou největších českých řek Vltavy a Labe.
Stará Boleslav – významné poutní místo, spojené
s mučednickou smrtí sv. Václava. V kostele Nanebevzetí Panny Marie reliéf Madony, takzvané Paládium
země české.
Karlštejn – gotický hrad, založený v roce 1348 českým
králem Karlem IV. jako místo uložení svatých relikvií
a korunovačních klenotů. Unikátní soubor gotických
deskových obrazů, muzeum betlémů, muzeum hodin,
muzeum voskových figurin.
Vlašský dvůr v Kutné Hoře – barokní klášter a bývalá
královská mincovna z přelomu 13. a 14. století, sídlo panovníka při návštěvách kutnohorských stříbrných dolů.
Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře – unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, gotické a renesanční malby.
Zámek Kačina – rozlehlé empírové sídlo, expozice
Národního zemědělského muzea. Historická lékárna,
knihovna, galerie, divadlo a botanická zahrada.
Terezín – vojenská pevnost a město, kde byl během
druhé světové války židovský internační tábor, Muzeum ghetta. Malá pevnost, kdysi vězení pražského
gestapa, nyní památník obětem nacismu.

prodloužený víkend

na kole Polabím

7. den
Litoměřice (prohlídka historického centra, dům Kalich,
hradby, parkány, Jezuitská hvězdárna, prohlídky vinných
sklepů) – Velké Žernoseky (prohlídky vinných sklepů) –
Porta Bohemica – Most (viniční terasy na Hněvíně) – Kadaň (obnovená vinice ve františkánském klášteře)

1. den: Mělník – Hořín – Vliněves – Dolní Beřkovice –
Hněvice – Hošťka – Mastířovice – Brzánky – Roudnice nad Labem
2. den: Roudnice nad Labem – výlet na Říp – Vědomice – Černěves – Lounky – Křešice – Třeboutice –
Litoměřice
3. den: Litoměřice – Radobýl – Žalhostice – Velké Žernoseky – Libochovany – Porta Bohemica
Délka trasy: 75 km

... a něco navíc
Cyklistická trasa vede malebným labským údolím, kolem vinohradů na jeho stráních, přes četná historická
města a úrodnými rovinami kolem bájné hory Říp. Pokud se chcete podívat až na jeho vrcholek k rotundě sv.
Jiří, nechte bicykly dole na parkovišti, svahy Řípu jsou
strmé a na cestách se každý den pohybuje plno pěších
výletníků.
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Na Křížovnickém náměstí na Starém Městě v centru
Prahy, v těsném sousedství Karlova mostu, stojí barokní viniční sloup se sochou sv. Václava, ověnčený
kamennými úponky révy vinné. Připomíná úřad hor
viničních, který na Křížovnickém náměstí sídlil více
než 400 let. Tato instituce obstarávala veškerou administrativu, spojenou s pěstováním révy vinné. Kolem
sloupu jsou fragmenty dlažby z Juditina mostu.
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Co a kdy

ve vinařské oblasti Čechy
VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE
Vinařské Litoměřice je výstava českých a moravských vín s mezinárodní účastí. Jde o nejprestižnější výstavu
českých vín v Čechách. Koná se každoročně během dubna v Domě kultury a na gotickém hradě Litoměřice.
Po oba dva dny výstavy je možné absolvovat řízené degustace. Během druhého dne se můžete zúčastnit doprovodných programů „Víno a pokrmy“ a „Víno a zdraví“.

Kde a kdy: Litoměřice, duben, www.vinarskelitomerice.netstranky.cz

SVÁTEK RŮŽOVÝCH VÍN
Jedním z tradičních vrcholů sezony moravských a českých růžových vín je květnový Svátek růžových vín. Každoročně 1. května v atraktivních prostorách Svatováclavské vinice a Villy Richter v areálu Pražského hradu
nabídnou vinaři k ochutnání i zakoupení svá širokou škálou barev, odstínů, vůní a chutí se vyznačující rosé
vína. Přijďte ochutnat růžová vína v různých podobách (suchá, sladká, cuvée, sekty…) od více než dvaceti
moravských a českých vinařství. Degustaci růžových vín pod širým nebem s působivým výhledem na starou
Prahu pořádá Vinařský fond již od roku 2009.

