
O c h u t n á v k y  v í n 
a burčáků pod víchou 
i ve sklepích, přehlídky 
do-mácích i  zahranič-
ních vín, prohlídky vinic 
s  degustacemi a  za-
jímavé ukázky práce 
dravců při ochraně vinic, 

jarmarky a  krojované 
průvody městem, ale 
i výstavy a vystoupení 
folklorních souborů – to 
všechno a  ještě mno-
hem víc čeká na  kaž-
dého, kdo se v září vydá 
na Slovácko.

Vítejte na Slovácku, v oblasti lidových písní, krojů, tanců, slavností a tra-
dičních řemesel. Je to ovšem také kraj vína, historických památek a čet-

ných vinařských zajímavostí, s nimiž se můžete seznámit prostřednictvím 
několika vinařských stezek. Ostatně vlastnictví vinohradu a malého vinného 
sklepa patřilo k typickému venkovskému životnímu stylu tohoto koutu jižní 
Moravy od nepaměti. 

SlOvácké vinObraní

Minulost Slovácka je úzce spo-
jena s působením sv. Cyrila a Me-
toděje, kteří přišli na  Moravu 
v roce 863. Potřeba vína pro li-
turgické účely podpořila rozšíření 
vinic a cyrilometodějská mise jen 
podtrhla jeho význam.

Od hiStOrie k SOučaSnOSti

V Archivu města Ho-
donína je cenná l is-
tina, v níž o víně místo 
klášterů a  panovníků 
rozhoduje pozemková 
vrchnost. Od  začátku 
16. století patřilo víc 

než 75 let hodonínské 
panství pánům z Lipé. 
V březnu 1555 Pertold 
z  Lipé potvrdil Hodo-
nínu svobodný nálev 
vína a zakázal nalévat 
vína cizí.

Z  h r oz n ů  R y z l in ku 
rýnského z nejlepších 
tratí v Bzenci a okolí 
se zrodilo znamenité 
známkové víno Bze-
necká lipka. Název mu 

propůjčila jak delikátní 
lipová vůně a  lahodná 
chuť medových tónů, 
tak i stařičká lípa v zá-
meckém parku.

Vína severnějších vinařských oblastí 
Evropy jsou vyhledávána pro zvláštní 
krásu a  nezaměnitelný charakter 
sevřeného projevu svěží kyselinky 
a chuťových látek s prodlužující se per-
zistencí, která vyniká zvlášť u lahvových 
vín. Paleta předkládaných odrůdových vín 
je navíc podobně pestrá jako zdejší folklor.

Odrůdy

Výše položené vinice 
dávaj í plná v ína se 
svěžím charakterem, 
jemnou kyselinkou a vý-
raznými aromatickými 
látkami. V okolí Bílých 
Karpat se daří Ruland-
skému bí lému a  še-
dému, Sylvánskému 
i  Veltlínskému zele-
nému a  Chardonnay, 
z vrchních kamenitých 

partií pochází vyni-
kající Ryzlink rýn-
ský. Na  Kyjovsku 
a  Uherskohradišť-
sku, v  nejsevernější 
výspě vinařské oblasti 
Morava, jsou rozšíře-
nější rané odrůdy jako 
Müller Thurgau či Muš-
kát moravský, který 
vznikl ve šlechtitelské 
stanici v Polešovicích. 

Z modrých 
o d r ů d  s e 

pěstují nejčas-
těji Frankovka, 

Z w e i g e l t r e b e , 
S v a t o v a v ř i n e c k é , 
Modrý Portugal a Ru-
landské modré. Na 66 
hektarech tu najdete 
o d r ů d u  C a b e r n e t 
Moravia, vyšlechtěnou 
v Moravské Nové Vsi.

