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To nejlepší z vinařské 

turistiky v Čechách,

kalendář vinařských akcí 2016

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám představit stěžejní propagační materiály projektu Vinařského 
fondu edici „Krajem vína“. Jedná se soubor materiálů vinařské turistiky – ucelený 
průvodce vinařskými oblastmi Morava a Čechy (CZ, EN), samostatný kalendář vi-
nařských akcí (CZ) a soubor map vinařských podoblastí (CZ) a vinařských oblastí 
Čechy (CZ) a Morava (CZ, EN).

Projekt mapující vinařskou turistiku v ČR byl započat v roce 2006 a v současnosti 
je připravována edice tištěných materiálů pro vinařsko-turistickou sezónu 2018–
2019. Materiály jsou distribuovány zdarma na  vybraných veletrzích cestovního 
ruchu, vinařských veletrzích, prostřednictvím CzechTourism, informačních center 
jednotlivých měst a jednotlivých vinařských subjektů a institucí.

Velký úspěch těchto propagačních materiálů mezi laickou i odbornou veřejností 
nás přiměl připravit pro aktualizované vydání pro roky 2018–2019 znovu možnost 
placené inzerce, kterou vám v těchto jedinečných publikacích nabízíme.
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Technická specifikace materiálů edice „Krajem vína“

A –  Název materiálu: LAND OF WINE – The best from the wine tourism in the Czech Republic 2018–2019
 Náklad na roky 2018–2019: Minimálně 7.500 ks
 Rozsah publikace: Obálka – 6 stran, blok – 112 stran
 Barevnost CMYK. Distribuce publikace ZDARMA.
 Ceník a formáty inzerce LAND OF WINE – The best from the wine tourism in the Czech Republic 2018–2019
 Formáty:
 varianta 1: 1/1 strany spad – čistý formát po ořezu 160 x 297 mm, 1/1 strany – rozměr zrcadla 137 x 267 mm
 varianta 2: 1/2 strany spad – na výšku čistý formát 79 x 297 mm, 1/2 strany – rozměr zrcadla 66 x 267 mm
 varianta 3: 1/2 strany spad – na šířku čistý formát 160 x 146 mm, 1/2 strany – rozměr zrcadla 137 x 131 mm
 Cena inzerce:  1/1 – 20.000 Kč, 1/2 – 10.000 Kč – cena za spad i zrcadlo

B – Název materiálu: Kalendář vinařských akcí 2018
 Náklad na rok 2018:  14.000 ks
 Rozsah publikace: Obálka – 4 strany, blok – 44 stran
 Barevnost CMYK. Distribuce ZDARMA.
 Ceník a formáty inzerce Kalendář vinařských akcí 2018
 Formáty:
 varianta 1: 1/1 strany spad – čistý formát po ořezu 160 x 297 mm, 1/1 strany – rozměr zrcadla 137 x 267 mm
 Cena inzerce:  1/1 – Blok – 10.000 Kč, 2. strana obálky – 25.000 Kč, 3. strana obálky – 20.000 Kč, 
  4. strana obálky – 30.000 Kč – uvedené ceny jsou za spad i zrcadlo

POZOR! Při uvedení inzerce v obou materiálech sleva 20 % součtu cen obou inzercí!
Držitelům certifikace vinařské turistiky dále nabízíme 10% slevu. Uvedené ceny jsou konečné. Inzerce bude faktu-
rována Vinařským fondem, který není plátcem DPH.

Podklady pro tisk a umístění inzerce

PDF, případně EPS nebo PostScriptové soubory, kompozitní, pozitivní, které mají zapracované obrázky a fonty. Pod-
klady na spadávku 5 mm přes okraj, ořezové značky 5 mm od čistého formátu.
Inzerce bude umístěna v bloku převážně na pravé straně publikace, v případě půlstránkové inzerce (varianta 2), vždy 
při vnějším okraji strany bloku. 
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Kompletní přehled materiálů propagujících vinařskou turistiku v ČR v rámci projektu Krajem vína a více informací 
o projektu najdete na www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz. 

