
Rozumět vínu, dokázat jej vychutnat, poznat hlavní odrůdy, či umět o něm 
hovořit patří stále více k dobrému tónu ve společnosti. Kdo by neměl zá-

jem, aspoň v kruhu svých blízkých, změnit se na sommeliéra, který nabízí 
hostům širokou škálu vín? Který muž by nechtěl oslnit svoji přítelkyni či ženu 
a vybrat jí to nejlahodnější víno? Znalosti je možné získat z knížek, ale za sku-
tečným poznáním se musí do vinného sklípku. 
Historie pěstování vína v našem regionu je velice dlouhá, traduje se, že révu 
přivezli na Moravu římské legie. Písemné doklady o jejím pěstování pochá-
zejí z počátku minulého tisíciletí. Již ve středověku byla zdejší vína tak kva-
litní, že byla dovážena až na královský stůl. Přestože již tenkrát byla určitě 
skvělá, nedosahovala současné vysoké kvality. Vinaři ze Svazku znojemských vinařských obcí Daníž jsou 

odborníky na slovo vzatými, o kterých nikdo nepochybuje. 
Ocenění z nejprestižnějších tuzemských i světových výstav 
jsou tím nejlepším dokladem jejich schopností a umu. 
Svazek znojemských vinařských obcí Daníž (pojmenovaný 
podle stejnojmenného potoka, v jehož těsné blízkosti leží 
katastry šesti zakládajících členů) sdružuje v současné do-
bě celkem 34 obcí a šest městských čtvrtí Znojma. Jedním 
z hlavních úkolů svazku je rozvoj vinařské turistiky: nabízejí 
se nové služby, vznikly další penziony, naučné stezky a stá-
le více vinných sklepů otevírá svoje dveře návštěvníkům, 
ochutnat vína lze i přímo ve vinicích. Za vínem se může přijít 
pěšky, dojet na kole či v sedle koně. 
V mnoha obcích vybudovali naši předkové vinné sklepy, 
které tvoří vinařské uličky navštěvované stále větším počtem 
turistů. Projít celou sklepní uličku, sklep od sklepa je zážitek, 
o němž se mluví ještě hodně dlouho. 
Region nabízí nedotčenou přírodu Národního parku Pody-
jí, zvlněnou romantickou krajinu ozdobenou vinohrady, ale 
i historii, a� už tu dávnou či docela blízkou. Celá oblast je pro-
tkána hustou sítí turistických a cyklistických cest, procházky 
či projíž�ky po nich jsou příjemným doplňkem posezení ve 
vinných sklepech. I proto je dobře Znojemsko navštívit a po-
znat jeho nespočetné půvaby, historii i současnost. Působí 
jako magnet – kdo je jednou navštíví, rád se vrací zpět.

SVAZEK ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ DANÍŽ
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VINAŘSKÁ TURISTIKA – TURISTÉ JSOU U NÁS VÍTÁNI

Na Znojemsku je na osm desítek vinařských obcí, v Daníži se sdružuje polovina z nich. Není snad 
jediné, která by nedokázala nabídnout něco skutečně zajímavého, ojedinělého. Některé mají třeba jen 
jednu viniční tra� a nemnoho vinných sklípků, ve kterých však zrají vinařské klenoty. Jiné se mohou 
pochlubit sklepními uličkami s desítkami sklípků s nepřebernou škálou vín, za kterými se do nedohled-
na rozprostírají vinohrady. Někdo dá přednost skloubení vína s krásami přírody, jiný zase preferuje his-
torii, někoho zajímá nevšední krása vinic – tak odlišná v každém ročním období – další má zájem poznat 
vinařskou architekturu. Nezbývá nic jiného,
než si vybrat jeden či více cílů 
a dobrodružství z objevo-
vání vína, sklepů 
a sklepních uliček 
může začít. 
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Obce se sklepní uličkou

