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Strážnická vinařská stezka
Víte co je slovácký verbuňk? Až budete odtud odcházet, tak si ho budete zpívat a možná i tancovat
– jak se tady říká - cifrovat. Je to zdejší styl lidové písně, pro svou jedinečnost zapsán organizací
UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Říká se, že verbuňk se
nedá naučit a že slováčtí chlapci se s ním rodí v krvi. Krajina, kterou budete projíždět je zde upravená
jako sad dobrého hospodáře, je hezká jak suknice mladé děvy a klidná jako ruce starce. Je dílem
generací, které po sobě vše dědí a vše zvelebují. Jako jeden z mála pohraničních regionů jižní Moravy,
nebylo Slovácko po druhé světové válce vysídlené. Všichni a vše je zde po staletí provázané s rodnou
zemí. Když se nadechnete, pocítíte jistotu domova.
Cyklistům se zde otevírá snad nejmalebnější krajina celé Moravy. Východní hranice se Slovenskem
tvoří hřeben Bílých Karpat a jejich svahy pozvolna padající k nivě řeky Moravy jsou dnes chráněnou
krajinnou oblastí. Kdysi tady zvonili kosy, sekající nekonečné louky, seno se v kopách sušilo přímo na
polích a koňskými povozy sváželo do stodol ve vesnicích. I ty jsou hezky upravené. Do oka vám padnou
především staré domy s dřevěnými střechami, bílými zdmi a modrými podrovnávkami. Bělost stěnám
dává vápno a modř podezdívkám vodní roztok síranu měďnatého. Obdivovat tuto jednoduchou, ale
nesmírně podmanivou krásu lidové architektury můžete v Blatnici pod svatým Antonínkem. Stěny
lisoven zdejších sklepů jsou z nepálených cihel, udusaných pouze z hlíny. O kámen je v tomto kraji
velká nouze. O víno nikoliv.
Milovníky vína jistě pobaví jeden místní vtip, ve kterém starý vinař na smrtelné posteli předává synovy velké tajemství slovy: „pamatuj synku, že víno se dá udělat aj z hroznů“. Dnes se v zájmu vysoké kvality suroviny i zde hrozny redukují – na hlavě se nechává pouze pár střapců hroznů, které
pak dostanou veškerou péči hospodáře a živiny země. Ta je tady těžká, převážně z jílů a dává vínům
vysokou extraktivnost a plnost. Nejznámější místní specialitou je bílé cuvé Blatnický Roháč, spojení
odrůd Ryzlink rýnský (dominantně), Rulandské bílé a Sylvánské zelené. Jsou to hlavní místní odrůdy
a zejména Ryzlink zde dozrává s nádhernou medovou dochutí. Určitě nepohrdněte ani víny červenými,
která jsou jistě jiná než vína dalekého jihu, ale vyšší podíl kyselin místním Frankovkám a Modrým
Portugalům velmi sluší.
TIP NA VÝLET
Čím více na východ, tím jakoby přibývalo rázovitého folklóru. V plné míře to platí o Strážnici, sídle jednoho z nejznámějších skanzenů lidové architektury a dějišti folklórních festivalů. 101 km nabízí modře
značená stezka milovníkům podhorské krajiny. Takový charakter totiž tato stezka má, na jedné straně
svažující se k vinohradům na západě a na druhé stoupající do svahů Bílých Karpat na východě. Pár
tipů na výlety od dubna do srpna vás asi zláká samotnými názvy. Víno v růžích č víno pod hvězdami
dávají šanci vašim smyslům i představivosti. Přijeďte se podívat.

Duben – Na kole vinohrady Uherskohradišťska (Uherské Hradiště) – užijte si pohodový cyklovýlet po jedné z tras pojmenovaných po víně – doporučujeme zejména trasu Blatnického Roháče,
typického místního cuvée z Ryzlinku rýnského, Rulandského bílého a Sylvánského zeleného, které
jinde než právě tady neochutnáte. www.uherske-hradiste.cz/onas/18810

