na kole kolem vinohradů
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FOND MIKROPROJEKTŮ

CHARAKTERISTIKA OBLASTI

Vinařská stezka Podluží
Vínečko bílé, jsi od mé milé, budu ťa pít, co budu žít, vínečko bílé! Melodie této lidové písničky je táhlá,
pokorná, téměř smutná a přesto oslavující život, lásku a víno. Je přesně taková, jako tento region na
hranicích se Slovenskou republikou, který si vysloužil název „malovaný kraj“. Malovaný pro své pestrobarevné ornamenty, většinou květinové motivy, které vykouzlily ruce zdejších šikovných mužů a žen
na fasádách vinných sklepů i rukávech lidových oděvů. Malovaný byl i dobový nábytek nebo kraslice
– bohatě ﬁligránsky zdobená vejce, používaná jako symbol jara o Velikonočních svátcích. Písně, kroje
i lidová architektura se tady snoubí ve všech ročních sezónách s prací zemědělců a vinařů.
Cyklistům hodně napoví vysvětlení samotného názvu regionu - slova Podluží. Znamená lužní krajinu – rovinu v mělkém údolí velké řeky. A opravdu, východní hranici Moravy i celého státu zde tvoří
největší Moravská řeka Morava. Teče od severu k jihu a o 100km dále se vlévá do Evropského veletoku
Dunaje. Téměř symbolicky má vinařská stezka Podluží tvar mašle, uvázané na tomto malebném koutu naší země. Uzel v centru zdejšího vinařství Moravské Nové Vsi, ji rozděluje na severní a jižní okruh.
Cesty vedou krajinou, začátkem léta svítící jasně žlutými plochami řepky olejné a vesnicemi, hrdě se
hlásícími jak k vinařství, tak k bohaté historii. V 9. až 11. století zde vznikla první říše Slovanů – Velká
Morava a nám zanechala nejen odkaz „státotvornosti“ ale i množství archeologických památek z této
doby. Stezky pro cyklisty nevynechají žádnou z těch důležitých, zejména Slovanská sídliště v Mikulčicích a na Pohansku.
Pro milovníky vína bude zase vypovídající, že zdejší vinařské oblasti se říká „království malých vinařů“. Tahle na první pohled náhoda, má ale velmi prosté vysvětlení: nejsou zde kopce a svahy, na
kterých by mohli ve středověku kláštery, šlechta či měšťané vysázet výnosné vinohrady a tak víno
pěstovali spíš malý sedláci a prostý lid. Co chybí na velikosti vinic, dohání vinaři počtem odrůd. Každý
z nich rád experimentuje a tak nezřídka i v malém sklepě stojí vedle sebe 20 soudků a skleněných
demiźónů a v každém se třpytí víno jiné odrůdy. Na sprašových půdách a píscích se z bílých vín daří
Chardonnay i aromatickému Muškátu Moravskému. Z červených je zde „na míru“ zdejšímu klimatu
vyšlechtěný Cabernet Moravia. Jeho šlechtitele, pana Lubomíra Glose, čilého 70 letého muže, můžete
i dnes potkat s rukama od bláta v jeho vinicích v Moravské Nové Vsi.
TIP NA VÝLET
Vinařská stezka Podluží má tvar osmičky natažené mezi městy Břeclav a severně od Hodonína a tím
je dané, že má dobrou přístupnost vlakem. Úrodné nížiny kolem řeky Moravy jsou zase zárukou nenáročných rovinatých terénů, takže když to shrneme, dostaneme ideální tip na dovolenou pro rodinu
s dětmi. Část trasy vede po asfaltových stezkách vinohrady, část lesy a nivu řeky Moravy. Malé i velké
cyklisty jistě uspokojí expozice na Pohansku a romantická stepní krajina v okolí. Žluté cyklistické
tabulky značí 115km logem Moravských vinařských stezek v oranžové barvě. Kolem vína a řemesel
v kombinaci s folklórem se točí i naše tipy na výlety:

Květen – Otevírání Lichtenštejnských stezek (Břeclav)
Vezměte kolo, šlápněte do pedálů a projeďte se mezi památkami Lednicko-valtického areálu. Obdivujte krajinu, sbírejte razítka do svých cyklopasů a v cíli na vás čeká odměna v podobě občerstvení,
losování o ceny a další doprovodný program. www.lichtenstejnske-stezky.cz

Červen – Den lidových řemesel a ochutnávka neoveských vín (Moravská Nová Ves)
Výborná neoveská vína, k tomu dobroty od místních tet a tetiček, a především obdivuhodná zručnost
místních lidových umělců. Tradiční řemesla vám představí v Moravské Nové vsi. A bude k tomu hrát i
cimbálka. www.vinarimnves.cz/

Červenec – Den otevřených sklepů (Hrušky)
Své sklepy vám již pojedenácté otevře přes 20 vinařů, rozezní se cimbálová muzika, a navečer zahraje
i živá muzika k tanci a poslechu. www.hrusky.net/za-vinem-do-hrusek/den-otevrenych-sklepu/
Srpen – Víno a burčák z otevřených sklepů (Mikulčice) – víte, že sklepní kolonie U myslivecké chaty je
vystavěna do tvaru podkovy s mysliveckou chatou uprostřed? Přesvědčte se o tom u pohárku dobrého
vína, který vám nabídnou mikulečtí vinaři. www.vinomikulcice.cz/

Září – Břeclavské svatováclavské slavnosti (Břeclav)
Stavěli jste již někdy májku? Viděli jste několik stovek metrů dlouhý průvod krojovaných z různých
městských částí Břeclavi? To vše na vás čeká na jedné z největších akcí, která již dávno překročila
hranice regionu. www.breclav.org

Září – Nechorské krojované vinobraní (Prušánky)
Sledujte průvod krojované chasy nesoucí ozdobenou horu devatero kvítím a vyslechněte pásmo Vinobraní v podání místní chasy. www.nechory.cz
TURISTICKÉ CÍLE

Mikulčice
Historie obce sahá až do 2. století našeho letopočtu a je považována za sídlo Velkomoravské říše v 9.
století. Toto místo je spjato s christianizací střední Evropy, kdy zde působili Slovanští věrozvěstové
Konstantin a Metoděj. Je to místo, kde se potkával východ Evropy se západem. V návštěvnickém centru
se můžete seznámit prostřednictvím stálé expozice s historií tohoto místa i s bohatými archeologickými nálezy. Je možné též absolvovat pěší okruh hradištěm pod širým nebem a shlédnout v terénu kopie
základů kamenných staveb bývalého hradiště.
Slovanské hradiště, Mikulčice-Valy, tel.: +420 518 357 293, www.masaryk.info

Pohansko
Tento unikátní lovecký zámeček asi 3 km od Břeclavi patří k Lichtenštejnskému dědictví, které navždy
okouzlilo turisty projíždějící na kole nebo jen procházející touto lužní krajinou. V zámečku můžete navštívit expozici věnovanou této archeologické lokalitě, kde se v 9. století rozkládalo rozsáhlé slovanské
hradiště. Při procházce areálem budete mít pocit, že neputujete prostorem, ale časem. Na naučné
stezce je zachycen vývoj tohoto místa uprostřed lužních lesů od 6. století donedávna. Nedaleko je
možné si prohlédnout i malý bunkr z Druhé světové války, který byl určen k obraně Československa,
ale nikdy nebyl použit. V bunkru je umístěna malá expozice věnovaná vojenskému opevnění z Druhé
světové války. Objektem provází průvodci v dobových uniformách. Dominantou okolní krajiny jsou
solitérní staré duby poskytující hnízdní podmínky pro čápy bílé.
Zámeček Pohansko, tel.: +420 519 374 248, www.muzeumbv.cz

Vinařská stezka Podluží
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