Ostatní vinařské obce

Části města Znojma

Hranice ČR

Řeka Dyje

Národní park Podyjí

Železniční stanice

Železniční tra�

Silnice I. třídy

Silnice II. třídy

Silnice III. třídy

Území svazku Daníž



Většina laiků zná jen víno červené a bílé. Vinařskou obec Dobšice, ležící v těs-
ném sousedství Znojma, však stále více proslavují vína růžová. Každoročně zde 
připravuje Sdružení dobšických vinařů mezinárodní výstavu Jarovín rosé, jíž se 
mohou účastnit pouze růžová vína (nejbližší obdobná přehlídka se koná až na 
jihu Rakouska). Celkem se sejde obvykle okolo sta vzorků, což je vzhledem 
k dosud malému rozšíření tohoto typu vína jistě slušný úspěch. „Růžové víno 
by mělo již na první pohled získat degustátora svojí atraktivní barvou, dále svěží 
kyselinkou a ovocnou dochutí. Pokud chceme získat kvalitní víno, musíme mít ke 
zpracování hrozny z dobré polohy a o cukernatosti v kvalitě kabinetu či pozdního 
sběru,“ tvrdí největší dobšický vinař Jiří Hort. Jeho slova mají váhu – na poslední 
přehlídce růžových vín získal zlatou medaili za Svatovavřinecké kabinetní, ročník 
2005. Růžová vína se vyrábějí z modrých hroznů, které je po sběru nutné co nej-
dříve lisovat. Čím více se otálí, tím má víno červenější barvu.

Obec Dobšice se může pochlubit dvěma sklepními uličkami. První se na-
chází v okolí potoka Leska, další v ulicích Za školou a Dyjské. V katastru 
obce jsou dvě viniční trati v první kategori – U hájku a Pod tratí. „Za nej-
lepší považuji tra� U hájku,“ tvrdí Jiří Hort. „Zde zrají hrozny pro vynikající 
Müller - Thurgau.“ V obci je největším pěstitelem vinné révy společnost 
První znojemská vinařská, která má svoje sklepní hospodářství v nedale-
kých Tasovicích. 

V druhé polovině února pořádají dobšičtí vinaři putování po sklepích, které 
s úsměvem nazývají den otevřených dveří. Cestu po vinných sklepech 
a vinicích Dobšic je možné obohatit o vycházku po naučné stezce Po sto-
pách Napoleonova působení na Znojemsku, která mapuje události bitvy 
u Znojma, v níž roku 1805 porazila francouzská vojska císaře Napoleona 
I. armádu rakouského císaře Františka I. Každoročně v červenci je tato bitva v Dobšicích připomínána a jsou 

zde pořádány její rekonstrukce, kterých se účastní kluby vojenské his-
torie mnoha zemí. 

VINNÝ SKLEP
Vinařství Hort, tel.: +420 602 149 445, 608 477 676, e-mail: info@vinohort.cz,
www.vinohort.cz

ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní uličky – cca 100 vinných sklepů • 30 pěstitelů vinné révy (40,5 ha vinic) • 
Smírčí kříže • Socha sv. Jana Nepomuckého • Památník na počest vojáků padlých 
v bitvě u Znojma, která se odehrála v roce 1809 a potvrdila Napoleonovo vítězné 
tažení Evropou • Objekty vojenského opevnění – bunkry • Drobné sakrální stavby 
(zvonička, kapličky) • Naučná stezka Po památkách Napoleonova působení na 
Znojemsku: cyklostezka, trasa pro pěší turistiku

