14

VINAŘSKÁ

TURISTIKA

– ZAJÍMAVÉ

CÍLE

Dříve nebylo hlavním úkolem vinařských staveb přijímat návštěvy, bylo jím zpracování hroznů, následná
výroba vína, popřípadě jeho archivace. Doby se mění – lisovny plní svoji funkci jen v době vinobraní
a poté se stávají atraktivním místem určeným pro posezení hostů. V mnoha sklepech je možné degustovat vína přímo v jeho hloubce mnoho metrů pod povrchem země. Vinař natáhne koštýřem ušlechtilý
nápoj ze sudu či demižónu a nalije ho svým návštěvníkům. Ochutnat vína v místech, kde vznikají a nabírají sílu, předčí návštěvu jakékoliv noblesní vinárny. Ke každému vzorku podá vinař navíc zajímavý výklad
o jeho původu, protože o víně se musí mluvit! A také která vinárna nabídne svému hostu přenocování
po náročné degustaci? Asi žádná. Ale mnozí vinaři tuto službu svým návštěvníkům rádi poskytnou.
Pro obce Daníže jsou charakteristické sklepy s lisovnami, nejčastěji přízemními, které jsou obvykle
rozměrnější než například ty na Slovácku. Důvodem bylo větší množství zpracovávaných hroznů a také
používání rozměrných kládových lisů, které se navzdory modernějším technologiím používají leckde
dodnes. Obvyklé jsou i dlouhé a mnohdy spletité chodby sklepů, které jsou často vykopány
v pískovci bez cihlové klenby. Také sklepní uličky určitě stojí za návštěvu,
třebaže by sklepy nebyly právě otevřeny. Vždy mají kouzelnou
atmosféru a nesporně jsou i neoddělitelnou součástí
místní historie.
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BOROTICE
Potápěči a víno? Zní to sice podivně,
ale toto spojení má přesto svoji logiku. Vinné sklepy Lechovice vyrábějí
klasickou technologií sekty a jejich
část pro zvýšení kvality ukládají na
dno Vranovské přehrady, kde je dle
vyprávění mužů s akvalungy hlídá
velký sumec Lech. Potápěči klece
s lahvemi pokládají do hloubky více
než 40 metrů a za rok je zase vyloví. Avšak jsou to nejen skvělé sekty,
ale i další tichá vína – celkem víc jak
dvě desítky odrůd, která mají původ
z hroznů z vinic v Boroticích, Božicích a Lechovicích.
Viniční tratě Nad Kolářovým sklepem a U Auerova kříže se staly pojmem.
Vinaři vsadili pouze na vysokou kvalitu, takže neváhají ostříhat třeba
i polovinu hroznů na keřích, aby ty zbývající byly skutečně špičkové. Za
charakteristickou odrůdu zdejších viničních tratí považuje ředitel vinařství Ivan Kalaš Pálavu a Tramín.
„Nejvíce si vážím dvojice bronzových medailí ze
dvou posledních prestižních výstav Wine and Spirit Competition ve Velké Británii, kde Sauvignony
pozdních sběrů ročníků 2003 a 2004 získaly mezi
4 000 dalšími vzorky z celého světa dvakrát bronzové medaile. V každé kategorii se uděluje jen
jedna zlatá, stříbrná a bronzová,“ uvedl Kalaš.
A nezapomeňte navštívit zajímavou sklepní uličku
nacházející se po pravé straně silnice mezi Boroticemi a Božicemi!
VINAŘSTVÍ
Vinné sklepy Lechovice, s. r. o., provozovna Borotice, tel.:
+420 515 257 320, 515 271 209, e-mail: info@vslechovice.cz,
www.vslechovice.cz
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička – 53 sklepů, které jsou vyhloubeny ve sprašových návějích • 1 pěstitel vinné révy (82,7 ha
vinic) • Mohylové pohřebiště (mohylník) ze střední doby bronzové • Panský statek
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BOŽICE

