
Ve světě jedinečná, 
více než tisíc kilome-
trů dlouhá síť znače-
ných cyklistických tras 
protkává území všech 
moravských vinařských 
podoblastí. Vinařské 
stezky se klikatí mezi 
vinicemi a sady, spoju-
jí nejpůvabnější místa 
moravské krajiny a ne-

opomenou jedinou za-
j ímavost .  Moravský 
venkov na nich pozná-
te jako kraj malebné 
přírody, jedinečných 
historických památek 
a skvělého vína. Trasy 
většinou vedou po klid-
ných silnicích, místy po 
polních či lesních ces-
tách a můžete se na ně 
vydat jak na horských, 
tak na běžných silnič-

ních kolech. Autoři myš-
lenky vinařských stezek 
zapojili do projektu na 
250 vinařských obcí, 
vyznačili 1 200 km tras 
a pro jednotlivé stezky 
vydali speciální mapy. 
Na každé z nich najde-
te dostatek informací 
nejen o zajímavostech 
regionu, délkách jed-
notlivých tras, ale také 
o  jejich výškových pro-

filech i stavu povrchů. 
Značení všech stezek 
rozeznáte podle spo-
lečného loga, jehož ba-
revnost se liší podle 
konkrétní trasy.
Na zajímavosti a služ-
by v  blízkosti stezek 
vás upozorní informač-
ní směrovky, ve vinař-
ských obcích nechybí 
informace o otevřených 
sklepech, obecních vi-
notékách a dalších za-
j ímavostech.  Deset 
turistických okruhů na-
bízí množství kombina-
cí pro výlety i vícedenní 
pobyty, plné aktivního 
pohybu, příjemných zá-
žitků a poznání.

Jedno slunce svítí na moravské vinice. A přece na nich vznikají vína neko-
nečné rozmanitosti, která vynikají ovocnou harmonií a kořenitostí, širokou 

škálou vůní a typicky plnou chutí. Pestrost moravských vín je dána překva-
pivým množstvím odrůd, proměnlivostí krajiny a terroir viničních tratí. Po-
odhalování kouzla Moravy nabízí bezpočet variací, zážitků a inspirativních 
setkání.

MorAvské vinAřské stezky

Vinařství na jižní Moravě patří mezi nejstarší 
v Evropě; réva vinná se zde pěstuje již od dob Ří-
manů a znalci občas tvrdí, že nikde jinde na světě 
nenajdete tolik malých vinných sklepů jako právě 

tady. Už ve středověku mívala moravská vína 
dobré jméno; vyvážela se na celou Moravu i do 
Čech, zásobovaly se jím šlechtické a měšťanské 
domy, zájem o ně byl v Polsku a ve Slezsku. 

od historie k součAsnosti

Když roku 1325 král 
J a n  L u c e m b u r s k ý 
stanovil, že od sklizně 
hroznů až do Veliko-
noc se v  Brně nesmí 
nalévat rakouská vína, 
postavili se do měst-
sk ých br an zkušení 
o c h u t n a v a č i .  H l e -
dáme-li důkaz, že víno 
z  j ižn í  Morav y ode -
dávna mělo nezamě-
nitelný charakter, tady 

jej máme – ochutna-
vači na místě zjišťovali 
původ dovezených vín 
a  do města pouštěli 
j en v ína mor av s ká . 
Stejně jako dnešní mi-
lov n íc i  mor avsk ých 
vín i oni rozeznali zrale 
a šťavnatě chutnající 
k ysel iny, bohaté ex-
traktivní látky, koře-
nitost i  výrazné vůně 
zralých hroznů.

P o h á r y ,  v ě t é v k y , 
h r oz n y  i   l i s t y  r é v y 
vinné či vinařské nože 
se často dostaly do 
městských a obecních 

z n a k ů  m o r a v s k ý c h 
měst a městeček. Ve 
znaku Mikulova na -
j d e t e  d v a  z a h n u t é 
v i n a ř s k é  n o ž e ,  n a 
městské pečeti Husto-
pečí hrozen, v  or igi -
nále se zachovala také 
l ist ina z  roku 1580, 
kterou se obci Dolní 
Dunajovice povoluje 
užívat znak s  v inař -
skou tematikou.

