na kole kolem vinohradů

MORAVSKÁ VINNÁ STEZKA
NA ZNOJEMSKU

FOND MIKROPROJEKTŮ

CHARAKTERISTIKA OBLASTI

Moravská vinná stezka
Moravská vinná stezka je páteřní trasou celé sítě Moravských vinařských stezek. Jejich celková délka
je 1200km a z toho Moravská vinná tvoří 280km. Stezka nabízí několikadenní putování krajem, který
zdobí víno, malebná krajina a příroda, bohatá historie a živé tradice. Červená značka prochází všemi
moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů vinařských stezek. Na její trase
leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i významné historické a architektonické
památky regionu. Cyklisté znalci říkají, že je jednou z nejkrásnějších cyklistických tras v Česku vůbec.

Moravská vinná stezka na Znojemsku
Jak popsat 150km dlouhou trasu, kde se vesnice, vinice, hrady a zámky míhají jako pestrý kaleidoskop? Sedněte prostě na kolo v centru Znojma, nedaleko obelisku se sochou bohyně vítězství Niké - to
se pro začátek hodí. Projeďte náměstím a sady, historickým železným mostem, kaňonem řeky Dyje a
jste v krajině. Havranické vřesoviště připomíná tréninkovou trať cyklotrialu, ale odmění vás sjezdem
k degustačnímu stánku přímo ve vinici. Téma vína vás už neopustí. Projedete Modrými sklepy, lokalitou, kde jsou stěny sklepů z pískovce a pokrývá je tmavomodrá plíseň. JE to v obci, která měla kdysi
německý název Edelspitz a dnes se po ní jmenuje víno, vyráběné do posledního detailu původní metodou. Hrozny se sbírají ručně, nosí v proutěných koštech na zádech, lisují šlapáním bosýma nohama
a kvasí samovolně. Jedna půllitrová ﬂaška Vás přijde dost draze. O vesnici dále, v Šatově, můžete
vyhledat vinaře, který má sklep škrábaný v pískovci s délkou 900m. pátrání po něm, berte jako hru.
A dál pořád na východ. Po 15km vás čeká opravený vodní mlýn, kde se mlela mouka, řezaly trámy a
dnes se tam točí pohádky. Stále na východ… v Jaroslavicích je velký zámek s renesančními arkádami
(již dlouho na prodej). A dále na východ…
TIP NA VÝLET
Když se hrozny nalévají, rané odrůdy už sbírají a burčák vře, vydejte se po Moravské vinné stezce na
Znojemsko. Vlakem se pohodlně dovezete do západního či východního bodu tohoto výletu, kterými
jsou Znojmo a Hrušovany nad Jevišovkou. Spojuje je asi 40 km pohodlné Moravské vinné stezky. Kromě největších atraktivit, kterými jsou historické centrum Znojma a Národní park Podyjí, určitě objevíte kouzlo zámku a sklepní uličky v Jaroslavicích, Vodního mlýna v Slupi a samozřejmě znojemských
vinných sklepů. Doporučujeme Vrbovec, Chvalovice, Šatov, Hnanice, Nový Šaldorf-Sedlešovice nebo
Dobšice. Z každé ze sklepních uliček zde budete nadšeni. V srpnu a září jsou tím pravým cílem výletu
vinařské a gastronomické akce:

Srpen – Okurkové slavnosti (Znojmo)
Každý rok na začátku srpna zaplní Znojmo okurky v nejrůznějších podobách. Slavnosti okurek nabídnou nejen ochutnávky okurek a speciální okurkové menu na náměstí i v restauracích, ale i řemeslný
jarmark, trhy se zeleninou a atrakce pro děti.
www.znojemskabeseda.cz/poradame/

Září – Slavnosti chleba (Slup)
Chléb jako základní potravina je znám po celá tisíciletí. Na jeho přípravu se používá mouka, která byla
jedním ze základních produktů renesančního vodního mlýna ve Slupi. Každoročně se zde proto na
oslavu konají Slavnosti chleba, k vidění jsou ukázky mlynářství a dalších řemesel, pro dobrou náladu
hraje živá hudba a připravený je i program pro děti.
www.slup.cz/slavnostichleba/

Září – Znojemské historické vinobraní (Znojmo)
Oslavte vínem a tancem v průvodu se znojemskými měšťany příjezd českého krále Jana Lucemburského. Výpravný kostýmový průvod, ochutnávky vín a kultura na každém rohu. Pokud máte rádi atmosféru akce, které se zúčastní až 50tisíc lidí, jste vítán.
www.znojemskevinobrani.cz/

Září – Tour de burčák (Znojmo)
Pohodový cyklovýlet vás zavede do podzimně zbarvených, hrozny obtěžkaných vinic Znojemska. Na
výběr bude zase několik tras různé náročnosti a několik zastávek, kde budete moci ochutnat jedinečnou podzimní specialitu - znojemský burčák.
ww.stezky.cz/Akce/
TURISTICKÉ CÍLE

Znojmo
Město Znojmo patří mezi nejkrásnější historická města v celém Česku a jeho bohatou historii můžete
obdivovat při prohlídce městské památkové rezervace s celkem 217 objekty. Vystoupejte na 80 metrů
vysokou radniční věž, abyste se na město podívali z ptačí perspektivy, nebo naopak sestupte do tajemného znojemského podzemí. Labyrint chodeb budovaný ve čtyřech patrech pod sebou měří celkem 30
km a patří k největším bludištím ve střední Evropě. Prohlídka je zpestřena Tajemnou podzemní expozicí, kde najdete pohádkové postavy, alchymistickou dílnu, oživlé skály či ukázku vězeňských kobek.
V údolí řeky Dyje můžete obdivovat 220 metrů dlouhý železniční viadukt a rozsáhlý Loucký klášter,
ochutnejte skvělé víno a prohlédněte si expozici vinařství. Vedle vína proslulo město také pěstováním
a nakládáním okurek do sladkokyselého nálevu – určitě si je k obědu v některé ze znojemských restaurací objednejte.
Turistické informační centrum Znojmo, Obroková 10, tel.: 515 222 552, www.tic.znojmocity.cz

Národní park Podyjí a vinice Šobes
Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí s pestrou mozaikou skalních
stěn, suťových polí a nivních luk podél Dyje s pestrými koberci teplomilných rostlin. Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal. A právě zde, v hlubokém údolí Dyje, v samém srdci národního parku, leží na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky jedna z nejstarších a nejlepších viničních
tratí Evropy – vinice Šobes. Za své vynikající vlastnosti vděčí šobeské víno právě ideální poloze vinice,
ležící v nižší nadmořské výšce na prosluněném jižním svahu, chráněném ze severozápadu i severovýchodu proti větrům. Přes léto je přímo na vinici otevřený stánek, ve kterém můžete ochutnat některá
šobeská vína přímo v místě jejich zrodu. Určitě také vystoupejte ke zřícenině Nový Hrádek – odměnou
vám bude úchvatná vyhlídka do hlubokého dyjského kaňonu.
Návštěvnické středisko Správy Národního parku Podyjí, Čížov 176, tel.: +420 515 291 630
www.nppodyji.cz

Vodní mlýn ve Slupi
Renesanční mlýn se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem vás ohromí svou velikostí i
architektonickým ztvárněním. Během prohlídky si můžete prohlédnout celý proces mletí obilí, v nové
expozici pak vývoj mlynářství od pravěku po 20. století.
Vodní mlýn, Slup 94, tel.: 515 235 370, www.tmbrno.cz/slup
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