Božice se mohou pochlubit sto padesáti vinnými sklepy, jejichž shluky najdeme na
několika místech v těsném okolí obce a podél silnice k Boroticím. Jsou vykopány
ve sprašových návějích a leckdy je jejich průčelí pojato v klasicistním stylu. Jen
málo z nich však má lisovny. Pokud byly u sklepů vybudovány, pak jsou obvykle
zahloubeny a nad nimi se nachází vrstva zeminy.
V obci není žádná větší vinařská ﬁrma, avšak jednadvacet místních pěstitelů se v roce 2001 spojilo do Družstva božických vinařů. „Za nejlepší
viniční tra považuji Novou horu a Pustinu, charakteristickými odrůdami naší obce jsou z bílých odrůd Veltlínské zelené a Ryzlink vlašský,
z červených pak Zweigeltrebe a Svatovavřinecké,“ uvedl starosta
obce Zdeněk Čurda.
VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Družstvo božických vinařů, tel.: +420 515 257 207, 723 485 161,
e-mail: bozice@infoniva.cz
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní uličky: 150 vinných sklepů • 7 pěstitelů vinné révy
(139,4 ha vinic) • Božické rybníky: soustava rybníků na Příčním potoce, s výskytem vrkoče bažinného • Tokaniště a hnízdiště dropa velkého • Hraběcí studánka: nad pramenem stojí
klasicistní stavbička obložená pískovcovými deskami, voda je
kvalitní a je místními užívána dodnes • Bývalý klášter Maria
Hilfe (1894), dnes domov důchodců • Lesopark v centru obce
• Mokřady pod Božicemi: lokální biokoridor, významný krajinný prvek se speciﬁckou ﬂórou a faunou • Naučná stezka
Niva pod Božicem • Přírodní rezervace Karlov (8,5 ha) •
Farní kostel sv. Petra a Pavla (1225) • Drobné sakrální stavby,
sochy a sousoší
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BRANIŠOVICE

