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HOSTĚRADICE
Hostěradice jsou obcí vyhlášenou vynikajícími viničními tratěmi: Volné pole,
Pod vyhlídkou, Weinperky, Pustina a Kokusové hory. I odborníci se často
přou, která z nich je skutečně ta nejlepší. Nejproslulejší je nepochybně Volné
pole, které je se svými asi 150 hektary rozlohy i největší viniční tratí na Znojemsku. Nejdelší řádky prý dosahují délky až čtyř kilometrů. Vinici obhospodařuje
ZEA Hostěradice, která však ve svém sklepě vyrábí jen nevelké množství vína
a většinu produkce hroznů prodává Znovínu Znojmo, jenž s víny z této polohy
slaví úspěchy na mnohých prestižních výstavách. Zajímavostí Hostěradic jsou
podzemní chodby tvořící malé bludiště, které však nejsou pro vinařské účely
využívány. Vznikly těžbou pod povrchem uloženého písku určeného ke stavebním účelům. Vinohradník a vinař Ivan Pigan považuje za charakteristickou
odrůdu pro obec Veltlínské zelené a Rulandské bílé, z modrých odrůd pak
Svatovařinecké.
VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
ZEA Hostěradice, tel.: +420 515 333 531, 607 927 216, e-mail: zea@mbox.zn.cz
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
6 pěstitelů vinné révy (155,6 ha vinic) • Chráněná krajinná oblast Stříbrný vrch
a Kaplička • Kostel sv. Kunhuty • Mariánský sloup: barokní sloup z roku 1728 •
Drobné sakrální stavby, sochy a sousoší

KOJETICE
Raritou Znojemské vinařské podoblasti je vinařská obec Kojetice se svou
viniční tratí Pod Sádkem, která je v podoblasti položena nejzápadněji a jako
jediná se nachází v okrese Třebíč, v kraji Vysočina. Podle starých záznamů
se zde sice víno pěstovalo již v dřívějších dobách, ale na tradici vinohradnictví tu bylo navázáno až poměrně nedávno. Pěstování révy v klimaticky náročnějších podmínkách je tady možné jen díky příznivé poloze viniční trati na
jižním svahu. Tříhektarová vinice je osázena převážně ranějšími a odolnými
odrůdami, které zaručují dozrání kvalitních hroznů. Avšak i přes nevýhodnou
nadmořskou výšku se zde daří vypěstovat i pozdní sběry. Jediným místním
producentem je Vinařské a kulturní centrum Sádek. Charakteristickou odrůdou je Muškát moravský.
VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Vinařské a kulturní centrum Sádek, tel.: +420 568 882 883, 724 305 010,
e-mail: info@vinohrady-sadek.cz, www.vinohrady-sadek.cz
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Naučná vinice • Zámek Sádek • Kaple sv. Václava • Drobné sakrální stavby
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KUCHAŘOVICE
První zmínka o Kuchařovicích pochází z roku 1220, ovšem archeologické
nálezy pazourkových nástrojů dokazují osídlení tohoto území již v období
mladého paleolitu. Kuchařovice mají tři viniční tratě (Kásperek, Pod křížem, U Božích muk), ta s nejvyšším hodnocením a současně nejrozsáhlejší je Kásperek, kde jsou vysazeny odrůdy Ryzlink rýnský a Ryzlink vlašský,
jež jsou pro tuto obec charakteristické.
Nad Kuchařovicemi, na návrší pojmenovaném Na Výhoně, je v provozu od
roku 1952 meteorologická stanice, která zpracovává a dodává informace
o počasí v této oblasti. Za příznivých podmínek jsou z tohoto místa vidět
rakouské Alpy. Kuchařovice jsou výchozím místem pro vycházky a výlety
do oblastí severně od Znojma.
VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Vinařství Hevera, tel.: +420 515 221 033, 776 107 321
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
13 pěstitelů vinné révy (9,5 ha vinic) • Meteorologická stanice • Naučná stezka Po památkách Napoleonova působení na Znojemsku • Kaple sv. Floriána •
Drobné sakrální stavby, sochy, kříže