 DOBŠICE 
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 HNANICE 
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Pokud chce někdo skloubit víno s poznáváním přírodních krás, musí 
navštívit Hnanice. Začít by však měl nejdříve s turistikou a až teprve 
potom ochutnat pohárek vynikajícího vína, které produkují zdejší vi-
nice. Pokud by návštěvník volil opačný postup, pak riskuje, že se od 
vína neodtrhne a neobjeví krásy Národního parku Podyjí, který začí-
ná za humny Hnanic. Sklepní ulička, která patří mezi nejmalebnější ve 
Znojemské vinařské podoblasti, začíná po pravé straně silnice před 
výjezdem z obce k rakouské hranici. Vždy se v ní najde otevřený sklep 
s pohostinným vinařem. Na jejím konci se rozprostírá Osada havranů, 
jež kromě posezení ve vinném sklepě nabízí také i možnosti koňské 
turistiky. Hnanice se mohou pochlubit čtyřmi viničními tratěmi – Knížecí 
vrch, Fládnická, U kapličky a U Chlupa, ale říci, která je nejlepší, není 
jednoduché. Nakonec se místní vinaři obvykle shodnou na Knížecím vr-
chu. „Určit charakteristickou odrůdu pro obec je také složité. Vynikající 
jsou Rýnský ryzlink, z červených převažuje Cabernet Moravia, skvělé 
jsou i Sauvignony,“ zamýšlí se starosta obce Jiří Musil. Například Sau-
vignon 2005 Josefa Kořínka byl oceněn jako nejlepší odrůdové víno na výstavě v tradiční baště této odrůdy 
– v Novém Šaldorfu. 

Hnanice jsou také obvyklým výchozím místem pro návštěvu údajně nejkrásnější vinice v České republice 
– Šobesu, která však již patří do katastru obce Podmolí. Nachází se u lesa na ostrohu nad řekou Dyjí, která jej 

obtéká ze tří stran. Většinu vinohradu vlastní společnost Znovín a vína z této polohy jsou 
vzhledem ke svému neobvyklému buketu vysoce ceněná. Zvláště aroma-
tické odrůdy mají nezvykle intenzivní vůni, na níž se podepisuje střídání 
teplot při dozrávání hroznů. Příkladem úspěchu je zařazení Ryzlinku rýn-
ského z roku 1997 mezi tisíc nejlepších vín světa. 
 



VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Vinný sklep U sedmi andělů, tel.: +420 515 232 556, fax: +420 515 232 713, e-mail: vino7andelu@seznam.cz,
www.u7andelu.cz
Vinný sklep Osada havranů, tel.: +420 515 221 080, 731 472 106, e-mail: osadahavranu@atlas.cz, www.osadahavranu.zde.cz
Vinný sklep Josef Kořínek, tel.: +420 721 818 475
Vinný sklep U hafana, tel.: +420 739 039 021, e-mail: lisovna.uhafana@seznam.cz
Vinný sklep Roman Dvořák, tel.: +420 724 236 970
Ochutnávkový stánek na vinici Šobes, Znovín Znojmo, a. s., tel.: +420 515 266 610, 606 712 231, fax: +420 515 266 650, 
e-mail: znovin@znovin.cz, www.znovin.cz

ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička – 90 vinných sklepů • 19 pěstitelů vinné révy (142,3 ha vinic) • Kostel sv. Wolfganga • Svatý kámen • Chráněné 
území Devět mlýnů s vyhlídkou Železné schody • Objekty vojenského opevnění – bunkry • Drobné sakrální stavby: 11 kapli-
ček v okolí obce • Sýpka • Mariánský sloup a morový sloup u kostela • Sochy: sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého 
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 CHVALOVICE 

Posedět u sklenky vína a přitom být v krásné přírodě není žádný zásadní problém. Stačí zajet do příhra-
ničních Chvalovic, významné vinařské obce, a dát se západním směrem proti toku potoka Daníže. Celá 
tato oblast včetně blízkého rybníka by se měla stát biokoridorem. Domov tu má rozmanitá flóra a fauna 
s chráněnými druhy. Na konci obce je sportovní areál a po chvíli se po levé ruce objeví vinné sklepy, z nichž 
mnohé pocházejí z 18. století. Obec i její okolí se řadí k historickým vinařským oblastem s mnohasetletou 
tradicí pěstování révy. Za nejznámější sklepy jsou považovány Desátkový sklep, který je připomínán již v roce 
1770 (dnes sídlo vinařství Waldberg), Bílý sklep rodiny Adámkovy, sklepy firmy Eko Hnízdo a také vinařství 
Jana Vaňka, jehož Tramíny jsou pověstné svojí kvalitou. Na svých vinicích pěstuje Tramín červený a Tramín 
kořeněný ze sazenic přivezených z Německa. Z těchto dvou odrůd pak vzniká neopakovatelné víno skvělé 
barvy, aroma i chuti. Tuto odrůdu si oblíbily hlavně ženy a někdy se jí také říká „anovíno“. Prý po něm ženy 
říkají ano... Vaňkovo vinařství se může pochlubit nejedním úspěchem, například 
Ryzlink rýnský z roku 2000 získal titul Král vín České republiky 2002.