Pestrou odrůdovou 
skladbu a  různoro-
d o s t  k r a j i n y,  p ů d 
i mikroklimatu vinař-
ské podoblasti Slo-
vácké ocení zejména 
ti, kteří u  vín vyhle-
dávají terroir a  jedi-
nečnost. 

vinice – půda

Jižní část podoblasti 
tvoří Podluží a Mutě-
nicko, teplý a  suchý 
kraj s  lehkou půdou 
v  údol í  řek Morav y 
a  Kyjovky. Východně 
odtud se zvedají Bílé 
Karpaty, v nichž pod-
lož í  v in ičn ích t r at í 
tvoří vápencovité sedi-
menty se střídajícími 

se vrstvami pískovců 
a  jí lovců. Půdy zdej-
ších viničních hor jsou 
těžké, hluboké a vodo-
držné; réva na nich při-
jímá živiny nerušeně 
i v suchých létech, což 
se projevuje ve  větší 
plnosti vín. Vinařství 
v okolí Kyjova a Uher-

ského Hradiště má už 
typický severní ráz, 
kde v inice v yužívaj í 
osluněné jižní stráně 
kopcovitého terénu. 
Výraznou roli zde hraje 
rozdí lná nadmořská 
výška a odlišnost ná-
větrných a závětrných 
svahů hor.

Bí lé Karpaty, chrá-
něná krajinná oblast 
a  biosfér ická rezer-
vace UNESCO s  nej-
vyšším vrcholem jižní 
Moravy Velkou Javo-
řinou (970 m) okouzlí 
návštěvníky půvabnou 
přírodou, připomína-
jící obrovský anglický 

park, romantikou or-
chidejových luk a  vý-
hledy, nad nimiž se tají 
dech. Oblast je pro-
tkaná sítí cyklostezek, 
turistických tras a na-
učných stezek.

Milotice petrov-plžeMutěniceblatnice 
Vodní turistika je v České republice vzác-
ností. Výjimku představuje Baťův kanál, 
turistická vodní cesta protínající Slovácko 
od  severu k  jihu. Technická a  přírodní 
památka, v ybudovaná na  řece Moravě 
v  letech 1934 –1938 pro zemědělské 
záv lahy a  nák ladní lodní dopr av u, je 
v současné době splavná z Otrokovic až 
do Skalice. Letním hostům jsou k dispozici 
pravidelné plavební linky, vybrat si můžete 
i vyhlídkové plavby či turistické pobytové 
programy, případně si některé z plavidel 
pronajmout a  strávit na  Baťově kanále 
pěknou dovolenou.

Ojedinělý komplex historických vinných 
sklepů s bílou vápennou omítkou, modrou 
podezdívkou a slováckými ornamenty je 
jedním z nejcennějších souborů vinařských 
staveb. V roce 1983 byly sklepy v Petrově-
-Plžích vyhlášeny vůbec první vesnickou 
památkovou rezervací v České republice.

Dle plochy vysazených vinic jsou Mutěnice 
největší vinařskou obcí Slovácka. Vinařské 
tradice se tady dědí z otců na syny, téměř 
každá rodina vlastní v inohrad a  vinný 
sklep. Raritou Mutěnic je téměř pět set 
vinných sklepů v části obce zvané Búdy, 
které tvoří samostatnou a malebnou čtvrť 
na úpatí vinic. Mnohé sklepy si zachovaly 
původní krásu a jejich průčelí zdobí lidové 
malby s pestrými slováckými ornamenty. 
V obci je malé muzeum výroby vína a pá-
lenek.
V roce 2018 byla otevřena na nejvyšším 
bodu Mutěnic — kopci Vyšicko (267 m. n. 
m.) — rozhledna. Je trojúhelníkovitého 
půdorysu, ocelové konstrukce s dřevěným 
schodištěm, vysoká 9 metrů.

Blatnice pod Svatým Antonínkem leží 
pod posledními západními výběžky Bílých 
Karpat. Zdaleka viditelnou dominantou je 
kaple sv. Antonína Paduánského na Blat-
nické hoře, známé poutní místo, kde se 
každoročně poslední neděli v srpnu koná 
krojovaná pouť. Blatnici proslavilo znám-
kové v íno Blatnick ý Roháč, v yráběné 
podle původní receptury z odrůd Ryzlink 
rýnský, Rulandské bí lé a  Sylvánské ze-
lené. První moravské víno, oceněné zlatou 
medailí na mezinárodní výstavě vín 1896 
v Paříži, nese název viniční hory Roháče. 
K návštěvě láká také památková rezervace 
přízemních lisoven s vinnými sklepy Stará 
hora.