Uvedené akce jsou jen malou inspirací, více 
naleznete v kalendáři vinařských akcí na:  
www.vinazmoravy.cz.
• Ze sklepa do sklepa
 (Velké Bílovice, duben)
 www.velkebilovice.com
• Festival otevřených sklepů
 (Podluží, konec dubna 2019;  
 Modré hory, listopad 2019)
 www.otevrenesklepy.cz
• Valtické vinné trhy
 (Valtice, květen), www.vvtvaltice.cz
• Novosedelské sklepy open
 (Novosedly, červen a září)
 www.novosedelskesklepy.cz
• Galerie rulandských vín v ČR
 (Kyjov, srpen)
 www.cechkyjovskychvinaru.cz
• Pálavské vinobraní
 (Mikulov, září), www.palavske-vinobrani.cz
•  Slovácké slavnosti vína  

a otevřených památek
 (Uherské Hradiště, září)
 www.slavnostivinauh.cz
• Znojemské historické vinobraní
 (Znojmo, září)
 www.znojemskevinobrani.cz
• Burčákové slavnosti
 (Hustopeče, říjen)
 www.burcakoveslavnosti.cz
• Den otevřených sklepů v Pavlově
 (Pavlov, listopad)
 www.otevrene-sklepy-pavlov.cz
• Svatomartinský košt
 (Brno, listopad), www.vinazmoravy.cz
•  Služby otevřených sklepů 

(Blatnice pod Svatým Antonínkem, Březí, 
Čejkovice, Dolní Dunajovice, Horní Bojanovice, 
Hustopeče, Kobylí, Kurdějov, Mikulčice, Milo-
tice, Moravská Nová Ves, Mutěnice, Nikolčice, 
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Pavlov, Popice, Sta-
rovice, Šatov, Velké Bílovice, Velké Němčice, 
Velké Pavlovice a Vrbice.)

 www.vinazmoravy.cz

Moravská bílá vína charakterizují zajímavé 
vůně, bohaté extraktivní látky a harmonické 
spojení plné chuti se svěžími kyselinami. Čer-
vená vína jsou díky modernímu technologic-
kému zpracování plná a výrazná, v chuti i vůni 
provázená ovocitými, hebce sametovými 
tóny. Společným znakem bílých i červených 
vín je neobyčejně pestrá odrůdová skladba.

odrůdy

Ačkoli se od tř inác-
tého stolet í na Mo-
ravě zakládaly vinice, 
na kterých byly vysa-
zeny odrůdy révy vinné 
z Francie a Německa, 
vyráběla se v té době 
vína směsná, připra-
vená podle místních 
zvyklostí. Asi nejrozší-
řenější bílou odrůdou 
bylo kdysi Sylvánské ze-

lené, kterému se lidově 
říkalo „Morávka“. Velké 
oblibě se těšil Modrý 
Portugal, který z Portu-
galska v roce 1772 při-
vezl do Rakouska hrabě 
de Fries. Odrůdy Čer-
venošpičák, Jakubské 
nebo Modrý Janek vy-
mizely s  révokazovou 
kalamitou na počátku 
20. stol. a od té doby 

převažují odrůdy Veltlín-
ské zelené, Müller Thur-
gau, Ryzlink vlašský, 
Ryzlink rýnský, Svato-
vavřinecké a Frankovka.

Vinařskou oblast Morava tvoří čtyři podoblasti: Znojemská, Mikulov-
ská, Velkopavlovická a Slovácká. Rozkládá se tu přibližně 96 % ploch 
vinic v České republice, přičemž celková rozloha vinohradů na Moravě 
představuje 17 000 hektarů.

vinice – PůdA

R ů z n o r o d ý  g e o l o -
gický původ a  půdní 
podmínky, klima lišící 
se od většiny evrop-
ských vinařských ob-
lastí a bohatě členitý 
reliéf krajiny – to jsou 
tři hlavní důvody, proč 
právě Morava nabízí je-
dinečná a přitom neko-
nečně rozmanitá vína, 
která od j iných odli -
šuje plná chuť a hlavně 
jemná kořenitost z vy-
zrálých, leč nepřezrá-
lých hroznů, podtrhující 

jejich svěžest. Za po-
sledních dvacet let pro-
šlo moravské vinařství 
velkým kvalitativním 

vývojem a zdejší vína 
dnes patří k nejlepším 
ve střední Evropě.