V Chvalovicích má sklep i vinařství Waldberg, které nabízí takřka všech-
ny u nás dostupné odrůdy. Nejvíce jsou ve vinicích, prostírajících se ve 
viničních tratích Dívčí hora a Nad sklepy, zastoupeny tyto druhy vinné révy: 
Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský či Müller - Thurgau, při obměnách vinohradů se 
však stále více vysazují žádané modernější aromatické odrůdy.

VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Bílý sklep, tel.: +420 515 230 144, 604 209 388, e-mail: adamkovi@bilysklep.cz,
www.bilysklep.cz
Vinařství Vaněk, tel.: +420 515 230 179, 603 324 194, e-mail: vino.vanek@quick.cz
EKO Hnízdo s. r. o., tel.: +420 515 230 182, 603 823 766, fax: +420 515 230 182, e-mail: ekohnizdo@ekohnizdo.cz,
www.ekohnizdo.cz
Vinný sklep – Mudroch, tel: +420 515 242 897, 721 461 854, e-mail: adamkovi@bilysklep.cz

ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička • 21 pěstitelů vinné révy (60,8 ha vinic) • Kostel sv. Markéty • Památník osvobození půdy • Objekty vojenského 
opevnění – bunkry • Zámeček (nyní hotel) • Sochy: Madony, sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého • Mariánský sloup 
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 OLBRAMOVICE 
Navštívit sklepy, které jsou staré více jak šest století, se jen tak 
každému nepoštěstí. A dát si přitom ještě sklenku lahodného 
vína, vypadá spíše jako sen. Ten se může naplnit – stačí jen za-
vítat do Olbramovic. Tato obec se nachází asi třicet kilometrů 
severovýchodně od Znojma, deset kilometrů jihovýchodně od 
Moravského Krumlova a patří mezi nejsevernější vinařské obce 
Znojemské vinařské podoblasti. 
Sklepní ulička se nachází v severní části obce. Nadzemní stavby 
jsou ve velkém kontrastu s obrovskými podzemními prostora-
mi. Nejstarší zmínka o místních sklepech pochází z roku 1321, 
kdy Olbramovice vlastnil moravský hejtman Jindřich z Lipé. Za 
třicetileté války kutali obyvatelé ve sklepech tajné skrýše, kam 

uschovávali před drancujícími vojsky potraviny. Díky tomu se mohou dnes Olbramovice pochlubit unikátním 
sklepním komplexem. 
Místní Boží muka z 16. století připomínají svými symboly na podstavci – vinařským kosířem a rýčem - 
pěstování vína v této oblasti, stejně jako vinařská peče� z roku 1522, na níž je zobrazen vinař s hroz-
nem a vinařským nožem. Nejznámější viniční tratí je Leskoun, další dvě se jmenují Olbramovická 
hora a Na vyhlídce. Největšími producenty vín jsou Matoušovo rodinné vinařství a Vinařství Ma-
rek & Ascherl – Markovy vinné sklepy Olbramovice. Sklepní komplex posledně jmenovaného 
vinařství je vybudovaný v pískovci, má délku půl kilometru a je přístupný veřejnosti v rámci 

exkurzí spojených s ochutnávkou vín. „Nejvíce se u nás pěstuje Veltlínské 
zelené, z červených pak André,“ míní majitel Jiří Marek. O kvalitě pro-

dukce vinařství svědčí zisk šampiónů místní výstavy vín za Ryz-
link rýnský 1995 a Cabernet sauvignon 2003. 
 
VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Vinařství MAREK & ASCHERL – Markovy vinné sklepy Olbramovice, 
tel.: +420 515 336 489, 604 216 654, e-mail: vino-marek@seznam.cz, 
www.vinotour.cz
Rodinné vinařství Pavel Matouš – Eliška Čeperová, 
tel.: +420 515 336 378, e-mail: matous.vino@volny.cz 
Vinný sklep manželů Palkovičových, tel.: +420 515 336 489, 
605 238 036, e-mail: tomas.palkovic@tiscali.cz

ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička • 14 pěstitelů vinné révy (75,6 ha vinic) • Archeologické 
vykopávky: slovanské hradiště • Kostel sv. Jakuba Staršího s vyhlídkovým 
ochozem • Fara – působiště pátera F. Sušila, sběratele lidových písní • Bu-
dova radnice v renesančním slohu • Minimuzeum čs. opevnění: dva re-
konstruované bunkry s maketou vyzbrojení • Chráněné území Šidlovy skalky 
(pod kopcem Leskoun) • Tvrz (1253) • Kalvárie • Boží muka • Socha
sv. Jana Nepomuckého



 NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE 
„Na svatého Martina, sejdeme se u vína.“ Na tato slova slyší vinaři z Nového Šaldorfa 
– Sedlešovic a každoročně se setkávají u velkého kládového lisu uprostřed areálu Mod-
rých sklepů, aby ochutnali mladá vína a pohostili i příchozí. Vinné sklepy tu byly vybu-
dovány v pískovci – při výkopu se ve sklepích objevil modrý pruh písku a od něho pak 
převzaly svoje jméno i sklepy. Obec jich má vůbec nejvíce z celé Znojemské vinařské 
podoblasti. „Můžeme se pochlubit celkem 246 sklepy,“ usmívá se starosta Bohumil Su-
chý, který jako každý správný občan této obce má vinný sklep a vyrábí víno. Procházet 
zdejší sklepy je malým dobrodružstvím. Mnohé z nich jsou dlouhé desítky metrů, nachá-

zejí se v několika poschodích nad sebou, v jejich 
hloubi leckdy nechybí prostor sloužící k posezení 
a degustaci.

Dobrému jménu vín z obce přispívá i Cech vinařů 
Nový Šaldorf-Sedlešovice, sdružující nejvýznamněj-
ší místní vinaře. Pro milovníky vín je otevřena vinoté-
ka, kde je možné ochutnat a zakoupit vína ze zdejší 
produkce. Nejvíce vína v této lokalitě produkuje 
Modrý sklep, který patří Agrodružstvu Nový Šaldorf, 
další ceněná kvalitní vína uvádí na trh střední i men-
ší vinaři. Obec má celkem tři viniční tratě s rozlohou 
193 hektarů (Nad sklepy, Kraví hora, Kraví hora 
– zahrádky) a vinaři se shodují, že tou nejlepší je 
Kraví hora, která díky svému podloží dává vínům 
nezaměnitelnou podobu. „Naši obec charakterizuje 
Sauvignon,“ tvrdí sklepmistr Modrého sklepa Anto-
nín Koníček. Má pravdu, tato odrůda patří mezi vy-
hlášené – například Sauvignon 2000, pozdní sběr, 
byl zařazen do nabídky Salonu vín České republiky 
2004–5. Jeho o dva roky starší sourozenec pak získal v roce 2005 zlatou 
medaili na Valtických vinných trzích a stříbrný pohár na přehlídce Víno 
a destiláty, úspěchy slavily Sauvignony z Modrého sklepa také na spe-
cializované výstavě Sauvignonforum. 

VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Vinotéka Cechu vinařů Nový Šaldorf – Sedlešovice, tel.: +420 515 267 068,
fax: +420 515 267 179, e-mail: spalek@saler.cz, www.cvns.cz
Vinotéka a prodejna vín Modrých sklepů, tel.: +420 515 227 046,
fax: +420 515 227 025, e-mail: modrysklep@modrysklep.cz, www.modrysklep.cz
Vinný sklep – Petr Horák, tel.: +420 515 243 888
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Vinný sklep U Jedličků, tel.: +420 602 969 590, e-mail: jedlicka.josef@seznam.cz
Vinařství MOTL, tel.: +420 515 228 315, 728 255 898, e-mail: jdobrovolny@servis.cpoj.cz,
www.cvns.cz
Vinný sklep – Vinea – Znojmo, tel.: +420 515 224 574, 777 060 753, fax: +420 515 248 449,
e-mail: info@vinea-znojmo.cz, www.vinea-znojmo.cz
Vinařství Oldřich Šplíchal, tel.: +420 731 170 608, www.splichal-vino.wz.cz
Vinný sklep Bohumila Suchého, tel.: +420 515 227 933, e-mail: obec.novysaldorf@tiscali.cz
Vinný sklep U Velebů, tel.: +420 515 227 935, fax: +420 515 267 152, 
e-mail: info@pension-blanka.cz, www.pension-blanka.cz
Vinný sklep – Josef Smrčka, tel.: +420 515 267 369
Sklepy Svoboda, tel.: +420 607 775 115, 724 076 736, e-mail: info@sklepysvoboda.cz,
www.sklepysvoboda.cz
Váš sklep – vinný sklep a penzion, tel.: +420 777 575 634, 608 768 168, 
e-mail: vassklep@centrum.cz, www.vassklep.cz
Vinný sklep – HONOSY, tel.: +420 608 780 114, e-mail: info@honosy.cz, www.honosy.cz
Vinný sklep Dobrovolný, tel.: +420 515 222 058, 603 889 022, fax: +420 515 201 149, e-mail: jdobrovolny@servis.cpoj.cz, 
www.cvns.cz
Vinařství Blanka Šplíchalová, tel.: +420 603 869 520
Vinařství VÍTEK, tel.: +420 515 244 569, 606 740 003, e-mail: vitek.josef@seznam.cz, www.cvns.cz
Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o., tel.: +420 515 267 098, 723 388 882, fax: +420 515 267 179, e-mail: spalek@saler.cz,
www.saler.cz
Vinařství Pavlíkovi, tel.: +420 515 227 916, e-mail: info@cvns.cz, www.cvns.cz
Vinařství Nápravovi, tel.: +420 515 267 053, 723 665 104, e-mail: info@cvns.cz, www.cvns.cz

Vinařství Rostislav Koníček, 
tel.: +420 515 227 833, 737 162 140, 
e-mail: rkonicek@post.cz, www.cvns.cz
Vinařství Holzbauerovi, 
tel.: +420 515 243 367, 737 105 997, 
e-mail: vasekhol@centrum.cz, www.cvns.cz
Vinný sklep – E.MI.VINO,
tel.: +420 515 243 801, 515 527 983, 
e-mail: info@cvns.cz, www.cvns.cz
Sklep manželů Palkovičových, 
tel.: +420 515 336 489, 605 238 036, 
e-mail: tomas.palkovic@tiscali.cz 

ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička – 246 vinných sklepů • 38 
pěstitelů vinné révy (64,4 ha vinic) • Přírodní 
památka Pustý kopec • Kaple • Kaplička sv. 
Urbana • Boží muka 
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 ŠATOV 
Mít šanci ochutnat tisíc vzorků vín a být přitom stále na jednom místě 
je možné na Znojemsku jen v jedné obci a jen jednou do roka. Stačí 
navštívit výstavu vín, která se koná každoročně na velikonoční neděli 
v šatovském kulturním domě. 
Šatov je zaslíbený vínu a jeho návštěvu by si neměl nechat ujít žád-
ný milovník zlatistého či rubínového moku. O rozmachu jeho výroby 
již v dávnějších dobách svědčí sklepní uličky, které obec obklopují 
ze dvou stran. Několik set metrů dlouhá severní sklepní ulička patří 

mezi nejzajímavější v regionu a láká 
stále více návštěvníků. Vinné sklepy si 
zachovaly většinou svůj původní ráz 
s prostornými lisovnami. Sklepy vyko-
pané v pískovci jsou dlouhé i několik 
desítek metrů, chodby například pod 
Moravským sklípkem tvoří dokonce 
propojený labyrint.

