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Mutěnická vinařská stezka
Tento malý region, na kterém je Mutěnickou vinařskou stezkou spojeno pouze 10 obcí, by nám kdysi
při pohledu shora připadal nejspíš jako plátno impresionistického malíře. Malé plochy vinic, polí,
čáry cest a červené čtverečky střech, kde tu s blýskající se modrou hladinou malých vodních ploch.
Nedávná minulost a současnost tuhle hru barevných teček již částečně slila do věších lánů polí, ale
vlastnictví malých vinic a zahrad je pro tuto oblast příznačné. Protikladem tomu je fakt, že Mutěnice
samotné mají největší sklepní lokalitu Slovácka, malou vesničku zvanou Búdy, kde je téměř 500 sklepů. Každý z vinařů však hospodaří na výměrách od 0,1 do 0,5 hektaru. Většinou si říkají malí vinaři a
výrobu vína komentují slovy: „to dělám jen pro sebja, rodinu a kamarády“.
Cyklistům nabízí jedna z nejkratších vinařských stezek skvělou možnost poznat tento region do poslední pídě. Trasa ve tvaru kostrbaté osmičky projíždí všemi vinařskými obcemi, které jsou navíc od
sebe vždy jen několik kilometrů. Doslova přes kopec, z kterého je navíc vidět do daleka, můžete za
jeden navštívit Mutěnické Búdy, sklepní kolonii Šidleny a zámek v Miloticích, vinařské obce Hovorany,
Šardice i Dubňany. Cesty jsou klidné, téměř jakoby nikam nevedly i jedna z obcí v regionu se jmenuje
Skoronice, co lze přeložit jako „almost nothing“. Pokud ji ale navštívíte, najdete v tichém a romantickém údolí velmi krásné sklepy a v srpnu se zde můžete zúčastnit jedné z nejkrásnějších lidových
slavností – Jízdy králů (více v Kyjovské vinařské stezce).
Milovníci vína si zde můžou vychutnat přechod od jižnější vinařských poloh Moravy k severnějším.
V jižně orientovaných údolích je mikroklima dopřávající dostatek sluníčka a tepla i červeným odrůdám, na vrcholu pahorků je patrné chladnější proudění a vína mají více aromatických látek. Řada
vinařů zde postupně zvětšuje výměry svých vinic a vyrábí vína moderními technologiemi s redukovaným kvašením. Nezaměnitelný kolorit zdejšího vinařství však vytváří malí vinaři. Nehledejte u
nich pneumatické lisy ani lahvovací linky a s důvěrou k jejich vinařskému řemeslu i koníčku zároveň
ochutnejte ze všech jejich sudových vín. Natáhnou vám koštýřem a cvrknou rovnou do skleničky.
Někteří z nich se hrdě hlásí k hnutí autentistů – většinou mladých vinařů, kteří začali dělat vína původními technologiemi v dřevěných sudech, bez odrůdových kvasinek a bez běžné vinařské chemie.
Jeden z nich, vinař celým srdcem ze Svatobořic říká: „ta moderní vína jsou jedno jako druhé, navoněná, bledá a prázdná, to sa nedá pit“. Něco na tom bude. Přijďte zkusit rozdíl.
TIP NA VÝLET
Přijměte pozvání na jižní svah vinařských obcí Mutěnice, Čejč. Dubňany a naplánujte si jeden ze svých
výletů v hlavní vinařské a turistické sezóně. Aby bylo jasno – ta vinařská sezóna je od ledna do prosince, ale my vám doporučíme 6 dnů od dubna do října. Přijedete sem do jiného světa - do království
malých vinařů. Sklepům, resp. jejích nadzemním částem se zde důsledně říká búdy a alespoň v jedné
z nich vždy najdete místního vinaře. Seznámit se s nimi můžete zejména na akcích typu otevřených
sklepů, ze kterých vybíráme:

Duben – Den otevřených sklepů (Mutěnice)
Na padesát vinných sklepů v malebné kolonii sklepů po Mutěnskými vinohrady vám otevře své brány,
abyste do nich mohli nakouknout a ochutnat nejlepší vína, jaká ukrývají.

Červen – Zpívání Pod Bůdama (Mutěnice)
Jen tak se zaposlouchat do lidových písní o lásce a víně nebo se hned nějakou naučit můžete s mužáckými pěveckými soubory a cimbálovou muzikou.

