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ZNOJEMSKÁ VINAŘSKÁ
PODOBLAST
Znojemská vinařská podoblast zahrnuje západní část jižní Moravy od dyjských luhů až
po východní svahy Českomoravské vrchoviny,
v jejímž dešťovém stínu leží. Horské výběžky
Vysočiny v teplém klimatu jihu Moravy daly na mnohých místech, hlavně v severní části, vzniknout kamenitým půdám význačným
pro pěstování Ryzlinku rýnského, Veltlínského zeleného, a v okolí Dolních Kounic i pro
pěstování modrých odrůd, hlavně Frankovky. Kvality zdejších přírodních podmínek pro
pěstování vína odhalily už tábořící římské legie, o jejichž vinařské dědictví pečují stovky
vinařů. Samo Znojemsko je hlavní oblastí bílých aromatických odrůd. Skvělá vína dávají
Müller-Thurgau, Sauvignon, Ryzlink rýnský,
Veltlínské zelené. Výborná jsou také Rulandské bílé, šedé i modré, Pálava a Chardonnay.
Dalšími nejvíce pěstovanými odrůdami jsou
Svatovavřinecké, Ryzlink vlašský, Tramín červený a Zweigeltrebe.
Pod znojemskou podoblast spadá 93 obcí, z toho 91 vinařských, které hospodaří na celkem
3 530 hektarech vinic. Samo město Znojmo bylo vždy význačným vinařským střediskem a dokládá to spleť dlouhých chodeb vinných sklepů
přímo pod městem. V blízkosti města se táhnou
prvotřídní viniční polohy od Kraví hory směrem
na Hnanice se štěrkovým podložím překrytým
místy spraší, případně i s polohami jílů. Od Znojma na jih se táhne podél hranice s Rakouskem
řada známých viničních tratí přes Šatov, Chvalovice, Vrbovec, Hnízdo, Slup, Jaroslavice až
do Hrušovan nad Jevišovkou, většinou s půdami sprašovými nebo štěrkopísky. Na východ
podél Dyje jsou viniční svahy v Tasovicích a Hodonicích. Ve střední části Znojemska leží několik
význačných viničních celků na Únanovce a Jevišovce se známými vinařskými obcemi Těšetice, Lechovice, Borotice. Velký areál vinic v okolí
Hostěradic a Miroslavi je znám viničními tratěmi
Volné pole a Weinperky. V Příměticích u Znojma
je největší křížový sklep na světě, v Jaroslavicích
zase jedinečný archiv vín s nejstaršími vzorky
v České republice. Všichni jsou srdečně zváni
znojemské vinařské obce navštívit.
Z Popic do Havraník
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MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÁ VINNÁ STEZKA NA ZNOJEMSKU
www.stezky.cz, mapa na stranách 22–23
Trasa: Znojmo – Nový Šaldorf – Konice - Popice – Havraníky – Šatov – Chvalovice – Dyjákovičky – Vrbovec – Načeratice – Derflice - Strachotice – Slup – Jaroslavice – Hrádek – Dyjákovice – Hevlín - Jevišovka
Délka trasy: 68 km
Povrch: 50 % klidné silnice 3. třídy,
35 % terénní úseky, 15 % cyklostezky
Sjízdnost: trasa úseku je sjízdná celoročně
Vhodné pro: všechny skupiny cykloturistů
Značení: cyklistické značky se stylizovaným sklepním žudrem červené barvy
Nejvyšší bod: 285 m n. m.
Nejnižší bod: 200 m n. m.
Nástupní místa: Znojmo, Šatov, Hrušovany nad Jeviškovkou, Jevišovka
Vlaková nádraží na trase: Znojmo,
Šatov, Jevišovka