vinAřské Akce

vinAřská PodoblAst

znoJeMská

Celková výměra: 3 083 ha
Vinařské obce: 90
Viniční tratě: 217 

Nejen víno a ovocné sady, ale také Národní park Podyjí a stře-
dověké hrady a zámky jsou turistickými lákadly Znojemska. 
Hlavní odrůdou je Veltlínské zelené, oblíbená jsou též vína 
Müller Thurgau, Sauvignon, Ryzlink rýnský a Pálava. Okolí 
Dolních Kounic a údolí řeky Jihlavy je vyhlášené produkcí čer-
vených vín, hlavně Frankovky a Svatovavřineckého.

nezAPoMeňte nAvštívit:
• Znojmo – rotunda sv. Kateřiny, podzemí, radniční vyhlídková 
 věž, kostel sv. Mikuláše
• Loucký klášter ve Znojmě – Muzeum vinařství a bednářství
• Dolní Kounice – zřícenina kláštera Rosa coeli, židovská čtvrť
• Ivančice – Památník Alfonse Muchy a expozice Vladimíra 
 Menšíka, torzo železničního viaduktu
•  Národní park Podyjí – Ledové sluje, Nový Hrádek,  

Sealsfieldův kámen, vinice Šobes, Hnanická vřesoviště
• Přímětice – Křížový sklep, Památník Prokopa Diviše 
 s modelem bleskosvodu
• Rajhrad – benediktinský klášter, Památník písemnictví 
 na Moravě
• Slup – renesanční vodní mlýn s expozicí, Mlýnská strouha
• Šatov – Malovaný sklep, vojenský srub Zahrada
• Únanov – letní aquapark
• Lesná u Znojma – muzeum motocyklů 
• Chvalovice – stálá expozice s modely dinosaurů Prehistoric Park

Celková výměra: 4 841 ha
Vinařské obce: 30
Viniční tratě: 185 

Kouzelný kraj, kterému dominují vápencové svahy Pálavy odne-
paměti osázené vinicemi. Tento rozpálený kus země nad nivou 
řeky Dyje je znám nejlepšími polohami pro pěstování Ryzlinku 
vlašského. Vedle něj se tu daří i odrůdám Rulandské bílé, Char-
donnay, Müller Thurgau a Sylvánské zelené. Ve Šlechtitelské 
stanici vinařské v Perné vznikly odrůdy Pálava a Aurelius.

nezAPoMeňte nAvštívit:
•  Mikulov – zámek s vinařskými expozicemi a obřím vinným su-

dem, Svatý kopeček, židovská čtvrť se synagogou a hřbitovem, 
Ditrichštejnská hrobka, vyhlídka Kozí hrádek, geopark a jeskyně 
Na Turoldu

• Dolní Věstonice – místo objevu Věstonické venuše, 
 archeologická expozice Věk lovců a mamutů
• Lednice – památka UNESCO, zámek, skleník, Minaret, Janův 
 hrad, plavby zámeckým areálem, vyhlídkový autovláček, lázně
• Novosedly – vinařská naučná stezka Stará hora
• CHKO Pálava – vzácná stepní fauna a flóra, zříceniny tří hradů, 
 naučná stezka Národní přírodní rezervací Děvín
•  Pasohlávky – Aqualand Moravia, nejmodernější zábavní cent-

rum v Česku
• Pavlov – barokní vinařské domy, obecní vinotéka, Archeopark
• Rendez-vous – lovecký zámeček Dianin chrám
•  Valtice – památka UNESCO, zámek, Salon vín České republiky, Ná-

rodní zemědělské muzeum, Zámecký sklep, Kolonáda na Rajstně

Celková výměra: 4 814 ha
Vinařské obce: 70
Viniční tratě: 321 

Velkopavlovicko, jedno z nejslunnějších a nejteplejších míst České 
republiky, je díky ideální poloze a příznivým klimatickým i půdním 
podmínkám srdcem produkce červených vín, zejména Frankovky, 
Svatovavřineckého a Modrého Portugalu. Bílá vína reprezentuje 
Veltlínské zelené, Rulandské šedé a hlavně aromatické odrůdy – 
Tramín červený, Muškát moravský a Müller Thurgau.