Raritou evropského formátu je Malo-
vaný sklep na severním okraji obce, 
kde sice není uskladněno víno, ale 

nalezneme zde naivní 
malby jednorukého 

lidového malíře 
Maxmiliána 

Appeltauera. Jedinečná je také naučná vinice za Moravským sklípkem, kde se 
pěstují staré, dnes již takřka neznámé odrůdy révy vinné – např. Prachtrau-

be, Modrý Janek, Sauvignon šedý, Kamenorůžák bílý apod. Víno vyrobe-
né z těchto odrůd je možné zde také ochutnat.

V obci má sídlo největší vinařská firma oblasti – Znovín Znojmo, která 
se řadí mezi nejvýznamnější vinařské podniky České republiky a kaž-
doročně získává na prestižních českých i mezinárodních soutěžích 
cenné úspěchy. „Za nejvýznamnější považuji ocenění na světových vý-

stavách Vinalies v Paříži, naposledy jsme získali zlatou medaili za 
Sauvignon 2004, pozdní sběr,“ pochlubil se Pavel Vajčner, ředitel 
Znovínu. 
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Obec má celkem šest viničních tratí (Na vinici, Remízek, Šibeničky, Peklo, U bunkru a Skalky), největší z nich 
je Na vinici, ovšem z vinohradnického hlediska je nejlépe hodnocené Peklo. V létě, když pálí slunce, je na 
vinici ve tvaru amfiteátru skutečně pekelné horko, a to má réva vinná ráda a dává pak výborné hrozny. Müller 
– Thurgau z této lokality je plné víno s neopakovatelným muškátovým aroma. Za charakteristickou odrůdu 
pro obec však považuje ředitel Vajčner Veltlínské zelené. 
Díky historické a architektonické hodnotě mnohých památkově chráněných objektů byl Šatov prohlášen v ro-
ce 1995 památkovou zónou. Žhavou novinkou roku 2006 je otevření naučné stezky Za vínem a opevněním, 
která zaujme jak obdivovatele vína, tak i vojenské historie. 

VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Roman Polák, s. r. o., tel.: +420 777 561 546, e-mail: direktor@romanpolak.cz, www.romanpolak.cz
Moravský sklípek, tel.: +420 515 232 218, 723 685 551, fax: +420 515 232 218, e-mail: jiridocekal@quick.cz, www.znovin.cz

Vinný sklep Soškovi, tel.: +420 737 878 069,
e-mail: ousatov@volny.cz

ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní uličky • 75 pěstitelů vinné révy (67,8 ha vinic) • Malovaný 
sklep • Kostel sv. Martina • Objekty těžkého vojenského opevně-
ní – tzv. „řopíky“ • Fara • Drobné sakrální stavby • Sochy: 
Panny Marie, sv. Floriána, sv. Šebestiána, Nejsvětější Trojice, 

Piety, sv. Jana Nepomuckého • Nauč-
ná vinice • Naučná stezka Za vínem 
a opevněním 



