
Slavnou  h istor i i  s i 
Znojmo připomíná ka-
ždoročně v  polovině 
září při velkolepém vi-
nobraní. Návštěvníci se 
vrací do atmosféry roku 
1327, kdy do města při-
jel král Jan Lucembur-

ský a potvrdil Znojmu 
jeho historická privilegia. 
Bohatý doprovodný pro-
gram zahrnuje ochut-
návky vín, průvody, ře-
meslnické jarmarky, 
rytířské turnaje, ohňo-
stroj a další akce.

Za chuťově plná a neuvěřitelně aromatická bílá vína skvělé pověsti vděčí 
Znojemsko nejen vysoké úrovni mnoha vinařů, ale také specifickým pří-

rodním podmínkám. Kromě vín návštěvníky okouzlí i množství jedinečných vi-
nařských památek – několik stovek let staré vinné sklepy, impozantní kláštery 
a pověstné vinice, které propojují stovky kilometrů vinařských turistických 
stezek křižujících Znojemsko.

ZnojemsKé vinobraní

Podobně jako jiné evropské vinařské oblasti i Znojemsko může za svou novodobou slávu po-
děkovat Římanům. První vinice založila v druhém století našeho letopočtu jedna z legií císaře 
Marca Aurelia. Ve skalách nad slavnou viniční tratí Šobes jsou dodnes patrné vyježděné koleje 
od těžkých římských povozů, které tudy jezdily po obchodní stezce.

od historie K současnosti

Nejstaršími svědky historie znojemského vinař-
ství jsou vedle archeologických nálezů ještě kláš-
terní kroniky a  listiny českých panovníků. Jed-
ním ze vzácných dokumentů je listina z 25. dubna 
1326 z Bacharachu, v níž český král Jan Lucem-
burský povolil městu Znojmu obchod se solí a ví-
nem, tedy stejná práva prodeje vína, jaké již několik 
desítek let mělo město Brno. Během následujících 
staletí se Znojmo rozvíjelo, bohatlo a díky stálé pří-
zni vládnoucích královských rodů získalo řadu dal-
ších privilegií. V důsledku skvělých společenských 
kontaktů se znojemská vína pravidelně objevo-
vala na hodovních tabulích českých králů. Ještě 

Pěk ný m  př í k ladem 
moderního sklepního 
hospodář st v í  v  h is -
torickém interiéru je 
Kř ížov ý sk lep v  Př í -
měticích. Vinný sklep 
s půdorysem ve tvaru 
k ř í ž e ,  k t e r ý  p a t ř í 
k největším na světě, 
nechali postavit zno-
jemšt í jezuité v  18. 
století.

Znojemsko by nebylo Znojemskem bez 
Veltlínského zeleného, které je nejpěs-
tovanější odrůdou révy vinné v  České 
republice. Harmonická vína s vůní po lipo-
vém květu, příjemným mandlovým buketem 
a  kořenitou hořkomandlovou chutí bývala 
v dobách slávy vídeňských valčíků oblíbená 
i u císařského dvora.

odrůdy

Veltlínské pravděpo-
dobně pochází z  Ra-
kouska, jiné prameny 
ovšem jeho původ kla- 
dou do údolí Valtelino 
v  severní Itá l i i .  Tra -
d ičn í  odrůda nabíz í 
neuvěřitelně pestrou 
škálu typů vín. I  když 
v e   s v ě t ě  s e  v e l k é 
m n o ž s t v í  V e l t l í n -
ského zeleného vypije 

jako nepř í l iš 
drahé mladé 
víno, případně 
s e  p o u ž í v á 
do cuvée, na Znojem-
sku je poznáte jako 
v í n a  v š e c h  j a ko s t-
ních kategor i í ,  VOC 
Znojmo včetně spe-
c ia l i t ,  te d y v ín  s lá -
mov ých a  ledov ých. 
K tradičním odrůdám 

Z n o j e m s k a 
d á l e  n á l e ž í 

Müller Thurgau, 
R y z l i n k  r ý n s k ý, 

Sauv ignon, Ruland-
ské šedé, Tramín čer-
vený a Rulandské bílé. 
Po d í l  m o d r ýc h  o d -
růd je menší, pěstuje 
se především Svato-
vavřinecké, Frankovka 
a Rulandské modré.