nezAPoMeňte nAvštívit:
• Velké Bílovice – 680 vinných sklepů
• Velké Pavlovice – obecní vinotéka, naučná stezka Krajem André
• Brno – pevnost Špilberk, Muzeum města Brna, Moravské 
 zemské muzeum, Vila Tugendhat – památka UNESCO, 
 katedrála sv. Petra a Pavla, ZOO, Brněnská přehrada
• Bořetice – Svobodná spolková republika Kraví hora
• Bučovice – zámek
• Čejkovice – tvrz a Templářské sklepy
• Hustopeče – vinařská expozice a muzeum
• Klobouky u Brna – větrný mlýn
• Kobylí – vinařská expozice, muzeum
• Kurdějov – opevněný gotický kostel sv. Jana Křtitele
• Mohyla míru – památník bitvy u Slavkova, expozice Muzea 
 Brněnska
• Slavkov u Brna – zámek, synagoga, golfové hřiště
• Těšany – barokní kovárna s expozicí
• Veveří – hrad

Celková výměra: 4 353 ha
Vinařské obce: 118
Viniční tratě: 418 

Slovácko je rájem pro všechny vyznavače slunce a odpočinku; 
ve zvlněném kraji vinohradů, starodávných poutních míst a kra-
jových kulinářských specialit se zregeneruje tělo i duše. Daří se 
tu Ryzlinku rýnskému, Rulandskému bílému a Rulandskému še-
dému, z červených vín Frankovce a Zweigeltrebe. Ve Šlechtitelské 
stanici vinařské v Polešovicích vznikla odrůda Muškát moravský.

Modrý Portugal – 3,2 %

Ostatní modré odrůdy – 6,1 %

Veltlínské zelené – 9,6 %

Müller Thurgau 
8,4 %

Rulandské modré – 3,8 %

Zweigeltrebe – 4,4 %

Svatovavřinecké – 6,3 %

Frankovka – 6,6 %

Ryzlink vlašský – 7,0 %

Ryzlink rýnský – 6,8 %

Sauvignon – 5,5 %

Rulandské bílé – 4,5 %

Chardonnay – 5,3 %

Rulandské šedé – 5,3 %

Ostatní bílé odrůdy
17,2 %

www.znojemsko.info www.mikulovskoregion.cz www.slovacko.cz

nezAPoMeňte nAvštívit:
• Baťův kanál – vodní turistika, vyhlídkové plavby, pronájmy lodí
• CHKO Bílé Karpaty – biosférická rezervace UNESCO
• Blatnice pod Sv. Antonínkem – areál vinných sklepů Stará hora
• Břeclav – židovský hřbitov, synagoga, zámeček Pohansko
• Buchlov – hrad
• Buchlovice – zámek s rozlehlou zahradou
• Hodonín – lázně, Masarykovo muzeum, zoologická zahrada
• Kyjov – renesanční zámeček s expozicemi Vlastivědného muzea
• Mikulčice – archeologické naleziště, Slovanské hradiště
• Mutěnice – sklepní areál Búdy s lidovými malbami
• Petrov-Plže – areál vinných sklepů
• Milotice – zámek a areál vinných sklepů Šidleny
• Prušánky – areál vinných sklepů Nechory
• Strážnice – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – skanzen
• Uherské Hradiště – Mařatice – památkově chráněná sklepní lokalita
• Velehrad – poutní místo
• Vlčnov – areál vinných sklepů ve viniční trati Kojiny

vinAřská oblAst
MorAvAkrAJeM vínA MAPA

www.vinazmoravy.cz
www.stezky.cz
www.jizni-morava.cz

nezAPoMeňte nAvštívit  |  Jižní MorAvA

vinAřská PodoblAst

Mikulovská
vinAřská PodoblAst

velkoPAvlovická
vinAřská PodoblAst

slovácká

Moravské vinařství prošlo v posledních desetile-
tích přímo revolučními změnami. Vinice jsou eko-
logicky obhospodařovány, většina firem zavedla 
moderní šetrné technologie zpracování hroznů, 
moravští vinaři pravidelně sklízejí úspěchy na 
mezinárodních výstavách.

