Jižní Morava – příběh vinařského regionu
Zpracováno jako malá studie v rámci projektu Otevřené hranice – otevřené sklepy, podpořeného
Fondem malých projektů programu Česko-rakouské přeshraniční spolupráce.
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Část I.
Historie a hlavní impulzy rozvoje vinařské
turistiky na jižní Moravě
Úvod, který nemůžeme přeskočit
Za zlatý věk moravského vinařství bývá označována doba od 14. do 16. století, kdy vinice
obklopovaly řadu měst a klášterů... píše v historickém pojednání o vinařství na Moravě profesor
Vilém Kraus. Víno se ale na Moravu dostalo o dobrých 1200 let dříve, když římský císař Probus (276282) zrušil zákaz císaře Domitiana z roku 91 po Kristu a nařídil vysazovat vinice v římských koloniích za
Alpami. Římská posádka z Vindobony „Legio Decima Gemina Pia Fidelis“ na území dnešního
Rakouska, kde vinice vznikaly v té době ve velkém, vybudovala opěrný bod na Římském kopci pod
Pálavou a vysadila na Pálavě první vinice. Při vykopávkách zděných budov stanice desáté legie u
bývalé obce Mušov byl v roce 1926 nalezen vinařský nůž dlouhý 28 cm s trnem 10 cm.
Ale historická data zatím opusťme, i když i v nich je pro dnešní dobu hodně poučného. Našim cílem je
zahloubat se do analýzy rozmachu nových forem vinařství a především vinařské turistiky. Vstupme do
tématu například tímto smělým výrokem: Za zlatý věk moravského vinařství můžeme označit dobu
na přelomu 20. a 21. století, kdy vinice obklopovaly řadu obcí a hotelů a ve vinných sklepech
vzkvétala vinařská turistika...

Rozvoj vinařské turistiky a její dopad na kulturu konzumace vína i ekonomiku
malých i větších vinařství je opravdu fenoménem hodným pozornosti. V širším
horizontu se jedná o období po roce 1995, kdy byl přijatý nový Vinařský zákon;
dalším milníkem byl nesporně vstup ČR do Evropské unie a také vznik a
orientace Vinařského fondu. Tyto historické mezníky a řada dalších návazných
změn v podnikatelském prostředí a v turistice obzvlášť zapůsobily na nabídku
služeb vinařské turistiky jako kvasinky na vinný mošt. Namístě je i historická
paralela s římskými legiemi importujícími révu a víno na svahy Pálavy, protože
právě zkušenosti z italského Toskánska a dolnorakouského Wachau vedly
moravské vinaře k zamyšlení „proč by to nešlo i u nás“.
Účelem této krátké analýzy je popsat hlavní impulzy a mechanismy, které měly vliv na zvýšení
nabídky a kvality služeb vinařské turistiky na jižní Moravě. Analýza má sloužit jako inspirace pro
návrh opatření podporujících vinařskou turistiku v regionu Tokaj na Slovensku.
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Vinařská oblast Morava
Základní fakta
Vinařská oblast Morava zahrnuje asi 96 % ploch registrovaných vinic v České republice, přičemž
celková rozloha vinohradů představuje 18 500 hektarů. Tato vinařská oblast má průměrnou roční
teplotu 9,42°C, průměr ročních srážek 510 mm a slunce tu svítí průměrně 2 244 hodin za rok.
Vinařskou oblast Morava tvoří celkem čtyři podoblasti: Znojemská, Mikulovská, Velkopavlovická a
Slovácká. Nejpěstovanější bílé odrůdy jsou: Müller Thurgau 11 %, Veltlínské zelené 11 %, Ryzlink
vlašský 8,4 %. Nejrozšířenější červené odrůdy jsou: Svatovavřinecké 9 %, Frankovka 7 %, Rulandské
modré 4 %.
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Výchozí situace vinařské turistiky – analýza prostředí
Historie vinařství na Moravě
Začátky vinařství na Moravě spadají do období velkého rozmachu pěstování révy v Pannónii za císaře
Proba (276-382). Římské legie byly rozloženy na jižním Slovensku i na jižní Moravě. K většímu
rozšíření vinařství došlo s příchodem křesťanství v období Velkomoravské říše. Později tomu
napomáhaly i klášterní komunity, zejména z řádu cisterciáků, kteří se usídlili na Velehradě r. 1205. Ti
vysazovali vinice u později zaniklé osady Skoršice blízko Velkých Němčic. V roce 1220 jim patří
Přítluky s vinicemi a v r. 1227 vinice v Kobylí. V roce 1195 založili premonstráti klášter v Loucké u
Znojma, který ovlivňoval tamní vinařství. V první čtvrtině 13. století probíhá kolonizace Mikulovska,
kde se roku 1249 objevují Lichtenštejni. K hradu Sirotčí patří vinice v Perné a ke královskému hradu
Děvíčky patřily obce s vinicemi: Věstonice, Strachotín, Pavlov a Milovice.
Ve 14. století sílí zájem brněnských měšťanů v nejlepších viničních tratích Moravy. Nejvíce vinic
založili v Hustopečích, Starovicích, Starovičkách, v Přítlukách i v Mikulově. V Hustopečích bylo v r.
1368 již 20 viničních hor. Koncem 15. a začátkem 16. století se rychle zvětšovaly plochy moravských
vinic. Šlechta měla zájem o peněžní platy z vinic. Měšťané zabývající se řemeslem a obchodem viděli v
držení vinic podstatné vylepšení svých živností. Sedláci přivítali v dobrých příjmech z vinic možnost
dělení gruntů mezi své potomky, protože i při menší rozloze polí se mohou příjmem z vinic uživit.
Vinice řešily i problémy venkovské chudiny, která se živila nejen prací na vinicích, ale mohla i menší
výměry vinic vlastnit, protože vinice byly svobodným statkem. Jejich dočasné držení řešilo i svízelnou
situaci výměnkářů či sirotů.
Ve druhé polovině 16. stol. se dostávají na Moravu Novokřtěnci. Jejich působení se odráží i ve
vinařství. Mnoho jich pracovalo ve vinicích, mnozí se nechávali najmout jako vinaři, pracovali při
zakládání vinic, hloubení sklepů a zaváděli i nové způsoby pěstování révy i výroby vína.
Moravská vína byla známa nejen doma, ale i v zahraničí. V roce 1539 žádají rakouští vinaři Ferdinanda
I. o zákaz dovozu moravských vín do Rakouska a tuto žádost později znova opakují. Proto musel r.
1575 moravský zemský sněm pohrozit zákazem dovozu rakouských vín na Moravu a zákazem jejich
transportu přes Moravu. Největší rozmach moravského vinařství je možné zaznamenat počátkem 17.
století. Spotřeba vína byla vysoká ve městech i na venkově. Odhaduje se na 56 litrů vína na osobu na
rok. V roce 1763 žádají rakouští vinaři Marii Terezii o omezení ploch moravských vinic, protože jsou
pro mě moravská vína velkou konkurencí. Podle jakosti zařadil moravská vína r. 1784 Řehoř Volný
takto: I. třída: vína ze Sedlce, Mikulova, Popic, Dolních Dunajovic a Velkých Pavlovic. II. třída: vína z
Rakvic, Zaječí, Přítluk, Pouzdřan, Věstonic, Velkých Bílovic a Němčiček. III. třída: vína z Křepic,
Nosislavi, Velkých Němčic, Židlochovic, Dolních Dunajovic a Prušánek.
V roce 1783 přestaly působit horenské soudy a rok nato byl vydán nový viniční řád pro celou Moravu.
Po napoleonských válkách stoupá cena obilí a víno zůstává levné. Narůstající populace dává přednost
pivu a levné kořalce z bramborového lihu. Byla zrušena celní hranice mezi Uherskem a Rakouskem a
dochází k velké konkurenci vyvolané levnými uherskými víny. Když se pak v druhé polovině 19. století
upouští od trojhonného hospodaření na polích, zajímají se zemědělci o výnosné technické plodiny
(cukrovka) a vinice rychle mizí.
V roce 1890 se objevuje révokaz v Šatově, r. 1900 v Dolních Dunajovicích, r. 1901 se již rozšířil do
Perné, Hustopečí, Čejkovic a do Velkých Pavlovic. Roku 1902 byli jmenováni inspektoři vinařství a
jejich hlavní prací je boj s révokazem. Zakládají se vinice štěpované na odolné americké podnože.
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Přicházejí houbové choroby oidium a peronospora, které byly rovněž zavlečeny z Ameriky jako
révokaz. Ošetřování vinic se prodražuje a vinice dále mizejí. Z celkové plochy vinic na Moravě, která v
r. 1678 činila plochu 21.053 ha, je v současné době na Moravě kolem 12 000 ha vinic.
Historie vinařství na Moravě je svými fakty a příběhy spojenými s rody
královskými v Praze a zemích českých, se šlechtickými rody, především
Lichtensteinů na Moravě a s ekonomickými zájmy měšťanů i drobných rolníků
na venkově, zdrojem nesmírně poutavého kulturního dědictví. Nejen slovem,
ale zejména bohatstvím prvků hmotné kultury jako jsou staré viniční tratě a
veškeré vinařské stavby, včetně sklepů v klášterech a městech, je vinařství
předurčeno k dnešní poznávací turistice. Dává příležitost k patriotismu
a celoživotnímu objevování nových faktů. Proto je péče o všechny formy
prezentace historie spojené s vínem jedním ze zdrojů vinařské turistiky.

Proměnlivé stavy a rozlohy vinic (30. léta jen 3 800 ha – dnes 20 000 ha)
V roce 1930 klesla rozloha vinic na Moravě na 3870 ha. Do roku 1937 bylo obnovou dosaženo
7 000 ha vinic. V roce 1960 bylo stále jen 6 781 ha vinic. Teprve následným rozvojem byla celková
plocha během šedesátých a sedmdesátých let zvýšena, v r. 1980 činila 14 019 ha. Po roce 1990 opět
plocha vinic poklesla, takže jich bylo v r. 1997 celkem 11 183 ha.
Zvýšený zájem o víno po vstupu do Evropské unie, patrně z důvodů zlepšování ekonomické situace
obyvatelstva a přenosu kultury konzumace vína z evropských států, si vynutil i zvýšení plochy našich
vinic. Za masivní podpory státu stoupla jejich výměra z 12 tisíc až na 20 tisíc hektarů, převážně
vysazených na Moravě.
Změnila se nejen plocha našich vinic, ale i jejich odrůdová skladba ve prospěch výroby jakostních vín z
odrůd, požívajících v současné době světovou oblibu. To vede i ke zvýšení konkurenceschopnosti
našich vín nejen v EU, ale i v zemích mimo ni. Přírodní podmínky našich vinařských oblastí, které leží
na severním okraji rozšíření révy vinné v Evropě, jsou předpokladem pro vznik vín jedinečné kvality,
která spočívá v jejich kořenité plnosti a v delikátním projevu jemných aromatických látek. Kromě
příjemných chuťových vlastností se vyznačují i vyšším obsahem zdraví prospěšných přírodních látek.
Vývoj vinařství v druhé polovině 20. století a na počátku třetího tisíciletí
Strukturální změny v československém zemědělství přinesly v druhé polovině 20. stol. i nutnost
přeměny našeho vinohradnictví na velkovýrobní formy, které byly schopny zajistit rentabilitu
zemědělské výroby v rámci smíšených zemědělských podniků. To se podařilo díky zakládání nových
vinic na pozemcích přístupných pro mechanizaci viničních prací a současně pomocí urychleného
rozvoje zpracovatelských kapacit uzpůsobených k výrobě odrůdových vín jednotného typu z velkých
územních celků. Byl tím do jisté míry popřen originální původ hroznů, ale díky podstatnému snížený
výrobních nákladů byly ceny odrůdových vín přístupné široké veřejnosti, která se začala pomalu
vracet ke konzumu vína.
Teprve vinařský zákon z roku 1995 a široká privatizace, která zasáhla nejen vinohradnictví, ale i
produkci vín, daly základ k nebývalému rozvoji oboru. Vystupňování kvality našich vín zlepšením
agrotechnických zásahů při ošetřování vinic a hlavně rozsáhlé investice do moderních
technologických zařízení malých i velkých zpracovatelských kapacit přinesly rychlé zvyšování obliby
vína všeobecně a našich bílých i některých červených vín zvláště. Nebývalým způsobem se zvýšil
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zájem o víno vydáváním zajímavé a pro širokou veřejnost přístupné literatury spolu s televizními
pořady o víně, jeho vlastnostech i původu.
Oblibu vína nejen v Evropě, ale i u nás zvyšuje vinařská turistika a speciální programy zaměřené na
poznávání vinařských oblastí a odrůdových vín s originálním a zaručeným původem. Našim vínům
věnuje lépe poučený konzument na základě jejich jedinečné kvality postupně vyšší a zaslouženou
pozornost.
Historie produkce vína ukazuje, že podobně jako u jiných zemědělských
komodit je růst či úpadek ovlivněn celkovou ekonomickou situací společenství.
U vína mají navíc velký význam na odbyt a cenu změny životního stylu a
popularity toho produktu ve společnosti. Celými dějinami vína se vine také
protekcionismus před dovozem ze zahraničí a intervence státu do rozšiřování
nebo omezování produkce. Tyto vlivy si zachovávají svoji sílu i v dnešní situaci,
takže dotační a vývozní politika jednotlivých států a Evropské unie je
dramaticky silným faktorem úspěšnosti producentů vína.

Zaniklý institut „pod víchem“
Jednalo se o spletenou ozdobu ze slámy (jindy to byl věnec nebo svazek borových větví či dlouhých
hoblin). Tento symbol byl zavěšen nad vstupní dveře do sklepa a symbolizoval prodej vína přímo
vinařem. Zahájení tradice takové formy prodeje vína na Moravě umožnilo v roce v 1784 vydání
všeobecného viničního řádu. Vinice se poté mohly zakládat všude, kde k tomu byly vhodné
podmínky. Vinaři získali právo svobodného šenku vína, které se prodávalo volně po domech a víchy
slámy naznačovaly, že tam, kde jsou vyvěšeny, je možné víno nakoupit. V roce 1929 byl takový prodej
upraven zákonem. Postupně byly práva prodeje omezeny a nakonec zrušeny. Pro vinaře tak zanikla
možnost prodeje svých produktů. Na rozdíl od nás tato forma prodeje pod názvem „Heurige“ existuje
dodnes v Rakousku a je důležitým nástrojem legálního prodeje produktů malého vinaře.
Novou zákonnou úpravu, která by měla drobným pěstitelům vína umožnit
prodávat své produkty v malém množství, připravuje Jihomoravský kraj.
Drobní vinaři by při takovém prodeji nemuseli splňovat náročné podmínky
platné pro provoz restauračních a občerstvovacích zařízení, ale pouze
jednoduchá hygienická pravidla.
Radní se při úvahách o novele nechali inspirovat rakouským modelem, kde
mohou drobní pěstitelé prodávat menší množství vína přímo u svých domů
nebo vinných sklepů jen na základě registrace na obecním úřadě. Odpadla by
tak například povinnost zřizovat při takovém prodeji sociální zařízení. Vedení
kraje si od novely slibuje obnovení tradice takzvaného výčepu pod víchem na
jižní Moravě. Vích byl svazek slámy, jehož vyvěšením vinaři označovali místa,
kde bylo možné zakoupit a posedět při sklence vína. Kraj chce za tímto účelem
iniciovat novelu vinařského zákona, která by provoz výčepů pod víchem
definovala a upravovala pomocí prováděcího předpisu nebo přijetí zcela
nového zákona.
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Faktory ovlivňující rozvoj vinařské turistiky
Výroba a konzumace domácích vín versus víno dovážené

Pro porozumění situace na trhu s vínem v České republice a pro lepší chápání mentality průměrného
českého konzumenta vína je důležitým faktem, že domácí produkce, která má v posledních letech
stoupající trend, tvoří pouze jednu třetinu celkové konzumace vína. Zbylé dvě třetiny tvoří vína
z dovozu, zejména Itálie a Francie. Bohužel se jedná o vína v nižších cenových hladinách a z převážné
části o víno „krabicové“. Vývoz vína vyrobeného v ČR dosahuje v posledních letech k jedné pětině
domácí produkce.
Situace na domácím trhu vykazuje růst konzumace vína, nárůst podílu
dováženého vína, mírný růst domácí produkce vína a současně rozevírající se
nůžky cenových hladin. Vína za nižší ceny tvoří výraznou většinu prodeje, ale
na druhé straně roste i objem prodaných drahých vín. Tento fakt svědčí o
zvyšování počtu konzumentů vína ve všech sociálních a ekonomických
skupinách obyvatel. Víno v popularitě dohání pivo a předhání tvrdý alkohol.
Víno se stává věcí moderního stylu života a to v souladu s vinnou kulturou
většiny Evropy a vinařských enkláv tzv. nového světa, kam patří USA, Chile,
Austrálie apod.
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Moravský vinný patriotismus
Důsledkem poměrů mezi víny dováženými a víny z domácí produkce je zdánlivě velmi příznivý výhled
pro víno moravských a českých výrobců. Jednoduše řečeno: „vše co vyrobí, se doma také prodá a
zkonzumuje“. Potenciál růstu prodeje a konzumace domácích vín je na úkor dovozových vín velmi
pravděpodobným scénářem, pokud přirozené trendy nenaruší nevyvážená dotační politika vína ve
vinařských velmocích jakými jsou Itálie, Francie a Španělsko a pokud tedy zůstane nákladovost a
ziskovost výroby našich vinařů vůči nim konkurence schopná.
Moravský vinný patriotismus má svoje historické kořeny a přirozený potenciál.
Pro různé generace má různé přívlastky, takže je vínem našich dědů, vínem
našich otců, vínem našeho mládí a vínem, kterým na dnešním globalizovaném
trhu děláme dobré jméno Moravě a České republice. Za vínem se na jižní
Moravu vždy jezdilo a proto se za ním jezdí i dnes. Nejlépe chutnalo u cimbálky
ve sklepě a proto tento folklór vyžadujeme i dnes. Zájem o víno z Moravy je
přirozeným zdrojem vitality vinného turismu v ČR.

Prototypy „vinařského turistu“ v 60tých až 90tých letech
Z historického exkurzu v úvodě můžeme postřehnout, že víno vždy patřilo na stoly zámožných vrstev
a vždy se na tyto stoly dováželo. Víno přicházelo za svými konzumenty. Až doba moderní,
poznamenaná touhou cestovat a snadnou možností mobility, objevila kouzlo pití vína současně
s poznáváním regionu a „terroir“. Autenticita prostředí spojeného s vínem se stala přidanou
hodnotou vína. Je to v logice věci, vždyť víno je jaké je právě kvůli podnebí, krajině, klimatu a
mentalitě vinařů. A tohle všechno je potřebné vychutnat jedním douškem. Navíc snadné cestování
nám umožňuje tyto zážitky z různých vinařských regionů porovnávat a doslova objevovat svět vín a
vína světa.
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V krátké historii vinařské turistiky na Moravě můžeme popsat několik typických prototypů vinařského
turisty. Omlouvám se za groteskní způsob popisu jednotlivých typů, ale podle mě to nejlépe vyjadřuje
opravdovou charakteristiku tehdejší situace a paradoxy kvality života v komunistické společnosti.
Ostravaci
Typ dělníka, nejpravděpodobněji horníka, který má rád svoji partu, chce se odvázat a zaslouženě si
oddechnout od své těžké a socialistickou společností nejvýše hodnocené práce. Primární zájem je pití
alkoholu s partou kamarádů. Ostravaci jezdili v autobusech, nezajímalo je prostředí sklepa ani terrior,
ani osobnost vinaře. Nerozlišovali kvalitu vína, zážitek hodnotili podle míry spokojenosti s vlastní
opilostí. Morava byla pojmem spojeným se šťastným deliriem, které bylo bránou z reality všedních
pracovních dní do malého pozemského ráje.
Ostravaci zanechali z dob 60tých až 90tých let hlubokou stopu ve vinařských vesnicích na Moravě.
Měli pověst konzumentů, kteří vypíjí cokoliv. Pro vinaře přizpůsobivé nepoctivé práci s vínem byly
dobrými klienty, protože platili za druháky, doslazované a vodou pančované víno. Část vinařů i po
devadesátých letech nostalgicky očekávala, že autobusy zaplní palandy na půdách jejich sklepů a
vyprázdní všechno, co osobní přátele vinaře už nemohli vypít.
Pražáci
Typ soudruha úředníka nebo intelektuála oportunisty, kteří jsou znalí světa, unuděni prací a unaveni
Prahou. Morava pro ně byla podivným světem lidí, pravděpodobně předků jejich dědů a otců, kteří se
nějakým řízením osudu musí lopotit ve vinohradech a ještě je to baví. Blahosklonně tento pudový
vztah k půdě tolerovali a byli vděčni za jeho výsledek – víno. Mnohem více než Ostravaci se zajímali o
kvalitu vína, co v očích vinařů z Moravy vzbuzovalo velké pobavení. Vyjádřuje to známý žert, že
kvalitu vína je možné odstupňovat: „dá sa, nedá sa a dá sa pražákom“. Na Moravu jezdili za
„venkovem“, příbuznými, zemědělskými produkty, které dostávali od rodiny darem a za vínem. Vínu
rozuměli, protože měli pocit, že vínu rozumí každý. Nechtěli pít špatná vína a část z nich opravdu buď
rodinnou tradicí, pijáckou zkušeností nebo intuicí rozeznávala dobrá vína od špatných.
Pražáci byli prototypem více intelektuálního konzumenta vína a byli již předobrazem moderního
zvídavého milovníka vína. Nechyběl jim většinou předstíraný či jinak odlehčený zájem o lidové
tradice, ale část z nich měla opravdu ráda moravský folklór, při kterém si mohli společně „zabékat“.
Do vinařské prototuristiky vnesli nutnost rozlišovat, kdo opravdu vínu trochu rozumí a kdo vůbec,
vyžadovali také vyšší kvalitu služeb a dokázali služby vinařů diferencovaně ocenit.
Papaláši
Menší, ale o to vlivnější skupinou návštěvníků Moravy a konzumentů moravského vína byli
„papaláši“ – úředníci a funkcionáři různých stranických a státních orgánů, úřadů, společenských
institucí, svazů a dalších prapodivných organizací. Vůči těmto návštěvníkům bylo víno vždy platidlem,
ba až obětním předmětem, který měl vyjadřoval příslušnou loajálnost a podřízenost všemu směrem
vzhůru v tehdejší společenské hierarchii. Soudruzi z Prahy a odjinud jezdívali na Moravu s očekávání
dobrosrdečnosti a pohostinnosti místních soudruhů. Víno bylo katalyzátorem pro vytváření dobré
atmosféry, ve které se úspěšně rozvíjeli soudružské vztahy.
Obraz malých i velkých papalášů byl dokonce často karikován a parafrázován i ve filmových
komediích, kde z úřednických aktovek s lejstry vykukovaly láhve vína nebo stehno pečené kachny.
V globalizované supermobilní moderní době tato forma turistiky téměř celkem vymizela. Víno si
naštěstí vydobylo v „high society“ docela jiné pozice než platidla nebo formy úplatku.
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Příbuzní z Čech a Slovenska
Specifickou skupinou návštěvníků byli příbuzní z různých regionů bývalého Československa. Přispěli
ke známosti malých vinařů, kteří vždy dělali víno jen „pro sebe a pro kamarády“. Byli těmto malým
vinařům jakousi záštitou a trvalými vděčnými maloodběrateli. Ve větším se pak víno vozívalo
z Moravy na svatby, křtiny, narozeniny a jiné rodinné oslavy. Tyto vztahy a rodinná turistika pomalu
upadají. S nimi i vinaři „koníčkáři“, kterým na vinohrady nezbývá čas.
Tradice cestování za vínem na jižní Moravu má obrovský význam pro domácí
vinnou a vinařskou turistiku. Je neodmyslitelnou součástí obrazu Moravy,
která je svým charakterem typického vinařského regionu naprosto jedinečným
místem České republiky. Cestování za vínem je generační tradicí, je
„folklórem“ spojeným s lidovými tradicemi, je silně a přesvědčivě spojené
s obrazem vinařských obcí a jejich obyvatel jako lidí pohostinných, veselých a
pohodových. Tento obraz je z hlediska dnešní relaxační turistiky velmi
přitažlivý a nenapodobitelný.