Moravská vinná stezka je páteřní trasou sítě regionálních cyklistických Moravských vinařských stezek vedoucích malebnou krajinou
jihovýchodní Moravy. Stezka nabízí několikadenní putování krajem,
který zdobí víno, venkovská krajina a příroda, bohatá historie a živé tradice. Červené značení prochází všemi moravskými vinařskými
regiony a protíná sedm z jedenácti okruhů místních vinařských stezek. Na její trase leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i významné historické a architektonické památky regionu.
Na Znojemsku si vybírá jeho jižní region znojemskými sklepy a východními partiemi národního parku Podyjí počínaje, přes pohraniční zemědělskou oblast okolo řeky Jevišovky, a úpatím Dunajovických
vrchů, kde přechází na Mikulovsko, konče.
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NA TRASE MORAVSKÉ VINNÉ STEZKY
NA ZNOJEMSKU
ZNOJMO – ŠATOV
Moravská vinná stezka svou pouť začíná v centru
Znojma, nedaleko obelisku se sochou bohyně vítězství Niké na Komenského náměstí. Uprostřed Husových sadů označuje její začátek návěstí se sklepním
žudrem červené barvy. Po krátkém sjezdu parkem
pokračuje kilometrovým úsekem po silnici I. třídy.
Rušný provoz a hřmot města opouští stezka Louckou ulicí kolem premonstrátského kláštera; most
přes Dyji je již branou do významné vinařské obce Nového Šaldorfu-Sedlešovic. Ze silnice Znojmo–Retz odbočuje trasa za obcí a přivádí cyklisty
k prvnímu stoupání do Konic. Po sjezdu do Popic
následuje půvabný, technicky náročný přejezd Havranického vřesoviště, který je vstupem do národního parku Podyjí. Kamenitou stezku zdobí kaple,
kříže a Boží muka s česko-německými nápisy, doklady staleté společné minulosti. Ve Starých vinicích nad Havraníky čeká na cyklisty oáza v podobě
ochutnávkového altánu firmy Znovín Znojmo.
Mezi desítkou vzorků můžete ochutnat i znamenité cuveé Charles Sealsfield, upomínající na slavného rodáka z Popic spisovatele Karla Postla. Náhorní
plošina nad Havraníky je ideálním výchozím místem
ke krátké zajížďce k legendární vinici Šobes. Za Havraníky odbočuje stezka do Šatova. Na její trase leží
snad všechny sklepy v obci, pouze k tomu nejznámějšímu – Malovanému – musíte kousek odbočit.

Znojmo

kostela sv. Markéty pak naleznete Památník Prokopa Diviše, který je symbolickým připomenutím života a díla řádového bratra premonstrátů, badatele
v oboru elektřiny a vynálezce bleskosvodu.
Křížový sklep – Křížové náměstí, tel.: +420 515 225 014 (sklepmistr), +420 606 712 231, primetice@znovin.cz, www.znovin.cz, N
48°53.03653', E 16°2.12105'
Památník Prokopa Diviše – tel.: +420 736 465 085, www.znojmuz.cz, N 48°53.13962', E 16°2.21205'
LOUKA
viz Znojemská vinařská stezka
NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE
www.saldorf-sedlesovice.cz
Středověkou historii obce připomíná pozdně gotický sloup z počátku 16. st.. Centrem vinařské kolonie
je historický kládový lis z 18. st.. Areál „modrých“
sklepů je jedním z největších na Znojemsku, více
než 180 vinařských staveb zabírá plochu 9 ha a tvoří sklepní náměstí dlouhé 800 metrů. Tajemství názvu památkově chráněného souboru Modré sklepy
se ukrývá pod zemí. Materiál podloží, v němž jsou
sklepní prostory vyhloubeny, tvoří pískovec prostoupený vrstvami modrošedého jílu, který působí
dojmem namodralé výzdoby sklepního interiéru.
Zvláštností je i technologie hloubení sklepů, které byly postupně kopány do délky i do šířky. Mimo „modrých“ sklepů jsou v lokalitě i stavby, jejichž
klenba je z pálených cihel.
Kulturní, zejména vinařské akce
• Otevřené sklepy a kopání písku pro Vídeň (leden)
• Soutěžní výstava místních vín (Velikonoční neděle)
• Letní otevřené vinné sklepy (duben–listopad)
• Májové putování po Modrých sklepech (květen)

