
Velké Bí lovice  jsou 
největší vinařskou obcí 
Č e ské repub l ik y  se 
788 hektary vinic. Ka-
ždoročně se zde na 
začátku  dubna koná 
a kc e  Ze  s k l e p a  d o 
sklepa, která vychází 
z dávné tradice obchá-
zení sklepů a koštová-
ní vína.

Velké Pavlovice pro-
slavily meruňky, víno 
a  tradice lidové kultu- 
ry. Určitě přijeďte na ně-
kterou z vinařských slav-
ností, například na Velko-
pavlovické vinobraní či 
Víno v oranžovém, akci, 
při níž vinaři nabízejí noč-
ní prohlídky vinných skle-
pů s ochutnávkami.

Velkopavlovická vinařská podoblast se rozkládá v centrální části vinařské 
oblasti Morava. Úrodné roviny, táhnoucí se od Brna směrem k Břeclavi, 

patří k nejslunnějším a nejteplejším místům České republiky. Málokoho pře-
kvapí, že díky ideální poloze a příznivým klimatickým i půdním podmínkám se 
tu réva vinná úspěšně pěstovala už v dobách Velkomoravské říše. 

OteVřené sklepy

Od histOrie k sOuČasnOsti
Protože na půdách s vysokým obsahem 
hořčíku se daří zejména modrým od-
růdám, Velkopavlovickou podoblast 
proslavila nezaměnitelná červená 
vína. Vyhlášená je především od-
růda Frankovka s typickou purpu-
rovou barvou, skořicově višňovým 
aroma a minerální, jemně tříslovinovou 
chutí s pikantní kyselinkou. 

Odrůdy

Z   m o d r ý c h  o d r ů d 
z této podoblasti si za-
slouží pozornost také 
výrazně višňové až čer-
norybízové Svatovavři-
necké, z bílých odrůd 
se daří Veltlínskému 
zelenému s kouřovou 
vůní a pikantně ovoc-
nou dochutí či Müller 
Thurgau. Pozoruhodná 

vína dávají též aro-
m a t i c k é  o d r ů d y 
Muškát moravský 
a Tramín červený 
s typickými kořeni-
tými tóny v chuti a vůní 
čajových růží i medo-
vých tónů hrozinek. Ve 
šlechtitelské stanici ve 
Velkých Pavlovicích se 
zrodily čtyři bytostně 

moravské 
o d r ů d y  – 

b í l é  o d r ů d y 
Aurelius a  Pá-

lava (práce byly 
ukončeny ve šlechti-
telské stanici Perná) 
a modré odrůdy André 
a  Agni, které vzniklo 
křížením André s odrů-
dou Irsai Oliver.

Hlavní viniční tratě 
se táhnou od města 
Hustopeče, někdej-
šího hlavního stře-
diska oblasti, přes 
S t a ro v i č k y,  Ve l k é 
Pavlovice, Bořetice, 
Vrbici a Kobylí do Vel-
kých Bílovic.

Vinice 
a půda

Na Velkopavlovicku 
j s o u  z a s t o u p e n y 
všechny geologické 
prvky jižní Moravy, vá-
penité jíly, slíny i  pís-
kovce. Zatímco v  se-
v e r n í  č á s t i  o b l a s t i 
převládají bílé odrůdy, 
například kdysi nejroz-
šířenější Neuburské, 

vhodné pro svůj bujný 
růst do suchých svaho-
vitých poloh, centrální 
části s půdami s vyšším 
obsahem hořčíku do-
minují modré odrůdy. 
Vinohrady leží zpravi-
dla na svazích s  jiho-
západní a  jižní orien-
tací, kde zrání hroznů 

urychlují teplé fénické 
větry. Zdejším vínům 
nechybí ovocné a kvě-
tinové tóny výrazných 
vůní i svěžest, podporo-
vaná vyšším obsahem 
kyselin. Osobitý charak-
ter je dán vyšší nadmoř-
skou výškou a  sever-
nější polohou vinic.