Bohatství a génius loci vinařského prostředí na Moravě
Sklepy a sklepní uličky
Vinné sklepy jsou podzemní části někdy samostatné, většinou pak spojené se stavbou lisovny nebo
pod obytnými domy. Jsou nejtypičtější částí hmotné kultury vinařství na jižní Moravě. Soubory sklepů
vytváří tzv. „sklepní uličky“. Tento moderní novotvar historicky neexistoval a pro lokality sklepů se
používali místní názvy jako jsou: Šidleny, Pod Šištótem, Pod horů, Dolní Frejd, Zelnice, Pod bůdami
apod.
Podle výsledků studie Ing. arch. Ivo Kabeláče je na Moravě asi 10 typů vinařských a vinohradnických
staveb. Zajímavé je, že typy nejsou rozděleny podle lokalit ani regionů, ale volně se promíchávají na
celém území Moravy. Z památkově chráněných souborů sklepů jsou neznámější Veletiny u obce
Vlčnov na Uherskohradišťsku a Plže v Petrově na Strážnicku. Kromě toho je řada památkově
chráněných individuálních sklepů.
S úpadkem soukromého podnikání a individuálního vinaření v dobách komunismu chátraly také
stavby sklepů. Ničila je buď absence jakékoliv péče nebo nevhodné přestavby. Až po roce 2000 se
začal projevovat větší zájem o sklepy jako atraktivitu a provozní prostor pro vinařskou turistiku.
Bohužel stavební zákon samostatný podzemní sklep neklasifikuje jako stavbu a sklepy nebyly jako
stavby vůbec evidovány. Nevztahovala se ně tudíž ani řádná legislativní úprava. Z tohoto důvodu byly
úpravy sklepů nekontrolovatelné, včetně jejich nadzemních částí.
V současnosti je o sklepy velký zájem, jsou využívány k produkci i skladování vína, ale stále častěji
k zážitkové vinařské turistice. Jejich stavební a estetické úpravy více respektují původní formy a
materiály, stále více se vrací k autentickým historickým formám. Z důvodů jejich využití jako
víceúčelových objektů, zejména jako víkendového nebo turistického ubytování, jsou jejich nadzemní
části rozšiřovány. Sklepy dostávají moderní, nepůvodní funkce, protože ve sklepech místní lidé
nepřespávali, vždy se vraceli na noc domů. Tyto často devastující přestavby jsou daní turistickému
pokroku a nedokonalé ochraně lidové architektury.
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Sklepy a sklepní uličky jsou ikonou a nejautentičtějším prostorem vinařské
turistiky. V potenciálu 300 vinařských obcí nacházíme na Moravě asi 80 lokalit
sklepů, které vytváří více či méně kompaktní soubory. Nejznámější z nich jsou
lokality s mnoha sty sklepů, zejména ve Velkých Bílovicích, Mutěnicích nebo
Prušánkách. Význam sklepů a sklepních uliček z hlediska nabídky služeb a
produktů v autentickým prostředí bude růst. Do sklepních uliček se dostanou i
mnohé doplňkové služeb, jako je stravování, lokální mikromuzea, prodejny
suvenýrů apod.

Malí vinaři – výhoda, či nevýhoda?
„Podle výsledů cenzu, který uskutečnil Český statistický úřad mezi českými a moravskými vinaři na
podzim roku 2009, dosahovala výměra vinic v České republice ke konci hospodářského roku
2008/2009 16 290 ha, na které hospodařilo 10 919 subjektů. Vinařská oblast Morava (dále jen
Morava) se na tomto celku podílí převážnou většinou, protože se zde rozprostírá 96,4 % republikové
výměry vinic. Na Moravě bylo zaregistrováno 10 783 pěstitelů révy, z toho 10 575 to jsou fyzické
osoby a 208 právnické osoby. Celková plocha moravských vinic dosahovala 15 704 ha, průměrná
velikost vinice jednoho podniku tak představuje 1,46 ha. Fyzická osoba hospodařila na průměrné
ploše 0,62 ha, právnické osoby spravovaly vinice o průměrné rozloze 43,97 ha.“
To znamená, že 96,8 % pěstitelů révy hospodaří celkem na 41,7 % výměry vinic na Moravě,
s průměrnou velikostí plochy vinic 0,62 ha! Jižní Morava je regionem malých vinařů. Nutno dodat –
naštěstí! Formy malého vinaření jsou zatím zárukou zachování malých, původně rodinných sklepů a
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také tradiční, i když modernizované, péče o malé výměry vinic, které jsou tak typickým prvkem
vinařské krajiny.
Plíživý a nezvratný trend zániku malých vinařů má svoji nadějnou stránku. Vlastnictví a využívání
sklepů je populární a má spíše rostoucí tendenci. Sklepy nelze skoupit a scelit do velkosklepů, jak je to
možné s drobnými výměry vinic. Vinice se budou scelovat a budou patřit převážně velkovýrobcům.
Vlastníků malých sklepů však přibývá a tak alespoň v tomto směru zůstanou malovinaři nadále
fenoménem jižní Moravy. Velmi zřetelný je rozdíl ve srovnání s Dolním Rakouskem, kde malých
vinařů dramaticky ubylo, malé výměry vinic téměř úplně zanikly a většina původních malých sklepů
zeje prázdnotou.

Fenomén malých sklepů, zejména způsob jejich využití a péče o ně je jedním
z nejpřesvědčivějších indikátorů zájmu o vinařství a tradice s ním spojené.
V posledních 5 až 8 letech došlo k výraznému zájmu o vlastnictví sklepů (což se
projevilo i v jejich zvýšené ceně) a jejich úpravy ze dvou hlavních důvodů:
1. pro malé vinaře jsou sklepy možností rozšířit nabídku služeb vedle výroby
vína i o tzv. degustační programy a nabídku ubytování nad sklepem.
2. využití sklepů jako víkendového rekreačního objektu, jak pro vlastní
potřebu, tak pro pronájem těchto služeb návštěvníků a turistům v regionu.
V obou uvedených případech je využití sklepů spojeno s funkcí skladu nebo
archivu vín, buď pro hosty nebo pro vlastní potřebu majitele.
Je velmi pozitivní, že tyto „nové“ funkce sklepních objektů vedou nejen k jejich
stavebně technické obnově, ale v posledních letech i k úpravám, více
respektujícím tradiční hmotu, formu, tvary a materiál lidových vinařských a
vinohradnických staveb. Pokud ještě před 10 lety platilo, že kdo peníze neměl,
tomu sklep padal, a kdo peníze měl, ten ho přestavbou znehodnotil, tak
v současnosti je zřetelný rozdíl v přístupu k celkovému historickému kontextu i
architektonické hodnotě sklepů a sklepních komplexů. Je nesporné, že tyto
trendy souvisí s větším zájmem o vinařství, vinařský region a jeho tradice, jako
důsledkem „vinařské turistiky“.

Folklór
Není cílem této studie popisovat a zdůrazňovat, že folklórní tradice jsou na Moravě nerozlučně spjaty
s hospodářským rokem zemědělce a obzvlášť s vínem a vinařstvím. Barvitost krojů, malebnost lidové
architektury i zručnost v řemeslech souvisejících se zemědělství se tak odedávna snoubí s rituály
sezónních prací a jejich oslavami. Do toho samozřejmě vstupují svátky a obřady církevní, což spolu
vytváří jedinečný celek tradičního života zemědělce na moravském venkově.
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Při srovnání tohoto potenciálu se sousedními regiony a i v širším evropském měřítku je Morava
opravdu fenoménem zejména z mnoha důvodů:
1. projevy a komplex kulturních forem a projevů je opravdu výjimečný svojí rozmanitostí,
barevností, škálou výtvarných, hudebních i dramatických stylů. Pro ilustraci můžu využít
závěrů mezinárodního semináře, který se konal v roce 2008 v Rakousku za účasti zástupců
Slovenska a Česka. Konstatuje se v nich, že vinařská turistika ve vinařských oblastech na
trojmezí těchto států by měla mít určité národní rysy a využívat je při odlišení nabídky pro
evropský trh. Pro rakouský region Weinviertel bylo jako dominantní téma navrženo „Sklepní
uličky a vinařské akce“. Pro slovenský region Malokarpatskej vinnej oblasti místní
gastronomie (především venkovská, selská). Pro Moravu byl však závěr jednoznačný a
nezpochybnitelný – víno a folkór.
2. I z pohledu relativně dochovaných lidových zvyků a lidové kultury v Evropě je moravský
folklór v nebývalé škále výjimečně pestrý a přitažlivý. Ve srovnání s Rakouskem, Německem,
Švýcarskem nebo Itálií vyniká rozmanitostí svých nálad od táhlých smutných písní
podlužáckých až k verbuňkům na Horňácku. Na relativně malém území tak nabízí bohatý
zážitek z rozmanitosti muziky, krojů a dramatizovaných forem zvyků.
3. V neposlední řadě je významné i to, že se tradice ve svých původních formách, i když za
novým účelem, dochovaly a jsou nadále udržovány. Věnují se jim nejrůznější spolky, volná
sdružení, pospolitost obcí a individuální zájemci. Existují řemeslníci schopni ušít kroje,
malovat kraslice, vyrábět sudy apod. Obnovují se tradice hodů, dožínek, zarážání hory,
vinobraní, svěcení vína a mnoho dalších, které jsou dnes nejen živou tradicí, ale současně i
turistickou atraktivitou.
Zájem o folklór ze strany obyvatel moravských obcí i ze strany návštěvníků
a turistů má rostoucí trend. Folklór ovlivňuje a prostupuje stylem obnovy
sklepních staveb, výzdobou všech vinařských suvenýrů, hudbou i akcemi
pořádanými pro domácí i návštěvníky. Vše se na Moravě snoubí s vínem a
stává se tak opravdovým fenoménem střední Evropy.
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Památky a příroda
Častokrát opakujícím se spojením v propagačních materiálech o jižní Moravě je slogan: „… krajem
památek a vína“. Historie byla opravdu k jižní Moravě štědrá a stavitelé na jejím území šikovní.
Návštěvnost moravských historických měst a památkových objektů patrně zatím převyšuje podíl
návštěvníků, kteří přicházejí za ryze vinařskou turistikou. Ale nutno připomenout, že vinařská turistika
je typickým případem, kdy jedno téma – v našem případě víno – tvoří image, přičemž návštěvník
regionu automaticky očekává standardní mix zážitků, namíchaný z poznávací, aktivní a zážitkové
turistiky. Právě v této kombinaci vína, památek a folklóru jižní Morava vítězí nad ostatními regiony
Česka.
Za všechny památky vzpomeňme Lednicko-valtický areál, který je spojený s hospodařením knížecího
rodu Lichtenštejnů na území dnešní jižní Moravy. Světoznámý komplex krajinné, zahradní a stavební
architektury je ve světovém fondu kulturního dědictví UNESCO zapsán právě kvůli své jedinečné
komplexnosti. Bohužel se pro dnešní generace nepodařilo to, co Lichtenštejni vybudovali za 600 let,
obnovit či zpřístupnit v celé míře. Přesto je kombinace návštěv zahrad a zámků v Lednici a Valticích
nejčastějším důvodem poznávací turistiky na jižní Moravě. Spojení s vínem se však nabízí na každém
kroku. V mnoha historických prostorech jsou umístěny vinotéky a vinárny, v areálu zámku jsou muzea
vinařství, ve valtickém zámku sídlí Salón vín atd.
Rovněž přírodní hodnoty jižní Moravy jsou všeobecně známé a jejich začlenění do dovolenkového
zážitku návštěvníka jižní Moravy velmi časté. Jedná se především o komplex lužní krajiny na soutoku
řek Morava a Dyje (moravsko-rakousko-slovenské trojmezí), chráněnou krajinnou oblasti Pálava,
národní park Podyjí a desítky dalších přírodně chráněných lokalit zařazených do mezinárodních sítí
Natura 2000. Ramsarské úmluvy, MaB a další.
Je nemožné odmyslet si z motivace návštěvníka na jižní Moravě snahu
navštívit některé z historických měst, památkových objektů či přírodních
zajímavostí. Naopak, nabídka produktů a balíčků pro návštěvníky cíleně
spojuje atraktivity klasické turistiky za památkami s nabídkou služeb vinařské
turistiky. Zájem o historické hodnoty tak přitahuje na jih Moravy statisíce
návštěvníků ročně, kteří jsou osloveni nabídkou vinařské turistiky a spektrum
motivace jejich dalších návštěv se tím rozšiřuje.
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Dolní Rakousko, Weinviertel – sousedé na dotek

Těžko zařaditelným, ale neopominutelných aspektem vlivů prostředí na rozvoj vinařské turistiky je
jeho sousedství s vinařskou oblastí Weinviertel v Dolním Rakousku. Společná historie i dějiny po
rozdělení Rakouska-Uherska, události první a druhé světové války, běh dějin v dobách železné opony
a nejnověji éra Evropské unie jsou bohatým zázemím pro mentální výbavu obyvatel na obou stranách
hranice a přirozeně i pro politické, hospodářské a turistické vztahy. Pro vinaře a rozvoj vinařské
turistiky má prostupnost hranic posledních dvaceti let velký význam. Stručně se dá říct:
- Přírodní a klimatické podmínky jsou společné, státní hranice je zde opravdu pomyslnou
čárou. Pro vinaře to znamenalo možnost věrohodného srovnávání výsledků při pěstění révy a
výrobě vína. Významný počet pracovníků ve vinařství po celou dobu volného pohybu
pracovních sil v EU využívá možnost práce v Rakousku a tímto způsobem i přenos zkušeností.
- Do Rakouska směřovali stovky exkurzí vinařů zaměřených na vinohradnictví, technologie,
výrobu vín, marketing, organizaci akcí, poskytování služeb i obnovu sklepních uliček. Oblast
Weinviertel byla a je významným zdrojem odborných vědomostí a nových praktických
zkušeností pro celé moravské vinařství.
- Přes fyzickou blízkost obou regionů se zatím nepodařilo spolupráci mezi vinaři využít pro
společné akce, společný marketing a společnou prezentaci dvojregionu. Souvisí to zejména
s velmi odlišnou strukturou organizování cestovního ruchu a také s rozdílnou mírou a
strukturou organizovanosti vinařů. Zásadní rozdíly jsou pak v legislativě upravující možnosti
podnikání na obou stranách hranice. V důsledku toho existuje několik překvapujících
odlišnosti, které jsou patrné po bližším seznámením se s fungováním vinařské turistiky:
o Produkce a nabídka druhů vín v Rakousku je ve srovnání s Moravou mnohem užší.
Weinviertel se profiluje jako region Veltlínu zeleného a několika málo dalších odrůd.
To je ve srovnání s desítkou a více odrůdami, které zpracovává na Moravě téměř
každý malý vinař, opravdu výraznou specializací.
o Počet malých vinařů zpracovávajících víno zejména pro vlastní spotřebu a současně
schopných konkurovat kvalitou vín na výstavách vinařům větším je ve Weinviertel
výrazně nižší. Tento „druh“ vinaře postupně mizí úplně.
o Kdysi však byla situace přesně opačná a na rakouské straně hospodařilo obrovské
množství malých vinařů. Tradice vinaření v rodinách trvala běžně stovky let a s ní
i vlastnictví vinic a celého hospodářství. Vliv této stability, přerušené u nás 50ti lety
komunismu, se projevil v děděných dovednostech a trzích.
o Tradice malých vinařů v Rakousku je patrná i z velkého počtu sklepů, které kdysi
obhospodařovala jedna rodina. Tyt sklepy tvoří v některých obcích sklepní kolonie
s počtem 100, 200, 400 a více sklepů. Dnes jsou stále udržované v původním
a dobrém stavebně technickém stavu, ale nejsou využívané pro vinařství. Z důvodu
jejich ochrany jako lidových staveb nejsou možné úpravy a proto je nelze využívat ani
pro doplňkové služby vinařské turistiky, např. pro ubytování, jak je tomu na Moravě.
o Výrazným rozdílem je však zachování statutu „Heurige“, který umožňuje vinaři
sezónní odprodej jeho produktů. Současná legislativa umožňuje vinařům i prodej
občerstvení a jídla, takže při provozu „otevřeného sklepů“ má vinař často větší příjmy
z prodeje jídla než z prodeje vína.
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Spolupráce mezi regionálními a vinařskými institucemi je podporovaná mnoha
programy státních i evropských dotací. Vede k bližším kontaktům a lepší výměně
zkušeností. V programových dokumentech se stále častěji objevuje nutnost vytváření
společných nabídek, zejména ve vinařské turistice.

Bez ohlednu na nedostatečnou odbornou a ekonomickou spolupráci v oblasti
vinařství i cestovního ruchu je v obou oblastech Rakousko sousedem jižní
Moravy opravdu na dotek a tuto možnost moravští vinaři využívali a využívají
v plné míře, zejména pro získávání praktických vědomostí a dovedností při
provozu vinařství, marketingu prodeje vína a služeb a organizaci akcí.
Postupně také dochází k významné infiltraci samotných návštěvníků a turistů
mezi oběma regiony. Hlavní návštěvnost však tvoří domácí turisté, kteří se
chovají jako patrioti. Za vinnou turistikou jezdí více Čechů do Rakouska než
obráceně. Z hlediska zvyšování konkurenceschopnosti v blízké budoucnosti
vzniknou společné turistické produkty.
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Instituce a organizace s vlivem na vinařskou turistiku
Legislativa, instituce a jejich vztahy tvoří základní rámec ekonomiky vinařství i vinařské turistiky.
V obecné rovině lze říct, že změny v legislativě a organizaci vinařského sektoru probíhaly
konzistentněji a rychleji než v oblasti turistiky. Vinařství totiž spadá pod sektor zemědělství, který
měl svoje mechanismy lépe nastavené než úplně nově vznikající sektor turistiky, který byl až po
roce 2000 zřízen pod ministerstvem místního rozvoje. V následující části budou stručně shrnuty
hlavní mezníky těchto oblastí a jejich dopad na vinařskou turistiku.

Vinařský zákon (1995)
V roce 1995 byl vydán zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a následně pak vyhláška
ministerstva zemědělství ze dne 16. 8. 1995 č. 189/1995 Sb. s prováděcími ustanoveními uvedeného
zákona. V roce 1996 byly zahájeny práce na přípravě nového vinařského zákona. Nejdříve se
překládaly předpisy ES v sektoru víno do češtiny a následně se zapracovávaly do výše uvedeného
zákona. Současně se shromažďovaly první praktické poznatky z působení zákona č. 115/1995 Sb.
Konečným výsledkem byla novela vinařského zákona zveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 216/2000.
Tento zákon zrušil původní prováděcí vyhlášku MZ a zavedl vyhlášky č. 297/2000 Sb., č. 298/2000 Sb.
a č. 299/2000 Sb. Tím bylo naše vinařské právo z podstatné části přizpůsobeno předpisům Evropských
společenství. Původně navržená novela vinařského zákona obsahovala i ustanovení o zřízení
Vinařského fondu. Jeho vznik a existence však byly upraveny až zákonem č. 50/2002 Sb.
Vinařský zákon ovlivnil celé odvětví vína, měl zásadní vliv především na způsob
podpory vinařů při vysazování vinic a produkci vína. Jeho hlavním přímým
vlivem na rozvoj vinařské turistiky byla například změna vymezení vinařských
podoblastí. V původním členění měla Morava 10 oblastí, nazvaných podle
významných regionálních center, jako např. Mikulovská, Znojemská,
Strážnická apod. Nově členění zavedlo kategorii Vinařská oblast Morava a
vinařské podoblasti, které byly určeny pouze 4. Tato změna se později
postupně projevovala i při tvorbě a marketingu produktů vinařské turistiky.
Morava se stala kompaktnějším vinařským regionem a společná známka „Vína
z Moravy“ vedla k většímu synergickému efektu dílčích podnikatelských a
marketingových aktivit vinařských subregionů a jednotlivých vinařských
společností i malých vinařů.
Státní zemědělský intervenční fond (2000)
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou – zprostředkovatelem
finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou v rámci společné zemědělské
politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a v nynějším
programovacím období (2007 – 2013) také z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF). Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční
prostředky z EAFRD nahradil Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj
venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).
Pilířem poskytovaných finančních podpor jsou přímé platby vyplácené zjednodušeným systémem,
tj. na hektar obhospodařované plochy. Velké možnosti pro zemědělství představuje Program rozvoje
venkova (PRV), který byl spuštěn v roce 2007. Stejně nezanedbatelnou finanční pomocí jsou pak
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rovněž tržní opatření Společného evropského trhu, které řeší výkyvy poptávky a nabídky na trhu a
zabezpečují zemědělským podnikatelům větší jistotu a lepší stabilitu v podnikání.
SZIF administruje a kontroluje následující platby:
a) z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF)
b) z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD)
OSA I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
1.1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací
1.2. Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU
1.3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu
OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny
2.1. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy
2.2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy
OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
3.1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova
3.2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
3.3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v
oblastech, na něž se vztahuje osa III
OSA IV – Leader
4.1. Implementace místní rozvojové strategie
4.2. Realizace projektů spolupráce

Dotační programy administrované SZIF výrazně přímo i nepřímo ovlivňují
dostupnost finančních prostředků na realizaci projektů souvisejících
s vinařskou turistikou. Přímý dopad má zejména program OSY III/ Opatření
diverzifikaci hospodářství venkova/ Priorita 1.3. Podpora cestovního ruchu.
Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury a rekreačních
zařízení. Podporováno je také zajištění služeb pro pěší turistiku, vodáctví a
lyžování (s výjimkou vleků a lanovek), budování a značení pěších tras,
vinařských stezek (tj. síť místních nebo regionálních tras seznamující
návštěvníky s historií vinařství a současným stavem výsadeb révy vinné ve
venkovských oblastech, zejména jižní Moravy, odpočinkových míst,
hippostezek a nákupu a výsadby doprovodné zeleně. Na zastaveních jsou
umístěny informační panely např. upozorňující na místní vinohradnické
zajímavosti.
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Vinařský fond (2002)
Vinařský fond vznikl v roce 2002 na základě změny zákona č. 115/1995
Sb., o vinohradnictví a vinařství. Jeho úkolem před vstupem ČR do EU
bylo – za pomocí prostředků získaných od pěstitelů vinic, výrobců vína
a dovozců vína ve formě platby odvodů a dále prostředků získaných jako
dlouhodobě návratnou finanční podporou od státu – podporovat
výsadbu a obnovu vinic a podporovat propagaci prodeje vína.
Vinařským zákonem č. 321/2004 Sb. došlo ke změně ve fungování
Fondu. Tento již výhradně podporuje marketing vína, rozvoj vinařské
turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství. Vinařský fond pracuje na obdobné bázi
jako organizace v ostatních vinařských zemích Evropy.
Fond podporuje marketing a prodej produktů těmito způsoby:
a) přispívá na úhradu nákladů vynaložených na účastnické poplatky nebo pronájem výstavních
prostor účastníkům přehlídek, soutěží a výstav vín,
b) přispívá na úhradu nákladů vynaložených na pronájem prostor pro konání přehlídek, soutěží a
výstav vín a jejich propagaci,
c) poskytuje příspěvky na provádění průzkumů trhu s vinařskými produkty,
d) přispívá na úhradu nákladů vynaložených na pronájem prostor pro konání seminářů, konferencí
a školení s tematikou vinařství, vinohradnictví nebo sommelierství, rozvoje turistiky v oblasti
vinohradnictví a vinařství, odměny přednášejícím a pomocnému personálu a výrobu
podkladových materiálů pro tyto akce,
e) poskytuje příspěvky na autorské honoráře a výrobu tištěných a audiovizuálních materiálů o
víně, vinohradnictví nebo vinařství a o rozvoji turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství,
f) pronájem prostor, odměny pro účinkující a propagaci promočních akcí s tematikou
vinohradnictví nebo vinařství, rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství, s výjimkou
akcí propagujících výrobky konkrétních firem,
g) poradenské služby pro přípravu žádostí o povolení přiznávat označení vína originální certifikace.
Od roku 2005 podporuje VF marketing moravského vína a vinařství
v mezinárodním a domácím měřítku. Vyjmenované způsoby podpory se
vztahují na akce organizované subjekty oprávněnými přijímat podporu VF. VF
významně přispívá na účast moravským vinařů a vín na mezinárodních
výstavách a soutěžích vín. Díky této systematické podpoře se vína z Moravy a
Čech pravidelně objevují mezi oceněnými víny a vytváří tak povědomí o
moravských vínech ve světě. Samotný VF přímo financuje velké marketingové
kampaně a projekty, přičemž největšími jsou:





Vína z Moravy, vína z Čech – oficiální informační kampaň
Vinařská turistika – soubor tištěných materiálů a certifikace služeb
Svatomartinské víno – prodej mladého vína
Růžové víno – kampaň ke konzumaci růžových vín
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Národní vinařské centrum, obecně prospěšná společnost (2002)
Obecně prospěšná společnost Národní vinařské centrum byla založena v
prosinci 2001, do rejstříku o.p.s. byla zapsána 24. dubna 2002.
Zakladateli o.p.s. jsou Národní salon vín, občanské sdružení; ZO ČSOP
ADONIS č. 56/03 Mikulov; Památky Jižní Moravy, o.p.s. a
Českomoravská vinohradnická a vinařská unie (dnes Svaz vinařů České
republiky). Vytvoření obecně prospěšné společnosti s názvem NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ CENTRUM byl jeden z cílů projektu ROZVOJ VINAŘSTVÍ NA
JIŽNÍ MORAVĚ, realizovaného na přelomu 20. a 21. století a
financovaného z prostředků Evropské unie (program PHARE) a prostředků Ministerstva zemědělství
České republiky.
Aktivity Národního vinařského centra








Pořádání Národní soutěže vín a degustační expozice vín oceněných titulem Salon vín České
republiky
Pořádání školení a seminářů pro odborníky i veřejnost
Provozování specializovaného degustačního pracoviště na hodnocení vín
Provozování specializovaného počítačového systému pro hodnocení vín
Vydávání odborné vinařské literatury
Správa národní webové stránky našich vín www.wineofczechrepublic.cz
Obecná podpora a propagace moravských a českých vín ve spolupráci s Vinařským fondem
České republiky a dalšími organizacemi
Národní vinařské centrum (NVC) je neziskovou organizací významně finančně
podporovanou Vinařským fondem. Zabezpečuje realizace některých kampaní
VF, organizuje společnou účast moravských vinařů na soutěžích a výstavách
vín v zahraničí a zabezpečuje další propagační a vzdělávací aktivity. Hlavními
aktivitami NVC s dopadem na rozvoj vinařské turistiky jsou:




Salon vín – prezentace 100 nejlepších vín ročníku, propagace, prodej
Vinařská turistika – soubor tištěných materiálů a certifikace služeb
Certifikace služeb vinařské turistiky – hodnocení provozů

2004 Vstup České republiky do Evropské unie
V roce 2004 byl přijat zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a návazně pak vyhlášky
č. 323/2004 Sb. a č. 324/2004 Sb., čímž byla legislativa České republiky v této oblasti uvedena plně do
souladu s normami Evropské unie.