Z n o j e m s k o  l e ž í 
na rozhraní dvou ge-
ologických soustav. 
Od  západu sem za-
sahuje Český masiv, 
krystalické břidlice, 
chudé na vápník, fos-
for a  hořčík, z  jihu 
pak západní Karpaty 
tvořené mořskými 
a sladkovodními se-
dimenty a sprašemi.

vinice – půda

Českomoravská  vr-
c h o v i n a  z p ů s o b u j e 
v   j i n a k  ve l m i  te p l é 
a  suché oblast i  ob -
časná ochlazení. Díky 
stř ídání s lunečných 
dnů a  ch la dně jš ích 
nocí hrozny sice zrají 

pomaleji, ale zato si 
uchovávají v íce aro-
matických látek. Pes-
trá škála půd vytváří 
předpoklady pro roz-
manitou paletu v ín, 
jimž granitoidní pod-
loží dodává zvláštní 
minerální charakter. 
Prvotřídní viniční po-
lohy se táhnou jižně 

od  Znojma od  Kraví 
hory směrem na Hna-
nice a  dál podél hra-
nice s Rakouskem až 
do Hrušovan nad Je-
višovkou. Významné 
v in ičn í  t r atě lemuj í 
i údolí několika řek, ob-
last Dolních Kounic je 
vyhlášená pěstováním 
modrých odrůd.

Genofond Vrbovec 
H l a v n í m  p o s l á n í m 
šlechtitelských stanic 
je š lechtění nov ých 
odrůd pro obnovu vi-
nic a zkoumání nových 
vinařských technolo-
gií . Ve  vinařské obci 
Vrbovec najdete v i -
niční trať Nad sklepy 
šlechtitelské stanice 

Ampelos, na níž je vy-
sazena sbírka odrůd 

révy vinné – Genofond 
České republiky.

Loucký klášter založený roku 1190 byl 
po  dlouhá staletí centrem uměleckého, 
hospodářského a duchovního života Znoj-
emska. Dnešní návštěvníci si kromě muzea 
vinařství a bednářství s mnoha zajímavými 
exponáty mohou prohlédnout unikátní 
románsko-gotickou kryptu pod klášterním 
kostelem. 

muzeum v Louce
Jedno z nejstarších měst České republiky se 
může pochlubit malebným historickým cent-
rem s řadou historických památek. 

Královské město Znojmo
Nejmenší národní park České republiky se 
táhne od  Znojma na  západ podél hranic 
s Rakouskem a  jeho osou je řeka Dyje. Po-
hled na meandrující řeku patří k největším 
turistickým zážitkům v tuzemsku. Hluboké 
romantické říční údolí obklopují strmé svahy 
porostlé hlubokými lesy s teplomilnou květe-
nou a obývané chráněnými živočichy. 

národní park podyjí
Překrásný vinný sklep, vyhloubený v pískov-
covém svahu nad Šatovem kousek od silnice 
na  Havraníky, je v yzdoben fantastickými 
plastick ými malbami místní ho l idového 
umělce Maxmilliana Appeltauera. Předsta-
vuje ideální výletní cíl především pro rodiny 
s dětmi.

malovaný sklep v Šatově
Okolí Dolních Kounic se proslavilo pěstová-
ním a  výrobou originálních červených vín, 
zejména Frankovky. Malebné město mezi 
sady a vinicemi v údolí řeky Jihlavy vyniká ně-
kolika architektonickými památkami. Nejzná-
mější jsou romantické zříceniny gotického 
kláštera Rosa coeli, renesanční zámek, pra-
voslavný chrám sv. Barbory a barokní poutní 
kaple sv.  Antonína v ysoko nad městem. 
Pozoruhodná je malá židovská čtvrť s hřbito-
vem a synagogou, v níž je umístěna expozice 
věnovaná historii zdejší židovské obce.