Mezi Hodonínem a  Ky jovem objev íte 
barokní zámek s  čestným nádvořím, jíz-
dárnou, konírnou, francouzským parkem 
a bažantnicí s několika menšími romantic-
kými stavbami. Skutečným hitem se stalo 
převlékání do historických kostýmů, které 
si v zámku můžete vypůjčit a pak se v nich 
buď vypravit na prohlídku anebo se v nich 
projít a fotografovat na nádvoří či v parku. 
Líbit se vám bude i  zámecká cukrárna, 
vinotéka a  interaktivní expozice, která 
vám představí mikroregion Nový Dvůr. Vy-
zkoušíte si tu řadu řemesel a dokonce se 
můžete vyfotografovat v lidových krojích!
Zámek byl hlavním místem natáčení inte-
riérů zfilmovaného knižního bestselleru 
Poslední aristokratka.

V  letech 1973–1981 vznikl ve Strážnici 
rozsáhlý skanzen, který v ucelených are-
álech představuje 65 objektů lidového 
stavitelství, typických pro jednotlivé ob-
lasti jihovýchodní Moravy. Poznáte, jak se 
žilo v horských oblastech Bílých Karpat 
i  v  úrodných nížinách, kde se odedávna 
pěstovala réva vinná. Právě soubor vino-
hradnických staveb s originálním vnitřním 
zařízením a vinohradem je jedinou tuzem-
skou expozicí svého druhu. V  areálu se 
koná řada zvykoslovných pořadů včetně 
proslulého Mezinárodního folklorního fes-
tivalu Strážnice.

baťův kanál Skanzen Strážnice

V  řadě míst na  Slo-
vácku objevíte typické 
vinohradnické lidové 
stavby. V  Prušánkách 
ve viniční trati Nechory 
stojí jedinečný soubor 
zděných vinných sklepů 
z  18.–19. století. Dělí 
se na  Horní a  Dolní, 
přičemž zejména Dolní 
Nechory se postupně 

rozrůstaly do  dnešní 
podoby vesnice s návsí 
a ulicemi. Na okraji Vlč-
nova v místní části Ko-
jiny stojí jednačtyřicet 
památkově chráněných 
staveb, jedna z nej-
větších památkových 
rezervací vinohradnic-
kých staveb na území 
České republiky.Ryzlink rýnský Müller Thurgau Chardonnay

S t o p y  p ů s o b e n í 
učenců ze Soluně na-
l e z n e t e  n a p ř í k l a d 
v  Modré a  na  Vele-
hr adě, v ý znamném 
poutním místě, v Uher-
ském Hradišti-Sadech 
anebo na Slovanském 
hradišti v Mikulčicích. 
Př i cestách po  Slo-

vácku pak 
z j i s t í t e , 
že pravi-
delné řádky révy vinné 
jsou výrazným kraji-
notvorným pr vkem. 
Temná zeleň vinných 
keřů vyniká na pozadí 
zlatavých lánů řepky, 
slunečnic a obilí.

nenechte Si uJít
Uvedené akce jsou jen malou inspirací, více 
naleznete v kalendáři vinařských akcí na  
www.vinazmoravyvinazcech.cz.
• Košty a výstavy vín
 (Milotice, Polešovice, Vlčnov, Vlkoš, duben)  
 www.vinazmoravyvinazcech.cz
•  Festival otevřených sklepů – Jaro  

na Kyjovsku, (Kyjov, Milotice, Vlkoš, Bzenec, 
Vracov, duben 2021), www.otevrenesklepy.cz

• Krajem vína – Na kole vinohrady 
 Uherskohradišťska
 (Uherské Hradiště, duben, říjen)
 www.uherske-hradiste.cz
• Putování po blatnických búdách
 (Blatnice pod Svatým Antonínkem, květen) 
 www.vinariblatnice.cz
• Otevřené sklepy Dubňanská hora
 (Mutěnice, květen), www.osdubnanskahora.cz
• Galerie rulandských vín v ČR
 (Kyjov, srpen), www.cechkyjovskychvinaru.cz
• Bzenecké krojované vinobraní
 (Bzenec, září), www.bzenec.cz
•  Slovácké slavnosti vína a otevřených 

památek, (Uherské Hradiště, září)
 www.slavnostivinauh.cz
• Služby otevřených sklepů
  (Blatnice pod Sv. Antonínkem, Mikulčice, Milo-

tice, Moravská Nová Ves, Mutěnice, Prušánky, 
Velehrad), www.vinazmoravyvinazcech.cz

Sklepní areály

vinaŘSká pOdOblaSt
SlOváckáMapa

nezapOMeňte navštívit  |  SlOváckO

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

kraJeM vína
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.