ZNOJMO
viz Znojemská vinařská stezka
PŘÍMĚTICE
Severní předměstí Znojma proslulo díky 2 významným památkám: naleznete zde druhý největší křížový sklep na světě postavený jezuity v letech
1740–1756, půdorysně vytváří veliký latinský kříž.
Hlavní chodba s obrovskými sudy je 110 m dlouhá
a 10 m široká, rameno kříže měří 56 m, klenby jsou
6,5 m vysoké. Unikátní je akustika, raritou je tzv. jezuitský telefon – když potichu promluvíte do zdi,
váš hlas se po klenbě donese na opačnou stranu
chodby. Jedinečné je zdejší klima. Ušlechtilá plíseň,
která pokrývá silnou vrstvou stěny a stropy Křížového sklepa, je tak dokonalým regulátorem vlhkosti, že zde není potřeba žádné klimatizační zařízení.
V současné době zde zrají vína v dubových nebo
akátových sudech spol. Znovín a.s. V sousedství
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• Košt vín u příležitosti cyklistického závodu Znovíncup (začátek července)
• Václavské posvícení (na sv. Václava)
• Příjezd svatého Martina a ochutnávka mladých vín (sobota po svátku sv. Martina)
Doporučená vinařství
Sklep u Toníčka – Nový Šaldorf 176, tel.: +420 608 923 224, penzion.tonda@seznam.cz, http://skleputonicka.cz
Vinařství Špalek (TOP) - Nový Šaldorf 93/S, 103/S, 104/S, tel.:
+420 515 243 802, +420 723 388 882, spalek@saler.cz, www.saler.cz
Vinařství Modrý sklep - Nový Šaldorf – sklep 115/S, tel.:
515 227 046, 515 267 383
E.MI. VINO (TOP) - Nový Šaldorf – sklep 121/S, tel.: 515 243 801,
emilie.blahuskova@seznam.cz
VINAŘSTVÍ RODINY NÁPRAVOVY (TOP) - Nový Šaldorf – sklep
20/S, tel.: 607 669 422, info@cvns.cz
Krásný sklep Nový Šaldorf (TOP) - Nový Šaldorf 30/S, tel.: +420
775 678 922, jana@krasnysklep.cz, http://krasnysklep.cz

POPICE
Popice jsou místní částí města
Znojma a leží na hranici Národního parku Podyjí.
Mají jedinou viniční trať Pod Lesem, která se řadí
mezi ty skutečně vynikající a dává skvělé hrozny
pro výrobu lahodných vín. Sklepní ulička se nachází v jižní části obce. Většina vinařských staveb v ní
pochází z druhé poloviny 19. st. a novodobými přestavbami zůstaly sklepy dosud téměř nedotčeny.
Západně od obce se nachází překrásná vyhlídka
do dyjského údolí – Sealsfieldův kámen, který tak
byl nazván na počest místního rodáka, spisovatele
Karla Postla. V areálu jeho rodného domu je možné muzeum Charlese Sealsfielda spolu s knihovnou
a prohlédnout si expozici Národního parku Podyjí
o přírodě v okolí Popic.
Rodný dům Charlese Sealsfielda – Popice, tel. 724 009 055, N
48°49.26313', E 16°0.93270'
Kulturní, zejména vinařské akce
• Pouť (konec dubna)
• Vynášení hroznového kozla (duben)
Doporučené vinařství
Vinný sklep ALMA – Popice 93, tel.: +420 724 009 055, penzionalma@centrum.cz, www.penzion-alma.cz

KONICE
www.koniceuznojma.cz, konice.mistecko.cz
Konice jsou nejmalebnější městskou částí Znojma, ležící na samé hranici Národního parku Podyjí. Viniční trať Kraví hora považují někteří vinařští
odborníci za vůbec nejlepší ve Znojemské vinařské podoblasti, především pro odrůdy Sauvignon
a Ryzlink rýnský. Sklepní ulička se nachází na severovýchodním okraji obce, další sklepy najdeme
ve směru na Popické kopečky, jiné jsou v areálu
obytných domů. Unikátní přírodní scenérií je rovněž vřesoviště na Kraví hoře.
Kulturní, zejména vinařské akce
• Zavírání hory s hroznovou kozou (září)

