na kole kolem vinohradů
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CHARAKTERISTIKA OBLASTI

Bzenecká vinařská stezka
Víno bylo od začátku své historie v našich zemích znakem velkého bohatství a vlastnictví vinohradů
bylo povoleno jen pro církev, šlechtu a později měšťany. V historickém městečku Bzenci, centru tohoto
malého vinařského regionu, byly dokonce daňové výnosy z místních úrodných vinic tak vysoké, že posloužili k výstavbě královského hradu, který založila královna Konstancie Uherská, vdova po Přemyslu
Otakarovi I (vládl 1198–1230) - třetím králi Českém. Doslova pamětníkem těchto dnů je dodnes stojící
900let stará lípa na nádvoří zámku, později postaveného ve městě Bzenci.
Cyklisty vítá nejkratší stezka z celé sítě Moravských vinařských tras. Pro středně zdatné cyklisty může
být výzvou k jednodennímu rodinnému výletu. Při pohledu na sever ji lemují pahorky zvané Chřiby.
Směrem k jihu, se trasy Bzenecké stezky napojují na Moravskou vinnou - páteřní stezku celého systému. Jako perla na řetízku se na této stezce vyjímá Bzenec, vinařské městečko s pseudogotickým
zámkem a rozsáhlými sklepy v podzemí mnoha ulic. Do kopců se pak šplhají vinice s různorodou
skladbou hlavně bílých odrůd. Kdysi je střežili hlídači vinic, oprávnění použít i zbraně k jejich ochraně.
Každý je poznal podle jejich uniformy, kožené brašny, dlouhé hole a biče s dřevěnou rukojetí, zvaného
kocar. Dnes si můžete bez obav před bičováním udělat mezi vinicemi procházku a na hradbách Starého hradu si rozbít piknik. To přece patří k rodinnému výletu.
Milovníky vína bude zajímat, že již od 12. století se v této oblasti vínu velmi dařilo. Válkami často zpustošené vinice i obce k největšímu rozkvětu pomohla v 18. a 19. století i početná židovská komunita.
Nejvýraznější památkou po ní je židovský hřbitov v Bzenci. Jistě se tady muselo dělat „košér“ víno, určené k církevním obřadům. V lehkých písčitých půdách se daří Rulandskému bílému, Müller-Thurgau
a Veltlínskému červenému ranému. Nejvyšších kvalit tady dosahuje i Ryzlink rýnský, všeobecné známý jako Bzenecká lipka. Legenda praví, že to vůně 900 let staré lípy na zámeckém nádvoří vstupuje
do hroznů ve vinicích nad městem. Podle kroniky nalezené v jednom ze sklepů, byli velkými odběrateli
bzeneckých vín český král Václav II a velikáni Italské renesance Dante Alighieri a Benvenuto Callini.
Tradici výroby kvalitního vína dnes nesou malí vinaři i velká vinařská společnost, která má svoje výrobní a skladovací prostory v obrovských zámeckých sklepech. Vína z Bzence nechybí ani jeden rok
v prestižním Salonu vín, kde je 100 nejlepších vín ročníku z celého Česka.
TIP NA VÝLET
Nemějte při pohledu na mapu obavy, ani na této kilometry sice nejmenší vinařské stezce se nebudete
nudit. O co menší vesnice jsou, tím je jejich folklorní tradice autentičtější. Takže na cestě z Vlkoše do
Moravského Písku si především folklóru užijete po celý rok. Místo psaní kolem a kolem, podívejte se
na naše doporučení:

Únor / březen – Těmický fašaňk (Těmice)
Tradiční masopustní oslava s kořeny v římských dobách, při které obcí prochází pestrobarevný karnevalový průvod masek, vyhrává živá hudba a slaví se dlouho do noci. Součástí oslav je i soutěž o
nejchutnější koblihu, kterou místní berou smrtelně vážně! www.temice.cz

Duben – Velikonoční výstava vín (Polešovice)
VPolešovicích se tradičně o velikonoční neděli koná nejstarší košt vína na jižní Moravě. Ochutnat bude
moci okolo 500 vín z regionu, příjemnou atmosféru zaručí cimbálová muzika.