Vinařská stezka Podlužím, 115 km
Pestrá trasa rovinatou oblastí střídá silnici s ma-
lebnými úseky mezi vinicemi, chladivou cestu 
na břehu rybníka i vítaný stín lesní Doubravy. 
Několik krásných ukázek sklepní architektury 
najdete například v  prušáneckých Nechorách 
a mikuleckých Búdách.

Mutěnická vinařská stezka, 65 km
Dobře sjízdná a nenáročná trasa vede kultivova-
nou krajinou, zelení remízků, sadů a vinic větši-
nou po zpevněných polních cestách.

Bzenecká vinařská stezka, 26 km
Nejkratší vinařská stezka kopíruje hranice ob-
lasti většinou po silnicích III. tříd. Zpevněné te-
rénní úseky v nejvyšších bodech stezky nabízí 
široký výhled do krajiny. 

Strážnická vinařská stezka, 101 km
Zvlněná trasa pokrývá rozsáhlé území, jehož 
západní hranici tvoří Bzenec a Rohatec, na vý-
chodě dosahuje až k Boršicím a Hluku.

Kyjovská vinařská stezka, 85 km
Stezka leží na  hranici souvislého pěstování 
révy vinné. Cyklisty vedle mírně zvlněné Kyjov-
ské pahorkatiny čekají strmá stoupání a sjezdy 
v podhůří Chřibů i členitý okraj přírodního parku 
Ždánický les.

Uherskohradišťská vinařská stezka, 75 km
Trasa, kde si na své přijdou milovníci vína, lidové 
architektury i  historie vede mírně zvlněnou 
pahorkatinou, po klidných silnicích a cyklostez-
kách. Je ideální pro celodenní rodinné výlety.

naučné vinařské stezky
Stezka Muškátu moravského, 35 km
Okružní stezka vede z  Uherského Hradiště 
do Polešovic, kde byl Muškát moravský vyšlech-
těn, přes Tučapy, Boršice a Zlechov se pak vrací 
zpět do Uherského Hradiště.

Stezka Rulandského bílého, 45 km
Okružní cesta začíná i končí v Uherském Hra-
dišti, vede směrem k Velehradu a kopcovitým 
územím chřibského podhůří k nejseverněji polo-
ženým vinicím na Moravě.

Areál vinných sklepů Plže
Petrov, www.obec-petrov.cz/plze
Blatnice pod sv. Antonínkem
www.vinariblatnice.cz
• památková rezervace přízemních lisoven
 s vinnými sklepy Stará hora

Mutěnice, e-mail: info@vinozmutenic.cz
www.vinozmutenic.cz
• sklepní areál Búdy s lidovými malbami
• Muzeum vína a pálenek

Vinařské búdy v trati Kojiny  
pod Starou horou, Vlčnov
www.vlcnov-vinari.cz
Areál vinných sklepů Nechory, www.nechory.cz
Skanzen Strážnice, Ústav lidové kultury
Strážnice, tel.: 518 332 173
e-mail: skanzen@nulk.cz
www.skanzenstraznice.cz
Sklepní uličky Výmol a Zátiší
Moravská Nová Ves
www.vinarimnves.cz, www.vinaricek.cz
Uherské Hradiště – Mařatické vinohrady
•  areál vinic a měšťanských barokních sklepů 

a vinohradních vil
www.uherske-hradiste.cz
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vinařsky atraktivní cíle
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Kyjov
• renesanční radnice
• Vlastivědné muzeum, www.masaryk.info

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

Archeoskanzen a Živá voda Modrá
www.archeoskanzen.cz, www.zivavodamodra.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-valy.info

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

Bukovany – Bukovanský mlýn
stylový hotelový areál, restaurace a větrný mlýn
www.bukovansky-mlyn.cz

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

Tvarožná Lhota, www.tvarozna-lhota.cz
•  Travičná – rozhledna, salaš, muzeum oskeruší, 

malé muzeum kopaničářských roubených 
staveb, ekologická naučná stezka, arboretum