HAVRANÍKY
www.havraniky.cz
Areál vinných sklepů v Havraníkách je situován na dolním okraji obce, sklepy byly vykopány
v měkkých pískových spraších a mnohé z nich mají ozdobné prvky, jako jsou například sloupky nebo římsy. Milovníky historie zaujme památkově
chráněná barokní lisovna se sklepem, nad jehož
vchodem se nachází soška Panny Marie datovaná
letopočtem 1718. Jeden z tamních sklepů má rozsáhlé a členité podzemí, v závěru se natolik zužující,
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že se jeho majitel až na úplný konec chodeb nikdy
neodvážil. U obce se rozkládá Havranické vřesoviště, v Evropě unikátní typ vřesovišť rostoucích na suchém a teplém stanovišti.
Degustační stánek na viniční trati Staré vinice - otevřeno březen-květen So, Ne, svátek 9.00–18.00, červen – září denně 9.00–
18.00, tel.: +420 728 482 966, N 48°48.86718', E 16°0.20578'
ŠATOV
viz Znojemská vinařská stezka
ŠATOV–JAROSLAVICE
Do výšky 290 m nad mořem, ke státní hranici s Rakouskem stoupá trasa Moravské vinné stezky ze
Šatova. Ve viniční trati nad Peklem je parádní
vyhlídka na rakouské a moravské vinařské obce,
za pěkného počasí lze prý vidět i Alpy. Zvlněný terén podél státní hranice opustí stezka odbočením
po bývalé signálce směrem na Chvalovice, odkud
v souběhu s dálkovou cyklotrasou Greenway Praha–Vídeň pokračuje do Načeratic.
Rovinatý silniční úsek si můžete zpestřit návštěvou
hrádku Lampelberk, jehož kulatá věž poskytuje široký výhled do krajiny, nebo ochutnávkou ve vinařském centru společnosti Ampelos ve Vrbovci.
Příhraniční průběh Moravské vinné postrádá pestrost
a členitost třiceti kilometrů v okolí Znojma; až do Jaroslavic vede rychle ubíhající rovinatá trasa po silnici.
Úsek je výmluvným svědectvím o osudu moravského
pohraničí, které tragicky utrpělo poválečným odsunem Němců a následnou komunistickou devastací.
Šedivé návsi, polorozpadlé renesanční domy a zpustlé barokní usedlosti svědčí o kdysi bohatém kraji,
který jen těžce hledá ztracenou tvář. Obrazem hospodaření lidové armády je i zámek v Jaroslavicích.

Chvalovice

zábavní park. Přímo v centru obce roste expozice
prehistorického parku.
Prehistoric park – Chvalovice 30, tel.: +420 725 894 444, info@
prehistoric-park.cz, www.prehistoric-park.cz
Kulturní, zejména vinařské akce
• Den otevřených sklepů (červen)
• Svatomarkétská pouť (červenec)
• Tradiční krojované Kateřinské hody (listopad)
Doporučená vinařství
Bílý sklep rodiny Adámkovy - Chvalovice 33, tel.: +420
604 209 388, +420 737 174 174, adamkovi@bilysklep.cz, www.bilysklep.cz
DeguVin - Sklepní ulice 9, tel.: +420 603 248 313, ric@deguvin.cz,
www.deguvin.cz
Vinařství Hájek - Chvalovice 1, tel.: +420 732 330 824, lmhajkovi@volny.cz
Vinařství Simenon - sklep: Sklepní ulička 23, tel: +420 737 439 155,
kovalsky@vinarstvisimenon.cz, www.vinarstvisimenon.cz
Vinařství Vaněk – Vrbovec 247, sklep Chvalovice, tel: +420
604 566 175, vino.vanek@seznam.cz
Vinařství Waldberg Vrbovec, s. r. o. (TOP) - Chvalovická sklepní
ulička č. 58, tel.: +420 736 631 547, vino@waldberg.cz, www.waldberg.cz
Vinařství Zábojník - sklep: Chvalovice 15, tel.: +420 739 299 446,
zabojnik.glas@seznam.cz
Víno Partilia - Chvalovická sklepní ulička č. 84, tel.: +420
605 380 832, info@partilia.cz, www.partilia.cz
Víno Pokorný - Chvalovice 23, tel.: +420 602 475 857, info@vino-pokorny.cz, sten.pokorny@gmail.com