Tato ucelená kolekce propagačních materiálů byla na veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD v roce 2013 
a 2011 oceněna zlatem jako nejlepší turistický propagační materiál. Na brněnském veletrhu cestovního ruchu Re-
giontour 2011 si v soutěži propagačních materiálů odnesla druhé místo v kategorii jednotná kampaň. V roce 2009 
byla oceněna zvláštní cenou C.O.T. na 13. ročníku přehlídky Tourpropag v Písku. Naposledy získal projekt Krajem 
vína ocenění jako třetí nejlepší jednotná kampaň na Velké ceně cestovního ruchu ve-
letrhu Regiontour 2015.

V případě zájmu o prezentaci v materiálech Krajem vína nás, prosím,  
kontaktujte nejpozději do 7. 11. 2017:

Národní vinařské centrum, o.p.s. Agentura Bravissimo
Ing. Petr Gondáš, manažer projektu Marek Matula
Zámek 1, 691 42 Valtice Václavské nám. 1, 669 02 Znojmo
e-mail: petr.gondas@vinarskecentrum.cz e-mail: marek@bravissimo.cz
tel./fax: 519 352 072, mobil: 602 470 261 tel.: 515 227 788, mobil: 602 704 611

Vinařské oblasti s mozaikou vinohradů, cyk-
lostezkami, sklepními uličkami, vinnými sklepy 
a vinotékami přilákají každý rok tisíce ná-
vštěvníků. Jak se ale vyznat v nabídce služeb? 
Kde vám nabídnou vína k ochutnávkám, které 
vinařství vás přivítá s otevřenou náručí a kde se 
nejlépe spí? Rada je jednoduchá – orientujte se 
podle certifi kátu.
Zařízení, jejichž majitelé pochopili požadavky 
moderní doby a v nabídce jejich služeb se projevil 
vkus, invence a profesionalita, od jiných podobných 
objektů odlišuje smaltová tabulka s logem Vína 
z Moravy nebo Vína z Čech a českým i anglickým 
nápisem „Certifi kace vinařské turistiky“. V seznamech 
vinařství, vinných sklepů a vinoték v této publikaci je 
od ostatních zařízení poznáte snadno – kromě výše 

zmíněného loga obsahují fotografi i a stručné před-
stavení. Všechna splňují povinné požadavky pro dané 
kategorie a stanovený počet kriterií volitelných. Certi-
fi kace se provádí u pěti typů zařízení. Pro všechna je 
závazná prezentace na www.vinazmoravy.cz | www.
vinazcech.cz, distribuce propagačních materiálů 
o víně a poskytování informací o vinařské turistice. 
Pamatováno je i na zahraniční návštěvníky, pro které 
jsou připraveny materiály v jednom světovém jazyce.
Co vám nabídne 75 certifi kovaných vinařství? 

Certifi kované vinařství má v sortimentu mini-
málně 90 % tuzemských vín z nejméně šesti 

odrůd, mezi nimiž nechybí vína typická pro daný 
region. Alespoň část vín je zatříděna SZPI nebo nese 
označení VOC a má ocenění z vybrané domácí sou-
těže. Umožní vám zde prohlídku vinic nebo sklepního 
hospodářství. Samozřejmostí je možnost nákupu vín 
a obalů na vína.
Co nabízí 87 certifi kovaných vinných sklepů?

V nabídce certifi kovaného sklepa je skladba 
vín dle pravidel pro certifikovaná vinařství 

(vyjma ocenění ze soutěže). Nabídnou vám zde 
řízené degustace a další programy. K vínům podá-
vaným z odpovídajících skleniček si lze vybrat teplé 
nebo studené občerstvení. Certifi kované sklepy mají 
jednoduché a čisté vybavení, samozřejmostí je hygi-
enické zázemí.