dolní Kounice
Když se budete toulat Znojemskem, vydejte 
se také na západ k Vranovské přehradě. Na-
jdete tu například pohádkově krásný zámek 
Vranov nad Dyjí. V  Podyjí se nachází celá 
řada dalších pozoruhodných hradů, například 
zříceniny Cornštejna, Frejštejna a Nového 
Hrádku s jedinečnou vyhlídkou na meandru-
jící Dyji, hrad Bítov, na rakouské straně pak 
hrady Hardegg a Kaja. 

vranov nad dyjí

nenechte si ujít

Šobes – vinice na pro-
sluněném svahu v me-
andru řeky Dyje bývá 
řazena mezi deset nej-
k va l i t ně jš ích v inař -
ských poloh v Evropě. 
Zvláštní v ýznam má 
řeka Dyje, která Šobes 
obtéká, poloha chrá-
něná p r ot i  vět r ům, 
teplé dny a chladnější 

noci, mlhy a nakonec 
i kamenitá půda na ru-
lovém podkladě, která 
přes den nasává slu-
neční teplo a  v  noci 
je zase intenzivně vy-
zařuje. V  letních mě- 
s íc ích je na  Šobesu 
pro návštěvníky ote-
v ře n o c h u t náv kov ý 
stánek.Veltlínské zelenéSauvignon Ryzlink rýnský

Uvedené akce jsou jen malou inspirací, více 
naleznete v kalendáři vinařských akcí na  
www.vinazmoravyvinazcech.cz.
• Putování po dobšických sklípcích
 (Dobšice, únor), www.vinari.dobsice.cz
• Festival vína VOC Znojmo
 (Znojmo, 8. května), www.vocznojmo.cz
• Vinobus VOC Znojmo
 (vinařské obce na Znojemsku, květen–září) 
 www.vinobus.cz
• Vrbovecké sklípky o víkendech
 (Vrbovec, květen–září), www.cechvrbovec.cz
• Vinařská 50 – AUTHOR ZNOVÍN Cup
 (Šatov, červen), www.vinarska50.cz
• Burčákfest
 (Znojmo, září), www.burcakfest.cz
•  Národní soutěž vín Znojemské vinařské 

podoblasti, (Dolní Kounice 2021 nebo Znojmo 
2022, září), www.vinazmoravyvinazcech.cz 

• Znojemské historické vinobraní
 (Znojmo, září), www.znojemskevinobrani.cz
•  Krajem vína – Tour de burčák po 

vinařských stezkách Znojemska
 (Znojmo a okolí, září ), www.vinarske.stezky.cz

Krajem vína

neZapomeňte navŠtívit  |  ZnojemsKo

Na oficiálních vinařských 
stránkách ČR najdete se-
znam více než 1000 míst 
na Moravě, na nichž se na-
chází v inařst v í,  v inoték y 
a vinné sklepy. Garantovanou 
úroveň služeb vám poskyt-

nou v zařízeních, která jsou označena logem Cer-
tifikace vinařské turistiky. Patří mezi ně i ubytování 
s vinařskou tematikou a restaurace s vínem. Jejich 
výčet naleznete na druhé straně pod mapou.
Více na www.vinazmoravyvinazcech.cz.

Kam Za vínem

v   1 9 .  s t o l e t í bylo Veltlínské ze-
lené ze Znojem- ska s vůní po  li-
povému květu a  kořenitou hoř-
komandlovou chutí jedním z nejoblíbenějších 
vín u habsburského císařského dvora ve Vídni.

V  návštěvnickém centru získají turisté 
informace o vinařském turistickém pro-
gramu na Znojemsku a ochutnávkách vín 
v klášterních sklepech. K dispozici je pro-
dejna vín a galerie, v těsné blízkosti kláš-
tera je oblíbená letní plovárna s restaurací 
a kuželnou.

Rozmanitou krásu Podyjí podtrhují vinice 
ležící nejen v  národním parku, ale i  v  jeho 
těsném okolí.

