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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 Velkopavlovicku
Stezka z Pavlova a od Novomlýnských nádrží, které jsou oblíbeným místem pro windsurﬁng a kiting
– moderní vodní sporty, vás zavede do Dolních Věstonic. Do muzea Kalendář věků, které vám ukáže,
kdo a jak tady žil před 30.000 lety, se dostanete určitě. Doporučuji však ještě větší dobrodružství a tím
je návštěva zdejšího kostela. Je totiž pro veřejnost uzavřený, ale znáte to – prý stačí 4 přátelé, abyste se
dostali k americkému prezidentovi. Tak se zkuste dostat i do kostela svatého archanděla Michaela. Takovou záplavu barokních soch na jednom místě jste jistě ještě neviděli. Všechny je udělal mikulovský
sochař Ignác Lengelacher kolem roku 1730. Úplně jiný zážitek vám jen o pár kilometrů dále nabídnou
dvě moderní stavby velkých vinařství, dnes dokonale přizpůsobených vinařské turistice. Terasy obou
z nich nabízí úchvatný pohled na masiv Pálavy, a svými službami připomínají v menším vinařská
centra Austrálie nebo Ameriky. A dále na sever… pokud se těšíte na nejlepší červená vína z Moravy,
tak jste na místě. Modré Hory jsou tím známé a ve všech pěti obcích najdete skvělé vinařské služby.
Než opustíte Velkopavlovicko, vyšplhejte u obce Velké Pavlovice na rozhlednu Slunečná. Pokud bude
nebe modré a oblaka bílá, vaše fotograﬁe tohoto kraje Vám budou závidět všichni přátelé a známí.
TIP NA VÝLET
Třetí výlet na Moravské vinné stezce vás provede Velkopavlovickou vinařskou podoblastí, krajem
oranžové, zelené a modré barvy. Oranžové po meruňkách a bylince Barvířce, zelené po vinohradech
a modré podle modrých odrůd hroznů. Jedinečné mikroklima mezi kopečky Modrých Hor, na kterých
leží pět vinařských obcí: Velké Pavlovice, Bořetice, Kobylí, Vrbice a Němčičky, dává dozrát těm nejlepším červeným vínům na Moravě. Pokud je chcete poznat důvěrněji, v každé z těchto obcí můžete
z hlavní Moravské vinné stezky odbočit na 20km dlouhý okruh, značený žlutými tabulkami s logem
regionu Modré Hory. Pokud chcete středně náročný cyklistický výlet skombinovat s typickými lokálními potravinami, doporučujeme jarní výlet v březnu za rozkvetlými mandloněmi nebo procházku
oranžovou krajinou v červenci, či bylinkami provoněnou slavnost v září.

Březen – Slavnosti mandloní a vína (Hustopeče)
Mandlové speciality, vycházka do mandloňových sadů, celodenní hudební program, řemeslný jarmark a k tomu otevřené vinné sklepy s degustacemi – to vše na vás čeká v Hustopečích, srdci vinic a
mandloní. www.hustopece.cz/slavnosti-mandloni-a-vina-2

Červenec – Víno v oranžovém aneb Noční otevřené sklepy (Velké Pavlovice)
Přijďte ochutnat velkopavlovická vína, k ochutnání budou nejen krásně vychlazená rosé a bílé vína,
ale i vynikající červená vína - v nezvyklou dobu od 17 hod. do půlnoci! Ptáte se, proč víno „v oranžovém“? Právě všude kolem dozrávají meruňky a ve sklepech a místních restauracích budou servírovány
meruňkové speciality. Příjemný večer bývá zakončen stylovým ohňostrojem.
www.vinozvelkychpavlovic.cz

Září – Čejkovické bylinkové slavnosti (Čejkovice)
www.sonnentor.cz/sonnentor_cz/akce_novinky
Dobrá nálada, příjemné prostředí, milí lidé, bioprodukty, program pro děti i dospělé s všudypřítomnou
vůní bylinek a koření, to jsou bylinkové slavnosti. Přijďte nahlédnout do království bylinek a koření a
zblízka - čekají vás nejen četné ochutnávky biočajů a biokoření, ale také lahodných biovín!
TURISTICKÉ CÍLE

Sklepní ulička Bořetice
Chloubou Bořetic je rozsáhlý sklepní areál na svahu pod Kraví horou. Nad říčkou Trkmankou je rozložena pitoreskní vinařská vesnička, kde se ve dvou řadách – Dolním a Horním frejdu - nad sebou nachází 230 sklepů s lisovnami. Dolní frejd je od Horního oddělen Kravihorskou zdá nářků, na Vinckově
náměstí se nachází kaplička sv. Urbana s pomníkem zemřelým vinařům. V roce 2000 tu vznikla recesistická Svobodná spolková republika Kraví hora, která má vlastní vládu a prezidenta. Občané Kravihorské republiky se vyznačují velkou srdečností a pohostinností a pořádají různé vinařské happeningy. http://www.republikakravihora.cz/

Vrbice
Dějinnými letopočty hýří historie malé a donedávna neznámé obce Vrbice. Založili ji kolem roku 1220
němečtí osadníci a pro Vás ji objevila kolem roku 2000 právě trasa Moravské vinné stezky. Takovou
zajímavost prostě nemůžete minout. Již z dálky vidíte na kopci položenou obec, jíž vévodí kostel na
kopci Stráž. Právě tento kopec je v několika patrech nad sebou provrtán sklepními chodbami. Jejich
vápencové, stylově jednotná průčelí připomínají moravský Hobitín. Ke sklepů z 18. až 19 staletí byly
přistavěné až o sto let později, ale v obci jsou v místě zvaném Na sklepech i starší. Při požáru v roce
1927 zde našli podpěrný dubový sloup s datování 1700!
www.vinarivrbice.cz

Templářské sklepy Čejkovice
V polovině 13. století vybudoval řád templářů v Čejkovicích gotickou tvrz a rozsáhlé sklepy, čímž založil pozdější slávu čejkovického vinařství. Prohlídka historických templářských sklepů s délkou přes
650 metrů stojí opravdu za to, jen se nezapomeňte teple obléct, ve sklepeních je opravdu chladno!
(Templářské sklepy, Na Bařině 945, tel.: +420 518 309 011, www.templarske-sklepy.cz)

Moravská vinná stezka na Velkopavlovicku
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