Jihomoravský kraj (JMK)
Jihomoravský kraj využívá svých pravomocí a dotačních programů pro systematickou podporu
turistiky a vinařství. Přímou podporu vinařství realizuje dvěma způsoby:
- dotováním rozpočtu Vinařského fondu
- dotačním programem Podpora vinařství a vinohradnictví
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Podpora Jihomoravského kraje v roce 2011
Jihomoravský kraj chce letos podpořit vinaře 6,5 milionem korun. Z toho pět
milionů dnes navrhla rada kraje pro Vinařský fond. Je to stejná částka jako
loni. Zbytek půjde zejména na propagaci. Kraj od roku 2005 vložil do
Vinařského fondu celkem 28,7 milionu korun. Nejvyšší částku, osm milionů,
vyčlenil v roce 2009. Navýšení dotace tehdy mělo pomoci moravským vinařům
vyrovnat se s hospodářskou krizí. Rada kraje schválila také dotační program
Podpora vinařství a vinohradnictví pro rok 2011. Program obsahuje tři dotační
tituly. Chce podpořit tradiční vinařské akce místního nebo regionálního
významu nebo přispět na vybavení informačních středisek a propagaci. Také
třetí dotační titul je zaměřen na propagaci vinařství formou webových stránek,
softwarových aplikací nebo pořádání kampaní.

Centrála cestovního ruchu jižní Moravy
Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava (CCR JM).
Jako organizace cestovního ruchu koordinuje rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě se zaměřením
na maximální využití turistického potenciálu území v souladu s principy udržitelného rozvoje.
Východiskem je poznání zájmů zainteresovaných osob na rozvoji cestovního ruchu s cílem poskytnout
návštěvníkům komplexní služby (od dostatku informací, pohodlné rezervace, zajištění bezchybného
pobytu, návrat domů), zabezpečit prosperitu podniků a tím i konkurenceschopnost jižní Moravy.
Strategické cíle




jižní Morava - konkurenceschopná turistická destinace
zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení jejich pobytu
zvýšení ekonomické výnosnosti cestovního ruchu
Rámcové okruhy činností centrály pro naplnění strategických cílů
1. Komunikace, koordinace, spolupráce
o spolupráce se subjekty působícími v cestovním ruchu
o rozvoj lidských zdrojů v oblasti služeb cestovního ruchu
2. Produkty cestovního ruchu
o tvorba a rozvoj turistických produktů
o vytváření společné turistické nabídky jižní Moravy
3. Ediční činnost a propagace
o tvorba propagačních materiálů
o prezentace turistického potenciálu regionu se zaměřením na cílové skupiny
4. Poskytování informací
o informace pro subjekty působící v cestovním ruchu na portálu www.ccrjm.cz
o turistické informace na portálu www.jizni-morava.cz
5. Projektová činnost
o za účelem získávání finančních prostředků na činnost sdružení a rozvoj cestovního
ruchu v regionu
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CCRJM je klíčovou organizací typu destinační agentury, koordinující propagaci
jižní Moravy. Kromě koordinujících činností realizuje vlastní projekty. Doposud
nejvýznamnějšími projekty byly:
- Výletní TOP cíle (certifikace nejlepších TOP cílů JM)
- Ochutnejte Moravu – propagace regionální kuchyně
- Regionální rezervační systém
- Trh regionálních potravin a výrobků – on line
- Svatojakubská cesta na jižní Moravě
Pro roky 2012 - 2014 CCRJM připravuje projekt Chléb a víno. Projekt bude
zaměřen na témata spojená s regionální kuchyní a vínem. Cíle projektu
zahrnují:
- Využití sklepních uliček pro vinařskou turistiku
- Oživení tradic a potenciálu města Brna jako brány do vinařského
regionu
- Propagaci snoubení vína a regionálních jídel

Nadace Partnerství
Významná nezisková organizace s celostátní působností, zapojená
do řady mezinárodních sítí. Zabývá se finanční podporou projektů
v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Realizuje také vlastní programy a
projekty zaměřené na péči o veřejná prostranství, podporu udržitelné turistiky, ekologickou výchovu
na školách nebo udržitelnou dopravu.
Nadace Partnerství v rámci programu Greenways:
- koordinuje turistickou infrastrukturu a dění na Moravských vinařských
stezkách,
- organizuje řadu akcí a pravidelný seriál akcí vinařské turistiky Festival
otevřených sklepů,
- metodicky řídí Certifikaci služeb vinařské turistiky,
- spravuje certifikační systém Cyklisté vítáni,
- zabývá se sítí cyklistických tras a stezek a koordinací mezinárodních tras
EuroVelo,
- zabezpečuje monitoring využívání stezek

Regionální sdružení obcí a mikroregiony
Od roku 1999 byl v Česku systematicky podporován vznik a činnost tzv. mikroregionů, formálně
působících jako Dobrovolné svazky obcí nebo Sdružení právnických osob. Vznik a cíle těchto
seskupení souvisely především se zabezpečením základní společné infrastruktury jako společná
kanalizace, čistící stanice odpadních vod, cestní síť, veřejná doprava, školy a územní plánování.
Po dosažení těchto cílů, dotovaných především ze státního fondu obnovy venkova a fondů EU, se cíle
regionální sdružení transformovaly především na podporu cestovního ruchu, zachování místních
tradic a zlepšení kvality života obyvatel. Mnohá z těchto sdružení využívají nadále peněz z programů
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EU, např. LEADER. Na jižní Moravě působí asi 50 podobných sdružení, z nich většina se zabývá
i podporou vinařských a turistických aktivit.
Příkladem mimořádně aktivního a úspěšného sdružení je mikroregion Slovácko nebo Sdružení obcí
Daníž na Znojemsku. www.slovacko.cz; www.sklepniulicky.cz. Silná regionální sdružení si vytvářejí
svoje vlastní informační centra, často působící i jako agentury cestovního ruchu. Příkladem takové
aktivity je region Mikulovsko nebo Modré Hory http://www.modrehory.cz/vinarstvi/voc-modre-hory

Aktivity regionálních sdružení v oblasti cestovního ruchu se rodily spontánně
ve snaze nahradit nefungující koordinační a destinační činnosti na krajské
a státní úrovni. Regiony směřují rovněž k postupnému zabezpečení
kompletních informačních a rezervačních služeb. Jejich nejsilnější stránkou je
marketing a zastupování jednotlivých členů a podnikatelů v regionu na
veletrzích a výstavách. Vydávají rovněž společné propagační tiskoviny a
propagační předměty. Spolupráce vinařů na úrovni regionů vedla také ke
vzniku systému VOC – vína originální certifikace jako obdoby apelací ve
francouzském systému kategorizace vín.

Obce a vinařské spolky na úrovni obcí
V letech prvních pokusů o rozvoj vinařské turistiky byly největšími hybateli vinařské obce. Díky
existenci státního fondu pro obnovu venkova měli k dispozici finanční prostředky k rozvoji veřejných
projektů, produktů a aktivit, podporujících turistiku. Byly tak mnohem odvážnějším investorem než
podnikatelé, kteří nechtěli riskovat investice do zatím málo rozvinutého cestovního ruchu a vinařské
turistiky. Díky podpoře obcí vznikl vůbec první projekt vinařské turistiky - Moravské vinařské stezky.
Na tuto bázi se postupně navázaly aktivity podnikatelů.
Postupně se rozvinula i soutěživost vinařských měst v pořádání velkých vinařských akcí spojených
s kulturou, jejichž největším příkladem jsou vinobraní v Mikulově a ve Znojmě, kterých se v roce 2011
zúčastnilo asi 100 000 návštěvníků. Rovněž v menších městech mají vinařské akce a slavnosti již
dlouholetou tradici a snaží se vzájemně odlišit zejména místními rozdíly ve folklóru.
Na úrovni obcí se začali rozvíjet i vinařské spolky. Konzervativní a individualističtí o jejich zakládání a
spolupráci dlouho nejevili žádný zájem. Významným způsobem do této situace zasáhl spolek vinařů
Moravín, jehož cílem je především vzdělávání vinařů. Postupně se projevil i vliv zkušeností
z Rakouska, kde je míra organizovanosti velmi vysoká. Dnes v mnoha případech právě vinařské spolky
přebírají hlavní iniciativu při organizování akcí a společně nabízejí svoje služby v oblasti vinařské
turistiky.

Činnost vinařských spolků a podpora jejich aktivit především z prostředků
Vinařského fondu vedla k nebývalému rozmachu vinařské turistiky. Vinařské
spolky postupně zavádí společné financování, organizaci a propagaci akcí,
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zejména v oblasti vinařské turistiky. Kultivují také podnikatelské prostředí, ze
kterého postupně mizí šedá ekonomika a nelegální podnikání. Snaží se o
garanci svých služeb a prostřednictvím systému místní a regionálních výstav i o
zlepšování kvality vín. Svými zkušenostmi a potřebami také zřetelně ovlivňují
zaměření podpory z Vinařského fondu a jiných zdrojů.

Vinaři a vinařství – podnikatelé v cestovním ruchu
Naprosto specifickou roli v rozvoji vinařské turistiky sehrávají vinaři samotní a velká vinařství.
V podnikatelském prostředí se o vinařské turistice v letech 1990 až 2000 téměř vůbec nemluvilo.
S nadsázkou v té době platilo, že vinaři se příchodu a zájmu turistů obávali a viděli v nich potenciální
zloděje. Je faktem, že ve zmíněném období neexistovaly žádné služby vinařské turistiky a obecný
pohled na vinařské turisty se shodoval s tradičními „pražáky a ostravaky“ z dob socialistického
zemědělství.
Podnikatelské prostředí se začalo tématu vinařské turistiky otevírat až v letech po roce 2002, zejména
s etablováním projektu Moravských vinařských stezek a činností Vinařského fondu a Národního
vinařského centra. Významnou roli sehráli i osobní zkušenosti a programová podpora exkurzí vinařů
do zahraničí. Význam regionu jako „místa, které lze prodat“ rostl v povědomí vinařů a stále více se
dařilo propagovat i společnou známku „vína z Moravy“.
V současnosti je vinařská turistika plnohodnotnou součástí nabídky vinařských služeb na Moravě.
Řada středních a velkých vinařství zařadila do svých služeb trvalou nabídku návštěv, degustací,
občerstvení a ubytování. Prodej ze dvora je pro mnohé z nich významným obchodním místem
a současně nejefektivnějším způsobem propagace vlastních produktů a služeb.
Nejmarkantnějším příkladem rozvoje vinařské turistiky malých vinařů jsou obce Bořetice a Velké
Bílovice. Akce „Ze sklepa do sklepa“ ve Velkých Bílovicích je největší a nejmasovější akcí typu
otevřených sklepů.V posledních letech se návštěvnost pohybuje kolem 4000 návštěvníků
na 45 otevřených sklepů. Obec Bořetice je příkladem obce, ve které je díky spolupráci vinařů stálá
turistická služba a nabídka. Tento model rozděluje mezi vinaře služby tak, aby každý den bylo
otevřeno minimálně jedno vinařství.
Z velkých vinařství je průkopníkem vinařské turistiky Znovín Znojmo, který má vlastní turistický
program. Klientům ze své databáze nabízí tzv. Putování za vínem, které ročně navštíví až 15 tisíc
účastníků. Benefitní program je nabízen zdarma klientům, kteří odeberou víno v hodnotě
min. 2000 Kč. Do turistického programu jsou zapojeny všechny provozy a vinice Znovínu Znojmo, ale i
místní zajímavosti. Program využívá služby výlučně lokálních ubytovatelů, dopravců a stravovacích
služeb.

Zájem o podnikání v oblasti vinařské turistiky je nejdůležitější hnací sílou a
zárukou její životaschopnosti. Projekty a aktivity podnikatelů přichází 10 let
po zahájení prvních veřejných projektů a spuštění produktu Moravských
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vinařských stezek a 3 až 5 let po zahájení masivní marketingové podpory
vinařské turistiky ze strany Vinařského fondu a Národního vinařského centra.
Podnikatelské prostředí nedůvěřivě vyčkávalo na nastartování poptávky a až
poté se věnovalo investicím do vinařské turistiky. Dnes se vinařská turistika
rozvíjí překotným tempem právě pro „boom“ zájmu ze strany vinařů a
podnikatelů v turistice. Vinaři všech kategorií hledají způsob, jak se zapojit do
vinařské turistiky, přitáhnout zájem klientů především o prodej vína z dvora,
ale i o prodej služeb souvisejících s ubytováním a stravováním. Několik
vinařství vybudovalo investičně náročné multifunkční budovy svých vinařství
přímo ve vinicích. Vsadili na atraktivitu prostředí a komplexní vybavení
pro vinařskou turistiku. Věří, že investice se jim vrátí. Nabídka vinařské
turistiky moravských vinařů je v současnosti vyšší a kreativnější než
srovnatelné nabídky na straně Dolního Rakouska.

Projekty a aktivity s nejvýraznějším dopadem na rozvoj vinařské turistiky
K součinnosti a synergii mezi aktivitami popsaných institucí a řady legislativních i organizačních
opatření došlo na jižní Moravě spíše spontánním než řízeným procesem. Za celých téměř 20 let
postupného rozvoje vinařské turistiky nevznikl žádný zásadní strategický či plánovací dokument,
který by nastínil priority a opatření pro řízený růst tohoto sektoru cestovního ruchu. Silnou
stránkou tohoto procesu byla velmi dobrá flexibilita všech článků a dobrá personální konstelace na
klíčových pozicích. Rovněž došlo k postupnému zaplnění všech bílých míst na mapě kompetencí
v oblasti vinařské turistiky. Jako puzzle dnes do sebe zapadají činnosti vinařských, turistických,
veřejných i neziskových organizací. Spektrum těchto činností stručně popisuje přehled klíčových
projektů.
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Moravské vinařské stezky (Nadace Partnerství, 2001 – 2003)
Nejvýznamnějším projektem, který poprvé zřetelně artikuloval pojem vinařské turistiky
a pojmenovával potřebnou infrastrukturu, služby a marketingové nástroje pro její rozvoj, byl projekt
Nadace Partnerství pod názvem Moravské vinařské stezky. Projekt s velkou vizí a ambicí navrhoval
vytvoření sítě cyklistických tras, spojujících všechny významné vinařské obce, polohy vinic a památky
jihomoravského kraje, s přesahem na Uherskohradišťsko, patřící do Zlínského kraje. I z pohledu
tvorby regionálních turistických produktů předbíhal v roce 1998 svoji dobu, kdy neexistovaly
regionální spolky obcí a nebyly ustanoveny ani kraje. Výzva ke spolupráci na tomto projektu byla
adresována 310 vinařským obcím a vinařům, v té době většinou skrytým za oponou tehdejší šedé
ekonomiky.

Pro existenci a úspěch projektu byly rozhodující tyto faktory:
- projekt byl sestaven z „modulů“, které se daly realizovat postupně a samostatně, aniž by
ztrácely funkčnost a ohrožovaly možnost realizovat další moduly. Šlo především o čtyři
moduly:
o síť cykloturistických tras (11 tras, spojených do sítě deseti okruhů a jedenácté páteřní
stezky s celkovou délkou 1200km),
o rozvoj služeb pro cykloturistiku,
o vytváření celkového produktu a dílčích prvků vinařské turistiky,
o propagace a marketing.
- Z pohledu profesionálních postupů bylo například překvapující, že prvním z modulů byl
realizován marketing cyklistických tras. Mapa Moravských vinařských stezek byla vydána
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v roce 2000, čili rok před vyznačením prvních tras v terénu a 3 roky před dokončením značení
celé sítě.
Projekt pružně reagoval na fakt, že podnikatelský sektor v oblasti vinařských a turistických
služeb v prvních pěti letech téměř úplně ignoroval existenci a ambice Moravských vinařských
stezek (MVS). Přesto, že hned po vydání map neexistujících tras byl vydán průvodce po nich
s výčtem vinařů a vinařských služeb, téměř žádné z uvedených zařízení na tuto výzvu
nereagovalo.
Klíčovými spojenci se staly obce, zejména z důvodů dobré dostupnosti finančních prostředků
na realizaci projektů v cestovním ruchu. Projekt MVS byl sice pro starosty jednotlivých obcí
neuchopitelně „obrovský“, vyhovoval však všech podmínkám pro získání podpory ze Státního
fondu pro obnovu venkova a později z předvstupních programů EU, zejména PHARE.
Výhodou při realizaci byla i jeho schopnost „rozporcování“ podle obcí a vinařských oblastí
(tehdy jich bylo celkem 10), takže pro zástupce obcí byl uchopitelný alespoň jako projekt na
jejich katastru.
Významnou podporu byla zmíněná možnost financování projektu, respektive jeho dílčích
částí po celou dobu realizace z státních a evropských zdrojů. Nositeli projektů byly obce a
jejich seskupení, koordinátorem a „agenturou“ připravujíc jednotlivé projekty byla Nadace
Partnerství. Celkem se do realizace terénního značení a souboru map touto cestou
investovalo asi 20 mil. Kč během 3 let.
Brzy po tom, co projekt vznikl z nouze jako čistě cykloturistický produkt, se začaly objevovat
z řad klientů požadavky na „fungující služby vinařské turistiky“. V životopise projektu opravdu
existuje období, asi v letech 2002-2006, kdy byla nabídka vinařských služeb absolutně
nedostačující. Pod vlivem poptávky se však objevily možnosti rozvoje služeb. Nejdříve vznikly
– zprvu spíše jako marketingové nástroje realizované obcemi a informačními centry –
internetové stránky, jejich obsah vznikal z příspěvků regionálních informačních center. Poté
už pod přímým tlakem začala některá vinařství poskytovat služby „po telefonické dohodě“.
V poslední fázi projektu nastal jeho spontánní rozvoj na všech úrovních. Projekt byl přijat
médii i odbornou turistickou veřejností jako nejrozsáhlejší síť tematických cyklistických tras
v ČR. Obce a regiony přispívají navazujícími lokálními trasami, marketingem a organizací akcí
na síti MVS. Jihomoravská kraj a destinační agentura CCRJM produkt zahrnuje do svých
propagačních a informačních materiálů, projekt je aktivně propagován národní agenturou
CzechTourism a podnikatelé vytvářejí rozsáhlou síť služeb a produktů splňujících všechny
kritéria pro označení „produkt vinařské turistiky“.
Na projekt MVS později navázaly další aktivity Nadace Partnerství, především rozvoj
certifikačních systémů Cyklisté vítáni a Certifikace služeb vinařské turistiky.

Financování marketingových aktivit na podporu vinařství a vinařské turistiky (2005
– 2011 Vinařský fond ČR)
Činnost Vinařského fondu, která je od roku 2005 zaměřena výlučně na marketing, přinesla zásadní
změnu prezentace vinařství v ČR i v zahraničí. VF věnuje na marketing vína a vinařství ročně asi
80 mil. Kč, které pochází z poplatků z prodaných litrů vína (0,50 Kč/l) a z obhospodařovaných ha vinic,
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z příspěvků ze státního rozpočtu a dotace Jihomoravského a Středočeského kraje. Z těchto
prostředků financuje několik klíčových projektů, zejména:
1. Granty na podporu soutěží a vinařských akcí
VF administruje vlastní grantový program na podporu akcí pořádaných sdruženími vinařů
nebo vinařskými obcemi. Ročně podpoří asi 200 projektů v průměrné výši 40 000 Kč. Tato
podpora vedla k nebývalému nárůstu vinařských akcí na území celé vinařské oblasti Morava.
2. Svatomartinská vína
Velmi úspěšná marketingová kampaň financovaná VF a realizovaná
agenturou Comtech na prodej mladých vín. Prodej je za přísných
podmínek zahájen každý rok 11.11. v 11:11 hod.
Obliba svatomartinského vína mezi českými vinaři roste. Letos vyrobí
zřejmě přes dva miliony lahví tohoto mladého vína, tedy zhruba o
čtyři sta tisíc lahví víc než loni. Počet lahví svatomartinského vzrůstá
přitom každým rokem. Vinařský fond ho začal propagovat - jako
domácího konkurenta francouzského beaujolais - v roce 2005, kdy
moravští a čeští vinaři vyrobili 125 000 lahví. Před dvěma lety to bylo už téměř desetkrát více.
Roste i počet vinařů, kteří víno se značkou Svatomartinské vyrábějí. Od Vinařského fondu
k tomu musejí získat povolení. Letos se jich zatím přihlásilo 119 (s 250 vzorky) oproti loňským
90. Přesná čísla o počtu vyrobených lahví budou známa až po hodnocení 25. října a
1. listopadu. Řada vinařů se hlásí až na poslední chvíli. Svatomartinská vína jsou první vína
nového ročníku. Jde o vína svěží a ovocitá, která zrála pouze několik týdnů. Ceny lahví se pak
budou pohybovat zhruba mezi 80 a 120 korunami.

3. Růžové víno
Kampaň prodeje růžových vín reaguje na méně příznivé klimatické poměry pro výrobu velmi
kvalitních červených vín z vinařské oblasti Morava, která by mohla konkurovat světovým
vínům. Technologie růžových vín umožňuje dosáhnout mnohem lepších a se světovým trhem
lépe srovnatelných výsledků.
Čeští vinaři vidí v růžovém víně slibnou budoucnost. Poptávka po něm stoupá každým rokem.
Na odbyt jdou především v letních měsících. Vinaři také na jejich výrobců využívají stále více
hroznů. Loni to bylo 20 ℅ produkce, před pěti lety pouhých šest. Ročník 2010 získal už několik
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ocenění na prestižních zahraničních soutěžích, příkladem je Zweigeltrebe rosé 2010 vinařství
Mikrosvín Mikulov, které vyhrálo zlatou medaili na soutěži Le Mondial du Rosé ve
francouzském Cannes. Moravská a česká růžová vína jsou hitem posledních několika let.
Na zvětšující se poptávku o ně výrazně reagují mnozí obchodníci. Poptávka po tuzemských
růžových vínech stoupá každým rokem. V ČR se na výrobu růžového vína nejvíce používají
hrozny odrůd Frankovka, Svatovavřinecké, Rulandské modré, Zweigeltrebe nebo Cabernet
Sauvignon. Víno není určeno k archivování.
4. Podporu činnosti Národního vinařského centra
NVC zabezpečuje finanční, informační a logistický servis vinařům prezentujícím moravská
vína na výstavách a soutěžích v zahraničí. Tato podpora umožňuje účast poměrně velkého
množství vín na různých zahraničních akcích, odkud si pak moravská vína přináší řadu
ocenění. Podpora zahrnuje i publikační řadu Krajem vína a provoz internetových stránek
www.wineofczechrepublic.cz
2011 - Mimořádný rok pro naše vína na zahraničních soutěžích
Letošní rok byl pro moravská a česká vína na mezinárodních soutěžích mimořádně úspěšný.
Díky finanční podpoře Vinařského fondu a organizačnímu zajištění Národního vinařského
centra měla naše vína příležitost prezentovat se na deseti významných zahraničních
výstavách, kde získala celou řadu prestižních ocenění.
První letošní mezinárodní úspěchy zaznamenali naši vinaři v březnu na pařížské výstavě
Vinalies Internationales, odkud si odvezli 9 zlatých a 26 stříbrných medailí. V poměru
k celkovému počtu zaslaných vzorků se zde Česká republika zařadila mezi nejúspěšnější
vystavovatelské země. Na základě výsledků této výstavy se dostalo také 35 vín z České
republiky do vyhlášeného průvodce světovými víny „1 000 Vins du Monde“ (1 000 vín světa)
pro rok 2011. Další ocenění dorazila v dubnu z Itálie, z VINITALY VERONA, kde moravští vinaři
získali 23 diplomů a také prestižní cenu „PREMIO SPECIALE VINITALY 2010“ pro Moravské
vinařské závody Bzenec, čímž se zařadily mezi pět nejvýznamnějších firem této soutěže.
Následovaly medaile z výstavy Concours Mondial de Bruxelles pořádané letos koncem dubna
v sicilském Palermu. 13 zlatých a 8 stříbrných medailí jako Česká republika si neodvážejí z této
soutěže každý rok ani výrazně větší vinařské země.
Více než dvojnásobek ocenění oproti loňskému roku získala v květnu ve velké konkurenci
téměř 11 000 vín z 98 zemí světa tuzemská vína na největší a jedné z nejuznávanějších
světových soutěží vín Decanter World Wine Awards. Přední místo našich vín ve střední a
východní Evropě potvrdil zisk 59 ocenění ze 73 přihlášených vín, což nám zajistilo pozici
nejúspěšnější země v tomto regionu. Náš londýnský triumf završilo získání dvou ocenění
Regional Trophy (Národní cena) – jedné za bílé víno a druhé za přírodně sladké víno. Znamená
to, že nejlepší suché a přírodně sladké víno ve střední a východní Evropě pochází z České
republiky.
Díky těmto úspěchům byl následně moravským a českým vínům také věnován poměrně velký
prostor ve speciálním vydání renomovaného časopisu o víně Decanter, čímž se informace o
prvotřídní kvalitě našich vín dostaly i mezi neodbornou vinařskou veřejnost na celém světě.
V červnu naše vína doslova ovládla výstavu Muvina ve slovenském Prešově, kde téměř třetina
odeslaných vzorků získala nějaké významné ocenění. Naši vinaři získali 3 ze sedmi titulů
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Championa a 61 ze 152 zlatých medailí. Česká republika zde neměla konkurenci a stala se tak
nejúspěšnější zemí soutěže. Díky patronátu O.I.V. (Mezinárodní rganizace pro révu a víno) se
tato výstava svým významem řadí mezi prestižní soutěže jako výše zmíněné Vinalies
Internationales Paris nebo Sélections Mondiales des Vins Canada.
Úspěchy jsme v letošním roce sklízeli nejen v Evropě, ale i v zámoří. Šest medailí si přivezli naši
vinaři z největší soutěže na severoamerickém kontinentu - Sélections Mondiales des Vins
Canada. V červenci pak přišla další zpráva o úspěchu moravských vín „za velkou louží“,
tentokrát z nejuznávanější mezinárodní vinařské soutěže na území USA – International Wine
Competition (IWC) San Francisco. V silné konkurenci zahraničních vín jsme získali 3 velké zlaté
medaile, 3 zlaté, 32 stříbrných a 39 bronzových medailí, a to nejen za bílá vína, ale i za
červená a rosé. Důkazem zvyšující se kvality našich vín je i fakt, že jsme dosáhli více než
dvojnásobného počtu medailí než v loňském roce a že byly oceněny více než 3/4 našich
zúčastněných vín.
Na jubilejním 10. ročníku MUNDUS vini v německém Neustadtu se mimo jiné opět prosadila
i naše růžová vína. Celkově si odtud naši vinaři odvezli 6 zlatých a 6 stříbrných medailí. Dále se
moravská a česká vína výrazně prosadila na největší světové soutěži vín oficiálně uznané
Evropskou unií AWC Vienna. Mezinárodní porota ocenila téměř všechny zúčastněné vzorky
z České republiky a z 221 vín se 218 může pyšnit buď zlatou nebo stříbrnou medailí či čestným
oceněním „Seal of Approval“. Jeden ze tří titulů „Champion“ získala za ledové víno í Štěpán
Maňák. Dalším triumfem tohoto vína byl zisk titulu absolutního mezinárodního šampiona
soutěže zaštítěné O.I.V. TERRAVINO Mediterranean International Wine Challenge v Izraeli.
Současně se stalo vítězem kategorie a tzv. národním šampionem, tedy nejvýše umístěným
vínem z České republiky. Titul šampiona této výstavy putoval do České republiky už v
předloňském roce, což sám zakladatel soutěže profesor Raúl Castellani z Argentiny označil za
zcela výjimečný úspěch. Něco takového se na světových soutěžích totiž stává jen zřídka. Nelze
však opomenout ani zisk dalších 25 medailí, mezi nimi další 3 velké zlaté.
Vína z Moravy a z Čech procházela celý letošní rok seriálem mezinárodních výstav od úspěchu
k úspěchu, což jen dokládá nezpochybnitelně vysokou kvalitu našich vín i v konkurenci
nejvěhlasnějších vinařských zemí a oblastí. Přední příčky na prestižních zahraničních výstavách
vín obsazují nejen naše suchá bílá vína, ale čím dál častěji také výběry z bobulí, ledová a
slámová vína, vína červená, rosé a také naše sekty. Moravští a čeští vinaři se dostali po právu
mezi evropskou špičku a je více než pravděpodobné, že i v příštím roce naváží na letošní
mezinárodní úspěchy. Podrobný výčet oceněných vín najdete na národních webových
stránkách moravských a českých vín v sekci Úspěchy našich vín. Více o jednotlivých soutěžích
na stejném webu v sekci Aktuality. Pramen: www.wineofczechrepublic.cz