Kdy a kde: Praha, 1. květen, www.vinazmoravyvinazcech.cz

KARLŠTEJNSKÉ VINOBRANÍ
Ačkoli se říká, že svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní, slavnosti pod známým hradem podobně
jako jinde také kraluje císař Karel IV. Čekají vás ochutnávky karlštejnských vín a burčáku, kulinářské speciality,
přehlídky dobového odívání od gotiky po renesanci, výuka historických tanců, vystoupení polykačů ohně,
fakírů a dvorních mágů, velký královský rytířský turnaj, středověký jarmark a samozřejmě historický průvod.

Kde a kdy: Karlštejn, konec září, www.hrad-karlstejn.cz

SVATOVÁCLAVSKÉ VINOBRANÍ V LOKTI
„Když vchází víno, odcházejí tajnosti“ je motto Svatováclavského vinobraní v Lokti. Srdečně vás zveme první
říjnový víkend do Lokte na tradiční Svatováclavské vinobraní, které se koná na hradě Loket a na náměstí v ulici
T. G. Masaryka. Čeká vás víkend bujarého veselí s rozmanitým programem. Těšit se můžete na dobré víno
a burčák z Čech a Moravy, skvělé jídlo a lahůdky, cimbálovou muziku a zábavu pro dospělé i děti.

Kde a kdy: Loket, začátek října, www.loket.cz

KRÁLOVSKÝ KOŠT PRAHA
Soutěž Král vín od roku 2006 mapuje české a moravské vinařství, každoročně představuje a srovnává vína
na našem trhu. Soutěž provází Královské košty, kde se prezentuje 300 nejlepších vín. Každý rok na podzim se
ve vinotékách a partnerských společnostech pořádají série řízených degustací s patnácti nejlépe ohodnocenými víny včetně Championa a vítězů jednotlivých soutěžních kategorií.

Kdy a kde: Praha, začátek prosince, www.kralvin.cz

WINE PRAGUE
Mezinárodní veletrh vína pro profesionály a odbornou veřejnost se koná v květnu v Praze. Profesionální prostředí a moderní veletržní prostory s dokonalým servisem a všemi potřebnými službami doprovází pestrý doprovodný program v několika degustačních a prezentačních sálech.

Kdy a kde: Praha, začátek května, www.wineprague.com

Gastrofestival Kutná Hora
Oslava dobrého jídla a pití od místních restauratérů v srdci starobylé Kutné Hory. Doprovodný program pro
děti i dospělé. Speciality mezinárodní kuchyně, pokrmy od místních restauratérů, lokální a BIO potraviny,
místní pivo a víno, hudební program. Gastrofestival je jednou z nejvýznamnějších gastronomických slavností
v regionu. Je to oslava dobrého jídla i nápojů – plodů naší země.

Kdy a kde: Kutná Hora, konec května, www.gastrofestkh.wixsite.com/mysite
Svátek růžových vín

Wine Prague

Mělnické vinobraní

VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE

Pardubický festival vína

KRÁLOVSKÝ KOŠT PRAHA

PARDUBICKÝ FESTIVAL VÍNA
Během víkendu na konci srpna patřívají Pardubice milovníkům vína. Festival pořádaný na místním zámku je
oslavou a zároveň mohutnou osvětou vína; jeho součástí je stejnojmenná soutěž vín, ochutnávky desítek vinařů provází bohatý doprovodný program a hlavně vinařská noc s ohňovou show.

