
MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY 
A SKLEPNÍ ULIČKY

Poznávat víno během 
výletování? Od toho jsou tu 
Moravské vinařské stezky. 1200 
kilometrů cykloturistických 
tras spojil 20letý projekt do 
10 okruhů. Vše propojuje 245 
km dlouhá páteřní Moravská 
vinná stezka. Putujte pěšky i na 
kole a dopřejte si košt doslova 
napříč regionem. Objevujte 
vinařské vísky s typickou 
sklepní architekturou, památky 
UNESCO i folklór. Na vlastní pěst 
či na některé oblíbené sportovní 
akci jako Tour de burčák po 
Kyjovsku. 

A o sklepních uličkách a búdách 
už jste slyšeli? Místa na konci 
vesnice, kde lišky dávají dobrou 
noc… a vinaři šenkují lahodný 
mok. Pojďte degustovat! 

Třeba do Blatnice pod 
Sv. Antonínkem → 3  k samým 
pramenům vinařství. Malebná 
vesnička s titulem Burgundsko 
Moravy posílala víno po Evropě 
už ve 13. století. Naplno si užijete 
místní tradice v červnu na pouti, 
v listopadu na hodech. Během 
sezóny tu drží v památkové 
rezervaci vinných sklepů Pod 
Starýma horama službu.  

Fenomén služby otevřených 
sklepů vyznávají i v dalších 
větších vinařských obcích. Díky 
tomu ochutnáte lokální víno bez 
ohlášení po celou hlavní sezónu. 
Otevřeno má vždy nejméně 
jeden sklep. Sklepních uliček 
jsou desítky, nechte se zlákat 
jejich autentickým půvabem. 

ZA VÍNEM 
NA JIŽNÍ MORAVĚ

Vlije Ti energii do žil!

Vydala Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.
ve spolupráci s DMO a TIC na jižní Moravě

Projekt “Posílení marketingových aktivit a rozvoj nabídky 
destinace Jižní Morava” byl realizován za přispění 
prostředků státního rozpočtu České republiky z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj.

© Jižní Morava – fotobanka, autoři: Vinařství Lahofer, Salon 
vín ČR, Czech Tourism - Aleš Motejl 
Při výletování po jižní Moravě nechte starosti a auto doma
- sveze vás www.idsjmk.cz

        jizni-morava.cz            
Jižní Morava
southmoravia

Kde najdete více informací?
1. nzm.cz/muzeum-vinarstvi-zahradnictvi-a-krajiny-valtice
2. znovin.cz/loucky-klaster-ve-znojme

vinazmoravyvinazcech.cz
3. vinariblatnice.cz

vinarske.stezky.cz
4. vocznojmo.cz

saldorfske-sklepy.cz
5. vrbice.cz

modrehory.cz
mladivinari.cz

6. salonvin.cz
rmm.cz

7. obec-petrov.cz/plze
bzenec.cz
jizdakralu.cz

http://www.idsjmk.cz
http://jizni-morava.cz
https://www.facebook.com/TheSouthMoravia
https://www.ccrjm.cz/pro-partnery-a-media/propagacni-materialy/
http://nzm.cz/muzeum-vinarstvi-zahradnictvi-a-krajiny-valtice
http://znovin.cz/loucky-klaster-ve-znojme
http://vinazmoravyvinazcech.cz
http://vinariblatnice.cz
http://vinarske.stezky.cz
http://vocznojmo.cz
http://saldorfske-sklepy.cz
http://vrbice.cz
http://modrehory.cz
http://mladivinari.cz
http://salonvin.cz
http://rmm.cz
http://obec-petrov.cz/plze
http://bzenec.cz
http://jizdakralu.cz


Jaký zvolit přívlastek pro 
moravská vína? Neopakovatelná! 
A optikou celosvětového srovnání 
je unikátní zdejší druhová 
rozmanitost. K té velkým dílem 
přispívají malí vinaři. Řadu odrůd 
vyšlechtili místní přímo na 
Moravě. Nejvýznamnější vinařská 
oblast ČR leží okolo 49. 
rovnoběžky podobně jako 
proslulá Champagne. Táhne se 
od Znojma po Uherské Hradiště 
a tvoří ji kvarteto podoblastí: 
Znojemská, Mikulovská, 
Velkopavlovická a Slovácká. 

Vegetační období je o fous 
kratší než v jižní Evropě, ale 
bohatství chutí je přesto pestré. 
Ideální pro odrůdy
s pozdním vyzráváním hroznů! 
Pomalé zrání koncentruje 

v hroznech víc aromatických 
látek. Moravě vévodí Veltlínské 
zelené a Müller Thurgau, Ryzlink 
rýnský i vlašský, Rulandské šedé  
a Frankovka. Ano, dominují bílá 
vína se sympatickým spektrem 
vůní a kořenitosti. Ale pozor, 
začínají se sebevědomě 
prosazovat i červená.