Branišovice jsou starou vinařskou obcí, vždy první zmínka o tamější révě
vinné pochází již z roku 1497. Její pěstování připomínají vinařské symboly
na starých obecních pečetích. Tu branišovickou zdobil vodní pták s vinnými
hrozny a listy, peče obce Vinohrádky, která je nyní součástí Branišovic, pak
vinohradnický nůž a hrozen. Vinařství v obci prosperovalo v dobách mírových
a upadalo za válek. Přesto dnes, v době klidu zbraní, mají Branišovice pouze
jedinou viniční tra – Vinohrady – rozlohou jen málo přesahující dva hektary.
„Za charakteristickou odrůdu považuji v naší obci Veltlínské zelené,“ uvedl starosta obce a současně i jeden z místních vinařů Michal Zima. Za odbočkou ze
státní silnice Pohořelice – Znojmo se nachází Fučíkovic sklípek, který nabízí
víno z místní produkce. O dobré kvalitě vína z tohoto sklepa svědčí zisk titulu
šampióna na 2. ročníku Bohutického koštu 2004 za Veltlínské zelené ročníku 2003.
VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Fučíkovic sklípek – Marie Fučíková, tel.: +420 515 337 504, 606 706 168,
e-mail: pavel.fucik@email.cz
Michal Zima – výroba a prodej vín, tel.: +420 515 337 519,
e-mail: ou_zima@iol.cz
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička: novodobá, ve výstavbě • 4 pěstitelé
vinné révy (2 ha vinic) • Historické fasády rodinných
domů • Kostel sv. Vavřince • Zámek v barokním slohu, z přelomu 17. a 18. století • Budova sýpky •
Zvonička
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BŘEŽANY
Již v době německého osídlení byly Břežany klasickou
vinařskou obcí a v této tradici dále pokračovali
i čeští osídlenci. Brzy po válce to bylo jednotné
zemědělské družstvo, které vlastnilo vinohrady i sklep, když však koncem 70. let minulého
století došlo k jeho sloučení se státním statkem,
nastal ve vinařské činnosti útlum. A tak se dnes
z původních tří viničních tratí dochovaly menší
viničky pouze na Křížovém vrchu.
„Vinařství se rozvíjí jen velmi pomalu, doplatili jsme na násilné přerušení kontinuity,“ říká se smutkem v hlase starosta
Josef Rebenda. Místní vinaři pěstují
hrozny a vyrábějí vína hlavně pro
vlastní potřebu, ale kvalita jejich
vín je jedinečná. Charakteristickou odrůdou je Veltlínské zelené.
Sklepní ulička se nachází u kostela Zvěstování Panny Marie. Vedle
zajímavých historických památek mají
Břežany také jednu raritu – na Znojemsku jsou první obcí, u níž byly postaveny větrné
elektrárny.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička • Barokní zámek později upravený
v klasicistním stylu a doplněný anglickým parkem
s vzácnými dřevinami (dnes slouží jako Ústav sociální
péče pro mládež) • Rybníky s možností rybolovu •
Farní kostel Zvěstování Panny Marie • Sochy, sousoší, drobné sakrální stavby • Větrné elektrárny
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DYJÁKOVIČKY
Dyjákovičky mají sice svůj sklepní areál, ale vědí o něm většinou
jen místní zasvěcenci. Díky své poloze v blízkosti hranice s Rakouskem nejezdily do zdejších sklepů „odborné“ zájezdy, ale pravidelně se kolem nich proháněla auta pohraniční stráže. To bránilo
přestavbě zdejších sklepů pro potřeby vinařské turistiky, takže zůstaly většinou zachovány ve své původní podobě.
Dyjákovičky jsou dnes východiskem zajímavých cyklistických tras
směřujících okolo vinohradů přes Vinný, Ovčí a Kočičí vrch do Jaroslavic. Málokterý cyklista odolá, aby si neudělal zajížku na hrádek Lampelberg, kde je pro žíznící o víkendech v turistické sezóně
připravena ochutnávka vín. Další atrakcí je jelení farma v nedaleké
lokalitě Ječmeniště.
V katastru Dyjákoviček
jsou tři v iniční tratě
– Šác, U sklepů a Ořechový vrch, z nichž Karel Blahůšek, vedoucí
vinic nedalekého Agrodružstva Vrbovec, které
na zdejších vinicích hospodaří, hodnotí nejvýše Ořechový vrch. „Zde se již dlouho a úspěšně pěstuje Ryzlink vlašský, i když v současné
době dáváme při výsadbách přednost odrůdám, jako je například Tramín či Sauvignon.
Tato vína jsou aromatická a mají příjemnou
ovocnou chu,“ uvedl Blahůšek.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE:
Sklepní ulička • 7 pěstitelů
vinné révy (58,9 ha vinic) •
Jelení farma – Ječmeniště
• Kostel sv. Víta • Sochy
a sousoší
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HAVRANÍKY
V jednom z havranických sklepů je vykutána nika
s lůžkem, na něž mají uléhat páry, jejichž touha po
potomstvu nebyla vyslyšena. Pověra říká, že magické
místo pomůže jejich přání naplnit. Areál vinných sklepů v Havraníkách je situován na dolním okraji obce,
sklepy byly vykopány v měkkých pískových spraších
a mnohé z nich mají ozdobné prvky, jako jsou například sloupky nebo římsy. Milovníky historie zaujme
památkově chráněná barokní listovna se sklepem,
nad jehož vchodem se nachází soška Panny Marie
datovaná letopočtem 1718. Jeden z tamních sklepů
má rozsáhlé a členité podzemí, v závěru se natolik
zužující, že se jeho majitel až na úplný konec chodeb nikdy neodvážil. Procházet místní
sklepy je prostě velké dobrodružství. Většina sklepů je však pro veřejnost nepřístupná.
V obci jsou vedeny viniční tratě, které se
jmenují Staré vinice, Skalky a Dlouhé díly.
Starostka obce Jaroslava Drahoňovská
tvrdí, že nejlepší z nich je Stará vinice a typickými odrůdami jsou Veltlínské zelené,
Müller – Thurgau a Ryzlink rýnský.
VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Ochutnávkový stánek na viniční trati Staré vinice, 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 • 38 pěstitelů vinné révy (93 ha vinic) • Havranické vřesoviště: v Evropě unikátní typ vřesoviš rostoucích na suchém a teplém stanovišti •
Přírodní památka Skalky o rozloze 10,9 ha, se vzácnou teplomilnou vegetací,
patří do Ptačí oblasti Podyjí díky výskytu strakapouda jižního (Dendrocopos
syriacus) a pěnice vlašské (Sylvia nisoria) • Objekty vojenského opevnění, tzv.
„řopíky“ • Kostel sv. Linharta • Drobné sakrální stavby, sochy a sousoší
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HORNÍ DUNAJOVICE
Horní Dunajovice jsou malebnou obcí, jejíž vinařskou tradici symbolizuje velký kládový
lis umístěný na návsi. Odtud stoupá silnice směrem na Višňové a okolo ní jsou ve svahu
vykopány četné vinné sklepy. Další se nacházejí na konci obce směrem na Želetice. Před
některými z nich umocňují atmosféru vystavené
historické vinařské potřeby. Z viničních tratí Frédy,
Stará hora a Kravky jsou nejznámější Frédy a Stará
hora, kde se pěstuje celá škála odrůd.
Josef Líbal, který se významně zasloužil o rozšíření
místních vinic, považuje za charakteristickou odrůdu pro obec, kromě Veltlínského zeleného, Svatovavřinecké. „Z bílých vín si nejvíce vážím Sauvignonu, z červených je velice zajímavý Cabernet Moravia,“ uvedl Líbal. Se svým
synem založili v roce 2001 Vinařství Líbal, které je největším vinařstvím v Horních
Dunajovicích, avšak jejich rodinná tradice výroby vína je podstatně delší. Ocenění
práce se Líbalům dostalo na výstavě Vinex 2005, kde ve své kategorii obdrželi
za Veltlínské zelené slámové ročníku 2003 nejvyšší
ocenění.
VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Vinařství Líbal, s. r. o., tel.: +420 515 273 232, 736 225 204,
e-mail: info@vinolibal.com, www.vinolibal.com
Vinný sklep U Špalků, tel.: +420 515 273 241, 602 539 213,
e-mail: auto.zn@volny.cz
Vinařství U Rytířů, tel.: +420 605 269 463, 736 215 034,
e-mail: jan.rytir@eon.cz
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička • 4 pěstitelé vinné révy (69,9 ha vinic) •
Přehrada • Přírodní památka Pod Šibeničním kopcem •
Poutní místo Rybnice • Vodní tvrz – stojí ve středu obce,
později byla přestavěna na sýpku • Kostel Nejsvětější Trojice • Drobné sakrální stavby
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HRÁDEK
Hrádek se řadí mezi obce, v nichž vinohradnictví a vinařství spěje po svojí dočasné stagnaci
opět k lepšímu. Počátkem 90. let postihl místní vinařství útlum a velkou ránu mu navíc zasadily také kruté mrazy, po nichž většina vinic v katastru obce vymrzla. Po roce 2000 se však
vše změnilo – započalo se s integrovanou produkcí, změnila se technologie výroby vín.
Hrádek se opět dostal mezi vyspělé vinařské obce, o čemž se mohou turisté přesvědčit na
tradičních výstavách vín, kdy se počet vzorků blíží pěti stovkám. „Raritou hrádecké výstavy
je Slovák hrádecký s jeho charakteristickou chutí a vůní jahod,“ uvedl starosta obce.
Hrádek má dvě sklepní uličky – v blízkosti hřbitova a pak pod kostelem. Na viničních tratích
Vinohrady a Pustina, z nichž za nejkvalitnější vinaři považují Pustinu, jsou vysazovány nové
vinice. Vinařství opět zažívá svoji renesanci. „U nás se pěstuje hlavně Veltlínské zelené
a Muškát moravský,“ prozradil starosta. Vzorem pro budoucnost mohou být vinařství Ondřeje Kubici a Václava Patočky. Vinařská tradice, která se začala psát již v jedenáctém století,
má tak i po tisíci letech důstojné pokračovatele.

VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Vinný sklep – Ondřej Kubic, tel.: +420 608 638 874, e-mail: ondrej.kubic@tiscali.cz
Vinný sklep – Václav Patočka, tel.: +420 604 532 347, e-mail: ouhradek@volny.cz
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní uličky – pod kostelem, u hřbitova • 38 pěstitelů vinné révy (91,1 ha vinic) • Objekty vojenského opevnění, tzv. „řopíky“ • Kostel sv. Petra a Pavla v pozdně barokním slohu • Kaple sv.
Oldřicha: rotunda z poloviny 13. století • Kaple sv. Anežky České • Budova fary (první zmínka
z roku 1227) • Drobné sakrální stavby, sochy a sousoší
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JAROSLAVICE
Sedm lahví vína porostlého ušlechtilou plísní leží v archivním boxu
v hloubi vinného sklepa Znovínu Znojmo v Jaroslavicích. Toto víno odrůdy Modrý Portugal je raritou, která nemá v České republice obdoby
– pochází ze sklizně roku 1945. Na prodej již není, ale při poslední aukci
byla jedna láhev vydražena za sto tisíc korun. Sklepní ulička se nachází
v západní části obce podél silnice směrem na Znojmo, kde jsou starší
sklepy s lisovnami. Ty mladší, většinou z minulého století, jsou v lokalitě
Bažantnice. Mnohé z nich nabízejí pro návštěvníky příjemné posezení.
Gurmánským zážitkem je ochutnat pikantního jaroslavického kapra a zapíjet ho skvělým vínem z místní produkce.
Největším vinařským podnikem je v Jaroslavicích Znovín Znojmo – zdejší
provoz vyrábí červená vína a malé šarže bílých vín ze špičkových hroznů,
které se urodily na Znojemsku. Jeho sklepmistr Ladislav Mikulenčák si
cení vinnou révu z viniční trati Na vinicích (s dřívějším označením „V Motole“) a Veltlínské zelené se Svatovavřineckým označil za odrůdy typické
pro obec Jaroslavice.
VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Znovín Znojmo, a. s., sklepní hospodářství Jaroslavice, tel.: +420
515 275 213, 724 069 224, e-mail: znovin@znovin.cz, www.znovin.cz
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní uličky • 24 pěstitelů vinné révy (24,5
ha vinic) • Archiv vín s nejstaršími víny v České republice • Jaroslavické rybníky: Zámecký
rybník (190 ha), Horní rybník (59 ha) • Ptačí
oblast – Jaroslavické rybníky: soustava dvou
velkých a šesti malých rybníků a zbytek lužního lesa v okolí řeky Dyje.
Jaroslavické rybníky mají význam
především jako hnízdiště ptáků
a tahová zastávka • Zámek
a zámecký park • Pranýř z doby hrdelního práva • Kostel sv.
Jiljí • Drobné sakrální stavby,
sochy a sousoší