Na oficiálních vinařských 
stránkách ČR najdete se-
znam více než 1000 míst 
na Moravě, na nichž se 
nachází vinařství, vinotéky 
a vinné sklepy. Garanto-
vanou úroveň služeb vám 
poskytnou v  zařízeních, 

která jsou označena logem Certifikace vinařské 
turistiky. Patří mezi ně i ubytování s vinařskou 
tematikou a restaurace s vínem.
Více na www.vinazmoravy.cz/certifikace.

kAM zA víneM
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vinařsky atraktivní cíle

turisticky 
atraktivní cíle

informační centra
Turistické informační centrum Znojmo
Obroková 10, Znojmo, tel.: 515 222 552, 
www.znojemskabeseda.cz

Informační centrum Moravský Krumlov
náměstí T. G. Masaryka 40, Moravský Krumlov
tel.: 515 321 064, www.mkrumlov.cz

Turistické informační centrum Dolní Kounice
Masarykovo nám. 2, Dolní Kounice
tel.: 513 030 427, www.dolnikounice.cz

Turistické informační centrum Mikulov
Náměstí 1, Mikulov
tel.: 519 510 855, www.infomikulov.cz

Turistické informační centrum Lednice 
Zámecké nám. 68, Lednice 
tel.: 519 340 986, www.lednice.cz

Turistické informační centrum Valtice 
Nám. Svobody 4, Valtice  
tel.: 734 256 709, www.valtice.eu

Turistické informační centrum Brno 
Radnická 8, Brno
tel.: 542 427 150, www.ticbrno.cz

Turistické informační centrum Hustopeče
Dům U Synků, Dukelské nám. 23, Hustopeče 
tel.: 519 412 909, www.hustopece.cz

Turistické informační centrum Velké Pavlovice
Hlavní 9, Velké Pavlovice  
tel.: 519 428 149, www.velke-pavlovice.cz

Informační centrum města Hodonín
Národní třída 36, Hodonín
tel.: 518 351 437, www.hodonin.eu

Turistické informační centrum Břeclav
Lichtenštejnský dům, U Tržiště 8, Břeclav
tel.: 519 326 900, www.breclav.eu

Městské informační centrum Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště
tel.: 572 525 525, www.uherske-hradiste.cz

Muzeum vinařství a bednářství 
v Louckém klášteře 
provozuje ZNoVíN ZNojMo, a.s.
Loucký klášter, Znojmo
tel.: 515 267 458, 606 624 648
www.znovin.cz
• návštěvnické centrum a ochutnávky vín 
 ZNOVíNU ZNOJMO, a.s.
• prodejna lahvových i sudových vín 
 ZNOVíNU ZNOJMO, a.s.
• prohlídka Louckého kláštera a obrazové 
 galerie 

Vinice Šobes v Národním parku Podyjí
provozuje ZNoVíN ZNojMo, a.s.
vinice s ochutnávkou vín společnosti
ZNOVíN ZNOJMO, a.s.
www.znovin.cz

Malovaný sklep v Šatově
provozuje Chateau Šatov s.r.o., Šatov
www.malovany-sklep.cz

Křížový sklep v Příměticích
provozuje ZNoVíN ZNojMo, a.s.
Přímětice, tel.: 515 225 014, www.znovin.cz

Genofond révy vinné ČR
provozuje AMPeloS, ŠleCHtitelSKá 
StANiCe ViNAřSKá ZNojMo, a.s.
Vrbovec 274, Vrbovec
tel.: 515 230 103, www.ampelos.cz

Ochutnávkový stánek
na viniční trati Staré vinice
provozuje ZNoVíN ZNojMo, a.s.
Havraníky, tel.: 515 266 620
www.znovin.cz

Ochutnávka vín na hrádku Lampelberg
provozuje Vinařství lAHoFeR, a.s.
Dobšice, tel.: 515 242 756
www.lahofer.cz
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Salon vín České republiky
provozuje Národní vinařské centrum, o.p.s
Zámek 1, Valtice
tel.: 519 352 744, 519 352 072
e-mail: salonvin@vinarskecentrum.cz
www.salonvin.cz, www.vinarskecentrum.cz
• nejvyšší soutěž vín a degustační 
 a prodejní expozice nejlepších vín ČR

Vinařské expozice na zámku v Mikulově
provozuje Regionální muzeum v Mikulově
Zámek Mikulov, Zámek 1, Mikulov
tel.: 519 309 019, e-mail: rmm@rmm.cz
www.rmm.cz
• zámecký sklep s obřím vinným sudem
• galerie historických vřetenových lisů

Zámecký sklep Valtice
provozují Vinné sklepy Valtice, a.s.
Vinařská 407, Valtice, tel.: 519 361 314
e-mail: sekretariat@vsvaltice.cz, www.vsvaltice.cz

Stálá expozice historických vinařských lisů
provozuje Národní zemědělské muzeum
nám. Svobody 8, Valtice, 
tel.: 519 352 144, e-mail: nzm.valtice@nzm.cz
www.nzm.cz