Morava je územím s nejstarší 
vinařskou tradicí u nás i dle 
archeologů – už od 2. století 
a základny římských legií, která 
pobývala u Mušova. Nejen o tom 
se dozvíte ve valtické pobočce 
Národního zemědělského 
muzea → 1 . Provádí zde 
poutavě historií vinařství, 
zahradnictví a krajiny 
i bohatstvím fenomenálního 
Lednicko-valtického areálu.

Jediný doušek vína umí 
rozpoutat fantazii básníků 
i vášnivé debaty sommelierů. 
Není to jen módní hit, vinařství 
má u nás více než 2000 let 
starou tradici. Patří k vyhlášeným 
v Evropě i ve světě už od 
středověku.

Znáte značku Vína z Moravy, vína 
z Čech? Ta zaručuje náš domácí 
původ hroznů. Mnozí vínomilci 
při výběru láhve nedají dopustit 
na značku Vína originální 
certifikace - VOC. Garantuje 
kvalitu a autenticitu, v ní se pojí 
jedinečný charakter podnebí, 
půdy a odrůdy ve spojení 
s uměním vinařů dané lokality. 

Holdujete vinařské turistice? 
Koukněte do bedekru TOP 
vinařský cíl, za kvalitu tipů ručí 

odborníci z vinařské branže. 
Mezi jinými vyniká Loucký 
klášter ve Znojmě → 2 . Dříve 
domov Strahovské knihovny, 
dnes Muzeum vinařství a 
bednářství. A chrám degustací! 
Národní kulturní památka je 
zároveň sídlem Znovínu.

Světové ceny sbírá i vinařská 
architektura. Třeba unikátní 
reprezentativní sídlo Lahoferu 
v Dobšicích architektů Chybík + 
Krištof. Jejich dílem je i Enotéka 
ve Znojmě s největší českou 
degustační místností by the 
glass. Josef Pleskot navrhl 
v Popicích budovu Sonberku, 
kde střecha odkazuje na pohyb 
révy v letním vánku. Obelisk 
architektů AiD team u Valtic zase 
hledal inspiraci v antice. 

VÍNO VŠEMI SMYSLY

O VÍNĚ Z NEJSLUNNĚJŠÍ 
ČÁSTI MORAVY



Dominantou Mikulovské 
vinařské podoblasti je 
vápencové bradlo Pálavy. Rodí 
znamenitý Ryzlink vlašský 
i rýnský, Rulandské šedé 
i modré. Orientujete se při 
výběru vína dle certifikací? 
Všechny chutě nabízí vína 
značek VOC Mikulovsko, VOC 
Pálava a VOC Valtice. 

Městské klenoty podoblasti se 
jmenují Mikulov a Valtice. Oba 
místní zámky jsou organicky 
propojené vinnou tematikou. 
V mikulovském zajděte na 
nejrozsáhlejší tuzemskou 
vinařskou expozici Víno napříč 
staletími.

A valtický zámek? Nezůstává 
pozadu ani o bobuli. 
Rezidence Lichtenštejnů 
zve do opulentních interiérů 
i do sklepení. Není vůbec 
nehostinné – celoročně 

otevřený degustační chrám 
Salon vín ČR ← 6  láká na nej 
moravská a česká vína. Kolekci 
každoročně sestavuje prestižní 
Salon vín – národní soutěž vín 
ČR. Přihlášená vína musí být 
výhradně z domácích hroznů 
a projít systémem nominačních 
výstav. Nejlepší stovka má právo 
na označení lahví zlatou medailí 
Salonu. V rámci degustačních 
programů koštujte volně či 
v doprovodu sommeliera.

V souvislosti s kořeny vinařství 
u nás už byla řeč o Římanech. 
Fascinující příběh vám povypráví 
Návštěvnické centrum 
Mušov – Brána do Římské říše 
v Pasohlávkách. Mimořádnou 
archeologickou lokalitu 
představuje neotřele.

ZNOJEMSKÁ 
VINAŘSKÁ PODOBLAST

MIKULOVSKÁ 
VINAŘSKÁ PODOBLAST

Znojemsko je královstvím 
aromatických bílých vín 
a kolébkou vinařské turistiky. 
Složení půdy a klima vyhovují 
i odrůdám jako Rulandské šedé 
a bílé. Podíl modrých odrůd je 
menší, o to větší se těší slávě – 
už jste ochutnali třeba proslulou 
kounickou Frankovku? 