Kde a kdy: Pardubice, konec srpna, www.pardubickyfestivalvina.cz

MĚLNICKÉ VINOBRANÍ
Slavnosti vína se v Mělníku pořádají již od roku 1911. Při třídenním vinobraní ochutnáte burčák a vína místních vinařů a zároveň poznáte starobylé město nad soutokem Labe a Vltavy s jeho historickými památkami.
Multižánrový program nabízí tradiční průvod Karla IV., pouliční divadla, koncerty, pohádky, gastronomické
speciality, jarmark i pouťové atrakce. Vyvrcholením programu bývá sobotní noční ohňostroj.

Kdy a kde: Mělník, září, www.vinobranimelnik.cz

VINOBRANÍ NA KUKSU
Zveme vás na Vinobraní na Kuksu, které se již stalo tradicí a příležitostí k setkání s dobrými lidmi a dobrým
vínem. Opět poteče víno po kaskádovém schodišti jako za dob hraběte Šporka, ochutnat budete moci víno
od více jak třiceti vinařství a nebude chybět doprovodný program.

Kde a kdy: Kuks, září, www.vinobranikuks.cz

SVATOVÁCLAVSKÉ VINOBRANÍ
Areál Svatováclavské vinice a Villa Richter hostí na konci září tradiční Svatováclavské vinobraní. K ochutnání
budou vzorky významných českých a moravských vinařství a nebude chybět ani burčák, hudba a spousta jídla.

Kde a kdy: Praha, konec září, www.villarichter.cz
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Kompletní přehled vinařských akcí na www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Legenda:

Klášterní vinné sklepy Litoměřice – Agrofrukt Kamýk
Litoměřice, Velká Dominikánská 11, 412 01, tel.: 416 732 829
e-mail: agrofruktkamyk@seznam.cz

Název vinařského zařízení
vinařská obec, adresa zařízení, PSČ, telefony
e-mail a webové stránky

Mgr. Jitka Hrdličková
Litoměřice, Velká Dominikánská 19, 412 01, tel.: 724 067 984
e-mail: hrdlickjitka@seznam.cz

Certifikované vinařství

Certifikované ubytování s vinařskou tematikou

Certifikovaný vinný sklep

Certifikovaná restaurace s vínem

Certifikovaná vinotéka

Občerstvení – zařízení má ve stálé nabídce nebo
na objednání možnost studeného či teplého občerstvení.

Vinný sklep – posezení přímo v prostorách vinného
sklepa nebo lisovny s možností degustace vín a občerstvením.

Pravidelná provozní doba – zařízení má pravidelnou otevírací dobu.

Vinotéka – specializovaný obchod s vínem s nabídkou zejména tuzemského lahvového vína, firemní
prodejny vín, obecní vinotéky atd.

Nepravidelná provozní doba – návštěvu zařízení
je potřeba nejdříve telefonicky domluvit.

Ubytování – hotel, penzion, popř. jiné ubytování
přímo spojené s prostorami vinařství či vinného
sklepa.

Služby vinařské turistiky jsou řazeny abecedně dle vinařských obcí a názvu zařízení.

Březno

Služby vinařské turistiky – vinařská podoblast Litoměřická
Vičické vinařství Mikulášek
Březno, Vičice 15, 438 01, tel.: 774 169 911, 724 481 084
e-mail: info@vinarstvimikulasek.cz, www.vinarstvi-mikulasek.cz

Chlumčany

Vinařství Němeček
Březno, Čechova 330, 431 45, tel.: 731 488 176, 736 773 589
e-mail: vinarstvinemecek@gmail.com, www.vinarstvinemecek.cz

Bývalý gotický hrad pocházející ze 13. století slouží jako multifunkční centrum. Srdcem hradu
je moderní expozice nazvaná Cesta za vínem, která je turistickou atrakcí nejen pro milovníky
dobrého vína. Součástí hradu je konferenční sál,
reprezentační salonek, výstavní prostory, Hradní restaurace, degustační místnost, kde jsou pravidelně
pořádány řízené degustace, a certifikovaný sklep
s archivem vín.