Červen – Mezinárodní folklorní festival (Strážnice) – vždy poslední víkend v červnu se do
Strážnice sjíždějí tisíce návštěvníků, aby se se potěšili krásou lidových písní, tanců a krojů. Vyzkoušejte
si tance z cizokrajných koutů světa nebo si zazpívejte a zatancujte u lidových muzik! www.folklornisdruzeni.cz/mﬀ-straznice
Červenec – Víno v růžích (Radějov) – v rozkvetlém rosáriu můžete ochutnat vína z malých moravských vinařství z blízka i z daleka, gastronomické delikatesy, zaposlouchat se do cimbálové muziky - to
vše v překrásném prostředí plném kvetoucích růží. www.vinovruzich.cz/

Srpen – Blatnické búdy pod hvězdami (Blatnice pod Sv. Antonínkem) – za srpnové noci se
v půvabné sklepní uličce v areálu Pod Starýma horama otevře více než 20 vinných sklepů. Lahodné
víno, pohostinní vinaři a postupem večera i hvězdné nebe nad hlavou – to vše na vás čeká od šesté
hodiny večerní až do půlnoci. www.vinariblatnice.cz/pod-hvezdami
Srpen – Den vinařů (Petrov) – petrovské památkově chráněné sklepy Plže se Vám otevřou na
začátku srpna. Odhalte jejich tajemství a vychutnejte si v příjemném vína místních vinařů. K tanci i
poslechu Vám zahraje tradiční dechová hudba. www.obec-petrov.cz
TURISTICKÉ CÍLE

Strážnice
Jako v jiném století si budete připadat v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy e Strážnici. Nečekejte
žádné nudné muzeum – jde totiž o skanzen pod širým nebem. Na vlastní kůži se můžete přesvědčit,
jak se žilo a pracovalo obyčejným lidem na Slovácku, doslova osahat si můžete jak obytná stavení
lidové architektury, tak i vodní, vinohradnické a hospodářské stavby. Seznámíte se tu také s tradičními
řemesly a lidovými zvyky v průběhu celého roku. Každoročně v červnu se areál Muzea vesnice jihovýchodní Moravy mění v rozlehlé jeviště – pokud rádi zpíváte či tancujete, přijďte se podívat na tanečníky
a zpěváky ze všech koutů světa. Díky bezprostřednímu kontaktu s živým folklorem se může stát, že se
sami stanete účinkujícími. Turistické informační centrum Strážnicko, Vinohradská 35, tel.: +420 518
325 721, www.straznice-mesto.cz

Blatnice pod Sv. Antonínkem
Dávná vinařská tradice (blatnické víno se vozilo na knížecí dvůr do Prahy již ve 13. století!) se tady
snoubí s živou současností. Památkově chráněný areál sklepů s lisovnami z nepálených cihel „Stará
hora“ byl také dějištěm příběhu o marnivé Líze. Podle pověsti používala dcera správce blatnických vinohradů hladinu vína často jako zrcadlo. Když se však jednou nahýbala nad sudem s vínem, přepadla
a utopila se ve víně. Od té doby prý Blatničany straší. V některém ze starobylých sklepů určitě nezapomeňte ochutnat i proslavený Blatnický Roháč, cuvée s dominantním podílem Ryzlinku rýnského,
doplněné Sylvánským zeleným a Rulandským bílým do harmonické symfonie chuti a vůně. Obecní
úřad, Blatnice pod Sv. Antonínkem 28, tel. 518 331 221, www.obecblatnice.cz

Petrov – Plže
Strážnická cyklostezka je značena modře - modrá barva totiž symbolizuje typickou barvu lidových
krojů a starých stavení, nemůže tedy chybět ani na vinných sklepech, které byly v Petrově budovány
už od 16. století. Jedinečná sklení ulička, jakou jinde nenajdete, se nazývá Plže a je po právu chráněná
jako vesnická památková rezervace. Unikátní jsou zejména barokně laděná průčelí, díky kterým jsou
petrovské sklepy – všechny zachované v jednotném stylu s bílou vápennou omítkou s modrou podrovnávkou a dveřmi z dubového dřeva – nezaměnitelné. U těch z nich, kde modrou barvu na boční stěně
nahrazuje červená, mají nejen dobré víno, ale prý i děvče na vdávání. Po staletí neměnný a harmonický areál ale rozhodně není žádným nudným skanzenem – naopak! Vždy tu potkáte vinaře, který třeba
i z plné bečky natáhne nejlepší víno ve sklepě a navrch přidá historku o minulosti či současnosti Plžů.
Obecní úřad, Petrov 113, tel. +420 518 335 620, www.obec-petrov.cz
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