Staré Město
•  Památník Velké Moravy „Na Valách“,  

www.slovackemuzeum.cz
• Kovozoo, www.kovozoo.cz
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turisticky atraktivní cíle
Zámek Milotice, www.zamekmilotice.cz

Baťův kanál, www.batacanal.cz

Břeclav, www.breclav.eu
• novorománská židovská synagoga a hřbitov 
• zámeček Pohansko

Uherské Hradiště
• Slovácké muzeum, www.slovackemuzeum.cz
• aquapark, www.aquapark-uh.cz
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kraJeM vína

Moravské vinařské stezky

vinaŘSká OblaSt čechy

vinaŘSká OblaSt MOrava
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1 x
certifikováno systémem Certifikace  
vinařské turistiky, počet zařízení

certifikovaná  
zařízení
Blatnice pod Svatým Antonínkem – Víno Blatel, 
Víno Blatel – vinný sklep Pod Lipou

Blatnička – Víno Hruška

Boršice – Vinařství Dvůr pod Starýma Horama

Břeclav – Josef Mráz, vinař ze Staré Břeclavi, Mo-
ravský sommelier® – vinotéka Břeclav

Buchlovice – Víno Dvořan

Bukovany – Bukovanský mlýn

Bzenec – Vinum Moravicum

Čejč – Vinný sklep U Hroznu v Čejči

Hovorany – Rodinné vinařství Machalínek, Broni-
slav Grmolec

Kyjov – Kyjovská vinotéka, Slovácká galerie vín 
– radniční sklep

Lanžhot – Vinařství Josef Uher

Mikulčice – Bartonik, Bartoník – rodinné vinařství 
– Degustační prostory archivního sklepa, Vinařství 
Dvořáček LTM, Vinařství Maláník-Osička

Moravská Nová Ves – Vinařství Glosovi – Lubomír 
Glos, Vinařství Tomanovi, Vinařství Tomanovi, Ivana 
Fic Tomanová

Mutěnice – Modré vinařství Mutěnice, San Marco, 
Výzkumná stanice vinohradnická

Polešovice – Šlechtitelská stanice vinařská

Prušánky – Vinařství U sv. Kříže, Milan Vašíček – 
vinař z Prušánek, Vinné sklepy U Jeňoura

Strážnice – Žerotín

Strážovice – Rodinné vinařství Čevela

Svatobořice-Mistřín – Vinařství Josef Dufek

Tvrdonice – Kosík – vinařství z Tvrdonic

Veselí nad Moravou – Víno Hruška – penzion, vino-
téka a vinný bar

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

vinaŘSká OblaSt MOrava
vinaŘSká pOdOblaSt SlOváckáMapa

informační centra
Turistické informační centrum Baťova kanálu
Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 325 330
e-mail: ic@batacanal.cz, www.batacanal.cz

Informační centrum města Hodonín
Národní tř. 36, 695 35 Hodonín
tel.: 518 351 437
e-mail: info@muhodonin.cz, www.hodonin.eu

Turistické informační centrum Břeclav
Lichtenštejnský dům, U Tržiště 8, 690 02 Břeclav
tel.: 519 326 900, 731 428 235, 731 428 250
e-mail: tic@ticbreclav.cz, www.breclav.eu

Informační centrum města Kyjova
Svatoborská 26, 697 01 Kyjov
tel.: 518 323 484, 518 697 409, 602 155 679
e-mail: info@mukyjov.cz, www.ickyjov.cz

Turistické informační centrum Veselska
náměstí Míru 664, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 321 881, 724 139 605
e-mail: info@tic-veseli.cz, www.tic-veseli.cz

Turistické informační centrum Strážnicko
Vinohradská 35, 696 62 Strážnice
tel.: 722 804 151, 518 325 721
e-mail: infocentrum@straznice-mesto.cz
www.straznice-mesto.cz

Městské informační centrum Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 525 525, 572 525 529
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz

Turistické informační centrum Mikulčice
U Kostela 238, 696 19 Mikulčice
e-mail: infomikulcice@seznam.cz
tel.: 731 159 010, www.infomikulcice.cz

Informační centrum města Bzence
Nám. Svobody 75, 696 81 Bzenec
e-mail: projekty@bzenec.cz
tel.: 722 183 283, www.bzenec.cz