Litoměřice, Tyršovo náměstí 68, 412 01
tel.: 416 536 155
e-mail: recepce@litomerice-info.cz
www.hradlitomerice.cz
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Lovosice

České vinařství Chrámce s.r.o.
Most, Chrámce 32, 434 01, tel.: 476 110 325, 603 383 846
e-mail: info@ceske-vinarstvi.cz, www.ceske-vinarstvi.cz
Jiří Puc – BELA MOST
Most, Alej Boženy Němcové 329, 434 01, tel.: 476 106 666, 476 106 667
e-mail: info@belamost.cz, www.belamost.cz
Rozmarná vinotéka
Most, Chomutovská 2229/28, 434 01, tel.: 776 879 794
e-mail: info@rozmarnavinoteka.cz, www.rozmarnavinoteka.cz
Vinárna U Divocha
Most, Budovatelů 382, 434 01, tel.: 476 441 315, 603 820 535
e-mail: info@ceske-vinarstvi.cz, www.ceske-vinarstvi.cz
Vinotéka VINOFOL Most
Most, Kabátnická 1701, 434 01, tel.: 606 706 046
e-mail: vinofol@vinofol.cz, www.vinofol.cz/vinoteky
Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem, s.r.o.
Ve vínech z Lobkowiczkého zámeckého vinařství Roudnice nad Labem se odráží charakter nejsevernější české vinařské podoblasti. Typickými představiteli těchto minerálních a svěžích vín jsou
Ryzlink rýnský, Müller Thurgau či Sylvánské zelené. Tradičně ceněna jsou červená vína připravována metodou neřízeného kvašení v otevřených
kádích a následně zrající výhradně v dubových sudech – Pinot Noir, Svatovavřinecké či nová odrůda
Fratava. Lobkowiczké vinařství Roudnice zpracovává výhradně hrozny z vlastních vinic umístěných
v meandru řeky Labe.

Roudnice nad Labem, Zámek 1, 413 01
tel.: 416 837 234
e-mail: vinarstvi.roudnice@lobkowicz.cz
www.lobkowicz.cz
Vinařství Podrábský
Roudnice nad Labem, Dr. Slavíka 1322, 413 01, tel.: 733 466 979
e-mail: janpodrabsky@email.cz, www.vinarstvi-podrabsky.cz
Vinotéka Ráj Vína Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem, Arnoštova 96, 413 01, tel.: 606 820 038
e-mail: vinoteka.rajvina.rce@seznam.cz, www.rajvinaroudnice.cz
Třebívlice

Vinařství – výrobce vína, je u něj možné zakoupit
víno, většinou s možností degustace nabízeného
vína.

Litoměřice

Charlie-VinumCelebratum
Lovosice, Lovošská E129, 410 02, tel.: 775 517 122
e-mail: stejskalkarel@gmail.com, www.vinumcelebratum.cz
Zdeněk Vybíral – Vinařství Sv. Tomáše Malé Žernoseky
Malé Žernoseky, Nová, 410 02, tel.: 605 256 507
e-mail: zdenek.vybiral@vinarstvisvtomase.cz, www.vinarstvisvtomase.cz

Ostatní služby vinařské turistiky

Hrad Litoměřice

Čajovna – vinotéka Lovosice
Lovosice, Václavské náměstí, 410 02, tel.: 777 185 788
e-mail: obchod@peknavinazcech.cz, www.peknavinazcech.cz

Most M. Žernoseky

Zařízení, která splnila kriteria certifikace služeb vinařské turistiky realizované Národním vinařským centrem
a Nadací Partnerství. Jedná se o zařízení, která reprezentují to nejlepší z vinařské turistiky v Čechách.
Více o certifikaci na www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Vinařství pod Sedlem s.r.o.
Litoměřice, Horní Chobolice 6, 411 45, tel.: 603 502 131
e-mail: info@vinarstvipodsedlem.cz, www.vinarstvipodsedlem.cz

Roudnice nad Labem

Certifikované služby vinařské turistiky

Wilomenna Vinařství Pod Chlumem s.r.o.
Chlumčany, Chlumčany u Loun 5, 439 03, tel.: 601 267 286
e-mail: obchod@vinitor.cz, www.wilomenna.cz

vinných sklepů a vinoték
Litoměřice

seznam vinařství,

Zámecké vinařství Třebívlice s.r.o.
Třebívlice, Masarykova 200, 411 15, tel.: 733 532 096
e-mail: info@johannw.com, www.johannw.com
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Kralupy n .V.