Vlastní aktivity Národního vinařského centra
Zásadní vliv na propagaci a informovanost o vinařské turistice má systematická činnost Národního
vinařského centra, které má statut neziskové organizace, je finančně podporované Vinařských
fondem a výnosy z vlastní činnosti.
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1.
NVC organizuje Národní soutěž vín a degustační expozice
Salonu vín ČR, který je vůbec nejnavštěvovanější vinařský degustační a
prodejní provoz v ČR. Ročně jej navštíví 11 tisíc návštěvníků.
Salon vín České republiky je prestižní ocenění pro 100 nejlepších vín
vybíraných v rámci nejvyšší Národní soutěže vin v ČR, která zastřešuje
systém nominačních podoblastních soutěží. Na vlastní soutěž navazuje
celoročně otevřená veřejná degustační expozice nejlepších sta vín, umístěná ve sklepních
prostorách státního zámku ve Valticích.
Takto uložená vína je možno i zakoupit, ovšem pouze po jednotlivých láhvích a tento nákup není
určen obchodníkům vínem za účelem dalšího obchodování. Součástí sklepních prostor Salonu vín
je také naučná expozice o našem vinařství a vinařských oblastech a také prodejna dárkového
balení na láhve, vinařské literatury, degustátorských skleniček, sommelierských potřeb atd.
2.

Obecná propagace vín pod značkou Vína z Moravy, vína z Čech. Pod touto značkou se podařilo
sjednotit téměř všechny produkty a aktivity producentů vína a podnikatelů ve vinařské turistice
na Moravě. Značka dnes znamená silný „brand“ a zejména na domácím trhu je vnímaná jako
známka kvality.

Značka „Vína z Moravy“ a „Vína z Čech“ je registrovanou ochrannou známkou, kterou vlastní
Národní vinařské centrum, o.p.s. (držitelem výhradní licence je Vinařský fond). Značka „Vína z
Moravy“ a „Vína z Čech“ je užívána pro propagaci vín z vinařských oblastí České republiky –
vinařské oblasti Morava a vinařské oblasti Čechy. Užita přitom může být – za předpokladu
dodržení závazných podmínek – pouze na lahvových vínech, která byla schválena komisí expertů
Státní zemědělské a potravinářské inspekce jako vína jakostní nebo vína jakostní s přívlastkem.
U těchto vín je velmi přísně sledován původ hroznů. Samozřejmostí je také dohled nad kvalitou
vlastních vín – expertní komise schvaluje mimo jiné i senzorickou kvalitu vína, a to ještě před
uvedením na trh.
Značkou Vína z Moravy jsou označeny rovněž objekty certifikované jako služby vinařské turistiky
(viz bod 4.)
3.

Krajem vína – podpora a propagace vinařské turistiky na Moravě a v Čechách. Tento projekt
realizuje od roku 2006 spolu s Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy, Jihomoravským krajem,
Nadací Partnerství, Cechem českých vinařů, agenturou Bravissimo a s finanční podporou
Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje. Jednou z hlavních aktivit projektu je tvorba a
distribuce balíčku materiálů vinařské turistiky, který je k objednání zdarma. Balíček obsahuje dva
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turistické průvodce To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě a To nejlepší z vinařské turistiky
v Čechách, mapu vinařské oblasti Morava, mapu vinařské oblasti Čechy, 4 mapy vinařských
podoblastí Moravy (Znojemská, Velkopavlovická, Mikulovská, Slovácká), aktuální kalendář
vinařských akcí, image katalog, letáček Krajem vína a letáček Certifikace služeb vinařské turistiky.

Informační materiály, které za podpory Vinařského fondu vydalo Národní vinařské centrum a
které propagují naše vinařské regiony, získaly v národní sutěži dvě významná ocenění. Jednou
z nich byla cena ministra pro místní rozvoj za ucelenou kolekci propagačních materiálů a
komplexní propagaci vinařské turistiky edice Krajem vína.
Druhým oceněním byla zvláštní cena magazínu C.O.T. za ucelenou kolekci „Krajem vína –
vinařská podoblast mikulovská, znojemská, velkopavlovická, slovácká, Čechy, Morava“.
„Edice Krajem vína je ucelená řada materiálů připravovaných s promyšlenou koncepcí.
Obsahuje jak image materiál, který zaujme a upoutá, tak zcela konkrétní informace, na
základě kterých si turisté mohou připravit vlastní cestu. Katalogy dávají možnost výběru a
kombinací a těm méně rozhodným nabízejí konkrétní cíle vhodně sestavené pro víkendový
pobyt čí delší dovolenou. Mapy jsou pak praktickým doplňkem celé kolekce. Kolekce nás
zaujala nejen svou přehledností a velmi kvalitním grafickým zpracováním, ale také poutavě
psaným obsahem, který do puntíku plní roli milého a sečtělého průvodce Krajem vína.
Vinařská turistika je jedním z perspektivních odvětví turistiky v Čechách a zejména na Moravě.
Má mnoho podob – je naučná a poznávací, ale také hluboce zážitková. Navazuje na sebe další
turistické možnosti – cykloturistiku, agroturistiku, gastronomii apod. Je to typický národní
produkt, který v této podobě budou turisté těžko hledat někde jinde. Oslovuje široké spektrum
cílových skupin jako málokteré turistické odvětví u nás. Kolekce materiálů ukazuje vinařskou
turistiku v Čechách a na Moravě v tom nejlepším světle a je skutečnou pozvánkou i
průvodcem k návštěvě vinařských oblastí,“ říká Ing. Eva Frindtová, vydavatelka C.O.T. Media.

4.

Certifikace služeb vinařské turistiky
Certifikace probíhá výběrem zařízení podle stanovených kritérií. Zařízení jsou rozdělena do pěti
kategorií: vinařství, vinný sklep, vinotéka, restaurace s vínem a ubytování s vinařskou tematikou.
Pro každou kategorii jsou samostatná kritéria. Pro objekty, kde je sdruženo více typů provozů, je
možné provést jejich zvýhodněnou společnou certifikaci. O certifikaci žádá provozovatel nebo
vlastník zařízení písemnou nebo elektronickou žádostí adresovanou Národnímu vinařskému
centru. Certifikace zařízení vinařské turistiky je realizována v rámci kontinuálního projektu
rozvoje a podpory vinařské turistiky na Moravě a v Čechách. Projekt certifikace realizuje Národní
vinařské centrum společně s Nadací Partnerství za podpory Vinařského fondu České republiky.

CERTIFIKAČNÍ KRITÉRIA OBECNĚ VYŽADUJÍ:






podnikání v daném oboru dle platné legislativy
požadovaný rozsah a kvalitu samotných služeb a stanovený podíl nabízeného
sortimentu vín vyrobených z hroznů vypěstovaných v ČR
zatřídění alespoň části nabízených vín a prezentaci vín z dané vinařské podoblasti
poskytování informací o víně a vinařské turistice
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vztah k tradiční vinařské kultuře, historickou hodnotu nebo jedinečnost zařízení
dodržování hygieny a čistoty provozu aj.
splnění dalších kriterií podrobně uvedených v certifikačním dotazníku.

Vinařské akce pro veřejnost
Kalendář vinařských akcí v roce 2011 čítá více jak 300 položek. Jedná se o pestrou směsici ryze
vinařských akcí typu výstavy vín, soutěže vín, košty vín; sezónní slavnosti typu vinobraní; vinařské
akce s kulturní složkou jako jsou zábavy a jarmarky; a akce vinařské turistiky, především Putování za
vínem, otevřené sklepy, Festival otevřených sklepů apod. Popularita a návštěvnost těchto akcí
neustále stoupá a s ní i kvalita organizace a ekonomický přínos pro region.
1. Vinobraní v Mikulově a ve Znojmě se stala pojmem v nabídce podzimních vinařských akcí.
Jsou spojená nejen s vínem a burčákem, ale i s gastronomií, folklórem a kulturou. Mají již
charakter všelidové zábavy. Při jejich pořádání obě města spolupracují a zároveň soutěží o
přízeň návštěvníků. V roce 2011 je za krásného počasí navštívilo celkem
150 000 návštěvníků.
Vinobraní není jen víno
Recenze
1. Organizace vinobraní: Díky spolupráci obou měst mezi nimi jezdil speciální vlak, který
uvítali zejména lidé, kteří se chtěli podívat na obě akce. Ani v jednom městě však nebyl už při
příjezdu značený směr cesty pro auta. Ve Znojmě navíc dopravu komplikovalo ještě několik
uzavírek v ulicích okolo centra. Řidiči tak bloudili. U vstupu do areálu pak ani v jednom městě
nebyla fronta, „odbavení" šlo rychle.
Znojmo 80 % - Mikulov 80 %
2. Parkování na akci: Ani parkování neměli organizátoři příliš domyšlené. Obě města byla
zacpaná auty, nikde ale nebyly navigační cedule na nějaké centrální parkoviště. Ve Znojmě se
celý den tvořily na silnicích kolony, auta parkovala i na trávnících. V Mikulově jimi zase bylo
obskládané centrum města i okolí, včetně amfiteátru.
Znojmo 0 % - Mikulov 0 %
3. Program na pódiích: V obou městech měli dvě scény s programem. Ve Znojmě byly na dvou
náměstích, která jsou vzdálená asi tři minuty pěšky. Na Masarykově náměstí tisíce lidí bavily
boje rytířů, sokolník, kterému se nevrátil vypuštěný pták, nebo třeba soud s čarodějnicí.
Poprvé byly na náměstí dvě obří obrazovky, které dění na pódiu přenášely celému náměstí,
program proto viděl každý. Na „horním" náměstí zase hrály kapely. „Vadí mi jen, že
reproduktory jsou moc hlasité, jsem tady tři hodiny a už mi z toho duní v hlavě," zhodnotila
produkci návštěvnice Renata Špátová. V Mikulově na náměstí hrála tradiční cimbálovka, se
kterou si pobrukovaly desítky lidí. Druhá „stage" byla ve zhruba kilometr vzdáleném
amfiteátru, kde se konaly koncerty. „Na náměstí je to takové tradiční, v amfiteátru to víc žije,
je to modernější hudba," řekl například Petr Andrle. Jedinou komplikací byla vzdálenost obou
míst, nešlo si tedy jen tak „odskočit" na druhý program.
Znojmo 90 % - Mikulov 80 %
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4. Pohodlí návštěvníků: Hlavní problém, který řešili návštěvníci znojemského vinobraní, byla
chybějící místa k posezení.
„Nejsme žádní usedlíci, ale když tady člověk korzuje celý den, sedl by si. Už nás trochu bolí
nohy. Ale nejsou tady lavičky, takže nám asi nezbude nic jiného než si sednout do nějaké
restaurace," řekli manželé Svobodovi, kteří přijeli z Brna. Podobný problém řešily zejména
rodiny s dětmi a starší lidé. "Mohli do bočních uliček postavit nějaké odpočinkové zóny s
židlemi nebo lavice," uvedla důchodkyně Marie Hrůzová. Jediné, kde se dalo oddychnout, byly
okolní restaurace a několik osamocených laviček. Naproti tomu v Mikulově byly před pódiem
na náměstí desítky míst k sezení, která také návštěvníci do jednoho zaplnili. Obsazené byly i
lavičky kolem kašny. V amfiteátru neboli letním kině bylo dokonce občas víc míst než diváků.
Kdo si chtěl na chvíli odpočinout, místo vždy našel.
Znojmo 10 % - Mikulov 90 %
5. Mysleli i na děti? Děti se vyřádily na obou akcích. V obou městech totiž byly kolotoče. Jen v
Mikulově si rodiče stěžovali na to, že organizátoři nemysleli na jídlo. „Klobásu ani mastný
bramborák dát malému nemůžeme, tak ho celý den cpeme perníkem," řekla jedna z matek s
kočárkem. Pro děti také nebyla příjemná vzdálenost mezi oběma scénami. Ve Znojmě zase
rodiče nepříjemně překvapili letošní novinkou. „Že děti od šesti let musí platit, to mi přijde
nefér," řekl jeden z návštěvníků, který na vinobraní vzal tři děti. Jejich účast ho tak přišla na
450 korun.
Znojmo 50 % - Mikulov 70 %
6. Nabídka vína a burčáku: Jelikož se akce jmenuje vinobraní, burčák i víno se nabízely
doslova na každém rohu a v každém vchodu. V obou městech bylo možné ochutnat desítky
druhů vín a samozřejmě bílý i červený burčák. Cenově se pohárky příliš nelišily. Pro milovníky
piva, které ani vinobraní nepřesvědčí, bylo k dispozici v obou městech několik stánků se
soudky.
Znojmo 100 % - Mikulov 100 %
7. Nabídka jídel: Ve Znojmě si něco chutného k jídlu našel každý. Kromě klasických párků a
klobás byl k dostání gyros, bramborák, čínské nudle, kuřecí tortilla, domácí zabijačka nebo
třeba halušky. Na chuť se dala zakousnout vařená kukuřice, sladký trdelník či palačinka.
Jediný háček byl v tom, že i přes množství stánků se na jídlo dlouho čekalo, nápor hladových
lidí byl větší, než se čekalo. V Mikulově na náměstí si člověk moc nepochutnal. Stánkaři nabídli
jen klobásky, halušky, maso a sýr v bulce nebo perníky. Lidé ale oceňovali tradiční místní
specialitu čertíka, neboli tmavý páreček v placce s česnekem. V amfiteátru byla nabídka jídel
větší, jenže se na ně musela vystát dlouhá fronta.
Znojmo 80 % - Mikulov 50 %
8. Hygiena a toalety: Ani v jednom městě nebyly příliš vidět cedule upozorňující na toalety.
VMikulově proto lidé raději chodili do místních restaurací. K dispozici bylo jen několik
přenosných záchodů. Ve Znojmě na náměstí se osvědčily nové veřejné toalety, které ani přes
velkou frekventovanost neztratily dojem čistoty. Znojmo se také lépe popralo s odpadky. Na
každém rohu byly improvizovaně přidané stojany s pytli na pohárky od burčáku a tácky od
jídla. Naopak na mikulovském náměstí už v sobotu odpoledne přetékaly odpadkové koše.
Znojmo 90 % - Mikulov 70 %
9. Spolupráce s partnerem: Organizátoři poprvé spolupracovali. Lidé si tak mohli za 300
korun koupit vstupenku, na kterou se dostali na obě akce a ještě navíc platila jako jízdenka na
vlak. Ani v jednom městě však nebyla reklama na to druhé město.
Znojmo 90 % - Mikulov 90 %
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Hodnocení celkem: Znojmo 65 % - Mikulov 70 %

2. Vinařské akce v měsíci listopadu 2011 dle kalendáře na stránkách
www.wineofczechrepublic.cz
Ukázka výčtu listopadových akcí roku 2011 dokumentuje dramatický nárůst vinařských akcí
pro veřejnost, pokud se jim věnuje soustředěná pozornost všech aktérů na poli vinařské
turistiky. Pro měsíc listopad jsou dominantní akcí Svatomartinská vína, které podporuje
Vinařský fond i Národní vinařské centrum, vinařské spolky na úrovní obcí pořádají
samostatné akce a vinaři vyrábí stále více a více láhví Svatomartinského vína. Do kolotoče
akcí se dále zapojují restaurace s doplňkovým programem svatomartinské gastronomie a
samozřejmě média.

Listopad 2011 – vinařské akce z kalendáře Národního vinařského centra.
Akce si do on-lie formulářů vkládají sami pořadatelé. Administrátor pouze potvrzuje
zveřejnění.

































1. 11. Turné Krále Vín České republiky Brno
2. 11. Turné Krále Vín České republiky Klimkovice
3. 11. - 4. 11. Mezinárodní konference Vinoenvi 2011 Mikulov
3. 11. Turné Krále Vín v Brně Brno
4. 11. Turné Krále Vín ve Vsetíně Vsetín
4. 11. - 6. 11. Vinařská akademie I - Kadet Valtice
5. 11. Festival českých a moravských vín Brno
5. 11. Mladá vína Moravská Nová Ves Moravská Nová Ves
5. 11. Srovnávací degustace Hořice
5. 11. Výstava archivních vín Vranovice 2. ročník Vranovice
8. 11. - 11. 11. Kurz Sommelier (I. část) Valtice
11. 11. SVATOMARTINSKÝ KOŠT V BRNĚ Brno
11. 11. SVATOMARTINSKÝ KOŠT V BRATISLAVĚ Bratislava
11. 11. - 12. 11. Bzenecké Svatomartinské slavnosti Bzenec
11. 11. Degustace svatomartinských vín a husiček Český Krumlov
11. 11. Košt Svatomartinských vín Zlín
11. 11. Košt Svatomartinských vín v Moravské vinotéce Brno
11. 11. Otevírání Svatomartinských vín Kyjov
11. 11. Otvírání Svatomartinských vín Svatobořice-Mistřín
11. 11. Slavnost Svatomartinských vín Karlštejn
11. 11. Svatomartinská ochutnávka ve vinotéce Antika Znojmo
11. 11. Svatomartinská slavnost spojená se svěcením mladého vína Valtice
11. 11. Svatomartinská vína Čejkovice (okr. Hodonín)
11. 11. Svatomartinská vína Dolní Moravy Hodonín (okr. Hodonín)
11. 11. Svatomartinská vína v Domě Vína v Jablonci nad Nisou Jablonec nad Nisou
11. 11. Svatomartinská vína v Rozmarné vinotéce Most Most
11. 11. Svatomartinské hody Jihlava
11. 11. Svatomartinské slavnosti a pečená husa Praha - Vinohrady
11. 11. - 13. 11. Svatomartinské slavnosti v hotelu Kraví hora Bořetice Bořetice
11. 11. - 13. 11. Svatomartinské v Roztocké Vinotéce Roztoky
11. 11. Svatomartinské víno ve Valtickém Podzemí Valtice
11. 11. Svěcení vína ročníku 2011 Mikulov
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11. 11. Vítání mladých Svatomartinských vín v Praze na Vltavě Praha
11. 11. Žehnání svatomartinského vína Uherské Hradiště
12. 11. - 13. 11. Letenská husa a Košt svatomartinského vína Praha 7 - Letná
12. 11. - 13. 11. Letenská husa a Košt svatomartinského vína - V. ročník Praha 7 - Letná
12. 11. Martinské Šidleny Milotice
12. 11. Martinské víno - putování po vinných sklepech Bořetice
12. 11. Ochutnávka mladých vín Nový Šaldorf-Sedlešovice
12. 11. Ochutnávka Svatomartinských a mladých vín a svěcení vína Šardice
12. 11. Oslava svatomartinských vín a husí Hustopeče
12. 11. Slavnosti sv. Martina v Modrých sklepech Nový Šaldorf-Sedlešovice
12. 11. Svatomartinská husa I Pavlov
12. 11. - 13. 11. Svatomartinská husa na Kapličce Zaječí
12. 11. Svatomartinská ochutnávka mladých vín v Čejči Čejč
12. 11. Svatomartinská slavnost na Púrynkách Velké Bílovice
12. 11. Svatomartinské hody Brno
12. 11. Svatomartinské otevřené sklepy 2011 Velké Pavlovice
12. 11. Svatomartinské posvícení Lobeč 1
12. 11. Svatomartinské posvícení na zámku Zbiroh Zbiroh
12. 11. Svatomartinské svěcení vín Velké Němčice Velké Němčice
16. 11. Křest mladých vín Tasovice (okr. Znojmo)
17. 11. - 19. 11. Vinařská akademie II - Vinařství ČR Valtice
18. 11. Mladá vína Nosislav Nosislav
18. 11. Turné Krále Vín České republiky Ústí nad Labem
19. 11. Cisterciácká pečeť Velehrad
19. 11. - 20. 11. FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ (8) Znojmo
19. 11. Kateřinská přehlídka ročníkových a přívlastkových vín 2011 Brno
19. 11. Košt mladých vín a svatomartinských hus Němčičky (okr. Břeclav)
19. 11. Svatokateřinská Slavnost mladého vína 2011 Mutěnice
19. 11. Svatomartinská husa II Pavlov
20. 11. Svěcení vín Uherčice (okr. Břeclav)
21. 11. - 25. 11. Výcvik a výběr vybraných posuzovatelů pro senzorickou analýzu
podle ČSN ISO 8586-1 Valtice
22. 11. Úvod do degustace vína Valtice
24. 11. - 30. 11. Adventní Štědrý svařák v Domě Vína v Jablonci nad Nisou Jablonec nad Nisou
25. 11. - 4. 12. Advent ve Valtickém Podzemí Valtice
25. 11. Ochutnávka mladých vín Kobylí
25. 11. - 27. 11. Vinařská akademie II - Vinařství ČR Valtice
26. 11. Den otevřených sklepů v Pavlově Pavlov
26. 11. Světový Duel Vín Hustopeče
26. 11. Výstava vín "Od desíti do šestnácti" Brno
30. 11. Veřejná degustace vín fi. Znovín Znojmo - Sekty Šatov

Vzdělávací vinařské akce
Vzdělávací kurzy v oboru vína jsou velmi populární mezi odbornou i širokou veřejností. Na jižní
Moravě existuje několik institucí, které se kurzy senzorického hodnocení, sommellierstvím nebo
obecně vinařstvím zabývají. Ilustruje to následující výběr:
Kurz Sommelier
Pořádá Vinařská akademie Valtice
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„SOMMELIER“ je mezinárodní označení pro pracovníka, který zajišťuje komplexní servis vínem v
gastronomických provozech. Osnovy kurzu byly vytvořeny ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací
ČR.