Co můžete čekat v 30 certifi kovaných vinotékách?
Nemusí jít o pouhou vinotéku, ale třeba o pro-
dejnu vín spojenou s informačním centrem, 

zato však s vyškoleným personálem pro prezentaci 
vín, nabídkou sommelierských potřeb a dalšími 
službami. Certifi kovaná vinotéka nejméně sedm mě-
síců v roce a od června do září minimálně čtyři dny 
v týdnu nabízí degustace nejméně dvou lahvových 
vín. Kromě toho pravidelně pořádá nebo na objed-
návku zařídí řízené degustace a jiné programy. V na-
bídce má nejméně 40 druhů lahvových a přehledně 
označených vín, přičemž minimálně 70 % pochází 
z ČR a alespoň 30 % z dané podoblasti. Často se se-
tkáte i s nabídkou dalších regionálních produktů. 
Jaké služby poskytuje 15 certifi kovaných restau-
rací s vínem nebo vináren?

V certifi kované restauraci vám předloží dvou-
jazyčný jídelní a nápojový lístek s nejméně 40 

druhy lahvových vín, alespoň 20 víny z dané podob-
lasti a minimálně čtyřmi rozlévanými lahvovými víny. 
Dozvíte se informace nejen o původu, ale i základní 
analytické hodnoty vín. S jejich výběrem vám po-
může kvalifikovaná osoba. Přinejmenším polovinu 
jídelního lístku představují tradiční jídla venkovské 
kuchyně z čerstvých produktů a potravin dle roční 
doby, každé s doporučeným vínem. Restaurace nej-
méně dvakrát ročně pořádá speciální vinařské a kuli-
nářské akce, například vícechodové menu snoubené 
s víny.
Co nabízí 37 certifi kovaných ubytování?

Od běžných hotelů a penzionů se certif i-
kované ubytování liší vinařskou tematikou 

– spojitost s vinařstvím a vínem je zde zřejmá na 
první pohled. Tato ubytovací zařízení se nachází buď 
přímo ve vinařství nebo u vinného sklepa, vinotéky či 
restaurace zaměřené na víno a jejich kapacita nepře-
sahuje 50 lůžek. Od personálu zde získáte informace 
o vinařství v regionu a přehled hlavních turistických 
a vinařských služeb a akcí. Samozřejmostí je čistota 
a snídaně formou bufetu.

   CERTIFIKACE SLUŽEB VINAŘSKÉ 
TURISTIKY

www.vinazmoravy.cz/certifi kace

V textu jde pouze o část z výčtu poskytovaných služeb, přesné znění certifikačních podmínek najdete 
na www.vinazmoravy.cz | www.vinazcech.cz. w w w . c r y s t a l e x . c z
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HRAD CORNŠTEJN – zřícenina hradu ze 14. sto-
letí je přístupná pouze v letních měsících. Koná se tu 
řada akcí s historickým programem a zábavou pro 
děti. 
www.znojmuz.cz

KOUPALIŠTĚ ÚNANOV A LOUKA  – dva 
aquaparky s tobogány, skluzavkami, gejzíry a řadou 
vodních atrakcí; otevřeno v letních měsících podle 
počasí.
www.obecunanov.cz
www.plovarnalouka-znojmo.cz

PREHISTORIC PARK V CHVALOVICÍCH – 
v celoročně otevřené kryté hale uvidíte pohyblivé 
modely dinosaurů v životní velikosti. Najdete zde 
i obchod s dinosauřími suvenýry, skákací hrady 
a hřiště s prolézačkami, houpačkami a skluzavkami. 
www.prehistoric-park.cz

MUZEUM MOTORISMU VE ZNOJMĚ – v bý-
valé elektrárně na břehu řeky Dyje jsou vystaveny 
automobily, motocykly, jízdní kola a další dopravní 
prostředky a motoristické doplňky (otevřeno celo-
ročně).
www.muzeum-motorismu.cz