Vinotéka Sommelier Kralupy
Kralupy nad Vltavou, Fibichova 464, 278 01, tel.: 777 238 085
e-mail: vinotekakralupy@seznam.cz

Hrabkovský Pavel
Velké Žernoseky 92, 412 01, tel.: 606 750 343
e-mail: eelinkaa@centrum.cz

Galerie vín Siduri
Kuks, Hospital Kuks 81, 544 43, tel.: 608 113 020
e-mail: siduri@siduri.cz, www.siduri.cz

Rodinné vinařství Mikulenkovi
Velké Žernoseky 17, 412 01, tel.: 777 153 743, 774 001 890
e-mail: vinarstvi@mikulenkovi.cz, www.mikulenkovi.cz

Dýmky-doutníky-víno
Kutná Hora, Barborská 36, 284 01, tel.: 327 511 134, 776 134 200
e-mail: dymkydoutnikyvino@seznam.cz, www.dymky-doutniky-vino.cz

Žernosecké vinařství s.r.o.

Rodinné vinařství Hanuš
Kutná Hora, Kaňk, 28404, tel.: 733 505 378, 603 813 894
e-mail: objednavky@vinohanus.cz, www.vinohanus.cz

Velké Žernoseky 1, 412 01
tel.: 416 747 128
e-mail: info@zernosecke-vinarstvi.cz
www.zernosecke-vinarstvi.cz
Novozámecké vinařství – Martin Benda
Zahrádky, Karasy, 471 01, tel.: 773 606 171
e-mail: novozamecke.vino@seznam.cz

Kuks

Víno Podskalák
Ústí nad Labem, Lidické náměstí 5, 400 01, tel.: 603 475 038
e-mail: info@vinopodskalak.cz, www.vinopodskalak.cz

Společnost Žernosecké vinařství s.r.o. byla založena 1. dubna 1995 a plynule navázala na výrobní činnost Šlechtitelské stanice vinařské ve Velkých Žernosekách. V současné době společnost obhospodařuje 31 hektarů viničních ploch a roční výroba je v průměru 180 000 lahví 0,75 l.
Po rozsáhlé opravě zámku a rekonstrukci celého
areálu vinařství rozšířila společnost svou činnost
o degustace vína, firemní posezení při víně a další
společenské akce pro přátele českého vína z Velkých
Žernosek. Přímo v areálu zámku poskytujeme také
ubytování.

Zahrádky

vinných sklepů a vinoték

Kutná Hora

Velké Žernoseky Ústí n. Labem

seznam vinařství,

Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.
Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. jsou rodinnou společností, která si dala do vínku obnovit zašlou slávu a dlouholetou tradici pěstovaní révy na Kutnohorsku. První písemná zmínka o vinařství na Kutnohorsku pochází z Kosmovy kroniky z roku 1101. V Kutné Hoře a okolí firma
pěstuje révu na 54 ha vinohradů na tratích U všech
svatých, Pod chrámem sv. Barbory, Nad kapličkou,
U borku a Na příčce. Hrozny produkuje také na 0,5
ha obnoveného vinohradu Nad zámkem v Kuksu.
Zdejší vína jsou plná, minerální a kořenitá.