Při toulkách  Velko-
pavlovickem objevíte 
nejrůznější v inařské 
památky, které vino-
hradnické krajině do-
dávají neopakovatelný 
ráz. Patří sem přede-
vším lisovny a sklepy, 
které někdy bývají sou-
částí obce, jinde lemují 
okraje vinic. Sklepní 

kolonie Pod strážním 
kopcem na Vrbici se 

navíc může pochlubit 
pěkným starým lisem.

templářské sklepy Čejkovice Město hustopeče svobodná republika Muzeum v kobylí
Druhé největší město České republiky je 
obchodním a  společenským střediskem 
Jihomoravského kraje. Kromě řady muzeí, 
historických památek a divadel přitahuje 
pozornost návštěvníků brněnské Výsta-
viště, v  jehož prostorách se každoročně 
koná přibližně 50 mezinárodních veletrhů 
a výstav. Jednou z největších vinařských 
akcí města Brna je tradiční Svatomartin-
ský košt, který se koná pravidelně vždy 11. 
11. od 11.00 hodin na náměstí Svobody. 
V Brně můžete rovněž navštívit řadu reno-
movaných vináren a obchodů s vínem.

V prostorách staré měšťanské školy v Ko-
bylí můžete navštívit nevelké muzeum, 
které se snaží zachovat doklady o životě 
dřívějších pokolení v této starobylé vinař-
ské obci. Kromě  překrásných lidov ých 
krojů si můžete prohlédnout například sty-
lově upravenou selskou kuchyň či malou 
vinařskou expozici s prodejní vinotékou 
vín kobylských vinařů.

Kraví hora – nejlepší vinorodé tratě v okolí 
obce Bořetice leží na Kraví hoře. Místní 
vinaři v roce 2001 vyhlásili recesistickou 
vinařskou republiku, která dodnes existuje 
pod jménem Svobodná spolková republika 
Kraví hora a přitahuje pozornost četných 
návštěvníků. Republika má svou vládu 
v čele s prezidentem, ústavu, znak, prapor 
i měnu, ba dokonce navázala kontakty se 
sousedními zeměmi, například s  Valaš-
ským královstvím. Od léta 2006 stojí nad 
Kraví horou nová rozhledna.

Ve vinařském městě Hustopeče můžete 
navštívit vinařskou uličku s  rozsáhlým 
komplexem vinných sklepů Na Hradbách 
( Turhandly). Za  zastávku i  zmínku stojí 
obří hrozen odrůdy André složený z 225 
ocelov ých koul í tř í vel ikostí i  pomní k 
kvasinky vinné – Pískovcovou plastiku, 
která je 70.000 násobná zvětšenina vinné 
kvasinky z roku 2007. Obě tyto kuriozity 
jsou zapsány v České knize rekordů. Do-
poručujeme neminout proslulé vinařské 
akce města, mezi ty nejzajímavější patří 
Slavnosti mandloní a vína, Letní otevřené 
sklepy, Burčákové slavnosti nebo Světový 
duel vín. 

Současně s tvrzí templáři v Čejkovicích vy-
budovali rozsáhlé sklepní prostory. Sklepy 
byly tak vysoké, že jimi mohli projíždět 
ozbrojenci na koních, jejich šířka stačila 
i vozům plně naloženým zbožím. O  jejich 
délce se dodnes vyprávějí legendy, údajně 
vedly z Čejkovic až do Skalice. V minulosti 
sklepy byly a dodnes jsou využívány pro 
uskladnění a zrání vín. Z celkového kom-
plexu chodeb je nyní zpřístupněno 650 me-
trů sklepení, v části prostor sídlí stylová 
vinárna.

Brno
Místo, kde se 2. prosince 1805 odehrál 
jeden z největších střetů napoleonských 
válek – bitva u Slavkova, patří k nejatrak-
tivnějším lokalitám jižní Moravy. Pozor-
nost turistů přitahuje zejména památník 
Mohyla míru s expozicí Muzea Brněnska, 
barokní zámek ve Slavkově, Stará pošta 
u Pozořic, návrší Žuráň a pahorek Santon 
nad obcí Tvarožná. Každoročně začátkem 
prosince se na různých místech někdejšího 
bojiště konají pietní a vzpomínkové akce, 
spojené s rekonstrukcemi bitevních scén.

slavkovské bojiště

Bohatá historie Čejko- 
vic se začala psát v po-
lovině 13. století, kdy ú- 
zemí patřilo řádu Tem-
plářských rytířů. Právě 
templáři  zde téměř 
100  let před panová-
ním českého krále Karla 
IV. začali systematicky 
pěstovat révu vinnou 
a  postavili také tvrz, 

která je dodnes domi-
nantou obce. Část dět-
ství v Čejkovicích prožil 
zakladatel Českosloven-
ské republiky T. G. Ma-
saryk; v  jeho domku si 
můžete prohlédnout 
stálou expozici. V tvrzi 
je hotel a Zámecká ga-
lerie vín s bohatou na-
bídkou vín z okolí.