CHVALOVICE
www.chvalovice.cz
Sevřena v údolí nad potokem Daníž a rozložena kolem cesty zastíněné vzrostlými stromy je více než
stovka sklepů chvalovické vinařské kolonie. Většinou neklenuté sklepy jsou vykrouženy v pískovci,
některé jsou vybudovány v úrovni terénu a vrstva
hlíny nad nimi pak dosahuje i 16 metrů. Jiné sklepní
chodby klesají pod povrch a tomu je přizpůsobena i délka šíje. Podlaha sklepů, které dosahují délky až několika desítek metrů, je z nerovné, dusané
hlíny. Ve Chvalovicích dosud najdeme i zemní sklepy ve stráni, většinou jsou ale opuštěné. Původní
vzhled si zachoval jen pozdně barokní sklep z roku
1770. V sousedství sklepní uličky se nachází dětský

DYJÁKOVIČKY
www.obec-dyjakovicky.cz
Dyjákovičky mají sice svůj sklepní areál, ale vědí o něm většinou jen místní zasvěcenci. Díky své
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DERFLICE
derflice.blogspot.cz
Obec připojená k městu Znojmu. Rodinné sklípky
a vinohrady, ale především atmosféra, která na vás
dýchne z každého koutu, ano to jsou Derflice.

poloze v blízkosti hranice s Rakouskem nejezdily
do zdejších sklepů „odborné“ zájezdy, ale pravidelně se kolem nich proháněla auta pohraniční stráže.
To bránilo přestavbě zdejších sklepů pro potřeby
vinařské turistiky, takže zůstaly většinou zachovány ve své původní podobě. Dyjákovičky jsou dnes
východiskem zajímavých cyklistických tras směřujících okolo vinohradů přes Vinný, Ovčí a Kočičí vrch
do Jaroslavic. Málokterý cyklista odolá, aby si neudělal zajížďku na hrádek Lampelberg, kde je pro
žíznící o víkendech v turistické sezóně připravena
ochutnávka vín. Další atrakcí je jelení farma v nedaleké lokalitě Ječmeniště.
Jelení farma Ječmeniště – Věra Pexová, tel.: +420 732 753 200,
+420 511 144 515, pexova@agpmasovice.eu, www.jecmeniste.cz,
N 48°44.84415', E 16°7.84285'
Minimuzeum obrany hranic – Klub vojenské historie „ROTO
Chvalovice“, tel.: +420 774 076 802, www.mj-s4.rajce.idnes.cz, N
48°47.03818', E 16°5.75070'
Vinný hrádek Lampelberg - N 48°45.21718', E 16°8.35857'

STRACHOTICE A MICMANICE
www.strachotice.cz
Na území obce se dochovalo několik domů postavených v původní lidové architektuře. Stojí zde
nejstarší mlýn postavený na Znojemsku z roku
1302. V pozdějších letech prodělal řadu přestaveb
a v současné době je v jeho objektu malá vodní
elektrárna. Dominantou obce je barokní kostel svatého Jiří postavený koncem 18. st.. Jižním směrem
od obce se zvedá kopec Na Valech a u jeho severního úpatí je vybudováno několik vinných sklípků.
Kulturní, zejména vinařské akce
• Kateřinské hody (listopad)
Doporučené vinařství
Vinařství Barabáš - Strachotice 361, tel.:+420 604 810 897, jiri@
vinarstvibarabas.cz, Web:www.vinarstvibarabas.cz