Kutná Hora, Jiřího z Poděbrad 288, 281 04
tel.: 739 649 987, 736 536 488
e-mail: daniel.szlendak@vinokutnahora.cz
www.vinokutnahora.cz
Vinotéka U Kamenného domu
Kutná Hora, Václavské náměstí 176, 284 01, tel.: 327 516 757, 777 722 704
e-mail: vitiskh@tiscali.cz, www.vinokh.cz

Miloslav Doležal
Chrudim, Čs. partyzánů 26, 537 01, tel.: 724 066 042
e-mail: milosdodo@tiscali.cz
VINOTÉKA HYPER ALBERT
Chrudim, SNP, 537 01, tel.: 603 815 788
e-mail: radek.halouzka@seznam.cz

Jeviněves

Jeviněvské vinařství
Jeviněves, Pod vinohrady 42, 277 05, tel.: 732 539 435, 602 318 462
e-mail: info@jevinevskevinarstvi.cz, www.jevinevskevinarstvi.cz

Karlštejn

Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně
Karlštejn 98, 267 18, tel.: 311 681 131, 702 087 740
e-mail: z.benes@vurv.cz, www.vurv.cz

Kly

Vinotéka U Fíka
Chrudim, Opletalova 16, 537 01, tel.: 736 764 048
e-mail: vitezstrajt@seznam.cz

Vinařství David Chocholatý
Kly, Dolní Vinice 42, 277 41, tel.: 702 173 519
e-mail: d.chocholaty@winefest.cz, www.chocholaty.cz
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Žáček Jozef
Kutná Hora, Slavíkova 575, 284 01, tel.: 604 282 717, 731 580 363
e-mail: jozef.zacek@seznam.cz, www.vinarstvizacek.cz
Bc. Luděk Vondrák-vinařství
Mělník, Štorchova stezka 651 a 1477, 276 01, tel.: 315 670 205, 737 153 293
e-mail: lvondrak@seznam.cz, www.vino-melnik.cz
Česká zemědělská univerzita – Školní zemědělský podnik Lány
Mělník, Chloumecká 1717, 276 01, tel.: 731 117 242
e-mail: weitosch@lany.czu.cz, www.lany.czu.cz
CHATEAU MĚLNÍK
Mělník, Svatováclavská 19/16, 276 01, tel.: 733 776 568, 317 070 154
e-mail: vinarstvi@lobkowicz-melnik.cz, www.lobkowicz-melnik.cz
Mělnické vinařství Kraus
Mělník, Přístavní 1282, 276 01, tel.: 315 670 062
e-mail: info@vinarstvi-kraus.cz, www.vinarstvi-kraus.cz
Školní statek Mělník
Mělník, Na Polabí 411, 276 01, tel.: 315 636 235, 606 633 591
e-mail: statek@zas-me.cz, www.zas-me.cz
Vinařství Bettiny Lobkowicz Mělník
Mělník, Plavební 754, 276 01, tel.: 315 622 108
e-mail: turkovicova@lobkowicz-vinarstvi.cz, www.lobkowicz-vinarstvi.cz
Vinařství Pavel Chorouš
Mělník, Italská 2190, 276 01, tel.: 777 628 826
e-mail: pavel.chorous@seznam.cz, www.ujestera.cz
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Mělník

Domousnice

Zámecké vinařství Jiřího Munzara
Domousnice 1, 294 48, tel.: 722 217 163
e-mail: info@vinarstvimunzar.cz, www.vinarstvimunzar.cz

Chrudim

Služby vinařské turistiky – vinařská podoblast Mělnická

Vinotéka u sv. Barbory
Kutná Hora, Husova 144, 284 01, tel.: 739 267 230
e-mail: info@vinoteka-kutnahora.cz, www.vinoteka-kutnahora.cz

Obchod vínem U vinic
Praha-Vysočany, Pešlova 132/8, 190 00, tel.: 603 903 002
e-mail: obchodvinemuvinic@centrum.cz, www.obchodvinemuvinic.cz

VINOGRAF Bar & Blog
Praha - Malá Strana, Míšeňská 68/8, 118 00, tel.: 604 705 730, 257 531 925
e-mail: bar@vinograf.cz, www.vinograf.cz

Vinařské družstvo sv. Václav
Praha-Vysočany, Prosecká, 190 00, tel.: 604 644 746
e-mail: info@machalka.cz, www.machalka.cz