HRAD BÍTOV – romantický hrad (otevřený od 
dubna do října) nad Vranovskou přehradou. Vysta-
vená kolekce padesáti vycpaných psů je zapsána 
v Guinessově knize rekordů jako nejrozsáhlejší na 
světě. Hradní restaurace, sklep strašidel, vinotéka, 
výstavní síň. V blízké obci Bítov najdete sportovně-
rekreační areál Rumburak s rozhlednou. 
www.hradbitov.cz
www.restaurantrumburak.cz

VRANOVSKÁ PŘEHRADA – rekreační oblast 
na Dyji s 30 km dlouhým přehradním jezerem. Vy-
hlídkové plavby, restaurace, ubytování.
www.vranovskaprehrada.info

VRANOV NAD DYJÍ – městečko pod hrází Vra-
novské přehrady, na skále nad ním stojí impozantní 
barokní zámek (otevřený od dubna do října; výstavy, 
vinárna, kavárna). 
www.zamek-vranov.cz, www.vranov-nad-dyji.eu

NOVÝ HRÁDEK – zřícenina středověkého hradu 
s vyhlídkou do údolí Dyje (otevřeno od května do 
září); jediná národní kulturní památka ČR v první, nej-
přísněji chráněné zóně Národního parku Podyjí. 
www.novy-hradek.eu

VODNÍ MLÝN SLUP – renesanční vodní mlýn 
s expozicí mlynářství (pobočka Technického muzea 
v Brně, otevřeno od dubna do října).
www.technicalmuseum.cz

ZÁMEK UHERČICE – renesanční zámek se štu-
kovou výzdobou interiérů a rozsáhlým anglickým 
parkem (otevřeno od dubna do října).
www.zamek-uhercice.cz

BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ RAJHRAD – 
rozsáhlý barokní areál s celoročně přístupným chrá-
mem sv. Petra a Pavla a Památníkem písmenictví na 
Moravě.
www.rajhrad.cz/benediktini

První den poznáte vinařskou oblast, ve druhém dni 
projedete Národní park Podyjí a navštívíte Vranovskou 
přehradu, poslední den je věnován Jevišovicku a pout-
nímu místu Hluboké Mašůvky. Po celé trase můžete na-
vštívit řadu zajímavých objektů – například muzeum 
motocyklů v Lesné, hrady Bítov a Cornštejn či zámek 
ve Vranově nad Dyjí. 
www.znojemsko.info

1.  den: Znojmo – Dyje – Tasovice – Slup – Jarosla-
vice – Chvalovice – Hnanice 

2.  den: Hnanice – Devět mlýnů – vinice Šobes – Nový 
Hrádek – Vranov nad Dyjí – Lančov – Cornštejn – 
Bítov

3.  den: Bítov – Štítary – Šumná – Boskovštejn – Jevi-
šovice – Hluboké Mašůvky – Přímětice – Znojmo

Délka trasy: 135 km

... a něco navíc

NA KOLE ZNOJEMSKEM
prodloužený víkend

ZNOJEMSKEM

S DĚTMI

další tipy na výlety
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ných sklepů v celkové délce přes 900 metrů. 
Vína Lednicko-valtického areálu za doprovodu 
cimbálové muziky k tanci i poslechu. Specia-
lity Valtického Podzemí.

tel.: 723 600 423, kontakt: L. Dwořáčková
e-mail: info@valtickepodzemi.cz
www.valtickepodzemi.cz

23. 9. 2017
RETRO VINOBRANÍ 
A MISTROVSTVÍ 
VE SBĚRU HROZNŮ
Valtice, Vinařská 407 (areál 
CHÂTEAU VALTICE 
– Vinné sklepy Valtice, a.s.)
Tradiční jedinečná vinařská akce svého druhu 
v retro stylu. Oblečte si monterky, zástěry, 
rádiovky i šátky jako správní brigádníci z 50.–
60. let a vzhůru sbírat do vinohradu! RETRO 
VINOBRANÍ je hlavně zábava. Nutná rezervace 
předem nejpozději do pátku 15. 9. 2017.

tel.: 519 361 331, 606 538 317, kontakt: 
Martina Horníková / obchodní oddělení
e-mail: martina.hornikova@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz

23. 9. 2017
ZÁMECKÝ KOŠT VÍN 
A BURČÁKŮ
Valtice, areál zámku Valtice
Ochutnávka vín z ročníků 2015 a 2016 z pro-
dukce rodinného vinařství CHÂTEAU VALTICE 
a Vinařství Kovacs Novosedly pro všechny 
milovníky špičkových moravských vín. Ochut-
návka burčáků bude probíhat pouze v areálu 
vinařství jako součást odpoledního programu 
akce, který je nutno rezervovat do 15. 9. 2017

tel.: 519 361 331, 606 538 317, kontakt: 
Martina Horníková / obchodní oddělení
e-mail: martina.hornikova@vsvaltice.cz
www.vsvaltice.cz

23. 9. 2017
SLAVNOSTI BURČÁKU
Židlochovice, Robertova vila 
– areál přírodní zahrady
Tradiční burčákové slavnosti. Akce se koná od 
14.00 do 19.00 hod. v areálu přírodní zahrady 
Robertovy vily. Vstupné dobrovolné. Prezen-
tace burčáku a vín vinařů regionu Židlocho-
vicko a okolí. Vystoupí cimbálová muzika, 
bohatý kulturní program pro děti i dospělé.

tel.: 734 874 622, kontakt: Milena Moudrá
e-mail: milena.moudra@zidlochovice.cz
www.zidlochovice.cz

23. 9. 2017
VINOBRANÍ A OTEVŘENÉ 
SKLEPY DRNHOLEC
Drnholec, náměstí a přilehlé 
vinařské uličky
Již tradiční slavnost vinobraní a otevřených 
sklepů malovinařů ve vinařské obci Drnholec. 
Sklepy otevřeny od 10.00 hod. Kulturní pro-
gram na náměstí od 12.00 do 18.00 hod. Od 
20.00 hod v místním kulturním domě Hota-
řova zábava.

tel.: 724 132 910, 774 500 917
kontakt: Petr Ševčík, Bronislava Šimčíková
e-mail: petr.sevca@atlas.cz

23. 9. 2017
VINAŘSKÁ STEZKA
Pavlov, kulturní dům
14. ročník netradiční vinařské akce pro 
všechny, kteří mají rádi Pálavu, lahodná vína 
a dobrou zábavu. Začátek v 11.00 hod. ochut-
návkou soutěžních vzorků vín (12 vinařství po 
3 vzorcích), dále degustační soutěž na značené 
trase po svazích Pálavy, večer vinařská párty - 
výsledky, ceny, raut a kapela.

tel.: 733 534 088, kontakt: Hotel Pavlov
e-mail: info@hotelpavlov.cz
www.vinarskastezka.cz

23.24. 9. 2017
BARVY, CHUTĚ A VŮNĚ 
BABÍHO LÉTA NA SLOVÁCKU
Vlkoš, Skoronice, Vacenovice, 
Milotice, Ratíškovice, sklepní 
areály Mikroregionu Nový Dvůr
Burčákové putování „Eště vínko nevykyslo...“ 
představí barvy, vůně a chutě babího léta 
v pěti sklepních areálech obcí Mikroregionu 
Nový Dvůr. Nedělní trh místních produktů na 
nádvoří milotického zámku je přehlídkou do-
vednosti řemeslníků, kulinářů a vinařů všech 
novodvorských obcí.

tel.: 606 162 167, kontakt: Jan Grombíř
e-mail: mistostarosta@skoronice.cz
www.novy-dvur.cz

23. 9. 2017
TOUR DE BURČÁK PO 
VINAŘSKÝCH STEZKÁCH 
ZNOJEMSKA
Znojemsko, vinařské stezky
Zářijový díl seriálu cykloturistických akcí Kra-
jem vína vás již tradičně zavede do podzim-
ních, hrozny obtěžkaných vinic Znojemska. 
Připraveny jsou 2 trasy pro cyklisty a jedna pro 
pěší, zastávky ve vinných sklepích i přímo ve 
vinicích, kde budete moci kromě vína ochut-
nat i čerstvý znojemský burčák.