VRBOVEC
www.obec-vrbovec.cz
Vrbovec je největší vinařskou obcí Znojemské vinařské podoblasti. Areál 260 vinařských staveb Vrbovecké sklepní kolonie se rozkládá západně od obce
pod viniční tratí Nad Sklepy. Cenný a obdivuhodně zachovaný soubor přízemních lisoven ve Vrbovci tvoří jednostranná ulička s dominující stavbou
společnosti Ampelos a terasovitě rozložené řádky
sklepů za silnicí. Přízemní, štítově orientované lisovny obdélníkového půdorysu jsou odděleny úzkými
uličkami, barevné a výtvarné řešení průčelí staveb
nese výrazné stopy doby jejich vzniku.
Kulturní, zejména vinařské akce
• Vrbovecký košt vín (duben)
• Den otevřených sklepů (květen)
• Posvícení (srpen)
Doporučené vinařství
Vinný sklípek Vrbovec – tel.:+420 602 384 400, novak@pick.cz,
www.vinnysklipekvrbovec.cz
AMPELOS, vinotéka Vrbovec (TOP) – Vrbovec 274, tel.: +420
515 230 103, www.ampelos.cz
Vinný sklep U Modráka (TOP) – Vinná ulička, tel.: +420 728 991 916

SLUP
www.slup.cz
Slup, dříve zvanou i Čule, německy Zulb, zdobí unikátní technická památka Vodní mlýn na Mlýnské
strouze. Ve mlýně je instalována expozice vývoje mlynářství včetně provozuschopného mlýnského zařízení, jež je uváděno v činnost vodními koly. Mlýnská
strouha je technickým dílem ze 13. st., které přivádělo
vodu nejen do mlýnů ale i do soustavy Jaroslavických
rybníků. Celková délka náhonu je 29 kilometrů, šířka
12–15 metrů, průtok 2–3 metry za vteřinu. Pozdně
gotický kostel Jména Panny Marie je z 13. st., od počátku 17. st. se zde konají poutě u „Panny Marie pod

NAČERATICE
Obec připojená k městu Znojmu. Farní kostel Panny
Marie Bolestné vybudovala obec na vlastní náklady
v roce 1804. Rozšířen do dnešní podoby byl roku
1840. V průčelí je barokní socha Piety, jedná se o kopii sochy z poutního místa Maria Taferl v Rakousku.

Vodní mlýn ve Slupi
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vrbami“. Zemědělská a vinařská obec Slup měla v roce 1900 největší rozlohu vinic v okrese a dodnes jsou
zachovány některé významné vinařské tratě.
Vodní mlýn – Slup 31, tel.: +420 515 235 370, +420 608 439 147,
www.technicalmuseum.cz, N 48°47.01217', E 16°12.03200'
Muzeum čs. opevnění 1938 ve Slupi – tel.: +420 603 935 224,
nezradime@volny.cz, www.volny.cz/nezradime, N 48°46.67615', E
16°11.77312'
Muzeum zemědělství Oleksovičky – Oleksovičky 190, JUDr. Marie Cilínková, tel.: +420 777 252 392, správce: p. Stašková, tel.: +420
724 752 905, muzastas@seznam.cz, www.muzeumzemedelstvioleksovicky.wbs.cz, N 48°46.75830', E 16°12.64587'
Kulturní, zejména vinařské akce
• Čulský košt (květen) – vinoslup.cz
• Slavnosti chleba (září) – www.slup.cz/slavnostichleba

JAROSLAVICE–JEVIŠOVKA
Od jaroslavického zámku stezka odbočuje ze
silnice a krátkým úsekem po břehu rybníka
a topolovou alejí spěje do Hrádku. Před obcí si
všimněte novogotické kaple z roku 1906, která
byla po opravě zasvěcena sv. Anežce České. Dříve, než se vydáte na závěrečný desetikilometrový úsek terénem do Hevlína, zastavte se na návrší
na okraji Hrádku. Za ohradní zdí pozdně barokního kostela sv. Petra a Pavla objevíte ojedinělou
románskou rotundu sv. Oldřicha, která je zmiňovaná již v polovině 11. st..
V Dyjákovicích stezka odbočuje na bývalou signálku a klidnou asfaltovou cestou směřuje do Hevlína. V půli úseku do Jevišovky se k páteřní trase
připojuje Znojemská vinařská stezka, která vás
přes Hrabětice a Šanov přivede do Hrušovan, železničního uzlu, odkud směřují vlaky do Brna,
Břeclavi i Znojma. Stejné vlakové spojení můžete
využít i z nedaleké Jevišovky. Odměnou těm, kteří
si přidají šest kilometrů, bude zhlédnutí dvou nových odpočívek na Greenways, vytvořených ivančickým sochařem Josefem Zahradníkem.