Galerie vín Na Hanspaulce
Praha-Dejvice, Na Hanspaulce 25, 160 00, tel.: 604 242 576
e-mail: galvin@centrum.cz

Vinařství Kvíc
Slaný, Revoluční 19, 274 01, tel.: 312 525 871, 606 620 682
e-mail: petr.rychtarik@vinarstvikvic.cz, www.vinarstvikvic.cz

ČSZ ZO Vinice Modřany
Praha-Modřany, Chuchelská 1, 143 00
e-mail: syka@modranskavinice.com, www.modranskavinice.com

Vinotéka U Jana Amose
Slaný, Komenského náměstí 690, 274 01, tel.: 775 601 128
e-mail: matousek@vinobohemia.com, www.vinobohemia.com

Podivínka
Praha-Modřany, Pejevové 3129, 143 00, tel.: 603 455 625
e-mail: postmaster@vino-podivin.cz, www.vino-podivin.cz

Vinotéka U Velvarské brány
Slaný, Masarykovo náměstí 138, 274 01, tel.: 603 255 872
e-mail: zima@slany.cz, www.uhrusky.cz

Vinotéka U Vojtěcha
Praha-Modřany, Plovdivská 3400, 143 00, tel.: 606 659 920
e-mail: vinotekauvojtecha@seznam.cz

Vinotéka Viničná
Štětí, Nové náměstí 710, 411 08, tel.: 723 285 227
e-mail: vinotekavinicna@seznam.cz, www.vinotekavinicna.webnode.cz

BACARO ENOTECA s.r.o.
Praha-Vinohrady, Vinohradská 86/111, 130 00, tel.: 733 133 144, 735 703 478
e-mail: bacaro@bacaro.cz, www.bacaro.cz
Gallery Winery Máneska
Praha-Vinohrady, Mánesova 57, 120 00, tel.: 267 314 820
e-mail: gallerywinery@seznam.cz, www.gallerywinery.cz
Sklep Grébovka
Praha-Vinohrady, Havlíčkovy sady, 120 00, tel.: 774 803 293
e-mail: sklepgrebovka@seznam.cz, www.sklepgrebovka.cz
U Venouše
Praha-Vinohrady, Sázavská 25, 120 00, tel.: 777 104 060
e-mail: uvenouse@seznam.cz, www.uvenouse.cz

České vinařské závody a.s.
Praha 4, Bělehradská 7, 140 16, tel.: 222 564 340, 737 207 708
e-mail: obchod@cvz.cz, www.cvz.cz
Vinné sklepy Chomutov s.r.o.
Chomutov, Lipská 2023, 430 01, tel.: 474 628 454
e-mail: vino.chomutov@vineco.cz, www.vineco.cz
Vinný dvůr Úvaly
Úvaly, Kollárova 733, 250 82, tel.: 606 600 044
e-mail: milos.palek@iex.cz, www.vinnydvuruvaly.cz
Zdroj – registrované subjekty na www.vinazmoravyvinazcech.cz

Poznámky:

VÍNO HRUŠKA – Vinotéka a vinný bar Rosé
Praha-Vinohrady, Sázavská 748/24, 120 00, tel.: 702 551 819
e-mail: rose@vinohruska.cz, www.vinnybarrose.cz
Vinotéka a kavárna Korunní 105
Praha-Vinohrady, Korunní 105, 130 00, tel.: 728 315 612
e-mail: korunni105@seznam.cz, www.vinoteka-korunni105.cz
Vinotéka Cellarius – Budečská
Praha-Vinohrady, Budečská 29, 120 00, tel.: 222 515 243, 603 156 668
e-mail: budecska@cellarius.cz, www.cellarius.cz
Vinotéka Ve dvoře
Praha-Vinohrady, Belgická 35, 120 00, tel.: 777 560 650, 224 252 449
e-mail: vanek@vinokosik.cz, www.vinoteka-vedvore.cz
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Štětí
St. Plzenec