tel.: 515 903 121
kontakt: Partnerství, o.p.s.
e-mail: eva.kvapilova@nap.cz
www.stezky.cz

23. 9. 2017
KRUMLOVSKÉ 
BURČÁKOBRANÍ
Moravský Krumlov, 
zámecké nádvoří
Již šestý ročník Krumlovského burčákobraní se 
uskuteční v sobotu 23. září od 10.00 hod. na 
nádvoří zámku v Moravském Krumlově. Slav-
nosti vína, burčáku, zpěvu a gastronomických 
specialit.

tel.: 777 249 633, kontakt: Lukáš Valla
e-mail: krumlovske.burcakobrani@
seznam.cz
www.krumlovskeburcakobrani.cz

23. 9. 2017
ZA BURČÁKEM DO 
STRACHOTÍNA
Strachotín, Sklepní ulice
V sobotu 23. září proběhne již 4. ročník Za 
burčákem do Strachotína. Akce bude probíhat 
od 10.00 do 18.00 hod. Místní vinaři vám tra-

dičně nabídnou k degustaci více než 40 druhů 
burčáků. Hudební produkce a občerstvení 
zajištěné. Jste srdečně zváni k ochutnávce 
i posezení. Vstup zdarma.

tel.: 606 822 558
kontakt: Ing. Petr Adamec
e-mail: info@vinaristrachotin.cz
www.vinaristrachotin.cz

23. 9. 2017
ROUDNICKÉ VINOBRANÍ
Roudnice nad Labem, 
zámecký areál
Ochutnejte burčák a vína z místních vinic, nej-
jižnějších z litoměřické vinařské podoblasti. 
Vyberte si z bohatého hudebního programu 
(od 10.00 do 23.00 hod.) či využijte možnost 
spojit slavnost vína s prohlídkou bohatého 
historického a kulturního dědictví města nebo 
procházkou na legendární horu Říp.

tel.: 412 871 075, kontakt: Tomáš Pokorný
e-mail: pokorny@kzm-roudnicenl.cz
www.roudnicke-vinobrani.cz

23. 9. 2017
LÁZEŇSKÉ VINOBRANÍ
Lednice, Lázeňská 
kolonáda Lednice
Tradiční lázeňské vinobraní s jarmarkem 
a kulturním programem. Začátek v cca 13.30 
hod. (Bude upřesněno na stránkách www.
lednice.cz.)

tel.: 519 304 811, kontakt: Lázně 
Lednice – Lázeňský dům Perla
e-mail: recepce@lednicelazne.cz
www.lednice.cz

27. 9. 2017
ŽIVÝ BURČÁK S ŽIVOU 
HUDBOU
Viničné Šumice, Vinařství u Křížů
Již tradiční předsváteční večer věnovaný pití 
kvalitního burčáku a ochutnávce vín naší do-
mácí produkce doplněné živou hudbou taktéž 
z vlastních zdrojů.

kontakt: Michal Kříž
e-mail: michal.kriz@vinokriz.cz
www.vinokriz.cz

29.30. 9. 2017
BURČÁKFEST
Znojmo, Loucký klášter
Pokud si chcete pochutnat na dobrém burčáku 
a kvalitním víně společnosti Znovín Znojmo 
a k tomu ještě posedět v příjemném prostředí 
s nezapomenutelnou atmosférou, pak je bur-
čákový festival tou pravou akcí pro vás.

tel.: 731 441 092
kontakt: Mgr. Ilona Irmannová
e-mail: gato@gatoproduction.cz
www.burcakfest.cz

29.30. 9. 2017
HUDBOBRANÍ A BURČÁKY 
VE VALTICKÉM PODZEMÍ
Valtice, Valtické Podzemí, 
Vinařská ev. č. 47
Tradiční akce podzimu s atraktivním kultur-
ním programem pro celou rodinu. Cimbálka 
a kapely z Lednicko-valtického areálu. Od-
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