Vinařská akademie I - KADET
Pořádá Vinařská akademie Valtice
Příležitost získat základní znalosti o víně během víkendu, a to přímo ve vinařském městě. Přednášejí
kapacity vinařského oboru, např. prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. a Ing. Jiří Kopeček. Teoretická výuka je
vhodně spojená s praktickými ukázkami přímo ve vinohradu a řízenými degustacemi vín zástupci
z vinařských podniků.
Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín
podle ČSN ISO 8586-2
Pořádá Národní vinařské centrum Valtice
Intenzivní dvoudenní školení zakončené vědomostním testem a senzorickou zkouškou vedoucí k
získání osvědčení pro hodnocení státem nebo členskými zeměmi EU garantovaných výstav a soutěží
vín.
Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle
ČSN ISO 8586-2 (tzv. zkouška druhého stupně) jsou součástí přípravy zájemců o profesionální
hodnocení vín.
Certifikát sommeliera
Pořádá Asociace sommelierů ČR
Šest dní intenzivního teoretického i praktického cvičení. Školení Asociace sommelierů ČR – člena
Mezinárodní asociace sommelierů ASI.
Praktická škola sommeliera
Pořádá Národní vinařské centrum Valtice
Intenzivní jednodenní kurz pro pracovníky v gastronomii a obchodníky s vínem a nejen pro ně.
Doporučujeme pro žadatele o certifikaci zařízení vinařské turistiky. Kurz probíhá pod odborným
vedením sommeliera Libora Nazarčuka, několikanásobného vítěze sommelierských soutěží.
Úvod do degustace vína
Pořádá Národní vinařské centrum Valtice
Svět vína je velmi krásný, ale také velmi obsáhlý a rozmanitý. Mít alespoň základní orientaci ve víně
patří dnes k základnímu společenskému bontonu a mít znalosti v tomto oboru znamená určitou
společenskou prestiž. Lidé, kteří pijí víno, o něm mají často velmi dobré znalosti a stejný přehled
požadují i od toho, kdo jim víno prodává ve vinotéce či podává v restauraci.
K profesionálnímu číšníkovi podávajícímu zákazníkovi víno, sommelierovi, patří nejen dokonalé
umění servírování vína či doporučení vína k pokrmu (viz více kurz Praktická škola sommeliera), ale
také péče o víno před jeho podáváním a očekávanou samozřejmostí je také schopnost vína
rozeznávat a nenabídnout zákazníkovi víno vadné.
Přednáší doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. – vysokoškolský pedagog se specializací na víno, vedoucí ústavu
posklizňové technologie ZF MENDELU v Lednici.
Chemický rozbor vína v technologii vinařství
Pořádá Národní vinařské centrum Valtice
Seminář zaměřený na chemické požadavky a hodnocení révových moštů a vín s praktickými ukázkami
testů pomocí Malé vinařské laboratoře a využití jejich výsledků v technologii vína.
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Přednáší doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. – vysokoškolský pedagog se specializací na víno, vedoucí ústavu
posklizňové technologie ZF MENDELU v Lednici.
Znojemské vinařské lyceum
Pořádá AG Znojemia
5 víkendových pobytů během jednoho vegetačního roku ve významném vinařském regionu jižní
Moravy naplněných teorií, praxí a hlavně osobním poznáním všeho, co k vínu a vinařství patří.
Výcvik a výběr vybraných posuzovatelů pro senzorickou analýzu podle ČSN ISO 8586-1
Pořádá Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické Valtice
Tzv. základní senzorické zkoušky nezbytné pro zájemce o profesionální hodnocení vín nebo i jiných
potravin.
Vinařský Institut
Vinařský Institut je vzdělávací projekt na podporu osvěty ve vinařství a vinné kultuře (podávání a
servis vína, snoubení s pokrmy).
Vinařská akademie II - VINAŘSTVÍ ČR
Pořádá Vinařská akademie Valtice
Pokračování velmi oblíbeného kurzu Vinařská akademie I – KADET.
Degustace vína - věda i umění
Pořádá Národní vinařské centrum Valtice
Kurz volně navazuje na kurz Úvod do degustace vína pořádaný Národním vinařským centrem. Je
určen pro jeho absolventy a dále rozvíjí jejich znalosti o organoleptických parametrech vín,
podmínkách a způsobech hodnocení. Praktická degustace je zaměřena na procvičení senzorických
schopností účastníků, hodnocení kvality a charakteristických vlastností vín.
Přednáší doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. – vysokoškolský pedagog se specializací na víno, vedoucí ústavu
posklizňové technologie ZF MENDELU v Lednici.

Závěr části I. Chronologie a hlavní impulzy rozvoje vinařské turistiky na jižní
Moravě
Nový pojem „vinařská turistika“
Přestože jižní Moravu, najdeme obrazně řečeno na „historických mapách vinařských regionů Evropy
od doby Římanů“, do seznamu současných vinařských regionů s kvalitní nabídkou vinařských
produktů, služeb a vinařské turistiky vstoupila až docela nedávno, není tomu ani 10 let.
Zdrojem jsou tradice
Rychlý rozvoj moderních forem vinařské turistiky, umožnily právě hluboké kořeny vinařské kultury
a stále živé tradice, které jsou i dnes neoddělitelnou součástí praktického života vinařů. Vedle
zavedení moderních technologií a marketingových aktivit do obchodu vínem je obraz moravského
vinařství stále spjatý s kulturou malého vinařství, lidovou architekturou vinných sklepů a venkovským
charakterem života ve vinařských obcích.
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Začali to cyklisté (2001)
Rozhodujícím impulzem pro „nádech k rozvoji vinařské turistiky“ dal v roce 2000 zejména projekt
Moravských vinařských stezek. Tento projekt vznikl z iniciativy neziskové organizace, která poprvé
tímto způsobem pojmenovala celý region jižní Moravy jako jednu turistickou destinaci s dominantním
produktem – vínem. Pro snazší uchopitelnost a lepší soulad s dotačními tituly byl však v počátcích
projektem rozvoje cykloturistiky (budování sítě informačního systému cyklostezek).
Základy postavily veřejné finanční zdroje (2001 – 2004)
Je velmi důležité, že projekt Moravských vinařských stezek vznikal po dobu 5 let z veřejných
prostředků, především státního Fondu pro obnovu venkova. Nositeli všech dílčích projektů byly obce
a koordinační roli plnila nezisková Nadace Partnerství. Startovní bázi tak vytvořily subjekty nezávislé
na návratnosti vložených prostředků a komerčním zisku. Tento postup umožnil „postavit vinařské
stezky na nohy“ a neponechat je úplné závislosti na tom, jak rychle pochopí šanci rozvoje vinařské
turistiky komerční sektor.
Nástup marketingu (2005)
Druhým zásadním impulsem pro vinařskou turistiku byl vznik Vinařského fondu a zejména jeho
proměna v roce 2004, od kdy se orientoval výhradně na marketingovou podporu vinařství, vína a
vinařské turistiky. Pro vinaře to byl přímý signál toho, že vinařská turistika je seriózním produktem
vinařského byznysu a významnou atraktivitou celého regionu.
Podpora lákala (2003 – 2009)
V důsledku významné finanční podpory projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury a služeb
v cestovním ruchu se výrazně rozšiřovala nabídka ubytovacích i stravovacích kapacit a specifických
produktů vinařské turistiky, zejména degustační programy spojené s poznáváním vinařské krajiny a
tradic.
Podnikatelé se probouzejí (2006)
Až poptávka vyvolaná existencí Moravských vinařských stezek, marketingovými aktivitami
propagujícími destinaci Vinařská oblast Morava a finanční podpora státních i evropských fondů do
cestovního ruchu, vedly k pomalému probouzení zájmu podnikatelů o vinařskou turistiku.
Turisté se dožadují služeb (2001 – 2010)
Tato poptávka se projevovala nárůstem cykloturistů na jižní Moravě, vyhledáváním těch vinařů, kteří
by byli schopni a ochotni poskytnout návštěvníkům zážitek ve vinném sklepě a také potřebou
návštěvníků doplnit si pobyt dalšími rekreačními a dovolenkovými aktivitami.
Kritéria pro lepší kvalitu (od roku 2006)
Zpočátku se projevovala nezkušenost vinařů i ubytovatelů, snaha o levná řešení a rychlý zisk. Do této
„nekultivované“ fáze opět velmi šťastným způsobem zasáhla Nadace Partnerství, Vinařský fond a
Národní vinařské centrum. Každý po své linii, ale současně ve spolupráci, zavedly certifikaci Cyklisté
vítáni, Certifikaci služeb vinařské turistiky, informační portál www.wineofczechrepublic.cz a kampaně
orientované na širokou spotřebitelskou veřejnost, jako Svatomartinská vína, Růžová vína, Národní
soutěž vín a přehlídka nejlepších vína v Salonu vín ČR a další.
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Rozprouděný kapitál
Synergie všech popsaných aktivit se začala naplno projevovat v letech 2006 až 2009. V této době
došlo k překotnému zájmu podnikatelů o všechny druhy služeb souvisejících s vinařskou turistikou a
na kvalitu těchto služeb začalo mít výrazný vliv konkurenční prostředí. Masa malých vinařů, kteří se
nemohli prosadit sami, si našla způsob zapojení formou organizování akcí pod hlavičkou místních
spolků vinařů. Důsledkem toho vzrostla i jejich organizovanost a spolupráce, po které se marně volalo
již od devadesátých let.
Investice, zážitek, kvalita života
V současné době do služeb vinařské turistiky vstupují velcí a silní hráči, velká vinařství i největší
ubytovatelé. Vinařská turistika začala generovat početnou a kultivovanou klientelu především z
vyšších středních vrstev, lidí, hledajících zážitek, poučení, zdravý životní styl a vyšší kvalitu života.
Prodej vína ze dvora má významný podíl na celkovém odbytu vína a především je způsobem
vytváření vztahu mezi vinařem a klientem.
Chuť a nápady k podnikání
Vinařství a vinařská turistika je stále v mírně bouřlivém rozvoji. Ve srovnání se soudním Rakouskem
nemá onu „usedlou“ kultivovanost, ale právě proto projevuje určitou vyšší „vitalitu a kreativitu“.
Nárůst počtu vinařských akcí na Moravě je téměř dramatický a schopnost učit se ve světě přináší
efekty i v lepší kvalitě služeb.
Přirozený rozvoj
Zdá se, že v současném překotném tempu rozvoje vinařské turistiky drží vinaři, podnikatelé v turistice
i marketingové a destinační organizace kraje, společný krok. Stalo se tak přesto, že rozvoj vinařské
turistiky neměl žádnou psanou strategii ani plán. Úspěch slaví spíš schopnost spolupráce a flexibilita
v měnících se podmínkách trhu. Tato vitální síla je zatím dostatečným motorem rozvoje vinařské
turistiky i vinařství samotného.
Hurá do budoucnosti
Je jisté, že schopnost reagovat na vnější změny a vytvářet z nich neustále nové šance je důležitá, ale
ne dostačující. Postupně bude nezbytné hledat nástroje na řešení klasických otázek trhu jako jsou
poptávka, nabídka, konkurence a cena. Je to otázka nejbližší budoucnosti. Témata pro řešení
v budoucnosti :
- Posílení koordinace a jednotné prezentace všech akcí vinařské turistiky
- Zapojení moderních technologií a lepší přístupnost informací
- Vybudování návštěvnických vinařských interpretačních center ve vinařských podoblastech
- Uskutečnění projektu Brno město vína
- Vybudování turistických vinařských parků
- Zlepšení podnikatelského prostředí pro služby vinařů ze dvora
- Zvýšení podpory exportu vín do zahraničí
- Trvalé zlepšování kvality vinařských a turistických služeb
- Využití fenoménu Sklepních uliček a otevřených sklepů k posílení nabídky lokálních produktů
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Část II.
Vinařské oblast Morava
Akce typu otevřených sklepů,
jejich rozvoj a zkušenosti z pořádání
Sklepní uličky a otevřené sklepy
Nabídka vín v otevřených sklepech, putování za vínem, degustace či Festival otevřených
sklepů se staly „ikonou“ vinařské turistiky na Moravě. Ročně jich vinaři a Nadace Partnerství
pořádají asi 50, přičemž jejich počet roste a trvání se prodlužuje. Někde jsou jednodenní či
víkendovou akcí, jinde programem na celou sezónu a vyžadují organizované služby mnoha
vinařství z týdne na týden.

Kategorie a typy akcí otevřených sklepů
Velká akce pro širokou veřejnost, s vysokou návštěvností a různorodým doplňkovým programem
Velké Bílovice – Ze sklepa do sklepa, návštěvnost 5 000 účastníků
Akce spolku vinařů jedné vinařské obce, zaměřené především na degustační program ve sklepech.
Pavlov, Rakvice, Nový Šaldorf, Čejkovice, Mutěnice, Velké Pavlovice, Dobšice, Hrušky, Nový
Poddvorov, Čejč, Moravská Nová Ves a další, návštěvnost 500 až 1 500 návštěvníků
Folklórní akce a vinařské slavnosti s doprovodným programem otevřených sklepů.
Němčičky – Zarážení hory, Bořetice – Žehnání vína, Kyjov – Zpívání u sklepů, Velké Pavlovice Svatomartinské otevřené sklepy
Léto otevřených sklepů – sezónní služba vinařů ve sklepech
Velké Pavlovice, Pavlov, Nový Šaldorf-Sedlešovice a další
Firemní turistický program Znovínu Znojmo, putování po vinicích, putování po archivních sklepech.
Věrnostní program orientovaný na registrované klienty firmy
Festivaly otevřených sklepů, představení malého vinařského subregionu, zapojení 4 – 5 obcí a
hostujících vinařů. Nabídka pro obce, které svoji vlastní akci nemají, víkendová akce s doprovodním
programem, orientace na návštěvníky z velkých měst a zahraničí
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Historie akcí typu otevřených sklepů
Nejstarší zmínky dle zápisů na stránkách NVC:
Rok 2003 – Jarní zpívání a otvírání sklepů, Kyjov (9.ročník)
Rok 2003 – Den otevřených sklepů, Hrušky (9.ročník)
Rok 2005 – Ze sklepa do sklepa, Velké Bílovice (7.ročník)
Rok 2009 - Festival otevřených sklepů (již celkem 9 festivalů)
Rok 2010 - 38 opakovaných akcí + 23 jednorázových akcí
Rok 2011 – 56 opakovaných akcí + 3 x FOS a 25 jednorázových akcí

Proč sklepní uličky a otevřené sklepy táhnou
Objevili jste již na jižní Moravě ta zvláštní a krásná místa, obvykle na konci vesnice, kde lišky dávají
dobrou noc, řádky vinic se z okolních svahů spouští až na střechy sklepních stavení a u vrat vedoucích
zdánlivě někam do země na Vás čeká lavička a stůl? Zažili jste v našem vinařském kraji tu příjemnou
pohodu, když za soumraku procházíte kolem sklepů a z pootevřených dveří zní tu a tam cinkání skla,
družný hovor či zpěv veselé chasy? Tak to jste ve sklepních uličkách. V místech, kde se po staletí místní
vinaři snaží proměnit slunce, půdu a plody révy na víno. Sklepních uliček je na Moravě asi sto
a některé z nich tvoří celé sklepní osady se stovkami sklepních staveb. Jejich genius loci, stále lepší a
lepší kvalita zdejších vín a pohostinnost místních lidí, sem lákají tisíce návštěvníků. Jsou vítáni a sklepy
se jim doslova otevírají.
Festivaly, dny a noci otevřených sklepů, vinařské akce spojené s uměním a hudbou můžete navštívit i
v regionu Weinviertel, na území Dolního Rakouska, které se pyšní více než jedním tisícem krásně
zachovalých a udržovaných sklepních uliček.
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Trendy ve vinařské turistice
Vinařská turistika a akce odehrávající se v autentickém prostředí vinic a vinných sklepů obzvlášť, jsou
jedním z markantních proudů moderní zážitkové, poznávají, relaxační a gastronomické turistiky. Do
jednoho balíku dokážou namíchat všechny základné ingredience a vytvořit tak lákavý produkt, který
stačí podpořit dostupnými informacemi a střídmým marketingem.
Hlavní faktory atraktivity sklepních uliček a otevřených sklepů
Hlavními přísadami produktů vinařské turistiky ve sklepních uličkách a otevřených sklepech jsou:
1. Pohoda venkova
Pro městského člověka je příjemnou změnou vyměnit ruch městského prostředí za pohodu
vesnice. Za turistickou však není možné považovat samotnou dědinu, turistickým se vždy
stává konkrétní objekt, akce, příběh nebo zážitek. Vesnice, které ani jedno nenabízí, se
možná stanou cílem chalupářů, kteří vyhledávají „ztracená místa“, ale jistě ne dnešních
aktivních turistů, kteří hledají uspokojení svých cestovatelských potřeb. Víno je takovým
cílem samo osobě a navíc je nezbytně spojeno s další pestrou nabídkou věcí, které je možné
„ochutnat“. Vesnice se tak stává „značkovým místem“ kde se dá zažit klid, zvláštní setkání a
gastronomické zážitky, o kterých se pak vyplatí vykládat s přáteli.
2. Krajina a příroda
Vinice je kouskem krásné zelené přírody, kde se dá na podzim ochutnat dobrý hrozen. Kolem
jsou pole nebo lesy. Vinice jsou symbolem kulturní krajiny a jejích historických struktur.
Typické řádkování známe ze starých zažloutlých fotek, ne-li z rytin středověku. Vinaři se o
vinice starají, jsou upravené a působí esteticky. Celkem se tedy jedná o kultivované přírodní
prostředí, které je výrazem celkové kvality přírodního prostředí a známkou kvality života v
daném místě.
3. Historie hned na první pohled
Historie a její hmotné projevy formou památek jsou nezbytnou součástí snad každého balíčku
pro moderní turistiku. Stačí letmý pohled směrem ke sklepům, aby bylo zřejmé, že se jedná o
místo dávno osídlené. Natož pak pohled na samotný sklep, který si mnohdy zachoval původní
hmotu, tvary a materiály po desítky a stovky let. Historické části sklepů se stávají grafickým
symbolem jednotlivých vinařství, která tak zvýrazňují tradice a starobylost. I dnešní přestavby
sklepů směřují často k obnově původních forem a používají původních materiálů.
4. Přežívající tradice vesnického života
Tradiční život venkovanů je nerozlučně spjatý s rokem zemědělce. Jednotlivé sezónní práce
určovaly rytmus života, stanovily dny oslav, svátků a obsah každodenní práce. V práci
každého zemědělce, vinaře nevyjímaje, se tento rytmus zachoval. Je navíc podporován
obnovenými slavnostmi vinobraní, zarážení hory nebo žehnání vín. Na bázi tradic vznikají
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dokonce moderní slavnosti vína jako Svatomartinské víno nebo letní slavnosti růžových vín.
Zdá se, že vše kolem vína je spjaté s tradicemi, je tudíž ověřeno věky a patří do našich životů.
Pro moderní svobodomyslné lidi, kteří se v každodenním životě obejdou bez tradic, je návrat
k vinařským tradicím zážitek, za který se platí.
5. Folklór
Folklór je zatím stále nejžádanějším kulturním doplňkovým programem k vínu na Moravě. Je
také fenomenálně živelný, pestrý a s vínem spojený. Podle odborníků na turistické produkty
je právě folklór spojený s vínem tím prvkem, který není nikde jinde na světě tak podmanivý,
jako na Moravě. Je pravděpodobné, že i víno jako turistický produkt podporuje uchovávání a
běžnou dostupnost folklórních tradic především prostřednictvím lidové hudby, ale i nástrojů,
krojů a jídla.
6. Sklepy – záhadné díry do země
Sklepní stavby mají svoji přirozenou záhadnost. Jako moderní turistické produkty vznikly
prohlídky podzemí měst a o vinných sklepích se také mluví jako o podzemním labyrintu. Jít do
sklepa je pro mladé lidí zvláštním zážitkem. Víno a sklepy prostě k sobě patří a každé z nich je
v něčem záhadné. Je nemyslitelné, že by se vinařské turistika odehrávala pouze v moderních
prostorech. I současné vinařské společnosti, které si budují moderní stánky, obvykle vlastní
klasický degustační sklep, který navozuje tu správnou tradiční atmosféru.
7. Stavebně historická výjimečnost sklepních uliček
Sklepní uličky jako prostor soustředěné zástavby sklepními stavbami nejsou ve světě tak
typické, jak by se mohlo zdát. Jsou typické právě pro středoevropské regiony, zejména pro
Rakousko, Maďarsko, Slovensko a Moravu. Fenoménem jsou zejména v Dolním Rakousku,
kde jejich více než 1 000 a kde tvoří opravdu „ikonu“ vinařské turistiky. Na jižní Moravě jejich
celkem odhadem více jak sto, z toho polovina má potenciál absorbovat služby, potřebné
k vinařské turistice. Sklepní uličky poskytují právě dostatek prostor pro všechny potřebné
služby návštěvníkům a jsou zárukou pestré nabídky vín.
8. Příběhy spojené s vinařskými rodinami
Příběh – jedno z nejfrekventovanějších slov dnešního marketingu ve vzdělávacím, zábavním i
turistickém průmyslu. Lidé si jeho prostřednictvím osvojují vědomosti, navazují vztahy a
vytváří si vazby na místa a prostředí. Tradice, historie i vesnické prostředí nabízí sklepům řadu
příběhů – o původních stavitelích, o způsobu budování či o změnách majitelů. Příběhy se
vážou i na samotné lokality sklepů nebo vesnic. Pro každého vinaře jsou tyto příběhy
pokladem, který dělá z běžného návštěvníka zainteresovaného příznivce.
9. Víno jako moderní životní styl
Víno se dnes stalo nezbytným obsahem časopisů, magazínů a televizních vysílání, která se
zabývají životním stylem. Víno je nápojem, který symbolizuje životní styl, životní úroveň a
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sociální prostředí konzumenta. Pít levná vína („krabičáky“) je přece jasnou vizitkou! Znalosti o
víně jsou známkou příslušnosti k určité skupině, domácí zásoba nebo archiv vypovídá o
osobnosti člověka, alespoň pro domácí návštěvníky. Víno jako životní styl prolomilo bariéry i
směrem k ženám, zejména mladších věkových skupin a také z tohoto důvodu proniklo do
kavárenských zařízení (Jean Paul Vin Café). Víno patří rovněž do dnešní gastronomie a
usidluje se tak v našich životech stále více.
10. Víno jako lék
Velmi populární a výmluvné jsou výsledky výzkumu vlivů vína na zdraví. Přední český
kardiolog MUDr. Šamánek tvrdí, že pozitivní vliv pití vína je nesporný a dokonce platí úměra,
kdy větší množství vypitého vína má prokazatelně výraznější vliv než menší množství. To ale
není příliš vhodný závěr pro veřejnou propagaci užívání vína. Každopádně obraz vína jako
léku velmi posiluje všeobecné sympatie vůči tomuto alkoholu a přijatelně omlouvá zvyšování
jeho konzumace. S trochou hanby dnes konstatujeme, že Češi pijí méně vína než Italové,
Španělé a Francouzi. Měli bychom je dohnat.
11. Víno jako projev patriotismu
A jsme u konkurence na světovém trhu vínem. Pít víno z našeho kraje patří k dobrým
mravům a vztahu k domovině. Je příjemné být hrdý na naše vína a naše vinaře. Z obliby
určitých vín domácí produkce se stal druh „sportovního fandovství“. Toto fandovství
projevují jak obyvatele Čech tak Moravy vůči moravským vínům i „Moravě“, která je
synonymem „národní zásobárny vína“. Vztah k vínu a Moravě ulpívá samozřejmě i na
sklepech a sklepních uličkách, vinařích a vším, co je s moravským vínem spojováno.
12. Víno jako specializace
Pít víno v duchu moderního životního stylu znamená také projevovat určitý vkus a preferovat
určitá vína. Argumentace „prostě mi chutná“ je sice přípustná, ale je společensky žádoucí
umět vína hodnotit a věcně argumentovat pro svůj výběr. Minimálně rozpoznat vady vína a
škálu od suchých po sladká. Snaha konzumentů rozumět vínu se projevuje i ávštěvností
různých degustátorských a sommeliérských kurzů a to na různých úrovních. Trend
k vzdělanosti ve víně samozřejmě podporují i mediální prezentace vín a akce se samotnými
vinaři.
13. Romantika ve dvojici, zábava ve skupině
Víno je kulturní a společenský nápoj. Je symbolem oslav a zejména v našich končinách se
spíše pije při slavnostních příležitostech než při každodenním jídle, jako například v Itálii a
Francii. Je tedy nápojem slavnostním a tuto charakteristiku přidává všem událostem, při
kterých si ho volíme. Platí to o romantickém pití ve dvou i o zábavě ve větší skupině. Je proto
vhodný jako gastronomický i společenský zážitek pro všechny typy turistů a návštěvníků
sklepů.
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14. Můj vinař – můj přítel
Historie, tradice, příběh, patriotismus, zlepšení vědomostí o víně, romantika, zábava – to vše
může vinař ve svém sklepě nabídnout. Je snadné, pokud si i lidsky padnete do oka, chtít
takového člověka za přítele. Navíc pokud vám chutná jeho víno, vinař rád nabídne nejen
kamarádství, ale i privilegia pro stálé odběratele. Vinaři na tento způsob seznamování
většinou reagují otevřeně, což je vidět na některých obchodních názvech a internetových
doménách jako jsou například: Váš vinař, Váš sklep apod.
15. Několik důvodů, proč se vracet
Nejlepší zákazník je ten, který se vrací. Nejlepší vinař je ten, který má pokaždé kvalitní víno.
Navíc každý ročník vína je jiný, každé roční období má jinou atmosféru. Mít svého vinaře
znamená řadu důvodů k opakovaným návštěvám, což vytváří tzv. seriálový produkt: pokaždé
stejným způsobem a pokaždé jinak. Ale stejně dobrým důvodem, proč se vracet, je motiv
hledání nejhezčích sklepů a nejlepších vín, nebo prostě snaha užívat si opakovaně příjemné
relaxace, zábavy a poznání. Posilování důvodů k opakované návštěvě je jistě dobrý způsob,
jak prodat služby i produkty.
16. Víno není sezónní záležitost
Při pohledu na kalendář vinařských akcí je zřejmé, že pokrývají poměrně rovnoměrně všechny
měsíce v roce. Rovněž akce konané v plenéru, především otevřené sklepy, se již konají téměř
ve všech měsících roku. Pronikly i do zimních měsíců prosince, ledna a února. Zatím nejméně
je jich v září a říjnu, což je důsledkem sezónních prací ve vinicích a sklepech – vinaři nemají
čas. Vinařská turistika nemá sezónní charakter.
17. Kvalita produktů a služeb se zlepšuje
Je mnoho faktorů, které vedou vinaře, často konzervativního venkovského zemědělce,
k podnikání v turistice. Turistika totiž vyžaduje otevřenost, znalost jazyků, časovou flexibilitu a
určité speciální investice. Nic z toho vinaře před desítkou let nelákalo, naopak, považoval
takový vklad energie a prostředků za zbytečný. Rozvoj turistiky, zkušenosti ze zahraničí, nové
podmínky trhu a také nástup mladé generace tento stav změnily. Vinařské turistické
programy dnes živí jak malé, tak velké vinaře a mají ho v nabídce i ty největší vinařské
společnosti.
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Přínos otevřených sklepů pro vinaře
Zájem vinařů, jak individuální, tak při pořádání společných akcích otevřených sklepů má řadu
logických důvodů. Mezi nejvýznamnější patří:

18. Využívání popularity vinařské zážitkové turistiky
Popularita vinařské zážitkové turistiky roste zejména v období posledních 5 let, čili od roku
2006/2007. Stoupá počet akcí vinařské zážitkové turistiky i počet návštěvníků těchto akcí.
Propagace v médiích i způsobem ústního sdělení přímých účastníkům okruhu známých a
přátel přináší dobré výsledky. U stálých návštěvníků těchto akcí je zájem objevovat nové
vinařské vesnice a sklepní lokality. Struktura návštěvníků se pozitivně obměňuje, zejména
přibývá mladých lidí do 30ti let. Formuje se stálá základna návštěvníků jak z hlediska
sociálního postavení, tak z hlediska regionů, přičemž největší počet účastníků všech akcí je
z regionů Praha a severní Morava.
Pro vinaře jsou tyto trendy lákavé k rozšiřování nabídky služeb. Vinařská turistika je na
vzestupu, přináší s sebou nové příležitosti prodeje produktů a služeb ze dvora. Je rovněž
efektivní cestou osobního marketingu a prodejem vína s nejnižšími možnými náklady.
19. Využívání marketingové a informační podpory
Za vzestup návštěvnosti vděčí akce vinařské turistiky informačním a propagačním kampaním
vedeným Vinařským fondem. Obzvlášť významnou roli sehrává projekt Vinařská turistika,
který s finanční podporou Vinařského fondu realizuje Národní vinařské centrum. V rámci
projektu provozuje především internetový portál www.wineofczechrepublic.cz, který pomocí
redakčního systému umožňuje vkládat vinařům aktuality a akce do přímo na web. Web je
nejrespektovanější informační platformou pro akce vinařské turistiky a neobejde se bez něj
žádná z vinařských akcí. Další významnou součástí projektu vinařské turistiky je vydávání
souboru informačních tiskovin o vinařské oblasti Morava a Čechy včetně mapy a kalendáře
akcí.
Využíváním bezplatných služeb webu a tiskovin spravovaných NVC získávají vinaři velmi
účinný nástroj k propagaci pořádaných akcí. Bez této podpory by informovanost veřejnosti
nedosahovala současné úrovně.
20. Finanční podpora akcí vinařské turistiky
Snad nejvýznamnějším faktorem rozvoje akcí vinařské turistiky je program finanční podpory,
který realizuje Vinařský fond. Umožňuje žádat na pokrytí organizačních nákladů několika typů
akcí, mezi nimi i akcí otevřených sklepů. Prakticky všechny akce vinařské turistiky
organizované obcemi nebo vinaři, jsou dotované až do 50 % nákladů z prostředků Vinařského
fondu.
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21. Nízkonákladový prodej z dvora
Náklady
Akce otevřených sklepů jsou pro vinaře ekonomicky velmi výhodné. Nepotřebují žádný
prostor k pronájmu a minimální jsou i náklady na dopravu. Na žádné z těchto akcí vinaři
neplatí registrační poplatek. Degustací se obvykle zúčastňují samotní vinaři a rodinný
příslušníci, tudíž i osobní náklady jsou nejnižší možné. Na akci je možné efektivně hospodařit
se sudovým a lahvovaným vínem a v případě potřeby dolahvovat objednané množství vína.
Nákladově se tudíž jedná o nejúspornější možný způsob prodeje vína.
Výnosy
Výnosy ze vstupného a podpora vinařského fondu slouží ke krytí společných organizačních a
propagačních nákladů. Spolky vinařů jako pořadatelé dále rozhodnou o tom, jestli se zisk
ze vstupného rozdělí jednotlivým vinařům nebo zůstane v rozpočtu spolku či sdružení pro
další propagaci a organizace příštích akcí. Spolky, které ponechávají prostředky ve společném
rozpočtu, z těchto prostředků pořizují i společné vybavení, například oplachovačky sklenic,
informační panely, zájezdy na vinařské akce apod.
Vstupné
Vstupné na akce otevřených sklepů se pohybuje v rozmezí 500 až 1 000 Kč. Obvykle
obsahuje skleničku a taštičku na krk, letáček s mapkou a seznamem vinařů. V případě
Festivalu otevřených sklepů, který se koná ve 4-5 obcích najednou, obsahuje obsáhlý katalog
s profily obcí i všech vinařů, který slouží jako nadčasový průvodce vinařství v regionu.
V případě FOS je velkou nákladovou položkou také obstarání kyvadlové autobusové dopravy
mezi festivalovými obcemi. Vstupenka pak slouží jako volná jízdenka. Vstupenka je dále
slevou na některé kulturní programy, konané v rámci akce. V případě akce Ze sklepa do
sklepa ve Velkých Bílovicích je také poukazem na občerstvení zdarma. Náklady pak hradí
dodavatel jako sponzor akce a pořadatel z výnosu ze vstupného.
Kupóny na nákup vína
Významnou částkou, která tvoří příjmy za prodej vína, jsou kupóny obsažené v ceně
vstupného. Kupóny tvoří 30 % - 60 % ceny vstupenky. Vůbec nejvyšší ceny a 60% podílu
kupónů v ceně dosahují vstupenky na akci Ze sklepa do sklepa vinařů z Velkých Bílovic, a to
1000 Kč vstupné a z toho kupóny v částce 600 Kč.
Žetony
Akce otevřených sklepů se liší i ve způsobu úhrady za volnou degustaci. Někteří pořadatelé
používají žetony, které obdrží návštěvník v ceně a může si je po dobu akce dokoupit. Toto
řešení umožňuje přesně rozpočítat výnosy ze vstupného podle počtu žetonů, které ten který
vinař obdržel. Tuto „spravedlnost“ částečně omezuje možnost vinařů, žádat za jeden vzorek
vína různé počty žetonů. Akce, které žetony nepoužívají, umožňují návštěvníkům volnou
degustaci na náklady vinaře. V případě akcí Ze sklepa do sklepa a Festivalu otevřených sklepů
je rozlité víno nákladem každého vinaře.
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22. Získávání nové klientely osobním kontaktem
Nejvýraznějším přínosem akcí otevřených sklepů je možnost přímého jednání návštěvníka
s vinařem. Účastníci akce tak osobně poznávají osobu vinaře, jeho rodinné příslušníky a sklep
samotný. Vyslechnou odborné poučení o víně a příběhy spojené s rodinou, sklepem i
poslední sklizní. V ideálním případě si odnáší zážitek, víno i vztah k vinaři i k místu. Vinaři se
tímto způsobem dostávají do kontaktu se stovkami klientů, kteří se částečně vrací a částečně
s sebou přivádějí nové klienty – své přátele a rodinu. Pro mnohé vinaře je právě tato možnost
kontaktu s klienty nejvýznamnějším přínosem akce.
23. Spojení sil vinařů v zájmu posílení „jména“ vinařské obce
Vedle typických vinařských akcí (jako jsou košty a výstavy vín) vyžadují otevřené sklepy
mnohem větší vzájemnou spolupráci a solidaritu vinařů. Je to poměrně nový fenomén, které
vede k obnově důvěry vinařů ve spolupráci. Ještě donedávna u nás úplně absentovali
vinařské spolky a formální i neformální spolupráce. Otevřené sklepy jsou přímou výzvou
vinařům budovat dobré jméno vinařství v celé vesnici. Jeden vinař určitě nebude tak viditelný
a mít tolik možností k prezentaci jako celá skupina pod hlavičkou vinařské obce. Tato
„marketingová síla spolupráce“ láka stále více vinařů ke spolupráci. Jejím nositelem se stává
obvykle právě některý z větších vinařů, který do marketingu investuje nejvíce, ale uvědomuje
si limity individuální propagace. Proto oslovuje menší vinaře v obci ke společné akci. Pro malé
vinaře se tak otevírá příležitost k zviditelnění se a vlastnímu marketingu, na který by nikdy
sám nemohl ani pomýšlet.
Obzvlášť zajímavé je i spojování více obcí do jedné akce. Mezi vinaři, kteří jsou dost
konzervativní, je taková spolupráce neobvyklá a stále je velmi běžné, že vinaři se neznají ani
ve dvou sousedních obcích. Průkopnickou roli tady sehrál Festival otevřených sklepů, který
od svého počátku na jaře roku 2009 přišel s koncepcí představování vinařských subregionů
složených ze 4-5 obcí. Odvahu k podobnému přístupu projevili až v roce 2012 obce Dolní
Dunajovice a Březí. O vzájemném spojení několika obcí uvažují i v regionu Podluží. Některé
z vinařských obcí začali organizaci vlastní akce až po zkušenostech, které přinesla jejich účast
například v rámci Festivalu otevřených sklepů.
24. Rozšíření nabídky otevřených sklepů na širší sezónu
Kalendář akcí vinařské turistiky je rok od roku plnější. Nejvýrazněji jsou zaplněné měsíce
duben a pak září a říjen, což souvisí s dubnovými košty a podzimními vinobraními. Ukázkově
naplněný je i měsíc listopad, zejména díky akcím spojeným se Svatomartinskými víny.
Organizátoři otevřených sklepů se proto odvažují organizovat akce i v netradičních
termínech. Příkladem je lednová akce Otevřené sklepy a kopání písku pro Vídeň v Novém
Šaldorfě nebo pravidelná únorová akce Otevřené sklepy v Dobšicích, oba příklady jsou ze
Znojemska. Také Festival otevřených sklepů plánuje v roce 2012 jednu ze svých akcí
v prosinci, v rámci Vánočních trhů v Brně.
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Dá se očekávat, že akce postupně vyplní všechny měsíce v roce a budou se snažit zachovat si
co nejvíce termínovou pravidelnost.
25. Zapojení dalších turistických služeb v obci a regionu
Ubytování
S akcemi otevřených sklepů roste poptávka po turistických službách v místě konání. Většinou
se sice jedná o jednodenní akce, ale pro vzdálenější návštěvníky je téměř nezbytné přijet o
den dříve a návštěvu regionu si spojit s jedním nebo dvěma přespáními. Typickým příkladem
je Velkobílovická akce Ze sklepa do sklepa, kdy ráno v den zahájení akce sváží autobusy
návštěvníky ubytované v okolních obcích a městech. Nezbytností je ubytování u dvoudenních
akcí, jakou je Festival otevřených sklepů. Zde se ukazuje, že kapacitu kteréhokoliv subregionu
složeného z 4-5 obcí je pro 1 500 návštěvníků nedostatečná. Rovněž se tudíž musí řešit
doprava účastníků ubytovaných v širším okolí.
Stravování
V době konání akce je nárazově vytížena i kapacita stravovacích zařízení o to více, že tuto
službu nelze řešit zázemím okolních obcí a měst, ale musí být uspokojena v místě konání
akce. Stravovací služby se proto jednorázově rozšiřují a občerstvení se nabízí také
v samotných sklepech. Zde vinaři naráží na limity hygienických a živnostenských norem.
Prodej jídla a občerstvení je však pro vinaře významným zdrojem příjmů.
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Přínos otevřených sklepů pro region
Akce otevřených sklepů jsou často podporované obcemi, protože posilují obraz obce jako
vinařské, zvyšují návštěvnost a také obraty z prodeje produktů a služeb místních obyvatel.
Angažovanost obce je potřebná jak z hlediska tvorby územního plánu (hájení podmínek pro
zachování a rozvoj sklepních uliček), tak při propagaci a organizaci samotné akce.
Akce otevřených sklepů přináší přímý i nepřímý profit pro obce a region. Hlavními přínosy jsou:
26. Zviditelnění obce a regionu
Pro malé obce je akce otevřených sklepů často jednou z velkých místních akcí s vysokou
návštěvností. Otevřené sklepy jsou pozvánkou do obce její jméno se stává známějším.
Příkladem je růst návštěvnosti a obliby obce Vrbice, která se na mapách turistů a milovníků
vína objevila až po rozjezdu Moravských vinařských stezek (síť cyklotras) a po jejím
„objevení“ při pořádání Festivalů otevřených sklepů. Malebnost sklepní kolonie Stráže
usídlené kolem kostela na návrší nad obcí je nezapomenutelná, takže probuzený zájem
turistů každou sezónu stoupá.
Podobně zajímavý je i příběh regionu Modré Hory (Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky,
Kobylí a Vrbice), který tento název přijal pouze nedávno. Dostat umělý název do povědomí
veřejnosti je zdlouhavá proces. Ani po 15 letech nedokáže návštěvník z daleka a často ani
z Brna, identifikovat umístěn Modrých Hor. Vinařské akce v jednotlivých obcí a důsledná
spolupráce obcí s regionem vede k lepší zapamatovatelnosti jména a místa. Vinařské akce
v tom sehrávají nemalou roli.
27. Posílení vinařského obrazu obce a regionu
Konání vinařských akcí v obcích posiluje jejich vnímání veřejností jako vinařských obcí.
Ve spojení s vínem jsou určitě některé obce známější než podobně velké a významné obce, ve
kterých nejsou vinaři zviditelnění společnou akcí otevřených sklepů. Obce známé vinařskými
akcemi jsou symboly vinorodé Moravy. Patří mezi ně Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Pavlov,
Hrušky atd. V některých případech název sklepní uličky zastiňuje název samotné obce, tak je
tomu v případě sklepů Nechory (obec Prušánky) nebo Modrých sklepů (obec Nový Šaldorf).
Příkladem toho, jak vinařské akce profilují veřejný obraz sídla, jsou i města Znojmo, Mikulov a
Valtice, i když jejich turistický potenciál je samozřejmé mnohem pestřejší a větší.
28. Propagace, nárůst a specializace místních služeb
Zvýšení poptávky po turistických službách v době konání otevřených sklepů je dobrou
propagací vybavenosti obcí a regionů těmto službami. Osobní zážitek návštěvníků a zejména
jejich dobrá zkušenost znamená, že se budou do regionu vracet, doporučovat jej svým
známým. Zájem návštěvníků o ubytování a stravování spojených s vínem je pozitivním tlakem
na rozšiřování a zkvalitňování těchto služeb v obcích. Jsme svědkem toho, že řada nových
zařízení se od počátku investic hlásí svým profilem buď k cyklistice, nebo k vinařství. Nárůst
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konkurence mezi těmito zařízeními způsobuje růst kvality těchto služeb. Řada z nich se uchází
o certifikační známky systémů Cyklisté vítáni nebo Vinařská turistika, které zaručují
srovnatelnou úroveň nabídky služeb a vybavení s Rakouskem nebo Německem.
29. Propagace dalších turistických cílů
Doprovodný a doplňkový program otevřených sklepů je příležitostí nabídnout i všechny další
zajímavosti spojené s obcí a regionem. Přesto, že návštěvníci přicházejí na akce zejména za
vínem, musí být - jako u každého moderního turistického produktu - nabídnuty i další
aktivity, jako jsou pohyb, poznání a relaxace. Vinaři v obci Pavlov nabízí naučnou vinařskou
stezku a vycházku na blízký hrad Děvičky. Velké Pavlovice propagují svoji Rozhlednu Slunečná.
Bořetice lákají a rozesmívají tisíce návštěvníků příběhem jejich Svobodné republiky Kraví
hora. Dobšice kombinují v akci „Dobývání dobšických sklepů“ vinařství s napoleonskými
tradicemi. Podobných příkladů je hodně.
30. Výnosy z akce v regionu
Je pouze málo dostupných údajů o celkových výdajích návštěvníků otevřených sklepů.
K dispozici jsou poměrně přesné údaje z Festivalů otevřených sklepů. Odhady dat mají
i pořadatelé ve Velkých Bílovicích nebo Rakvicích. Pro co největší přesnost uvádím údaje
dostupné z Festivalu otevřených sklepů (dvoudenní akce).
Zaokrouhlená návštěvnost 1 500 návštěvníků.
Výnosy ze vstupného
1 035 000
Nákup vína za kupóny
300 000
Nákupy vína cash
1 500 000
Stravování
900 000
Ubytování
560 000
Další služby
500 000
Celkový obrat v regionu
4 975 000
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Rozložení opakovaných akcí otevřených sklepů v roce 2012 podle vinařských
podoblastí

Znojemská vinařská podoblast
Mikulovská vinařská podoblast
Velkopavlovická vinařská podoblast
Slovácká vinařská podoblast

8 akcí (13%) + akce pořádané Znovínem Znojmo, a.s.
8 akcí (16%)
16 akcí (30%)
22 akcí (41%)

Počet stálých akcí v roce 2012 podle podoblastí

8

22

8
Znojemská
Mikulovská
Velkopavlovická
Slovácká

16

Rozložení opakovaných akcí otevřených sklepů v roce 2012 podle měsíců

Počet stálých akcí 2012 (celkem 54)
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Prognóza: Rozložení opakovaných akcí otevřených sklepů v roce 2015 podle měsíců
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Vinařská oblast Morava - Otevřené sklepy, stálé akce v období 2011-2012

Otevřené sklepy stálé akce 2011-2012
Název akce
obec
Znojemská vinařská podoblast
Otevřené sklepy a Kopání písku pro Nový ŠaldorfVídeň
Sedlešovice

měsíc

obvyklý termín www

leden

třetí sobota

www.modre-sklepy.cz

Dobšice
Nový ŠaldorfSedlešovice

únor

první sobota

www.dobsice.cz

květen

www.cvns.cz

Den otevřených sklepů Hnanice
II. putování za znojemským
veltlínem po vinicích, vinařstvích i
sklepích
Putování se skleničkou chvalovickou
sklepní uličkou

Hnanice

květen

kolem 1. máje
sobota
po 1. máji

Znojemsko

červen

www.szv.estranky.cz

Chvalovice

červen

první sobota
kolem letního
slunovratu

Den otevřených sklepů Jaroslavice

Jaroslavice
Nový ŠaldorfSedlešovice

srpen

www.obec-jaroslavice.cz

listopad

první sobota
po sv.
Martinovi

Popice

únor

třetí sobota

Pavlov

květen

www.hotelpavlov.cz

Valtice
Březí, Dolní
Dunajovice
Horní a Dolní
Věstonice

červen

druhá sobota
kolem letního
slunovratu
kolem letního
slunovratu

www.horni-vestonice.cz

Bulhary

srpen

první sobota
poslední
sobota

Novosedly

září

Pavlov

listopad

Putování po dobšických sklípcích
Otevřené sklepy

Svatý Martin v Modrých sklepech
Mikulovská vinařská podoblast
Tour de sklep Popice
Přes 3 sklepy aneb Jarní přechod
Pálavy
Noc otevřených sklepů... aneb
vinařský slunovrat
Přehlídka otevřených sklepů Březí Dolní Dunajovice
Den otevřených sklepů a červnová
noc
Hodové túlání po Pulgárských
sklepech - otevřené sklepy
Den otevřených sklepů vinařské
obce Novosedly
Svatomartinský den otevřených
sklepů v Pavlově
Velkopavlovická vinařská podoblast

Ze sklepa do sklepa
Velké Bílovice
Noc otevřených sklepů Velké
Němčice
Velké Němčice
Den otevřených sklepů - za vínem do
Rakvic
Rakvice

červen
červenec

březen
duben
duben
duben

Po kobylských uličkách za vínem

Kobylí

Májové otevřené sklepy 2011

Velké Pavlovice květen

Den otevřených sklepů

Bořetice
Velké Němčice
– Starovice

Kraj kvetoucí révy

duben

druhá soboata
po sv.
Martinovi
kolem přelomu
měsíců
poslední
sobota
poslední
sobota
poslední
sobota

květen

druhá sobota
poslední
sobota

červen

první sobota
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www.obechnanice.cz

www.modre-sklepy.cz

www.valtickepodzemi.cz
www.sklepyotevrene.cz

www.vinarizbulhar.cz
www.novosedlynamorave.c
z
www.otevrene-sklepypavlov.cz

www.velkebilovice.com
www.nocsklepu.cz
www.vinari-rakvice.cz
www.vinarizkobyli.cz
www.vinozvelkychpavlovic.
cz
www.republikakravihora.cz
www.krajkvetoucirevy.cz

druhá sobota

www.vinaribrumovice.hys.c
z

Velké Pavlovice červenec

první sobota

www.vinozvelkychpavlovic.
cz

Otevřené sklepy Přítluky

PřÍtluky

červenec

www.vinopritluky.cz

Den otevřených sklepů Čejkovice
Vinařský den - Zarážení hory a
otevřené sklepy
Zarážení hory 2010, Otevřené
sklepy, Degustace místních vín Vinaři Vrbice
Zarážání hory 2010 a Slavnosti
vinobraní s otevřenými sklepy
Martinské víno - putování po
vinných sklepech
Svatomartinské otevřené sklepy
2011
Slovácká vinařská podoblast
Zpívání u sklepů - Jarní otvírání
sklepů - setkání mužských sborů

Čejkovice

srpen

Němčičky

srpen

druhá sobota
poslední
sobota
poslední
sobota

Vrbice

září

druhá sobota

www.vinarivrbice.cz

Boleradice

září

třetí víkend

Bořetice

listopad

po sv.Martinovi www.boretice.cz

Den otevřených sklepů
Jarní otevřené sklepy Moravská
Nová Ves

Mutěnice
duben
Moravská Nová
Ves
duben

Zpívání pod Náklem

květen

Putování po blatnických búdách

Ratíškovice
Blatnice pod
Svatým
Antonínkem

Otevřené sklepy Skoronice

Skoronice

květen

kolem svátku
Jana
poslední v
květnu

Otevřené sklepy

Tvrdonice

červen

druhá sobota

www.tvrdonice.cz

Sklepy Dokořán Vlkoš u Kyjova

Vlkoš

červen

www.vlkos.cz

K Nechorám do sklepa
Den otevřených sklepů v Novém
Poddvorově
VIII. den otevřených sklepů Hrušky
2011

Prušánky
Nový
Poddvorov

červen
červen

třetí sobota
kolem letního
slunovratu
kolem letního
slunovratu

Hrušky

červenec

první sobota

www.hrusky.cz

Den otevřených sklepů
Den otevřených sklepů Moravská
Nová Ves - Letní otevřené sklepy

Terezín
červenec
Moravská Nová
Ves
červenec

první sobota

www.vinariterezin.cz

první sobota

www.vinarimnves.cz

Otevřené sklepy Strážnicka

Petrov
Týnec u
Břeclavi

červenec

první sobota

www.vinari-straznicka.cz

červenec

druhá sobota

www.vinari-tynec.cz

Hovorany

červenec

www.vinozhovoran.cz

Šardice

červenec

třetí sobota
poslední
sobota

Otevřené sklepy Šidleny v Miloticích

Milotice

srpen

druhá sobota

Další ročník Otevření vinných sklepů

Čejč

srpen

Víno a burčák z otevřených sklepů

Mikulčice

srpen

druhá sobota
poslední
sobota

Den oteveřených sklepů Brumovice
Víno v oranžovém aneb Noční
putování za vínem 2011

Brumovice

Den otevřených sklepů
Den otevřených sklepů
v Hovoranech
Šardické sklepy dokořán – Otevřené
sklepy

červen

www.vinozcejkovic.cz
www.slovackysklep.cz

www.vinozvelkychpavlovic.