24

ZNOJMO – KONICE
Konice jsou nejmalebnější městskou částí Znojma, ležící na samé hranici Národního parku Podyjí. Mají sice jen jedinou
viniční tra, ale ta svou kvalitou a velikostí vydá za mnoho dalších. Kraví horu mezi Znojmem, Sedlešovicemi a Konicemi považují někteří vinařští odborníci za vůbec nejlepší ve Znojemské vinařské podoblasti, především pro odrůdu
Sauvignon a Ryzlink rýnský. Sklepní ulička se nachází na severovýchodním okraji obce,
další sklepy najdeme ve směru na Popické kopečky, jiné jsou v areálu obytných domů.
Skvělé vinice v neopakovatelných polohách dávají vynikající hrozny pro výrobu vín. Ta
z Konic jsou skutečně vyhlášená. Například zdejší vinař Jaroslav Hudeček získal na několika ročnících přehlídky vín zvané Znojemský košt celou řadu ocenění. Za Neuburgské, ročník 2000, výběr z hroznů obdržel ocenění Nejlepší víno v odrůdě, za Ryzlink
rýnský 2000, výběr z hroznů a Neuburské 2003, pozdní sběr obdržel prestižní ocenění
Nejlepší víno drobného pěstitele. „Podle mého názoru jsou Konice spojovány s voňavými odrůdami, např. Sauvignonem, vynikající je Ryzlink rýnský a nesmíme zapomenout
ani na Veltlínské zelené,“ uvedl Jaroslav Hudeček.
VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Vinný sklep Sealsﬁeld, tel.: +420 515 222 246
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička • 79 pěstitelů vinné révy (63 ha vinic) • Kostel sv. Jakuba Staršího • Vřesoviště
na Kraví hoře • Drobné sakrální stavby, sochy, sousoší