Centrem podoblasti je královské 
město Znojmo ← 4 . V 
sezóně z něj vyjíždí několikrát 
denně Vinobus. Za atraktivním 
projektem stojí VOC Znojmo. 
Po cestě dlouhé 45 km poznáte 
znojemské vinice, sklepy 
i proslulé sklepní uličky. Na 
7 místech ochutnáte špičková 
vína – jako v srdci národního 
parku Podyjí na slavné vinici 
Šobes, jedné z nejlepších 
evropských vinic. 

Největší a rozhodně okouzlující 
sklepní uličku Znojemska 
najdete v Novém Šaldorfu-
Sedlešovicích. 200 malebných 

sklepů vykopali v průběhu 6 
století. Areál Modrých sklepů 
získal jméno po zvláštním 
pískovci s obsahem jílu 
modrošedé barvy. Zdejší vinaři 
se sdružili do spolku Šaldorfské 
sklepy. Co je spojuje? Výborná 
vína! Na akci Kopání písku 
uvidíte dřinu, která je k hloubení 
sklepa zapotřebí.

Zážitkem z jiného soudku je 
Malovaný sklep v nedalekém 
Šatově vyzdobený fantaskními 
malbami od trpaslíků po mořské 
panny. Rodák Appeltauer na 
nich pracoval 36 let i poté, co 
přišel ve válce o ruku. 



VELKOPAVLOVICKÁ
VINAŘSKÁ PODOBLAST

SLOVÁCKÁ
VINAŘSKÁ PODOBLAST

Velkopavlovická podoblast 
patří k nejslunnějším místům 
ČR. Odrůdám vládne Veltlínské 
zelené, na paty mu šlape 
Frankovka a Svatovavřinecké. 
Ve Velkých Pavlovicích 
vyšlechtili odrůdu André... ano, 
oblast proslavila červená vína! 

Mikroregionu Bořetic, Kobylí, 
Němčiček, Velkých Pavlovic 
a Vrbice se dokonce říká Modré 
Hory, pyšní se VOC certifikací. 
Modré hrozny dominují, vínem 
tu žijí. Velké Pavlovice lákají 
na moderní „opilé sklepy“, 
ve Vrbici → 5  na vás čeká

 

7patrový kopec sklípků jako 
z pohádky. 

A v Kobylí objevíte 
bezbariérovou rozhlednu 
Stezku nad vinohrady 
i láskyplně opečovávané 
obecní muzeum. Vinařské 
Hustopeče s kuriózní sochou 
vinné kvasinky se proslavily 
mandloněmi. Vystoupejte ke 
vzácnému sadu a rozhledně 
nad obcí, výhled do kraje je 
nezapomenutelný. Stejně jako 
jarní Slavnosti mandloní a vína. 
Záplava růžových květů, dobré 
víno a oslava jara v jednom!

Vinařské řemeslo na jižní 
Moravě jen tak ne(s)končí. 
Spolek Mladí vinaři založili 
přátelé, kteří nadšeně vyrábí 
víno a ještě jim nebylo 40. 
Rodové tradice nahlížejí optikou 
zkušeností ze světa. Sídlí ve 
Velkých Němčicích, ale sdružují 
i vinaře z ostatních podoblastí. 

Vinice Slovácké podoblasti mají 
ve vínku úctyhodně různorodé 
přírodní podmínky. Paleta vín 
je proto pestrá jako slovácká 
krajina. Odrůdám vládne Ryzlink 
rýnský, Chardonnay a doma 
jsou tu i modré odrůdy jako 
Cabernet Moravia zrozený 
v Moravské Nové Vsi. V Blatnici 
pod Svatým Antonínkem 
ochutnejte legendárního 
Blatnického Roháče. 

Víno na každém kroku potkáte 
v Bzenci. Třeba v labyrintu 
sklepů pod zdejším zámkem! 
Vychutnáte si Bzeneckou lipku 
pojmenovanou po tisícileté 
lípě v zámeckém parku. A za 

krásným výhledem vystoupejte 
vinohradem na návrší, ke kapli 
sv. Floriána a Šebestiána. 
Čarokrásné sklepy v Petrově → 
7  hloubili vinaři od 15. století. 

80 barokních sklepů areálu 
Plže má půvabnou modrou 
podrovnávku i slovácké 
ornamenty. Tvoří ulicovou 
zástavbu se dvěma náměstíčky 
a patří mezi nejpůvabnější na 
Moravě. Prušánky mají také 
svou vesničku vinných sklepů. 
Areál Nechory se 450 sklepy 
má náměstíčko, několik ulic... 
i strážného ducha Ochechulu.

Tradice a folklór nasajte na 
Bzeneckém krojovaném 
vinobraní v září. V květnu 
můžete putovat po blatnických 
búdách nebo zažít Jízdu 
králů ve Vlčnově. Mají tu také 
památkově chráněný soubor 
lisoven. 