Velké Pavlovice listopad

Kyjov

březen

květen
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po sv.Martinovi cz
poslední
sobota
po
Velikonocích
třetí sobota
kolem svátku
Jana

www.vinozmutenic.cz
www.vinarimnves.cz
www.ratiskovice.com

www.vinariblatnice.cz
www.skoronice.cz

www.nechory.cz
vinarinovypoddvorov.cz

www.vinozesardic.cz
www.cejc.cz
www.vinomikulcice.cz

Mladá vína Moravská Nová Ves Moravská Nová
Podzimní otevřené sklepy
Ves
listopad
Svatomartinská ochutnávka mladých
vín v Čejči
Čejč
listopad
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sobota přes
sv.Martinem
kolem
sv.Martina

www.vinarimnves.cz
www.cejc.cz

8 doporučených stálých akcí otevřených sklepů ve vinařské oblasti Morava
1. Velké Bílovice
Název
Vinařská obec
Vinařská podoblast
Měsíc
Obvyklý termín
Trvání
Počet otevřených sklepů
Vstupné
Ve vstupném
Program
Popis

Další vinařské akce

Kontakty

Ze sklepa do sklepa, putování za vínem
Velké Bílovice
Velkopavlovická
Přelom března a dubna
Sobota na přelomu března a dubna, v neděli nákup vína
Sobota 11:00 – 19:00
50
1000,- Kč
Kupóny na nákup vína v hodnotě 600,-Kč, sklenička, mapka sklepů,
katalog vinařů, taštička na krk, kupóny na láhev Mattoni, kávu a bagetu
Cimbálové a dechové muziky, večerní zábava na náměstí od 19:00 do
24:00
Ze sklepa do sklepa je největší tuzemskou akcí typu otevřených sklepů.
Místní vinaři ji pořádají od roku 2006 a 7. ročník v roce 2012 navštívilo
rekordních 5335 návštěvníků. Akce se koná ve sklepním městečku, se
sítí vinařských uliček, podél kterých stojí téměř 650 soukromých sklepů
sloužících především malovinařům. Vedle tradičních sklepních staveb
zde vyrůstají i moderní vinařství. Okolními vinohrady vede po trase
Velkopavlovické vinařské stezky místní naučná stezka s několika
informačními panely.
Květen - srpen
Za vinařem do Velkých Bílovic
Nabídka denně otevřených sklepů začíná koncem dubna a končí
začátkem září. Po dobu 4 měsíců postupně otevře sklepy více jak
50 vinařství. Každý týden 3 až 4 vinařství, ve vedlejší sezóně od 15:00 –
19:00 hod a v hlavní sezoně po dobu 10 týdnů od 13:00 do 19:00 hodin.
K degustaci je min. 8 druhů vín, celkem za 100,-Kč na osobu. Aktuální
informace k otevřeným sklepům žádejte v infocentru a na infotabuli na
náměstí Osvoboditelů.
Velkobílovičtí vinaři, o. s.
E-mail: info@velkebilovice.com
Telefon: 775 595 561
www.velkebilovice.com

60

2. Pavlov
Název
Vinařská obec
Vinařská podoblast
Měsíc
Obvyklý termín
Trvání
Počet otevřených sklepů
Vstupné
Ve vstupném
Program

Popis

Další vinařské akce

Kontakty

Den otevřených sklepů v Pavlově
Pavlov
Mikulovská
listopad
Poslední sobota v listopadu
od 11:00 do 18:00
12 sklepů a obecní vinotéka
700,- Kč
Poukázky na odběr vín v hodnotě 400 Kč, ochutnávka vín ve sklepích,
degustační sklenička, katalog, tužka a taška
Obvykle večerní zábava s dechovou a taneční hudbou od 19:00
v kulturním domě; posezení s cimbálovou muzikou v Hotelu Pavlov,
případně v dalších místních restauracích.
Tradiční „den otevřených sklepů“ připravuje vinařský spolek VINITORES
PALAVIENSIS v Pavlově. V každém sklepě je pro návštěvníky připraveno
k ochutnávce cca 8 vzorků vín. Vstupenky se prodávají v Kulturním
domě v Pavlově. Prodej vstupenek probíhá od 10:30 do 17:00 hod.
Bohatě zdobené fasády pavlovských domů nesou známky barokního
stavitelství. Soubor nadsklepních vinařských domů na České ulici je pro
svoji hodnotu vyhlášen spolu s historickým jádrem obce za vesnickou
památkovou rezervaci.
Od poloviny června do začátku září
Léto otevřených sklepů v Pavlově
Budete trávit letní dovolenou na jižní Moravě? Pavlovští vinaři již několik
let zvou návštěvníky v letní sezoně do svých sklepů. Otevírací doba je
pátek odpoledne (16–20 hodin), sobota (10–18 hodin) a neděle (10–14
hodin). Při návštěvě budete mít možnost prohlédnout si historické
sklepy a poznat osobně jednotlivé vinaře. K ochutnání je zpravidla 10–
12 vzorků. Návštěvu s ochutnávkou je možno uskutečnit ve všech
vinařstvích po předchozí domluvě telefonem nebo e-mailem. Mimo
jednotlivá vinařství je pro návštěvníky otevřena také místní obecní
vinotéka.
Vinitores Palaviensis, občanské sdružení
Na návsi 88, 692 01 Pavlov
předseda Ing. Pavel Krška
E-mail: pavel@krska.com
www.otevrene-sklepy-pavlov.cz
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3. Velké Pavlovice
Název
Vinařská obec
Vinařská podoblast
Měsíc
Obvyklý termín
Trvání
Počet otevřených sklepů
Vstupné
Ve vstupném
Program
Popis

Další vinařské akce

Kontakty

Víno v oranžovém – noc otevřených sklepů
Velké Pavlovice
Velkopavlovická
červenec
První sobota v červenci
17:00 – 24:00
12 -14
400,-Kč
Degustační sklenička, seznam otevřených vinných sklepů s kontakty na
vinaře a mapkou města, vinný lístek a označení návštěvníka
Večerní taneční zábava za sokolovnou s cimbálkou, tombolou a víny
místních vinařů
Víno v oranžovém
Akce dostala svůj název díky vůni a barvě právě dozrávajících meruněk.
Původně „den otevřených sklepů“ se kvůli vysokým denním teplotám
změnil od roku 2011 na noční putování po sklepech. Vinné sklepy,
roztroušené ve dvorech a v několika historických domech, budou
otevřené až do půlnoci. Velké Pavlovice lákají i krásným okolím a
rozhlednou Slunečná, postavenou přímo ve vinohradech.
Druhá sobota v listopadu (10.11.?)
Svatomartinské otevřené sklepy Velké Pavlovice
Jaká budou mladá vína nového ročníku? Jste-li zvědaví a máte chuť na
svěží mladá svatomartinská vína a také na pravou, do křupava
vypečenou svatomartinskou husu, neváhejte a navštivte otevřené
sklepy ve Velkých Pavlovicích. Večer s besedou u cimbálu se nese
nejenom v duchu folklóru. Další informace: Infocentrum Velké
Pavlovice, tel.: 519 428 149, infocentrum@velke-pavlovice.cz
Víno z Velkých Pavlovic, o. s.
Ing. Pavel Lacina ml.
774 066 650, 605 886 640
info@vinozvelkychpavlovic.cz

www.vinozvelkychpavlovic.cz
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4. Nový Šaldorf Sedlešovice
Název
Zpívající otevřené sklepy
Vinařská obec
Nový Šaldorf - Sedlešovice
Vinařská podoblast
Znojemská
Měsíc
květen
Obvyklý termín
třetí květnová sobota a neděle
Trvání
sobota 11:00 – 19:00, neděle dopoledne
Počet otevřených sklepů 15
Vstupné
549,-Kč
Ve vstupném
Volná ochutnávka, sklenička, seznam vinařů a nabízených vzorků vín,
informace k programu akce, slosovací list a dva kupony v hodnotě
100 Kč
Program
Sobota: Otevřeno cca 15 vinných sklepů (pouze členové o. s. Modré
sklepy) s možností ochutnávky vín a prohlídky podzemní části;
degustace nového ročníku Šaldorfského Kraváku - typického Sauvignonu
z viniční trati Kraví hora; vystoupení cimbálové skupiny na prostranství
"U lisu"; vystoupení harmonikářů ve sklepních uličkách, kteří putují od
sklepa ke sklepu; občerstvení u historického lisu.
Neděle: procházka vinohrady, na kterých se rodí Šaldorfský Kravák. Od 9
do 13 hodin otevřené sklepy k nákupu vín.
Popis
Modré sklepy stojí uprostřed fantastického podzemního labyrintu,
tvořeného dvěma stovkami v pískovci hloubených vinných sklepů,
s chodbami různých tvarů a s délkou i více jak 100 metrů. Objevte
jedinečnou pískovcovou gotiku. 16 vinařů Vám zde nabídne k degustaci
6 vzorků vín a pravou sklepní atmosféru.
Další vinařské akce
Otevřené sklepy a Kopání písku pro Vídeň - třetí sobota v lednu.
Putování po sklepech s degustací tradičních i vybraných ohřívaných vín,
netradiční soutěž jako vzpomínka na vznik podzemních pískovcových
chodeb vinných sklepů a večerní posezení s vinaři - to vše v jednom dni!
Svatý Martin v Modrých sklepech - sobota po sv. Martinovi.
Ochutnávka mladých vín s malým kulturním připomenutím této vinařské
tradice.
Kontakty
http://www.modre-sklepy.cz/
Rostislav Koníček, saldorf@modre-sklepy.cz
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5. Mutěnice
Název
Vinařská obec
Vinařská podoblast
Měsíc
Obvyklý termín
Trvání
Počet otevřených sklepů
Vstupné
Ve vstupném
Program
Popis

Další vinařské akce

Kontakty

Den otevřených sklepů v Mutěnicích - Pod búdama
Mutěnice
Slovácká
duben
třetí dubnová sobota
10:00 – 18:00
50
500,-Kč
Vstupné zahrnuje skleničku, poukaz k odběru vína v hodnotě 300,- Kč,
mapku s vyznačením otevřených sklepů, volnou degustaci a občerstvení.
V podvečer se koná lidová zábava při cimbálové muzice.
Mutěnské Búdy jsou odlehlou sklepní lokalitou pod vinohrady. Své
sklepy zde obhospodařuje téměř 600 vinařských rodin. Typickým
prvkem většiny mutěnských sklepů je vstupní průčelí zvané „žůdro“ a
tradiční malování slováckými ornamenty či škrábanými sgrafity.
Okoštujte víno z Mutěnic – prázdninové víkendy
červenec - srpen
Pokud trávíte léto v Mutěnicích nebo Mutěnicemi jen projíždíte v rámci
své dovolené na jižní Moravě, navštivte vinaře přímo v jejich sklepích.
Tito vinaři Vám budou k dispozici v pátek od 15 do 19 hodin, v sobotu a
neděli od 10 do 18 hodin.
Svatokateřinské slavnosti mladého vína
Sobota kolem svaté Kateřiny
Svatokateřinské slavnosti mladého vína (každou třetí sobotu v listopadu)
jsou nová vinařská událost konaná na svátek svaté Kateřiny, která je
součástí oslav Mutěnských hodů. Akce nabízí nezapomenutelný
gurmánský zážitek spojením mladého rodícího se vína a tradičního
mutěnského hodového menu. Je skvělou příležitostí, jak můžete prožít
listopadový víkend s vínem, výborným jídlem a slováckým folklorem.
Búdy Mutěnice o. s., spolek vinařů
Kontakt: Vladimír Trávník
Tel: 728 974 666, 605 443 839
E-mail: info@vinozmutenic.cz
www.vinozmutenic.cz
48°54’15.05″N , 17°1’45.15″E
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6. Čejkovice
Název
Vinařská obec
Vinařská podoblast
Měsíc
Obvyklý termín
Trvání
Počet otevřených sklepů
Vstupné
Ve vstupném
Program
Popis

Další vinařské akce

Kontakty

Den otevřených sklepů Čejkovice
Čejkovice
slovácká
září
poslední sobota v srpnu nebo první v září
10:00 – 19:00
25-30
700,-Kč
Degustační sklenička, taštička na krk, katalog se seznamem vinařství,
víny a mapou sklepů, tužka a poukaz na nákup vína v hodnotě 300,- Kč.
Večerní beseda u cimbálu od 20:00 na nádvoří Hotelu Zámek a ve Sklepě
u templářských rytířů (v ceně vstupného).
Čejkovice jsou známé zejména templářskou gotickou tvrzí z 13. století
s 600 metry sklepních chodeb. Mimořádné postavení má obec i díky 550
hektarům vinic a rozmanité architektuře sklepů. Otevřené sklepy
pořádané sdružením vinařů Čtvrtečníci (podle dne jejich schůzek) jsou
svátkem vín, moravských jídel i folkloru. Okolními vinohrady vedou
jedny z nejkrásnějších tras vinařských stezek.
Svatomartinská vína 2012
Slavnostní zahájení prodeje mladých čejkovických svatomartinských vín
se koná vždy 11. 11. v 11 hodin na nádvoří Hotelu Zámek Čejkovice.
Slavnostního požehnání mladých vín se účastí i sv. Martin na koni a
mužácký sbor Révokaz z Čejkovic. Vstupné 150,- zahrnuje skleničku a
neomezenou ochutnávku vín v době od 11:00 do 14:00 hodin.
ČTVRTEČNÍCI – Víno z Čejkovic
E-mail: info@vinozcejkovic.cz
Ing. Tomáš Hajduch 774 867 406
Ing. Lukáš Hradil 777 269 406
www.vinozcejkovic.cz
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7. Blatnice pod svatým Antonínkem

Název
Vinařská obec
Vinařská podoblast
Měsíc
Obvyklý termín
Trvání
Počet otevřených sklepů
Vstupné
Ve vstupném
Program

Popis

Další vinařské akce

Kontakty

Putování po Blatnických búdách
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Slovácká
květen
třetí dubnová sobota
10:00 – 19:00 (degustace) – do 22:00 program
30
600,- Kč
Cena zahrnuje degustaci ve všech búdách (sklepech), degustační skleničku,
taštičku, mapku, tužku, poukaz na odběr vína v hodnotě 200 Kč
Kulturní program začíná v 16:00 hod, vystoupí děti MŠ, dětský folklórní
soubor Vavřínek, cimbálová muzika Blatnická studánečka a ženský a mužský
pěvecký sbor. Večerní program s country kapelou. Ukázka lidových řemesel
(malování kraslic a pletení orobince, vyřezávané dřevěné motivy), vstup do
blatnického muzea.
Putování po Blatnických búdách
Putování za vínem vychází z dávné tradice obcházení búd a „koštování" vín
v búdách. Každý, kdo v tento den zavítá do obce, může zažít veselost a
jedinečnost této tradice. Může se seznámit s menšími tradičními vinaři a
také zavítat do velkých moderních vinařství vynikající úrovně.
Do Blatnice k vinařovi
Od konce května do začátku září jsou každý víkend otevřené sklepy, s
degustací min. 8 vín, vstupné 100 Kč. Pátek 17 – 19 hod; sobota, neděle
13 – 19 hod. Rozpis vinařů na www.vinariblatnice.cz nebo na
infopanelech v obci.
Cech blatnických vinařů
E-mail: hanak.ladik@seznam.cz
Tel.: 606 633 669
www.vinariblatnice.cz
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8. Prušánky, Nechory
Název
Vinařská obec
Vinařská podoblast
Měsíc
Obvyklý termín
Trvání
Počet otevřených sklepů
Vstupné
Ve vstupném
Program
Popis

Další vinařské akce

Kontakty

K Nechorám do sklepa
Prušánky
Slovácká
červen
sobota po letním slunovratu
10:00 – 19:00
21
600,- Kč
Sklenička, katalog s mapou a seznamem sklepů, kupóny na nákup vín
v hodnotě 300,- Kč
Po ukončení je připraven kulturní program s cimbálovou muzikou a
dalšími doprovodnými akcemi.
K Nechorám do sklepa: Ve vinařské vesničce Nechory bývá otevřeno
přes 20 sklepů nechorských vinařů, jak z Prušánek, tak i jejich kolegů,
vinařů ze sousedního Moravského Žižkova nebo Čejkovic, kteří mají své
vinice nad Nechorami. Koňský povoz usnadní putování mezi sklepy a
zpěv mužáckého sboru nenechá jediné oko návštěvníků suché.
Malovaný kraj se v Nechorách představuje v plné parádě.
Tradiční zarážání hory: První sobotu v září. Zarážání hory je stará
vinařská slavnost, která se tradičně koná první sobotu v září při západu
slunce v Nechorách. Muži přinášejí na ramenou za zpěvu písně
Sobotěnka ide "horu" - oloupaný kmen. Součástí obřadu je i motlitba za
zemřelé vinaře. Vinohrady se až do vinobraní zavírají.
Krojované vinobraní - třetí sobotu v září. Lidová slavnost oslavující
úrodu ve vinicích začíná průvodem krojované chasy, která nese
ozdobenou horu devatero kvítím a vychází ze středu obce směrem
k Nechorám spolu s mužskými i ženskými sbory. Po příchodu do Nechor
probíhá pásmo Vinobraní v podání místní chasy. Potom následuje krátký
program se zpěvy a tanci. Po hlavním programu vyhrává dechovka pro
všechny přítomné, kteří si při dobrém burčáku a vínku společně rádi
zazpívají slovácké písničky.
Ing. Luděk Košut
Tel.: 728 676 326
E-mail: otevrene.sklepy@nechory.cz
www.nechory.cz
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Festival otevřených sklepů
Zvláštní postavení mezi akcemi otevřených sklepů má Festival otevřených sklepů, který započal na
jaře roku 2009. Stručné shrnutí výjimek ve srovnání s ostatními akcemi otevřených sklepů:
- Koná se třikrát ročně
- Pokaždé navštěvuje jinou vinařskou podoblast a jiný subregion
- Koná se ve 4 až 5 sousedních vinařských obcích najednou
- Pořadatelem není spolek vinařů, ale Partnerství, o.p.s. se sídlem v Brně
- Vydává Průvodce festivalem jako katalog s profily vinařů
- Zabezpečuje po celou dobu konání akce kyvadlovou autobusovou dopravu mezi obcemi
- Snaží se o doprovodný program širšího žánrového zaměření
- Sleduje údaje o návštěvnosti a ekonomická data jednotlivých vinařů
- Od roku 2012 míří s prosincovým festivalem do měst (Brno)

Název
Vinařská obec

Vinařská podoblast
Měsíc a obvyklý termín

Trvání

Počet otevřených sklepů

Vstupné
Ve vstupném

Festival otevřených sklepů
Festival putuje po všech vinařských podoblastech. Za dobu své existence
(2009 - 2012) se konal již ve 44 vinařských obcích, konkrétně
v regionech: Modré Hory, Podluží, Mikulovsko, Znojemsko, KyjovskoBzenecko, Pálava a Hustopečsko. Budoucí festivaly se odehrají například
také na Mutěnicku-Dubňansku a v okolí Blatnice pod sv. Antonínkem.
Slovácká, Mikulovská, Velkopavlovická a Znojemská
duben (druhý nebo třetí víkend) - Jarní festival
červenec, srpen - Stoly ve vinicích
listopad (první víkend po svátku sv. Martina) – Svatomartinský festival
prosinec (druhý víkend) – Vánoční městský festival
Festivaly jsou dvoudenní víkendovou akcí, obvykle i s večerním
programem v pátek před vypuknutím samotného festivalu. Registrace
účastníků začíná vždy v sobotu od 8 hod. Sklepy se otevírají v 10 hod. a
degustace v nich se konají do 19 hod. I poté však zůstávají otevřeny pro
posezení a zábavu až do pozdních nočních hodin. V neděli jsou pak
sklepy přístupné od 10 do 15 hod.
Během čtyř ročníků se konalo již celkem 11 festivalů s celkovou účastí
340 vinařů. Svoje sklepy na festivalu otevírají jak velké vinařské firmy,
tak i malá rodinná vinařství, a to ve čtyřech až pěti sousedních obcích
najednou. Celkem je pak na jednom festivalu otevřeno na 30 sklepů
(5 až 12 v jedné obci). Mezi jednotlivými obcemi jezdí festivalové
autobusy (jízdné v ceně vstupenky).
V předprodeji 890 Kč, na místě 990 Kč
Ve vstupném je taška na víno, katalog s profily všech vinařů, kulturním
programem, přehledem stravovacích možností, jízdním řádem
festivalové kyvadlové dopravy a soutěžní anketou. Katalog obsahuje
také mapy s polohou sklepů a slouží tedy současně jako průvodce,
kterého můžete využít i při pozdějších návštěvách daného regionu. Dále
je v ceně degustační sklenička, která je současně vstupenkou, a kupóny
na nákup lahvového vína v hodnotě 200 Kč. K volné degustaci bývá
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Program

Text

Vstupenky

Kontakty

obvykle kolem 300 vzorků vín. Nákup vína u vinařů je v průběhu akcí
možný za tzv. „ceny ze dvora“. Vánoční festival pak nabízí speciální
prodejní galerii všech vín na centrálním prodejním místě.
Doprovodný vinařský program zahrnuje řízené degustace speciálních
nebo archivních vín, prohlídky sklepů, návštěvy technologií a procházky
vinohrady. Kulturní nabídka zahrnuje cimbálové muziky, folklór, ale i
jazz a malé divadelní formy. Nabídka jídel a lahůdek je uvedena
v samostatné kapitole katalogu. Ve sklepech je možné degustovat i sýry,
klobásy nebo čokolády. Nejlepší místní restaurace nabízí v páteční
předvečer akce úvodní gurmánský banket o několika chodech s víny.
Festivalové autobusy zajištují ranní i večerní spojení pro návštěvníky
ubytované mimo festivalové obce. Doprava je vzhledem k programu
zajištěna minimálně do 22 hod.
Festival otevřených sklepů je svátkem dobrého vína a jídla, zážitkem
z nových setkání a vinotékou s nejlepšími cenami. Poznejte moravské
vinaře osobně, důvěrně a zblízka. Objevte kouzlo vinařských vesnic,
sklepních uliček a vinných sklepů. Ochutnejte vína z malých i velkých
vinařství a lahůdky z místních restaurací i domácí kuchyně. Naučte se,
jak vínu rozumět, jak ho chutnat, pít i nakupovat. Užijte si klidného
víkendu s rodinou, přáteli nebo s kolegy. Zamilujte si festival, který Vám
přinese zážitek, zábavu i poznání.
Předprodej vstupenek http://eshop.nadacepartnerstvi.cz
Dárkové vstupenky www.oteverenesklepy.cz/vstupenky
Prodej také v síti Ticket Stream www.ticketstream.cz
Balíček vstupenka i s ubytováním www.pampeliska.cz
Dále ve vybraných hotelech a restauracích v místě konání akce jako
balíček s ubytováním a pátečním banketem.
Skupinové vstupenky se slevou od 10 ks a speciální požadavky na
otevrenesklepy@nap.cz; Hana Alexová tel.: +420 515 903 135.
Více na www.oteverenesklepy.cz
Ředitel: Juraj Flamik juraj.flamik@nap.cz; 606 763 117
Manažer: Barbora Pavlíčková barbora.pavlickova@nap.cz
www.otevrenesklepy.cz
Pořadatel: Partnerství o.p.s. www.partnerstvi-ops.cz

69

Základní statistické údaje o průběhu konání festivalů v období 03.2009 –
04.2012

Vývoj návštěvnosti festivalů
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Graf vývoje celkové návštěvnosti festivalů. Hlavními faktory ovlivňujícími návštěvnost nás jsou:
- Nárůst počtu akcí otevřených sklepů v regionu, zvýšená konkurence, cena vstupného
- Nedostatek ubytování v regionech

Průměrná návštěvnost jednoho sklepa
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Sledování návštěvností sklepů jsou pouze indikativní. Je zajímavé především v prvních dvou letech,
kdy pořadatelé zkoušeli festivaly s různým počtem otevřených sklepů (19 až 45). Jako optimální počet
se jeví 30 sklepů, kdy návštěvnost jednoho se pohybuje mezi 70% - 90% celkové návštěvnosti.

70

Průměrné tržby na jeden sklep
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Zájmem pořadatele je dosažení co nejvyšší průměrné tržby na jeden sklep. Podle dostupných údajů
jsou tržby na FOS vyšší než na místních akcích typu otevřených sklepů, kromě Velkých Bílovic.
Nerovnoměrnost vykazují i tržby v jednotlivých ročních obdobích. Nejnižší prodeje jsou v létě, kdy
nad nákupem vín převládá motivace „dovolenkového zážitku“.

Celkový prodej vína na festivalech

kupóny

cash
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Dostatečný prodej vín je jedním z hlavních cílů festivalů. Zabezpečuje profit vinařů a ekonomický
přínos regionu. Kromě výnosů z prodeje vína, zůstává v regionu výnos z ubytování, stravování a
drobných služeb. Tržby z nevinařských služeb mírně převyšují tržby z prodeje vína. Celkem v regionu
zůstává asi 2,5 -3 miliony korun za festivalový víkend (bez vybraného vstupného).
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Festival otevřených sklepů Jaro na Podluží 2012 (14. - 15. 4. 2012)
Přehled údajů posledního konaného festivalu

Poměr rozlitých a prodaných láhví
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Sklepy seřazené podle množství rozlitých láhví. Počet prodaných láhví je odvozen z tržeb sklepů a
průměrné ceny láhve 115,- Kč. Při přepočtu nebyla zohledněna různá cena lahvovaných vín.

Tržby sklepů podle kategorií

Kupóny

Tržba cash

Celkem

180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Celkové tržby sklepů seřazené podle hlavního parametru: tržby celkem, s dalším členěním na tržby za
kupóny a cash. 28% sklepů je v kategorii do 20 tis, 32% sklepů v kategorii nad 60tis Kč.
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Část III.
Srovnání podmínek á zkušenoští
š porádání ákcí otevrených šklepu
ve Weinviertlu, Dolní Rákouško á
vinárške oblášti Morává
Vinařská oblast Morava

Weinviertel, Dolní Rakousko

Počet sklepních uliček uliček
100
Potenciál sklepních uliček je mnohem nižší než
v Rakousku, ale obnovuje se a dokonce vznikají
nové sklepní uličky. Typický příklad jsou Opilé
sklepy ve Velkých Pavlovicích, kde vzniká ulice
objektů s funkcí privátního ubytování, ale
navenek mají působit jako sklepy.

Počet sklepních uliček uliček
1.000
Potenciál a tradice využívání sklepů
ve sklepních uličkách je ve WV nesrovnatelně
vyšší. Akce se konají s nepřerušenou tradicí
několik desítek let. Počet vinných sklepů
dosahuje mnohonásobku sklepů na Moravě.
Z hlediska kvantity a tradice je na tom
Rakousko mnohem lépe.