Obecní vinotéka v Pavlově
provozuje Petr Nešpor
Na návsi 88, Pavlov, tel.: 777 166 767
e-mail: vinotekapavlov@gmail.com
www.obec-pavlov.cz

Naučná stezka Stará hora
provozuje Víno Marcinčák
e-mail: vino@marcincak.cz 
www.novosedlynamorave.cz 

Vinařská obec Sedlec
naučná stezka a ochutnávkový stánek
provozuje ZD Sedlec, tel.: 519 513 328
e-mail: info@sedleckavina.cz
www.sedleckavina.cz
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Stálá vinařská expozice a muzeum 
v Hustopečích
Městské muzeum a galerie – dům U Synků
Dukelské nám. 23, Hustopeče
tel.: 519 413 849, www.hustopece.cz
e-mail: muzeum@hustopece-city.cz

Svobodná spolková republika Kraví hora
Bořetice, tel.: 606 608 948
e-mail: info@republikakravihora.cz
www.republikakravihora.cz

Vrbice – sklepní kolonie 
Pod Strážním kopcem
vrchol kopce Stráž, Vrbice
www.vrbice.cz

Čejkovice – tvrz a Templářské sklepy
Templářské sklepy Čejkovice, 
vinařské družstvo
Čejkovice 945, tel.: 518 309 011
e-mail: info@templarske-sklepy.cz
www.templarske-sklepy.cz

Vinařská expozice, Muzeum obce Kobylí
Osvobození 135, Kobylí, tel.: 519 431 709
e-mail: muzeumkobyli@centrum.cz
www.kobyli.cz

Areál vinných sklepů Plže
Petrov, www.slovacko.cz

Blatnice pod Svatým Antonínkem
Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
tel.: 518 331 221, www.obecblatnice.cz
• památková rezervace přízemních
 lisoven s vinnými sklepy Stará hora

Mutěnice
Mutěnice, tel.: 518 370 425
e-mail: obec@mutenice.cz
www.mutenice.cz
• sklepní areál Búdy s lidovými malbami
• Muzeum vína a pálenek
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Vinařské búdy
v trati Kojiny pod Starou horou
Vlčnov, tel.: 572 675 112, 572 675 130, 
www.vlcnov.cz

Areál vinných sklepů Prušánky
www.nechory.cz

Skanzen Strážnice, 
Ústav lidové kultury
Strážnice, tel.: 518 332 173
e-mail: info@nulk.cz, www.nulk.cz

Uherské Hradiště – Mařatické vinohrady
• areál vinic a měšťanských barokních
 a klasicistních sklepů a vinohradních vil
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz

Město Znojmo, www.znojmocity.cz
www.znojemsko.info
• rotunda sv. Kateřiny, znojemský hrad, 
• znojemské podzemí, radniční věž, 
 Vlkova věž
• kostel sv. Mikuláše a kaple sv. Václava, 
 kostely sv. Michala, sv. Kříže, 
 sv. Jana Křtitele
• okružní jízda turistickým vyhlídkovým 
 vláčkem, nástupní stanice Loucký klášter
• městská plovárna Louka

Národní park Podyjí, www.nppodyji.cz
• Kraví hora, Ledové sluje, Nový hrádek
• Sealsfieldův kámen, Šobes, 
 Hnanická vřesoviště
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Dolní Kounice, www.dolnikounice.cz
• zřícenina kláštera Rosa coeli
• židovská čtvrť, hrad, zámek

Moravský Krumlov, www.mkrumlov.cz
• historické město rozložené
 na nádherné prohnuté ostruze 
 hlubokého meandru řeky Rokytné

Ivančice, www.ivancice.cz
• Památník Alfonse Muchy a expozice 
 Vladimíra Menšíka
• technická památka, torzo železničního 
 viaduktu na trati Brno–Hrušovany n. Jev.