JAROSLAVICE
www.obec-jaroslavice.cz
Sklepní ulička se nachází v západní části obce podél silnice směrem na Znojmo, kde jsou starší sklepy s lisovnami. Ty mladší, většinou z minulého st.,
jsou v lokalitě Bažantnice. Mnohé z nich nabízejí pro návštěvníky příjemné posezení. Nachází se
zde i archiv vín s nejstaršími víny v České republice. Ptačí oblast Jaroslavické rybníky zahrnuje soustavu dvou velkých a šesti malých rybníků a zbytek
lužního lesa v okolí řeky Dyje. Jaroslavické rybníky
mají význam především jako hnízdiště ptáků a tahová zastávka. Nad hladinou se zvedá do výše renesanční zámek spolu s přilehlým parkem a kašnou.
Je bohužel zchátralý a nepřístupný. Na návsi se zachoval pranýř z doby hrdelního práva (ulice Hrádecká) a Mariánský sloup (nachází se na Náměstí
u artézské studny).
Kulturní, zejména vinařské akce
• Jaroslavický košt (březen)
• Oblastní výstava vín (duben)
• Den otevřených sklepů (srpen)

HRÁDEK
www.obec-hradek.cz
První zmínka o vinicích v Hrádku je z roku 1052.
Dnes jako viniční tratě slouží Vinohrady, Ke Křídlůvkám a Pustina, kterou místní vinaři považují
za nejkvalitnější. Ve sklepních uličkách U Hřbitova a Pod Kostelem i samostatně na různých místech v obci narazíme na cca 150 zemních sklepů
vesměs vyhloubených v pískovci. Raritou je pěstování původní hybridní odrůdy nazývané místními

Hrádek

Jaroslavice
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vinaři „Slovák Hrádecký“. Jde o lahodné červené víno s charakteristickou vůní jahod. Románská rotunda, kaple sv. Oldřicha, je nejproslulejší památkou
Hrádku. Původně karner na kruhovém půdorysu
s půlkruhově vypnutou apsidou z poloviny 13. st..
Jde o zbytek staroslavného zeměpanského hradu
z 1. poloviny 11. st..
Rotunda sv. Oldřicha - N 48°46.31580', E 16°16.05240'
Kulturní, zejména vinařské akce
• Velikonoční místní výstava a košt vín (Bílá sobota – sobota před
Velikonocemi)

HEVLÍN
www.hevlin.cz
V obci stojí za pozornost pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z poloviny 18. st. s bohatou
výzdobou interiéru. Zajímavostí v okolí obce je linie
lehkého opevnění s dvěma těžkými objekty (MJ-S
15, MJ-S 16) a přírodní památka Hevlínské jezero –
mokřady s bohatými břehovými porosty s výskytem vodního ptactva a obojživelníků.
Přeshraniční informační centrum Hevlín – Hevlín 491, tel.: +420
515 221 726, infocentrum@hevlin.cz, N 48°45.09625', E 16°22.80007'

DYJÁKOVICE
www.dyjakovice.cz
V obci zaujme kostel sv. Michala vystavěný roku
1761. V kostele se nachází pět oltářů a zvonice se
pyšní šesti zvony. Ke kostelu náleží barokní fara
z roku 1748, a dále na hlavní ulici Mariánská kaplička. U obce leží množství srubů meziválečného
opevnění.
Srub MJ-S 15 „Závora“ – Lukáš Gründel, Botanická 12, Brno, info@
mjs15.cz, www.mjs15.cz, N 48°44.83358', E 16°18.42157'
Kulturní, zejména vinařské akce
• Babská krojovaná veselice (květen)
• Michalské krojované hody (září)

TRÁVNÍ DVŮR
Národní přírodní rezervace, zbytky lužního lesa
kolem starého ramene Dyje. Olšové lesíky, louky,
rákosiny, malé trvalé vodní plochy. Ornitologicky
významná lokalita.
JEVIŠOVKA
viz Moravská vinná na Mikulovsku
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