Stavebně technický a historický stav
sklepů

Většina obcí využila možností určit způsob a
míru ochrany architektury sklepů a stanovit
pravidla pro jejich stavební úpravy. Výsledkem
jsou desítky velmi citlivě opravených a
z hlediska původní architektury dobře
dochovaných sklepních lokalit. Působí velmi
autenticky a jsou většinu dobře udržované.

Velmi často se na Moravě jedná o nesourodé
objekty, stavebně upravované v různých
stylech posledních 50 let. Pouze dvě lokality
sklepů jsou chráněny jako památková
rezervace. Kulturní památkou je několik
desítek sklepů. Ostatní sklepy jsou stavebně
upravovány bez omezení. V několika sklepních
lokalitách existují regulační plány. Stavební
obnova se děje v duchu současných trendů,
bez regulativů, stanovených pro sklepní nebo
lidovou architekturu.
Využívání sklepů pro vinařskou výrobu. Ve
srovnání s Rakouskem má Morava stále velký
počet malých vinařů, samostatně
hospodařících zemědělců nebo zahrádkářů. Ti
využívají svoje rodinné sklepy k výrobě a
skladování vína. Ve větších sklepech hospodaří
i střední rodinné firmy a velké sklepy jsou
využívány i velkovýrobci vína. Dá se říct, že
všechny sklepy, které jsou z hlediska dnešních
technologií využitelné, jsou zapojené do
výroby a skladování vína.

Velké množství zejména malých sklepů, ve
kterých byla z důvodu ochrany architektury
omezena možnost přestaveb, zeje prázdnotou.
Pokud se přirozeným vývojem nestaly součástí
modernizovaných komplexů středních vinařů,
jsou dnes bez využití. Vrstva malých vinařů
v Rakousku buď zanikla, nebo se posunula do
středně velkých rodinných vinařství. Malé,
stavebně a historicky ochráněné sklepy dnes
nemají žádnou příležitost zapojit se do
výrobních a skladovacích technologií.
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Využívání sklepů pro vinařskou turistiku.
Převládajícím důvodem přestavby sklepů je
úprava pro potřeby vinařské turistiky.
Neomezené možnosti stavebních úprav vedou
k zavedení nových funkcí do objektu sklepů,
především ubytování, stravování, degustačních
místností a archivace vína. Sklepy se doslova
mění na ubytování nad sklepem a stávají se
vyhledávanou službou ve vinařské turistice.

Situace je podobná jako v případě využívání
sklepů pro výrobu vína. Potřebné stavební
úpravy za účelem nových funkcí objektu pro
vinařskou turistiku jsou často omezeny,
zejména u malých objektů. Objekty sklepů
jsou v porovnání s Moravou nesrovnatelně
méně využívány pro účely ubytování. Sklepní
uličky jsou z tohoto důvodu méně využívány
pro turistiku. Turistické funkce jsou
v objektech, které se vyhnuly striktní ochraně,
nebo jsou přirozeně začleněny do větších
komplexů vinařských staveb.

Celková vybavenost službami. Ve srovnání
s Rakouskem je kapacita i kvalita služeb stále
výrazně nižší. Za 10 let vzestupu vinařské
turistiky ještě nebyly uskutečněny dostatečné
investice do ubytovacích kapacit. Výrazně do
toho procesu promlouvají vinaři, kteří rozšiřují
svoje služby právě o ubytování a stravování a
vytváří tak komplexní a autentickou nabídku
služeb ve vinařské prostředí.

Přesto, že pro vinařskou výrobu a turistiku
nejsou Rakouské sklepy natolik využívané jako
na Moravě, je rozsah i kvalita služeb daleko
vyšší, než na Moravě. Pro vybavenost byly
upravené jiné vhodné objekty v intravilánu
obce nebo novostavby klasického i moderního
charakteru.

Legislativní podmínky rozvoje vinařské
turistiky. Zatímco v oblasti vinohradnictví a
výroby vína jsou podmínky srovnatelné,
v oblasti turistiky jsou zákony omezující.
Zejména hygienické normy omezují možnost
stravování hostů ve sklepech. Výrazně chybí
statut „heurige“ (čepování pod víchem) –
který by malým vinařům umožnil prodej
přebytků vína a jídla z vlastního dvora.

Pro ekonomiku menšího vinaře je velmi
důležitý statut „heurige“, který umožňuje
prodej vína a jídla u sklepa. Tím si vinař
zabezpečuje větší obrat přímo ze dvora. Na
akcích otevřených sklepů vytváří vinař větší
obrat ve stravování než degustací vína (která
probíhá v rámci vstupného).

Mentalita vinaře. Je mnoho faktorů a mnoho
projevů v chování vinařů, které však není
možné jednoznačně interpretovat.
V souvislosti s vinařskou turistikou je možné
vypíchnout malou zkušenost s obchodním
jednáním. Moravský vinař si hlídá okamžitý
zisk v každé chvíli. Všechno si musel poslední
roky vybudovat sám a chce, aby se mu to brzy
vrátilo. Proto nechce rozlít moc vína
na degustacích a proto ho ani neprodává
levně. Děje se tak přesto, že kupní síla našich
obyvatel zdaleka nedosahuje průměru
v Rakousku.

Mentalita rakouského vinaře jako obchodníka
je zakotvena v dlouhé rodinné tradici
podnikání. Vše se vytvářelo a budovalo
pomaleji, každá generace předávala té
následující přidanou hodnotu. Z tohoto
pohledu není potřebné tak pospíchat na zisky a
také všichni dobře ví, že o své klienty se musí
dlouhodobě starat. Proto do marketingu a
propagaci věnují s klidem více prostředků a
víno rozlévají štědřeji.

Mentalita návštěvníka. Je mnoho typů
návštěvníků. Výraznou společnou črtou je snad
to, že sklepy jsou pro ně raritou a zvláštností,
kterou je potřebné objevovat a obdivovat.
Stejný přístup mají i k vínu, které je spíš

Rakouský návštěvník tamních otevřených
sklepů je pravděpodobně z Vídně. Tato
charakteristika znamená, že o víně toho už po
celé generace ví dost a nebude tak nadšený
každým novým ročníkem a lahví. Vůbec se mu
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zážitkem než nápojem a částečně symbolem
proklamovaných životních hodnot. Takový to
klient je ochoten chodit od sklepa sklepu,
každý poznávat a o každém víně se něco
nadšeně dovědět. Je zvídavý a aktivní, je
vděčný, ale i náročný.

nechce ani chodit po sklepech, které jednak
zná a druhak jsou po celá desetiletí stejné.
Najde si svůj sklep, tam se na zbytek svého
pobytu usadí a chce se bavit s přáteli.
Samozřejmě s vínem a jídlem, které musí být
kvalitní, i když drahé.

Doprovodný program. Na akcích otevřených
sklepů je opravdu jen doprovodný. Tvoří ho
obvykle cimbálové muziky, protože kde je
hudba, tam jsou i lidé a protože k vínu folklór
nerozlučně patří. Z pragmatických důvodů
naplnění volného času se organizují i večerní
zábavy s muzikou. Zatím nejsou patrné snahy
o program jiného, modernějšího charakteru.

Organizace akcí s vínem má v Rakousku velmi
dlouhou tradici. Folklór tam není tak výrazný,
aby byl dostatečným tahákem a také zájmy
Vídeňanů jsou rozmanitější. Svými názvy akce
naznačují, že jde v první řadě o program a
víno je jen doplňkem. To jsou akce typu: Jazz a
víno, Umění a víno, Historie a víno, Konopí a
vína, Špargl a víno, gastronomie a další.

75

Přehled vybraných akcí ve sklepních uličkách oblasti Weinviertel, Dolního
Rakouska (podle roku 2012)
Jaro ve sklepní uličce
Místo konání: sklepní ulička Pfandnerweg
Eibesthal u Mistelbachu, 9. dubna 2012, 14 hod.
vhodné pro skupiny, sociální zařízení, gastronomie
kontakt: Stadtgemeinde Mistelbach, Hauptplatz 6, 2130 Mistelbach, Tel.: +43 (0)2572 2515,
amt@mistelbach.at, www.mistelbach.at
Jarní festival ve sklepní uličce / Pillichsdorfské jaro ve sklepních uličkách
Místo konání: sklepní ulička Pillichsdorf
Pillichsdorf, 28. - 29. dubna 2012, 14 hod.
Otevřené sklepy, ochutnávka vína, selské pochutky, program pro děti (skákací hrad, poníci), výstava
historických traktorů, živá hudba.
gastronomie...
kontakt: Vinařství Regina a Wolfgang Gössinger, Wiener Straße 23, 2211 Pillichsdorf,
tel.: +4302245 83674, info@goessingerwein.at, www.goessingerwein.at
Mailüfterl am Kellerberg (Májový větříček na sklepní hoře)
Místo konání: lokalita „sklepní hora“ (Kellerberg) Zistersdorf
Zistersdorf, 11. – 13. května 2012, 16 hod.
Ochutnávka vína, prohlídka sklepa, pochutiny k vínu.
vhodné pro skupiny, sociální zařízení
kontakt: Johann Schweighofer, Alte Marktstraße 9, 2225 Zistersdorf, tel.: +43(0)664/9233422,
weinbau.schweighofer@ aon.at, www.weinbau-schweighofer.at
Dlouhá noc sklepních uliček
různé sklepní uličky v regionu (mohou se ročník od ročníku lišit)
různá místa ve Weinviertel, 18. května 2012, 20 hod. (rezervace nutná)
Návštěvníci procházejí podzemními sklepeními vybaveni pochodněmi a lucernami.
kontakt: Weinviertel Tourismus GmbH, Kolpingstraße 7, 2170 Poysdorf, tel.: +4302552/3515,
info@weinviertel.at
Dlouhá noc sklepních uliček v Mannersdorf
Místo setkání: TOP-Heuriger Josef & Jutta Minkowitsch, Mannersdorf bei Angern/March,
Am Rochusberg 40
Mannersdorf an der March, 18. května 2012, 20 hod.
Romantické sklepní uličky čekají, až je objevíte. Vychutnejte si úchvatný výhled z kaple sv. Rocha na
Karpaty přes nivy řeky Moravy. Možnost dalších prohlídek za poplatek 4,50 € na osobu za prohlídku.
Nutná rezervace. Ochutnávka a občerstvení za příplatek.
vhodné pro skupiny
kontakt: Josef & Jutta Minkowitsch, Am Rochusberg 40, 2261 Mannersdorf an der March, tel.:
+43 (0)2283 3644, minkowitsch@gmx.at, www.minkowitsch.at
Festival sklepních uliček na "Guglhupfberg"
Místo konání: sklepní ulička Gaiselberg
Zistersdorf, 26. května 2012, 15 hod.
Ochutnávka vín s domácími pochutinami a hudbou. Zábavný program pro nejmenší. Show
historických traktorů.
vhodné pro skupiny, sociální zařízení
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kontakt: Jutta Kellner, tel.: +430664/171 58 51
Heakrotzafest
Místo konání: sklepní ulička "Heakrotza"
Herrnbaumgarten, 26. - 27. května 2012, od 14 hod. a 11 hod.
Speciality ze sklepa i kuchyně.
gastronomie
kontant: tel.: +4302555/22 00
Slavnosti vína Wunderberg
Místo konání: Wunderberg Auersthal
Auersthal, 23. června 2012, 15h
Ochutnávka vín auersthalských vinařů, kulinářské speciality, program pro děti, živá hudba, přímý
prodej.
sociální zařízení, gastronomie
kontakt: Wunderberg Auersthal, 2214 Auersthal, Wunderberg, tel.: +430 22 88 / 22 46,
gemeinde@auersthal.at, www.auersthal.at
Sklepní festival
Místo konání: sklepní ulička Kleinhadersdorf/Poysdorf
Poysdorf, 7. - 8. čevence, od 19 hod. a 9 hod.
Festival probíhající ve sklepích, kde se nejen degustuje víno. Tanec. Zábava.
vhodné pro skupiny, sociální zařízení, gastronomie
kontakt: Weinmarkt und Gästeinformation, Weinmarktplatz 1, 2170 Poysdorf, tel.: +4302552/203 71,
info@poysdorf.at, www.weinmarkt-poysdorf.at
Letní noční festival s ochutnávkou vín
Místo konání: sklepní ulička Föllim / Poysdorf
Poysdorf, 14. - 15. srpna 2012, od 18 hod. a 9 hod.
Letní noční festival s ochutnávkou vín v příjemné atmosféře sklepních uliček.
vhodné pro skupiny, sociální zařízení, gastronomie
kontakt: Weinmarkt und Gästeinformation, Weinmarktplatz 1, 2170 Poysdorf, tel.: +4302552/203 71,
info@poysdorf.at, www.weinmarkt-poysdorf.at
Vinný podzim a otevřené sklepy
Místo konání: lokalita Bullendorf, Fuchsenweg / Lindengasse
Wilfersdorf, 23. - 26. srpna 2012, vždy v 16 hod.
Ochutnávky vína a burčáku. Atmosféra pravých Heurige ve sklepních uličkách.
kontakt: Bullendorfer Weinstraßen-Betriebe, 2193 Bullendorf, tel.: +43(0)664/4729086 nebo
+43(0)664/2229898
http://www.weinstrassen.at/default.asp?vaid=1474782&ci=va&gdnr=31654
Umění & Víno
Místo konání: Große Kellertrift Haugsdorf
Haugsdorf, 25. - 26. srpna 2012, od 16 hod. a 15 hod.
Haugsdorf je o tomto srpnovém víkendu místo pro setkání milovníků umění a vína. Výstava
uměleckých děl známých umělců, čtení poezie, debaty o víně, koncerty, kulinářké pochoutky
a mnoho dalšího.
vhodné pro skupiny, sociální zařízení, gastronomie
kontakt: Vinařský spolek Jetzelsdorf – Haugsdorf, Anton Schöfmann, tel.: +43-676-4252727,
info@kunstundwein.at, www.kunstundwein.at
77

Kellerbergfest (Festival na sklepní hoře)
Místo konání: lokalita „sklepní hora“ (Kellerberg) Großkrut
Großkrut, 1. - 2. září 2012, od 16 hod. a 15 hod.
Po 10 km dlouhém sobotním běhu „Kellerberglauf“ vinaři otevřou své sklepy a nabídnou Vám víno
k degustaci. Živá muzika k tanci, bar se sektem, grilování, chleby s domácími pomazánkami, diskotéka
a mnoho dalšího. V neděli bude hrát místní kapela „Weinhauerkapelle“ k tanci.
vhodné pro skupiny, sociální zařízení, gastronomie
kontakt: Marktgemeinde Großkrut, Poysdorferstraße 3a, 2143 Großkrut, tel.: +43(0)2556/7200,
gemeinde.grosskrut@ direkt.at, www.grosskrut.at
Festival ve sklepní uličce Pillichsdorf
Místo konání: sklepní ulička Pillichsdorf
Pillichsdorf, 8. - 9. září 2012, vždy ve 14 hod.
Otevřené sklepy v jedné z nejdelších sklepních uliček střední Evropy. Vstup volný. Na začátku sklepní
uličky či u jednotlivých vinařů si můžete zakoupit degustační skleničku, s níž pak máte možnost po
oba dva dny ochutnávat vzorky všech nabízených vín. Dále budou vinaři podávat nealkoholické
nápoje, domácí speciality, močníky, kávu a mnoho dalšího. Nebude chybět ani hudba.
vhodné pro skupiny, sociální zařízení, gastronomie
kontakt: Josef Gössinger, Mühlgasse 7, 2211 Pillichsdorf, tel.: +43(650)4497966,
josef.goessinger@aon.at, www.kellergassenfest.at
Festival ve sklepní uličce Sitzendorf
Místo konání: Mühlkellergasse Sitzendorf
Sitzendorf, 8. - 9. září 2012, od 16 hod. a 10 hod.
Tradiční festival ve sklepní uličce.
vhodné pro skupiny, sociální zařízení, gastronomie
kontakt: Herbert Wöber, 3714 Sitzendorf an der Schmida, tel.: +43 (2959) 2255,
gemeinde@sitzendorf.at
Romantická noc ve sklepní uličce
Místo konání: sklepní ulička Falkenstein
Falkenstein, 14. září 2012, 19 hod.
vhodné pro skupiny, sociální zařízení, gastronomie
kontakt:
Víno-Umění-Kultura
Místo konání: sklepní ulička Falkenstein
Falkenstein, 14. - 16. září 2012, od 19 hod., 13 hod. a 12 hod.
Ochutnávka vín, tradiční pochutiny, kulturní zážitky, jízda historických traktorů. Každý sklep se
představí pod určitým kulinářským a uměleckým motem.
vhodné pro skupiny, sociální zařízení, gastronomie
kontakt: Vinařský spolek Falkenstein, Marktstraße 60, 2162 Falkenstein, tel.: +43 (2554) 853 40,
gde.falkenstein@aon.at, www.weinausfalkenstein.com
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Část IV
Záverý á doporucení
Posílení potenciálu vinařské turistiky









Rozvoj vinařské turistiky je prioritou cestovního ruchu v obou přeshraničních regionech,
vinařské oblasti Morava a oblasti Weinviertel.
Vinařská turistika je experty i regionálními politiky hodnocena jako dynamický sektor nabídky
regionálních turistických produktů využívající místní specifika, tradice, folklór a regionální
produkty.
Vinařské turistika je profilujícím tématem mnoha turistických balíčků, a to nejčastěji
v kombinaci s gastro turistikou, aktivní a poznávací turistikou.
Pořádání akcí typu otevřených sklepů má v Rakousku dlouhou tradici a celoroční nabídka
obsahuje stabilní a výrazně vyprofilované akce, často kombinované s gastronomií, kulturou
a uměním.
Akce otevřených sklepů na Moravě mají asi desetiletou tradici, jejich počet výrazně
meziročně narůstá a tematicky jsou spojovány především s folklórem a gastronomií.
Pro posílení potenciálu doporučujeme:
- Zvýšit přeshraniční spolupráci a výměnu informací mezi evropskými vinařskými
regiony
- Vyčlenit akce typu otevřených sklepů jako samostatnou kategorii v přehledu
nabízených produktů a akcí vinařské turistiky

Rozvoj přeshraniční spolupráce vinařů






Potenciál přeshraniční spolupráce spočívá především ve výměně zkušeností mezi vinaři a
v pořádání společných akcí.
Společné akce mohou využívat podporu z programů přeshraniční spolupráce Evropského
fondu pro regionální rozvoj a rozšiřovat propojení témat vína, regionální gastronomie
a kultury.
Společná a vzájemná propagace akce „zvětší“ společný vinařský region a usnadní jeho
prosazování mezi ostatními vinařskými regiony Evropy.
Pro rozvoj přeshraniční spolupráce doporučujeme:
- Pořádat vzájemné výměny a exkurze mezi vinaři a pořadateli různých vinařských
akcí
- Pořádat více společných přeshraničních akcí
- Připravit strategii společného marketingu pro vinařský region Morava - Weinviertel
- Technicky propojit výměnu informací a databází s akcemi vinařské turistiky, které
spravuje Národní vinařské centrum na moravské straně a Weinviertel Tourismus
GmbH na straně rakouské
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Zlepšení propagace akcí typu otevřených sklepů










Akce typu otevřených sklepů jsou začleněné mezi ostatní akce vinařské turistiky.
V přehledech moravských akcí spravovaných Národním vinařským centrem splývají s akcemi
typu degustací, koštů a vinařskými slavnostmi, což omezuje možnosti jejich „soustředěného“
nabízení klientům a vytvoření potřebného prostoru pro propagaci akcí typu „Za vinařem do
Bílovic“, což je akce s nabídkou sklepů po celou hlavní sezónu.
Databáze otevřených sklepů na rakouské straně spravované Weinviertel Tourismus GmbH
nerozlišuje velké akce, na jejichž uskutečnění se podílí více vinařů v jedné obci, od otevřených
sklepů, která nabízí pouze jednotlivá soukromá vinařství (je jich několik stovek ročně,
opakovaně v jednotlivých sklepech).
Na moravské straně usilují jednotlivé spolky vinařů, které jsou v roli pořadatelů akcí
otevřených sklepů, o vytvoření vlastních internetových stránek, na kterých propagují svoji
činnost.
V Rakousku využívají vinaři k propagaci stránky Weinviertel.at nebo veltlinerland.at. Akce se
objevují i na stránkách příslušných obcí, ale pod správou samotných vinařů-organizátorů
téměř vůbec.
Pro zlepšení propagace doporučujeme:
- Vytvoření samostatné sekce Otevřené sklepy na stránkách Národního vinařského
centra
- Využívání stránek otevrenesklepy.cz (spravované Nadací Partnerství) pro celkový
přehled akcí
- Využívání připravovaných stránek sklepni-ulicky.cz, které bude spravovat Centrála
cestovního ruchu jižní Morava
- Ve všech zmíněných případech zveřejňovat také nabídku akcí na rakouské straně

Zlepšení vybavenosti sklepních uliček










Hlavním prostorem pro pořádání otevřených sklepů jsou sklepní uličky a sklepní osady. Jsou
géniem loci samotné akce a od jejich vybavenosti výrazně závisí celková atmosféra a kvalita
nabízených služeb.
Z hlediska turistické atraktivity a autenticity akcí je potřebné pečovat o rozvoj a vybavenost
sklepních uliček. Důležitými aspekty jsou dochování historického rázu, přírodní okolní
prostředí, dostupnost a vybavenost komunikacemi, dostatek vinařských a turistických služeb,
pořádání pravidelných akcí a další.
V Rakousku jsou sklepní uličky propagovány jako samostatné turistické cíle. Jejich využití
podporuje i existence kvalifikovaných průvodců po sklepních uličkách, vyškolených k této
činnosti na odborných kurzech.
Pro další využití sklepních uliček a vytvořené kvalitního nabídkového mixu se v Rakousku
hledají různá nová témata a funkční náplně sklepů. Jako příklad lze uvést vytváření mini
galerií nebo mikromuzeí, které interpretují místní kulturní dědictví.
Pro zlepšení vybavenosti sklepních uliček doporučujeme:
- Rozšíření certifikace vinařské turistiky o kategorii sklepní uličky (návrh
certifikačních kritérií je uveden v příloze této studie. Vznikl ve spolupráci
s Národním vinařským centrem).
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-

Certifikaci pilotních sklepních uliček, v každé vinařské podoblasti jedné, jako
příkladu
Vytvoření výukového programu pro průvodce sklepními uličkami
Hledání nového funkčního vybavení pro různé volné objekty v souboru sklepních
uliček

Zlepšení kvality nabízených služeb v rámci otevřených sklepů









Většina začínajících akcí otevřených sklepů obsahuje pouze nabídku degustace vín
v jednotlivých sklepech. Pravidelně se objevuje doplňkový program s cimbálovou muzikou,
podle lokality mužácké sbory a jiné folklórní akce.
Zkušenější pořadatelé doplňují služby a nabídku programů především o gastronomii a více
žánrovou kulturu. Příkladem je Festival otevřených sklepů, který jako pilíře svého programu
uvádí tematický program Ženy a vína, Gourmet menu, Degustační akademii a další programy.
Mezi služby pořadatele můžeme dále počítat i samotný organizační servis. Velké akce Ze
sklepa do sklepa a FOS nabízí účastníkům dopravu nebo různé slevové akce s platnou
vstupenkou.
Zatím opomíjenou součástí je kvalita samotných degustací, vhodné sklenice pro kultivovanou
degustaci, servis ve sklepech zahrnující WC, pitnou vodu a vodu k omývání sklenic.
Pro zlepšení kvality služeb doporučujeme:
- Vytvoření výukového semináře na téma Zlepšení kvality služeb a organizace
otevřených sklepů
- Zaměření jednotlivých akcí na různá kulturní, umělecké a žánrová témata,
například akce s folklórem, výtvarný uměním, jazzovou hudbou a podobně
- Důsledné propojení vinařského programu s nabídkou kvalitní místní gastronomie
- Rozšíření samotného vinařského programu o odborně akce zaměřené
na degustační nebo sommelierské dovednosti, představení mimořádných vín apod.

Propojení s jinými projekty, podporujícími vinařskou turistiku





Se stoupajícím zájmem o vinařskou turistiku roste počet návštěvníků, organizovaných akcí i
zájem subjektů odpovědných za cestovní ruch, resp. regionální rozvoj. V důsledku těchto
trendů hledají organizátoři akcí možnosti finanční podpory. Jedním ze zdrojů jsou dotační
programy EU, ze kterých bylo podpořeno několik projektů tematicky souvisejících s akcemi
otevřených sklepů.
Pro Moravu jsou nejvýznamnějšími zdroji Evropské fond pro regionální rozvoj a jeho program
přeshraniční spolupráce s Rakouskem; druhým zdrojem je Vinařský fond.
Přehled projektů a aktivit realizovaných v současnosti různými subjekty:
- Zemská výstava Chléb a víno 2013 organizovaná vládou Dolního Rakouska. Výstava je
zaměřená na prezentaci místní gastronomie a vína a do projektu je pozvaná
i moravská strana, město Mikulov a Centrála cestovního ruchu - jižní Morava. V rámci
společného přeshraničního projektu budou realizovány i následující aktivity:
- Certifikace uliček – vytvoření nové kategorie v rámci Certifikace služeb vinařské
turistiky (NVC)
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- propagace 4 TOP sklepních uliček v jednotlivých vinařských podoblastech na Moravě
- vyškolení průvodců po sklepních uličkách
- zřízení 4 mikromuzeí a výstav přímo v uličkách
- Brno město vína – propagace vinařských služeb a atraktivit
Pro zlepšení propojení projektů doporučujeme:
- Vytvoření banky partnerů a projektových témat v příhraničním regionu

Přílohy
Návrh kritérií certifikace sklepních uliček vinařské oblasti Morava
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