 VRBOVEC 
Jedním z nejkrásnějších míst na Znojemsku je 
pro oko i mlsný jazyk milovníka vín hrádek Lam-
pelberg obklopený udržovanými stupňovitými vi-
nohrady. Na jeho terasách lze vychutnávat nejen 
nádherné výhledy, ale i vína vyrobená z hroznů 
okolních vinic. Firma Eko Hnízdo, která zmiňo-
vaný hrádek a většinu okolních vinic vlastní, se 
může pochlubit nejedním oceněním z mezinárod-
ních výstav. Například za Ryzlink rýnský z roku 
2003 si odvezla z evropské soutěže vín v Bruselu 
stříbrnou medaili. Tato lokalita se nachází v kata-
stru Vrbovce, který je svojí rozlohou 336 hektarů 
vinic největší vinařskou obcí Znojemské vinařské 
podoblasti a v rámci celé České republiky za-
ujímá deváté místo. Tomu také odpovídá velké 
množství pěstitelů 
vinné révy a majite-
lů vinných sklepů.

Nejvýznamnější sklepní lokalitou je údolí Vrbovec-
kého potoka, v jehož svazích jsou vyhloubeny desítky 
vinných sklepů. Vinařská ulička je přerušena státní sil-
nicí směřující ze Znojma k hraničnímu přechodu Hatě. 
Nedaleko se Ampelos, šlechtitelská vinařská stanice 
založená již roku 1895, zabývá údržbou genofondu 
a udržovacím šlechtěním. Právě zde byla křížením Ryz-
linku červeného a Bouvierova hroznu vyšlechtěna nová 
česká odrůda Veritas. 

Vrbovec má celkem devět viničních tratí – U sv. Urbana, 
Slunný vrch, Waldberg, Nad sklepy, Vinná hora, Šác, 
Lampelberg a Dolina, z nichž osm je zařazeno do prv-
ní kategorie. Vybrat tu nejlepší je obtížné. Sklepmistr 
vrboveckého vinařství Waldberg Pavel Filipovszki však 
neváhá ani okamžik: „Je to v každém případě viniční tra� Waldberg.“ Ostatní vinaři 
však prosazují Lampelberg. 
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Ve vrboveckých vinohradech se pěstuje hlav-
ně Veltlínské zelené, Rulandské bílé a Müller 
- Thurgau. Ovšem jen těžko by se hledala od-
růda běžná v České republice, kterou by vrbo-
večtí vinaři ve svých vinicích opomenuli!

VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Písařův sklep, tel.: +420 515 230 229, 732 826 380, 
e-mail: jirkapisar@tiscali.cz, www.pisaruvsklep.cz 
Archivní sklep – Sklepy Svoboda,
tel.: +420 724 076 736, 607 755 115,
e-mail: info@sklepysvoboda.cz,
www.sklepysvoboda.cz

Vinařství Jana Vaňka, tel.: +420 515 230 179, 603 324 194, e-mail: vino.vanek@quick.cz
Vinařské informační centrum – vinotéka, tel.: +420 515 230 103, 608 955 272,
fax: +420 515 230 103, e-mail: info@ampelos.cz, www.ampelos.cz
AMPELOS Šlechtitelská stanice vinařská Znojmo a. s., (vinný sklep) tel.: +420 515 230 103, 
608 955 272, fax: +420 515 230 103, e-mail: info@ampelos.cz, www.ampelos.cz
Vinařství Waldberg Vrbovec s. r. o., tel.: +420 515 230 101, 736 631 547, fax: +420 515 230 101, 
e-mail: info@vino-waldberg.cz, www.vino-waldberg.cz
Vinařství Pavel Vrba, tel.: +420 515 230 152, 607 685 993, e-mail: vino@znojemsko.com,
www.vino.znojemsko.com 
Ochutnávky vín na hrádku Lampelberg, tel.: +420 515 230 106/898, 603 823 766,
fax: +420 515 230 182, e-mail: ekohnizdo@quick.cz,
www.ekohnizdo.cz

ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní uličky • 59 pěstitelů vinné révy 
(336,1 ha vinic) • Hrádek Lampelberg 
• Mandloňová stráň • Kostel sv. Jana 
Křtitele • Objekty vojenského opev-
nění – tzv. „řopíky“ • Fara • Sochy: 
sv. Jana Nepomuckého, Nejsvě-
tější Trojice
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