Rajhrad, www.rajhrad.cz
• benediktinský klášter, Památník 
 písemnictví na Moravě 
 (expozice Muzea Brněnska)

Únanov, www.obecunanov.cz
• letní aquapark Pohoda

Přímětice, www.znojmuz.cz
• Památník Prokopa Diviše s modelem 
 bleskosvodu

Slup, www.technicalmuseum.cz
•  technická památka – renesanční vodní 

mlýn s expozicí, Mlýnská strouha – 
umělý vodní kanál ze 14. století

Šatov, www.technicalmuseum.cz
• Srub Zahrada – Areál čs. opevnění Šatov

Město Mikulov
www.mikulov.cz
•  barokní zámek, Svatý kopeček s koste-

lem sv. Šebestiána, vyhlídka Kozí hrádek
• židovská čtvrť, synagoga
• sloup Nejsvětější Trojice, 
 Ditrichštejnská hrobka
• kostel sv. Václava, kostel sv. Jana Křtitele
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12 Město Valtice
www.valtice.eu
• zámek rodu Lichtenštejnů
• kostel Nanebevzetí Panny Marie

Lednice na Moravě
www.lednice.cz
• zámek, skleník
• Minaret, Janův hrad
• lázně

Rendez-vous (Dianin chrám) 
lovecký zámeček
www.zamek-valtice.cz

Kolonáda Rajstna – vyhlídka
www.valtice.eu

Plavby zámeckým parkem 
 Lednice

CHKO Pálava
www.palava.cz
• Dívčí hrady, Sirotčí hrad
• naučná stezka NPR Děvín
• naučná stezka a geopark na Turoldu

Jeskyně na Turoldu, www.caves.cz

Archeologická expozice Dolní Věstonice 
www.rmm.cz

Rekreační oblast Pasohlávky
www.pasohlavky.cz
• koupání a vodní sporty
• rybolov
• archeologická expozice Římanů 
 na Moravě

Město Brno, www.brno.cz
• pevnost Špilberk, Muzeum města Brna
• Vila Tugendhat, památka UNESCO
• Moravské zemské muzeum
• katedrála sv. Petra a Pavla
• ZOO Brno, Brněnská přehrada
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22 Podivín, židovský hřbitov
www.podivin.cz

Zámek Bučovice, www.zamek-bucovice.cz

Klobouky u Brna – větrný mlýn
technická památka
www.kloboukyubrna.eu

Kurdějov
• opevněný gotický kostel sv. Jana Křtitele
www.obec-kurdejov.cz

Mohyla míru – památník bitvy u Slavkova
• expozice Muzea Brněnska
www.muzeumbrnenska.cz

Zámek Slavkov u Brna 
www.zamek-slavkov.cz

Golf Club Austerlitz, www.gca.cz

Těšany 
• barokní kovárna s expozicí – technická 
 památka, www.technicalmuseum.cz

Hrad Veveří, www.veveri.cz

Židlochovice, www.zidlochovice.cz
• zámecký park s oborou

Němčičky, www.sportnemcicky.cz 
• sportovní areál s koupalištěm
• v zimě lyžařská sjezdovka

Zámek Milotice, www.npu.cz

Baťův kanál, www.batacanal.cz

Břeclav, www.dobreclavi.cz
• novorománská židovská synagoga a hřbitov 
• zámeček Pohansko

Uherské Hradiště
• Slovácké muzeum
• aquapark
www.slovackemuzeum.cz
www.aquapark-uh.cz
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37 Kyjov
• renesanční radnice
• Vlastivědné muzeum, www.masaryk.info

Velehrad, www.velehrad.cz
• poutní místo, bazilika Nanebevzetí 
 Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Archeoskanzen Modrá, www.archeoskanzen.cz

Hrad Buchlov, www.hrad-buchlov.cz

Zámek Buchlovice
www.zamek-buchlovice.cz

Hrad Cimburk u Koryčan
www.cimburk.eu

Hodonín
• Lázně Hodonín, www.laznehodonin.cz
• Masarykovo muzeum, www.masaryk.info
• ZOO Hodonín, www.zoo-hodonin.cz

Kuželov – větrný mlýn, technická 
památka, www.technicalmuseum.cz

Mikulčice – slovanské hradiště a naučná 
stezka, www.mikulcice.cz

Starý Poddvorov – větrný mlýn,
technická památka, www.poddvorov.cz

Ratíškovice – Ratíškovická železnice
• šlapací drezíny, Muzeum ve vagónu
www.ratiskovice.com

Topolná – soubor lidových staveb 
– skanzen, www.slovackemuzeum.cz

Tvarožná Lhota, www.tvarozna-lhota.cz
• muzeum oskeruší
• Travičná – rozhledna, salaš, malé 
 muzeum kopaničářských roubených staveb,  
 ekologická naučná stezka, arboretum

Staré Město – Památník Velké Moravy  
„Na Valách“, www.slovackemuzeum.cz
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