BOHEMIA SEKT, s.r.o.
Starý Plzenec, Smetanova 220, 332 02, tel.: 377 197 111, 377 197 165
e-mail: obchod@bohemiasekt.cz, www.bohemiasekt.cz

Praha

Vinařství Salabka
Praha-Troja, K Bohnicím 57/2, 171 00, tel.: 778 036 602
e-mail: vinarstvi@salabka.cz, www.salabka.cz

Služby vinařské turistiky – vinařství mimo vinařské podoblasti

Chomutov

Trojský sklep
Praha-Troja, Povltavská 44, 171 00, tel.: 721 863 464
e-mail: trojsky.sklep@gmail.com, www.trojskysklep.cz

Úvaly

Botanická zahrada hl. m. Prahy
Praha-Troja, Pod Havránkou 7, 171 00, tel.: 234 148 153, 734 514 310
e-mail: vinoteka@botanicka.cz, www.botanicka.cz

Praha

Vinařství Válkovi
Mělník, Viniční usedlost Turbovice - Skuhrov 18, 277 11, tel.: 606 533 464
e-mail: info@vinarstvi-valkovi.cz, www.vinarstvi-valkovi.cz

Slaný

Mělník

vinných sklepů a vinoték

Praha

seznam vinařství,
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informační centra

Poznámky:

Vinařská podoblast LITOMĚŘICKÁ
Městské informační centrum Litoměřice
Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01, tel.: 416 732 440
e-mail: info@litomerice.cz, www.litomerice-info.cz

Informační středisko města Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1, 400 01, tel.: 475 271 700
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz, www.usti-nad-labem.cz

Centrum rozvoje turismu Mostecka
Most, Radniční 1, 434 01, tel.: 476 105 314
e-mail: info@imostecko.cz, www.imostecko.cz

Informační centrum Roudnice nad Labem
Roudnice n. L., Arnoštova ul. 88, 413 01, tel.: 412 871 501
email: infocentrum@vyletnarip.cz, www.vyletnarip.cz

Informační centrum Kadaň
Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01, tel.: 474 319 550
e-mail: galerie@mesto-kadan.cz, www.mesto-kadan.cz

Vinařská podoblast Mělnická
Turistické informační centrum Mělník, Mělnické kulturní centrum, o.p.s.
Mělník, Legionářů 51, 276 01, tel.: 602 679 552
e-mail: infocentrum@mekuc.cz, www.ticmelnik.cz

Infocentrum Slaný
Slaný, Velvarská 136/1, 274 01, tel.: 312 523 448
e-mail: ic@infoslany.cz, www.infoslany.cz

Informační centrum Kutná Hora
Kutná Hora, Sankturinovský dům, Palackého náměstí 377, 284 01, tel.: 327 512 378
e-mail: infocentrum@kh.cz, www.guide.kh.cz

Informační středisko Benátky nad Jizerou
Benátky nad Jizerou, Zámek 50, 294 71, tel.: 326 316 102
e-mail: infocentrum@benatky.cz, www.is.benatky.cz

Městské informační centrum Kolín
Kolín 1, Na Hradbách 157, 280 02, tel.: 321 712 021
e-mail: mic@mukolin.cz, www.infocentrum-kolin.cz

Pražská informační služba
Praha 5, Arbesovo náměstí 70/4, 150 00, tel.: 221 714 444
e-mail: tourinfo@pis.cz, www.prague.eu

Úřad městyse Karlštejn
Karlštejn 185, 267 18, tel.: 311 681 213
e-mail: info@obeckarlstejn.cz, www.mestys-karlstejn.cz
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Připijme si
a podporujme vína
v národních barvách!
Lehký Veltlín, vyzrálejší Ryzlink rýnský
nebo některá z našich dalších odrůd?
Nechte se inspirovat víny z Moravy
a víny z Čech a přijeďte za našimi vinaři
pro nezapomenutelné zážitky.

Na život jako víno!

Pijte zodpovědně