Květen – Den otevřených sklepů (Bzenec)
Během dne otevřených sklepů budete moci ochutnat vína z produkce místních vinařství a vinařů.
V ceně vstupenky je sklenička s nosičem a jednorázová ochutnávka vín u zapojených vinařů. Vstupenky koupíte v den akce na nádvoří bzeneckého zámku. www.bzenec.cz

Červenec – Dožínky (Žeravice)
Tradiční krojovaná oslava ukončení žní s ukázkou, jak se dříve mlátilo cepy, se v Žeravicích slaví vždy
v červenci. Celý program provází dechová hudba. ww.obeczeravice.cz

Srpen – Bzenecká pouť (Bzenec)
Tradiční a široko daleko známá slavnost. Během třech dní si užijete bohatý kulturní program, mimo
jiné i tradiční ochutnávka vín zaměřenou pouze na vína z odrůdy Ryzlink rýnský. Pouť vyvrcholí průvodem nedělního procesí ke kostelu Sv. Jana Křtitele a slavnostní bohoslužbou.
www.bzeneckapout.cz

Říjen – Vracovské hody (Vracov)
Každý třetí víkend v říjnu se ve Vracově konají tradiční krojované hody - největší v celé České republice.
Této podívané se pravidelně účastní víc než 400 krojovaných.www.mestovracov.cz

Listopad – Bzenecké svatomartinské slavnosti (Bzenec)
Ochutnejte mladá Svatomartinská vína bzeneckých vinařství, která budou slavnostně vysvěcena. Součástí slavností je i historická rekonstrukce tažení napoleonských, rakouských a ruských vojáků městem. Ochutnejte také speciální svatomartinské menu! www.bzenec.cz

TURISTICKÉ CÍLE

Bzenec
Královské město Bzenec je dnes známé především svým znamenitým vínem - prvotřídní vinařské trati
se rozkládají na jižních svazích v okolí města. Kde jsou vinohrady, tam jsou i vinné sklepy – jejich šikmé
a křivolaké chodby, někdy až 70 metrů dlouhé, se nachází místy až 20 metrů pod povrchem!
Nejrozsáhlejší sklepní labyrint se ale nachází pod bzeneckým zámkem. Zámek byl v polovině 19. Přestavěn ve stylu anglické gotiky s krásnou zámeckou zahradou. Dnes se sem můžete vydat na prohlídku
zámeckých vinných sklepů doprovázenou degustací. Příjemně ovínění vyjděte do zámeckého parku,
ve kterém roste majestátní lípa, jejíž stáří se odhaduje na více než 900 let. Nápis z roku 1771 vyrytý na
kamenné desce pod lípou totiž uvádí, že v roce 1604 byla lípa již 500 let stará! www.bzenec.cz

Vracov – Sklepní ulička
Ve Vracově stál u kolébky vinařství v obci nejspíš sám sv. Vavřinec, patron vinařů, kterému je zasvěcen
i místní kostel. Ve vinařské sklepní kolonii Baráky najdete sklepy pojmenované „Parlament“ a „Senát“,
ve kterých se kdysi scházeli radní města, aby při pohárku vína vyřešili problémy, o nichž se předtím
na radnici marně dohadovali. Jak totiž vysvětlují místní vinaři, vracovské víno dělá dobrou náladu a
dobrá nálada zase dobré skutky, proto se pro většinu sporů nakonec našel kompromis právě ve sklepě. Informační centrum města Vracova, Náměstí Míru 48, tel. +420 518 628 066, www.mestovracov.cz

Žeravice
O proslulosti žeravického vinařství svědčí, že v minulosti zde mělo své vinohrady i olomoucké biskupství. Dnes milovníky vína a turisty potěší vinné sklípky v Mezihoří zvané Búdy, z nichž nejstarším a
dodnes používaným je sklep z roku 1781. Obec je náležitě pyšná, že v ní byl r. 1616 na kněze ordinován
jeden z nejvýznamnějších českých myslitelů a pedagogů Jan Amos Komenský. V domě, kde v Komenského době sídlil českobratrský sbor, se dodnes dochovaly fragmenty původních zdí se zbytky
církevních nápisů. Památník Jana Amose Komenského, tel.: +420 518 626 022, www.obeczeravice.cz
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