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Moravská vinná stezka
Moravská vinná stezka je páteřní trasou celé sítě Moravských vinařských stezek. Jejich celková délka
je 1200km a z toho Moravská vinná tvoří 280km. Stezka nabízí několikadenní putování krajem, který
zdobí víno, malebná krajina a příroda, bohatá historie a živé tradice. Červená značka prochází všemi
moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek.
Na její trase leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i významné historické a
architektonické památky regionu. Cyklisté znalci říkají, že je jednou z nejkrásnějších cyklistických tras
v Česku vůbec.

Moravská vinná stezka na Mikulovsku
… z východu přijíždíte a uvidíte veliké dřevěné čápy a krásný panel s mapou – tak vás vítá Jeviškova.
Za obcí Nový Přerov můžete zaparkovat kolo a nazout kolečkové brusle. A 100% tady nebudete jediní.
Tento nově vybudovaný úsek je pro svoji polohu v krásné vinařské krajině a dokonalý asfaltový povrch
vyhlášenou trasou pro malá kolečka. A o pár kilometrů dál jste již v Mikulově, v městě renesance i
baroka, historie i vína, s neopakovatelnou scenerií zámku a náměstí, pod kterou je hrobka Dietrichsteinů se schránkami 44 členů tohoto rodu. Tak jsou nenávratně pryč staré časy, mizí najednou roviny
Znojemska a stezka se ve městě stáčí na sever, aby projela pod hřebenem vápencového masivu Pálavských vrchů. Cesta je dobrá, zpočátku ve stínu lesa ale stále v poměrně velkém stoupání až do legendární vinařské obce Pavlov. Ve stínu barokních štítů vinařských domů si můžete dopřát zasloužený
oddech. Po celou sezónu zde vinaři drží službu otevřených sklepů a tak nikde neodejdete bez lahvinky
zlatavé a medové Pálavy nebo skutečné nejlepšího Ryzlinku vlašského, který vápencová půda velmi
svědčí. Vzhůru na sever do Modrých Hor! (Viz Tip na výlet č.3)
TIP NA VÝLET
Nejromantičtější kout vinorodé Moravy v nejkrásnějších měsících roku, co může být lákavější, než takto připravený výlet. Tam na jihu Moravy, v krajině, která se díky péči rodu Lichtenštejnů dnes nazývá
Zahradou Evropy, můžete spojit to, po čem dnes každý turista touží: klid v přírodě, úžas nad stavebními památkami a skvělé gurmánské zážitky. Co dokáže snoubení Rieslingu Vlašského z vápencových
půd Pálavy s kuřátkem na rozmarýnu, se můžete přesvědčit i v cyklistickém dresu v některé z vyhlášených restaurací v Mikulově či Valticích. Pokud se však nespoléháte na náhodu, doporučujeme výlet na
Mikulovsko právě v červnu, červenci nebo září. Pálavské vinobraní je však z těch akcí, které navštěvují
desítky tisíc lidí, takže vyberte si podle sebe, velký svátek kultury a vína nebo decentní zážitky s jídlem.

Červen – Mikulov gourmet festival (Mikulov)
Čtyřdenní oslava moravské kuchyně - vybraní mistři kuchaři připravují moravské pokrmy v moderním
stylu v kombinaci s tradičními moravskými víny. Vychutnejte si skutečnou jižní Moravu - plnou slunce,
dobrosrdečnosti a nezapomenutelných zážitků v jedinečné scenérii historického vinařského města
Mikulova. www.mgfest.cz

Červenec – Meruňkový týden (Klentnice)
Jakmile začnou v červenci dozrávat meruňky, chystají v kavárně na bývalé klenotnické faře speciality
z tohoto lahodného ovoce – kdo by neměl chuť na pravé meruňkové knedlíky a buchty! Z meruněk tu
však umí i skvělé likéry, čokoládu a pozor – dokonce meruňkové pivo! www.cafefara.cz/akce

Září – Pálavské vinobraní (Mikulov)
Vinobraní zahajuje tu nejkrásnější část práce ve vinohradu – sběr hroznů, lisování, výrobu burčáku.
Oslavte společně s vinaři další bohatou úrodu a užijte si největší vinařskou slavnost na jižní Moravě.
www.palavske-vinobrani.cz

TURISTICKÉ CÍLE

Mikulov – „město s vůní jihu“
vás uchvátí množstvím historických památek, okouzlující přírodou Pálavy, ale také uměním místních
vinařů. Svoji návštěvu můžete začít na zámku v Regionálním muzeu, kde si prohlédnete vinařskou
expozici s obřím sudem, který dokázal pojmout celou kapelu. Na náměstí můžete u šálku kávy obdivovat bohatě zdobené domy a v Dietrichtsteinské hrobce vzdát čest členům panovnického rodu,
jemuž Mikulov po staletí patřil. Při krátké procházce do okolí můžete vystoupat na významné poutní
místo nad městem – Svatý kopeček – a současně se ponořit do podzemní jeskyně pod vrchem Turold.
Vinné sklepy jsou vybudovány v několika lokalitách na okraji města, působivé jsou především výstavní
nadsklepní domy v lokalitě Na Jámě.
Turistické informační centrum Mikulov, Náměstí 1, tel.: +420 519 510 855, www.mikulov.cz

Pálava – Děvičky, Sirotčí hrádek
V nejteplejší a nejsušší oblasti České republiky se nachází oblast bílých skal, strážních hradů a vinic
zvaná Pálava. Zdejší zem dodnes střeží dávná tajemství lovců mamutu, Keltů i zapomenuté osudy
vojáků X. římské legie, kteří tu podle legendy začali s pěstováním vinné révy. Pálava byla pro své
přírodní bohatství vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO - oblast s mnoha jedinečnými druhy
rostlin má také vynikající polohu pro pěstování vinné révy. Dominantou Pavlovských vrchů je romantická zřícenina gotického hradu Děvičky (nazývaného taky Dívčí hrady nebo Maidenburg). Pokud vás
zbytky hradu okouzlili, nic vám nebrání v procházce pokračovat a navštívit další pálavskou zříceninu
gotického hradu - Sirotčí hrádek, která se nachází nad obcí Klentnice na severním okraji Stolové hory.
Z obou míst se vám otevřou překrásné výhledy na okolní všudepřítomné vinohrady i hladiny jezer.
www.palava.ochranaprirody.cz
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