Všechny jsou přístupné veřejnosti, na Bítově 
a Vranově dokonce na turisty čekají během 
hlavní sezony vinotéky.

Mezi nejzaj ímavější místa patř í gotick ý 
chrám sv. Mikuláše, Znojemsk ý hrad se 
stálou expozicí Jihomoravského muzea, 
románská rotunda s  unikátními freskami, 
vyhlídková radniční věž a rozsáhlé přístupné 
podzemí s  několikapatrov ým labyrintem 
chodeb a sklepů z 13.–17. století. Od dubna 
do října městem projíždí vyhlídkový vláček, 
okolím Znojma proveze turisty VINOBUS, 
speciá ln í  v inař sk ý autobus s  př í věsem 
na kola, nový projekt VOC Znojmo.

vinaŘsKÁ podobLast
ZnojemsKÁmapa

www.vinazmoravyvinazcech.cz
www.vinarske.stezky.cz
www.jizni-morava.cz



Více než tisíc kilome-
trů dlouhá síť znače-
ných cyklistických tras 
protkává území všech 
jihomoravských vinař-
ských podoblastí. Celkem deset vinařských ste-
zek propojuje 289 km dlouhá páteřní Moravská 
vinná stezka, vedoucí ze Znojma do Uherského 
Hradiště. Pro každou stezku byla vydána spe-
ciální mapa, do projektu se zapojilo 250 vinař-
ských obcí.

Znojemská vinařská stezka
189 km
Nejdelší trasa v síti vinařských stezek spojuje té-
měř šedesát vinařských obcí. Trasy na Znojem-
sku nejsou uzavřeným okruhem, ale procházejí 
oblastí křížem kráž. Vyznavači rovných silničních 
úseků a pohodových cest mezi poli a vinicemi 
ocení především oblast kolem řeky Dyje, mi-
lovníci náročnějších terénů si naopak vychut-
nají Národní park Podyjí a  lesní partie severně 
od Znojma. Skvělá vína i  jedinečnou atmosféru 

sklepních uliček nabízejí obce ležící jižně od Znoj- 
ma – Nový Šaldorf-Sedlešovice, Hnanice, Šatov, 
Chvalovice, Vrbovec a Jaroslavice.

Brněnská vinařská stezka
část 50 km
Stezka je nejmladší součástí celého systému, 
byla vyznačena v  létě 2003. Napojuje morav-
skou metropoli na  další trasy Moravských vi-
nařských stezek. Pokud po ní z Brna vyrazíte 
směrem na Dolní Kounice, zavede vás do oblasti 
znamenitých červených vín. Cesta pokračuje 
údolím řeky Jihlavy a  přírodním parkem Niva 
Jihlavy k Pohořelicím.

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 
• prodejna lahvových i sudových vín 
• prohlídka Louckého kláštera a obrazové galerie 

Vlkova věž ve Znojmě
Informační centrum VoC Znojmo, vyhlídková věž 
a ochutnávky vín, Kollárova 385/6, Znojmo
tel.: 777 323 136, www.vocznojmo.cz

Vinice Šobes v Národním parku Podyjí
provozuje ZnoVín Znojmo, a.s.
vinice s ochutnávkou vín ZNOVíNU ZNOJMO, a.s.
tel.: 515 266 620, www.znovin.cz

Malovaný sklep v Šatově
provozuje Chateau Šatov s.r.o.
tel.: 774 700 572, 775 682 048
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, 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

Enotéka znojemských vín 
provozuje Vinotrh s.r.o.
Znojmo, Hradní ulice, tel.: 702 203 232
www.vinotrh.cz/enoteka 
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Legenda

Město Znojmo, www.znojmocity.cz
www.znojemsko.info
• znojemské podzemí
• znojemský hrad a dochovaný hradební systém
• rotunda sv. Kateřiny, kostel sv. Mikuláše aj.
• vyhlídky z radniční věže a Vlkovy věže
•  okružní jízdy turistickým vláčkem nebo elektro-

busem Znojmáčkem

Národní park Podyjí, www.nppodyji.cz
• Kraví hora, Ledové sluje, Nový hrádek
• Sealsfieldův kámen, Šobes, Hnanická vřesoviště