Písemné doklady o vinohradech na jižní Moravě pochází až z počátku druhého tisíciletí. Jsou ob-
vykle citovány ve výčtu majetku klášterů, v kupních či darovacích listinách a soudních výrocích ve 
sporech o vinohrady či vinné desátky. Ač z nich nevyčteme podrobnější zprávy o stavu tehdejšího 
vinohradnictví a vinařství, přesto potvrzují existenci vinohradů v určité lokalitě.

Patrně první písemná 
zmínka o vinařství na 
Ve l ko p a v l o v i c k u  j e 
z  roku 1252, kdy Bo-
ček z  Obřan obdaro-
val nový cisterciácký 
klášter ve Žďáru tře-
t inou v ýnosu s v ých 
vinohradů v Pouzdřa-
nech, Zaječí a ve Vel-
kých Pavlovicích. Od 
13. století do vinařství 
na moravském ven-

kově vstupovali bohatí 
m ě š ť a n é .  P r o t o ž e 
dobrá v inice mívala 
větší cenu než pěkný 
dům, ukládali obyva-
telé Brna, Znojma či 
Olomouce své finance 
právě do vinohradů. 
Tehdy se zformovalo 
kdysi nejvýznamnější 
m o r a v s ké v i n a ř s ké 
středisko Hustopeče.

P o d n i k a v í  m o -
r avšt í  v inař i  se 
s n a ž i l i 
v y v á že t 
svá vína do 
severněji položených 
oblastí Evropy; v roce 
1375 například císař 
Karel IV. povolil městu 
Znojmu vyvážet zno-
jemská vína do Čech, 
Slezska a  Branibor. 
Ze zahraničních vín se 
ovšem stala nevítaná 
konkurence. V  listině 
z 5. dubna 1325 král 
J a n  L u c e m b u r s k ý 
stanovil, že v Brně se 

od sklizně hroznů 
až do Velikonoc 
směj í  šenkovat 

jen v ína domácí 
a  zakáza l  prode j 

r akousk ých v ín .  Do 
měs t sk ých br an se 
navíc postavili profe-
sionální ochutnavači, 
kteří přímo na místě 
zjišťovali původ dove-
zených vín a do města 
pouštěli jen vína mo-
ravská. Privilegia se 
později rozšířila i  do 
jiných měst a panov-
níci opakovaně potvr-
zovali jejich platnost. FrankovkaMüller ThurgauVeltlínské zelené

nenechte si ujít
Uvedené akce jsou jen malou inspirací, více 
naleznete v kalendáři vinařských akcí na  
www.vinazmoravyvinazcech.cz.
• Ze sklepa do sklepa
 (Velké Bílovice, duben)
 www.velkobilovictivinari.cz
• Po kobylských uličkách za vínem
 (Kobylí, konec dubna), www.vinarizkobyli.cz
• Krajem vína – Májové putování okolím  
 Modrých Hor
 (Velké Pavlovice a okolí, květen)
 www.vinarske.stezky.cz
•  Grand Prix Vinex – ochutnávka vín  

z mezinárodní soutěže, (Brno, květen)
 www.grand-prix-vinex.cz
•  Den otevřených sklepů
 (Bořetice, konec května)
 www.republikakravihora.cz
•  Velkopavlovické vinobraní,  

(Velké Pavlovice, září), www.velke-pavlovice.cz
• Burčákové slavnosti
 (Hustopeče, říjen),  
 www.burcakoveslavnosti.cz
• Svatomartinský košt
 (Brno, listopad), www.vinazmoravyvinazcech.cz
• Služby otevřených sklepů
  (Bořetice, Horní Bojanovice, Hustopeče, 

Kurdějov, Nikolčice, Popice, Rakvice, Starovice, 
Šakvice, Velké Bílovice, Velké Němčice, Vrbice),  
www.vinazmoravyvinazcech.cz