ZNOJMO – POPICE
Popice jsou místní částí města Znojma a leží na hranici Národního parku Podyjí. Mají
jedinou viniční tra Pod lesem, která se řadí mezi ty skutečně vynikající a dává skvělé
hrozny pro výrobu lahodných vín. Nejčetněji zastoupenou odrůdou je zde Müller - Thurgau následovaný Veltlínským zeleným. Ty obě jsou charakteristické i pro celou Znojemskou vinařskou podoblast a dávají vzhledem k podloží a klimatickým podmínkám
neopakovatelná vína. Sklepní ulička se nachází v jižní části obce. Většina vinařských
staveb v ní pochází z druhé poloviny 19. století a novodobými přestavbami zůstaly sklepy dosud téměř nedotčeny.
Popice jsou důležitým východiskem turistických tras do Národního parku Podyjí, a už
směrem k Hnanicím, kde se rozprostírají cenná vřesoviště a kde turista míjí znovu vybudovanou kapli Panny Marie Bolestné (postavena obcí v roce 1816, v polovině minulého
století zchátrala a v roce 1993 byla zrekonstruována), či na Sealsﬁeldův kámen, který
tak byl nazván na počest místního rodáka, spisovatele Karla Postla.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička • 14 pěstitelů vinnné révy (36,3 ha vinic) • Vřesoviště • Rodný dům spisovatele Charlese Sealsﬁelda (K. Postl) •
Sealsﬁeldův kámen: vyhlídka na řeku Dyji a okolní krajinu • Kostel sv. Zikmunda • Kaple Panny Marie Bolestné: poutní místo •
Fara Řádu křížovníku s červenou hvězdou • Drobné sakrální stavby, sochy
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BOHUTICE
Ve srovnání se současností měly Bohutice ještě počátkem minulého století podstatně více vinohradů, ovšem většina
pěstitelů si víno vyráběla jen pro svoji spotřebu. Jednou z největších pohrom vinařství se stal ve 20. letech révokaz,
který zničil drtivou většinu vinic v celé oblasti.
V současné době zažívá vinařství znovuzrození a kvalita vín vyvrací pověry o nevhodné okrajové oblasti. Kounický region, do kterého z vinařského
hlediska Bohutice patří, je známý především kvalitním červeným vínem. Ve
viničních tratích U sv. Michala, Jelendy a Olbramovická hora zaujímá Svatovavřinecké společně s Veltlínským zeleným největší plochu. Tyto odrůdy jsou
pro obec charakteristické, zajímavý je také Sauvignon se svojí nezaměnitelnou chutí a Ryzlink vlašský.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
39 pěstitelů vinné révy (6,9 ha vinic) • Přírodní památka U Michálka s vzácným
kosatcem skalním písečným • Zámek a zámecký park • Kostel Nanebevzetí Panny
Marie: zde působil František Sušil – spisovatel, sběratel národních písní a kaplan
olbramovicko-bohutický • Lurdská jeskyně – poutní místo • Sochy a sousoší

HODONICE
Tradice pěstování révy vinné a výroby vína je v Hodonicích velmi dlouhá a nikdy nebyla přerušena. Protože se však v katastru obce nachází pouze jediná viniční tra Vinohrady, hospodaří místní vinaři i na vinicích v sousedních
katastrech. O schopnostech zdejších vinařů svědčí mnoho úspěchů, které
získali na renomovaných soutěžích. Například specialista na Sauvignony Jiří
Barabáš získal na Grand Prix Vinex 2003 za svůj pozdní sběr této odrůdy třetí
místo. Vinné sklepy nejsou soustředěny do uličky, ale spíše rozesety po obci.
Za návštěvu stojí vinařství a vinný sklep rodiny Špillarů, kteří se řadí mezi
největší výrobce vín v obci.
VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Vinařství a vinný sklep U Špillarů, tel.: +420 737 329 649, fax: +420 515 234 965,
e-mail: uspillaru@centrum.cz, www.uspillaru.cz
Barabáš Jiří – Vinařství Hodonice, tel.: +420 515 248 145, 604 810 897,
e-mail: vinarstvi.barabas@quick.cz, www.vinarstvi.barabas.cz
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
20 pěstitelů vinné révy (3,4 ha vinic) • Cykloturistická základna Libera Club • Hnízdiště dropa velkého • Kostel sv. Jakuba •
Kaple Panny Marie • Drobné sakrální stavby, sochy a sousoší