Červenec – Srpen – K Šidlenám za vinařem (Milotice) a Prázdninové vinné sklepy (Čejč)
Každý letní den je pro vás otevřen alespoň jeden sklep v Miloticích a Čejči. Bez objednání můžete
vstoupit, okoštovat víno a pobesedovat s vinaři o životě.

Srpen – Otevřené vinné sklepy (Čejč) Po ochutnání více než 200 vzorků vín, které vám nabízí
vinaři v Čejči, budete schopni jako zkušení sommeliéři rozeznat různé chutě, vůně a podoby vín.

Září – Mutěnické vinařské dny (Mutěnice) – poznejte jedinečnou slavnost vinařů, při které se
uskuteční zarážání hory, máte možnost ochutnat první burčák, shlédnout výstavu hroznů a navštívit
vinařské muzeum.

Říjen – Putování slováckým vinohradem (Dubňany) – na kole nebo pěšky můžete vyrazit na
putování malebnou krajinou Slovácka mezi dozrávajícími vinicemi a sklepy. Připraveny jsou pro vás
místní speciality a chybět nesmí ani burčák. Přímo od vinařů ze sklepa chutná nejlépe!

TURISTICKÉ CÍLE

Mutěnice – Muzeum vinařství, vinné sklepy Pod Bůdama
„Kdo nemiluje ženy, víno, zpěv – zůstane bláznem nadosmrti!“ – to je jen jeden z mnoha desetiletími
prověřených mouder, které zdobí většinu z více než 500 vinných búd v Mutěnicích. V současnosti jsou
Mutěnice s rozlohou vinařských tratí 340 hektarů největší vinařskou obcí na Slovácku. Žudra a průčelí
vinných sklepů jsou zdobená působivými rostlinnými motivy. Atmosféra uličky bývá oslavou družnosti. Již z dálky je slyšet zpěv, hlasitý hovor a smích. U sklepů postávají vinaři s koštýři, cinkají skleničky,
vládne dobrá nálada. Ochutnává se místní specialita – Slovácký granát – směs Frankovky a Modrého
Portugalu. Nehraná pohostinnost místních vinařů je pozvánkou všem, kdo při putování po vinařských
stezkách zavítají do Mutěnic.
Informační centrum, Pelcová 765, tel.: +420 724 590 909, www.sklepy-jarosek.cz

Šardice – Rezidence a Loydrův sklep
Velmi významným objektem, který stojí v Šardicích za zhlédnutí je Rezidence - bývalé reprezentační
letní sídlo brněnských augustiniánů, kterým Šardice náležely a kteří se významně zasloužili o zdejší
rozvoj vinařství. V budově pobýval také opat Johann Gregor Mendel, zakladatel genetiky, který v místní zahradě prováděl své pokusy s křížením hrachu. Součástí majetku augustiniánů - velkých milovníků vína - byl i Loyderův sklep s lisovnou, který byl vystavěn v roce 1745. V Rezidenci se dnes nachází
zajímavá expozice Měřidla a váhy. www.sardice.cz/vinarstvi-a-vinarska-cyklostezk

Čejč – Vinné sklepy Pod Búdama
V kolonii Pod Búdama najdete téměř stovku vinných sklepů, jejichž lidový název zní „búdy“ a které
ukrývají lahodná vína místních vinařů. Dříve se těmto búdám posměšné říkalo „Dračí díry“. Draky
v nich ale určitě nehledejte! Zdejší vinné sklepy se tradičně skládají ze dvou částí. Nadzemní lisovny, z
níž šikmo dolů vede chodba zvaná šíje. V ní původně nebylo schodků a chůze po hliněné půdě zvláště
v zablácených botách byla dosti nebezpečná. Šíje končí dveřmi do vlastního sklepa, kde víno zraje
v dřevěných sudech. Dveře do sklepa se dříve zavíraly důmyslným dřevěným zámkem s dřevěným
klíčkem. Otevřít takový zámek uměl obyčejně jen hospodář, málokdy i hospodyně. Chcete-li ukázat,
že znáte místní zvyky, na přípitek hospodáře „Tož napite sa u nás!“ odpovězte „Daj nám Pámbu zdraví!“
www.cejc.cz/text/otevrene-sklepy-pod-budama

Mutěnická vinařská stezka
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