ČejkOVice

krajeM Vína

nezapOMeňte naVštíVit  |  VelkOpaVlOVickO

Na oficiálních vinařských 
stránkách ČR najdete se-
znam více než 1000 míst na 
Moravě, na nichž se nachází 
vinařství, vinotéky a vinné 
sklepy. Garantovanou úro-
veň služeb vám poskytnou 

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

kaM za VíneM

VinařskÁ pOdOBlast
VelkOpaVlOVickÁMapa

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. Cel-
kem deset vinařských stezek propojuje 289 km 
dlouhá páteřní Moravská vinná stezka, vedoucí 
ze Znojma do Uherského Hradiště. Pro každou 
stezku byla vydána speciální mapa, do projektu 
se zapojilo 250 vinařských obcí.

Velkopavlovická vinařská stezka
110 km
Severní část stezky vede okrajovou vinařskou 
oblastí, láká však cyklisticky atraktivním teré-
nem a dalekými výhledy do krajiny. Jižně od Brna 
z Židlochovic až k Hustopečím můžete obdivovat 
architektonické a přírodní památky. Krajem živé 
vinařské turistiky s  řadou otevřených vinných 
sklepů je Velkopavlovicko, odkud trasa pokra-
čuje Dolnomoravským úvalem a kolem vodního 
díla Nové Mlýny do harmonické krajiny Lednic-
ko-valtického areálu. Bohatě větvenou trasu lze 
rozdělit na několik menších okruhů.
Cestou se můžete zastavit u rozhledny na Kraví 
hoře nad Bořeticemi nebo u rozhledny Slunečná 
nad Velkými Pavlovicemi. V areálu pod rozhled-
nou najdete vinné sklepy, prodejnu suvenýrů 
a občerstvení. Otevřeno je celoročně a koná se 
tu řada vinařských akcí.

Brněnská vinařská stezka
92 km
Stezka prochází severním okrajem Velkopavlo-
vické vinařské podoblasti. Začíná táhlým stou-
páním z Moravan do Modřic, u Želešic podjíždí 
dálnici a vede až do Slavkova. Patrně nejhezčí 
úsek jinak poklidné cesty rovinatou krajinou je 
terénní stoupání okrajem přírodního parku Ždá-
nický les z Lovčiček nad Kobeřice.

naučné vinařské stezky
Obecní vinařská stezka obce Němčičky
8 km
Okružní stezka začíná i končí přímo v obci a se-
znamuje návštěvníky jak s  historií vinařství, 
tak se současným stavem výsadby révy vinné 
v  Němčičkách. Trasu vybavenou čtyřmi infor-
mačními panely s mapou lze absolvovat pěšky 
nebo na kole, z řady míst se otvírají jedinečné 
panoramatické pohledy do širokého okolí.

Stezka krajem André
8 km
Cyklostezka vede z Hustopečí přes Starovičky, 
Velké Pavlovice a Bořetice na Vrbici. Ve Velkých 
Pavlovicích vede kolem šlechtitelské stanice, 
kde odrůda André vznikla, zastavit se můžete 
také u  rozhledny Slunečná. V  Bořeticích láká 
k návštěvě rozhledna na Kraví hoře, na Vrbici 
starobylé sklepy v kolonii Pod strážním kopcem.

Hustopeče
Městské muzeum a galerie – dům U Synků, 
hrozen André, pomník kvasinky vinné, vinotéka 
vinaři Hustopečska
tel.: 530 351 418, e-mail: tic@hustopece.cz
www.hustopece.cz

Svobodná spolková republika  
Kraví hora Bořetice
Bořetice, tel.: 602 854 662
e-mail: info@republikakravihora.cz
www.republikakravihora.cz

Vrbice – sklepní kolonie Pod strážním kopcem
Vrchol kopce Stráž, 691 09 Vrbice
www.vinarivrbice.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: muzeum@kobyli.cz
www.kobyli.cz
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Vinařsky atraktivní cíle
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turisticky atraktivní cíle
Město Brno
• pevnost Špilberk, Muzeum města Brna
• Vila Tugendhat, památka UNESCO
• Městské podzemí, kostnice
• Moravské zemské muzeum
• Katedrála sv. Petra a Pavla
• ZOO Brno, Brněnská přehrada
www.brno.cz