Dolní Kounice, www.dolnikounice.cz
• zřícenina kláštera Rosa coeli
• židovská čtvrť, hrad, zámek

Moravský Krumlov, www.mkrumlov.cz
• zámek, historické jádro, židovský hřbitov
• barokní poutní kostel sv. Floriána

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)

Miroslav, www.miroslavskyzamek.cz
•  zámek s uměleckými expozicemi a Strašidel-

nou stezkou pro děti

Vrbovec, www.cechvrbovec.cz
•  zábavná vinařská naučná stezka Hroznové 

kozy pro rodiny s dětmi

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
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certifikováno systémem Certifikace  
vinařské turistiky, počet zařízení
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Atraktivní projekt VOC Znojmo, speciální vinař-
ský autobus s přívěsem na kola, který v hlavní se-
zoně několikrát denně vyjíždí ze Znojma na trasu 
dlouhou 45 km. Cestou poznáte znojemská vína, 
vinice, vinařství, vinné sklepy i známé sklepní 
uličky. Na sedmi stanovištích si v doprovodu pro-
fesionálního průvodce vychutnáte špičková vína 
originální certifikace vinařů ze Znojemska.

vinobus

certifikovaná  
zařízení
Dobšice – Penzion Černý sklep, Vino Hort 

Hnanice – Vinice–Hnanice, Vinice–Hnanice – vinný 
sklep

Chvalovice – Vinařství Waldberg Vrbovec

Nový Šaldorf-Sedlešovice – Arte Vini, Penzion 
Šaldorf, Víno Náprava, Vinařství Špalek

Vrbovec – Ampelos, Šlechtitelská stanice vinařská 
Znojmo; Ampelos, Šlechtitelská stanice vinařská 
Znojmo – vinotéka Vrbovec

Znojmo – Apartmány-Znojmo-Konice, Hotel Laho-
fer, Informační centrum VOC Znojmo Vlkova věž, 
Vinotéka Vínovín – Znojmo, Znovín Znojmo – podni-
ková prodejna Loucký klášter

Kompletní aktualizovaný seznam vinařských zařízení vi-
nařské podoblasti Znojemské, včetně kontaktů a odkazů 
na webové stránky, naleznete na: 
www.vinazmoravyvinazcech.cz.
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informační centra
Turistické informační centrum Znojmo
Obroková 10, 669 02 Znojmo
tel.: 515 222 552, e-mail: tic@znojemskabeseda.cz
www.znojemskabeseda.cz

Vlkova věž – Informační centrum VOC Znojmo
ulice Kollárova, Vlkova věž, 669 02 Znojmo 
tel.: 734 732 019, email: voc@vocznojmo.cz 
www.vocznojmo.cz

Návštěvnické a informační centrum  
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Loucký klášter, 669 02 Znojmo, tel.: 515 267 458
e-mail: nc@znovin.cz, www.znovin.cz

Vinařské informační centrum – Ampelos
671 24 Vrbovec, tel.: 777 768 751
e-mail: info@ampelos.cz
www.ampelos.cz

Návštěvnické a informační středisko NP Podyjí
671 02 Čížov 176, tel.: 515 291 630 
E-mail: infocentrum@nppodyji.cz 
www.nppodyji.cz

Informační centrum Moravský Krumlov
Náměstí TGM 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 321 064, 725 579 923
www.mkrumlov.cz, www.dokrumlova.cz

Městské kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav
tel.: 735 173 155, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
www.mesto-miroslav.cz

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel.: 546 451 870, e-mail: kic.ivancice@seznam.cz
www.kic.ivancice.cz

Turistické informační centrum Dolní Kounice
Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice
tel.: 513 030 427, e-mail: tic@dolnikounice.cz
www.dolnikounice.cz

Turistické informační centrum Hrušovany
nám. Míru 9, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
tel.: 601 563 140, e-mail: info@hrusovansko.cz
www.hrusovansko.cz