Čejkovice – SONNENTOR biočaje & biokoření 
www.sonnentor.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.hrad-veveri.cz

Židlochovice
• zámecký park s oborou
www.zidlochovice.cz

Němčičky
• sportovní areál s koupalištěm
• v zimě lyžařská sjezdovka
www.sportnemcicky.cz
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Moravské vinařské stezky
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1 x
certifikováno systémem Certifikace  
vinařské turistiky, počet zařízení

certifikovaná  
zařízení
Bořetice – Hotel Kraví hora, Vinařství HEMPL, Pen-
zion a sklep u Nováků, Rodinné vinařství Jedlička 
Bořetice, Vinařství Springer

Čejkovice – Jakub Šamšula vinařství, Templářské 
sklepy Čejkovice, Vinařství Lukáš Hlinecký, Vinařství 
Otto Ilčík, Víno Sýkora

Hustopeče – Hustopečský skl ípek a  penzion 
U Radů, Vinařství Starý vrch, Vinařství – penzion 
U Vrbů, Vinotéka Vinařů Hustopečska

Kobylí – Vinařství Tomčala, Víno z Kobylí – Patria 
Kobylí

Němčičky (okr. Břeclav) – Slovácký sklep, Vinařství 
Stávek Pavel a Radim, Víno J. Stávek

Nosislav – Vinařství Válka

Přítluky – Vinařství Přítluky

Rakvice – Vinselekt Michlovský

Starovice – Patrik Mereda

Velké Bílovice – Vinařství Bauman s.r.o. – vinný 
sklep, Tetur Vladimír, Rodinné vinařství Skoupil , 
HABÁNSKÉ SKLEPY

Velké Němčice – Penzion Vinařský dvorek, Proqin, 
Rodinné vinařství U Samsonů - Samson Jaroslav

Velké Pavlovice – Reichman Karel – Reichman & 
Reichman, Rodinné vinařství Suský, Šlechtitelská 
stanice vinařská Velké Pavlovice, Vinařství Lacina, 
Vinařství Baraque a Baraque Wine Gallery

Viničné Šumice – Křížová Růžena – Vinařství 
u Křížů

Vrbice – Radek Zálešák, Vinařství Vít Sedláček

Zaječí – Vinařství Nosreti, Vinařství Šabata, Vinař-
ství U Kapličky

Želešice – Vinotéka U Kulaté

Židlochovice – RTIC Židlochovice

Kompletní aktualizovaný seznam vinařských zařízení 
vinařské podoblasti Velkopavlovické, včetně kontaktů 
a odkazů na webové stránky, naleznete na.
www.vinazmoravyvinazcech.cz.

VinařskÁ OBlast MOraVa
VinařskÁ pOdOBlast VelkOpaVlOVickÁMapa

informační centra
Turistické informační centrum Brno 
Radnická 8, 602 00 Brno
tel.: 542 427 150, 542 427 151
e-mail: info@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz

Turistické informační centrum Hustopeče
Dukelské nám. 15, 693 01 Hustopeče
tel.: 530 351 418
e-mail: tic@hustopece.cz
www.hustopece.cz

Informační centrum Austerlitz – Slavkov
Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 513 034 156
e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz
www.slavkov.cz, www.zamek-slavkov.cz

Turistické informační centrum Velké Pavlovice 
Hlavní 9, 691 06 Velké Pavlovice
tel.: 519 428 149
e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz
www.velke-pavlovice.cz

Regionální turistické informační 
centrum Židlochovice, Masarykova 100,
667 01 Židlochovice, tel.: 547 426 024
e-mail: infocentrum@zidlochovice.cz
www.zidlochovicko.cz

Infocentrum Zaječí
Vinařská 479, 691 05 Zaječí
tel.: 725 936 624, e-mail: vinarstvi@nosreti.c
www.infocentrumzajeci.cz

Turistické informační centrum  
města Velké Bílovice 
nám. Osvoboditelů 1363
69102 Velké Bílovice, tel.: 774 918 315,
e-mail: tic@velkebilovice.cz

Turistické Informační Centrum Čejkovice
Příhon 1, 696 15 Čejkovice
tel.: 777 246 243, e-mail: akce@vinosykora.cz
www.infocentrum-cejkovice.cz