MACKOVICE
V písemných dokladech jsou Mackovice vzpomínány již v roce 1228, kdy
byla obec přifařena k Rohoteři, která časem zanikla. Mackovice však přečkaly až do současnosti. Vinohradnictví a vinařství zde není zatím příliš
rozvinuté, obyvatelé si vyrábějí převážně víno pro svoji vlastní spotřebu.
V obci je asi půl hektaru vinic drobných vinařů, připravována je nová viniční tra Břežansko, avšak nebyla dosud osázena. Mackovice mají u silnice směrem na Břežany malou sklepní uličku, jejíž sklepní objekty jsou
postupně rekonstruovány. I když je odrůdová skladba révy vinné v obci
široká, za charakteristické odrůdy považuje starosta Karel Ondráček Portugalské modré a André.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička • Celek návsi • Objekt sýpky • Kostel Panny Marie • Starý hřbitov
• Drobné sakrální stavby, sochy
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MAŠOVICE
Mašovice jsou známé dlouhou historií místního osídlení, což dokládají cenné nálezy již z období pravěku. Nejstarší objevy, z šestého
tisíciletí př.n.l., prokazují přítomnost prvních zemědělců, lidu kultury
s lineární keramikou. Založení obce Mašovice se datuje k roku 1046,
první písemná zmínka o Mašovicích pochází z roku 1052. Pěstováním
vinné révy a následně výrobou vína se zabývají místní občané pouze
v malém rozsahu a převážně jen pro svoji spotřebu. Obec sice nemá
žádnou oﬁciální viniční tra, je však jedním z nemnoha výchozích míst
k lokalitě Šobes, jedné z nejznámějších vinic nejen na Znojemsku, ale
i v celé České republice. Obec je také nástupním místem pro cyklovýlety a pěší vycházky do Národního parku Podyjí a dotýká se jí i nově
vyznačená koňská stezka.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Archeologické naleziště v lokalitě Pšeničná • Ptačí oblast na území „mašovické střelnice“ (původní vojenský prostor), v ochranném pásmu NP Podyjí
• Přírodní památka Šafářka • Andělský mlýn • Kostel sv. Jana Křtitele •
Drobné sakrální stavby, sochy, kříže

OLEKSOVICEC
Osud Oleksovic byl v minulosti spojen s Louckým klášterem, jemuž obec
patřila, a to po celou dobu jeho existence – tedy od roku 1190 až po zrušení v roce 1784. Na městečko byly Oleksovice povýšeny v roce 1336.
Dnešní obec vznikla sloučením Oleksovic a Mšic. Oleksovice mají čtyři
viniční trati – Rusteny, Rajny, U lipky a U zámku, s převládající odrůdou
Müller - Thurgau. Ve viniční trati U lipky, nacházející se v těsném sousedství státní silnice z Pohořelic do Znojma, je mnoho mladých výsadeb, včetně například dříve na Znojemsku takřka nepěstované odrůdy Cabernet
Sauvignon, anebo běžněji se vyskytující odrůdy Rulandského modrého.
O vinice pečují Vinné sklepy Lechovice. Místní raritou je na říčce Skaličce
vybudovaná vodní nádrž, která se stala rájem vodních lyžařů.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička • 2 pěstitelé vinné révy (42 ha vinic) • Oleksovická mokřina
• Oleksovické vřesoviště • Kostel Nanebevzetí Panny Marie • Gotická kaple
s kostnicí • Drobné sakrální stavby, sochy, sousoší, kříže
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PROSIMĚŘICE
První písemný doklad o obci pochází ze září roku 1226, kdy král Otakar I. požádal louckého opata o výměnu vsi Kulchov za prosiměřický kostel a faru. Z toho
vyplývá, že Prosiměřice musely existovat již delší dobu před tímto datem. Velký
vliv na vinohradnictví a vinařství v obci měli, stejně jako na mnoha dalších místech současného Znojemska, premonstráti z Louckého kláštera. První písemný
doklad o vinařství je z roku 1544. Cenný nález dokumentů z věže prosiměřického kostela dokládá rozvinuté místní vinařství a vysokou kvalitu vín již v první
třetině 19. století. Sklepní ulička je u silnice směrem na Znojmo a zahrnuje dvě
desítky vinných sklepů, které jsou staré více jak 100 let. Viniční tra Vinohrady
na kopci mezi Prosiměřicemi a Těšeticemi byla v roce 2000 osázena 2 hektary
vinic. Nejvíce je zde zastoupeno Veltlínské zelené a Frankovka.
VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Vinařství Tvarůžek, e-mail: ouprosimerice@tiscali.cz
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička • 2 pěstitelé vinné révy (2,1 ha vinic) • Původní hřbitov s hlavním křížem z roku 1802 • Kostel sv. Jiljí • Pranýř (1794) • Drobné sakrální stavby, sochy

SLUP
V minulosti se obec nazývala Čule, v současné době jsou její součástí také Oleksovičky. V roce 1900 disponovala největší rozlohou vinic
v bývalém okrese Znojmo. Nyní má čtyři viniční trati (Kacperky, Dolní vinohrady, Lampelberg a Dívčí vrch), z nichž tři jsou zařazeny do
první, nejlepší kategorie. Sklepními uličkami se mohou pochlubit jak
Slup, tak i Oleksovičky. „U nás se daří především Veltlínskému a Ryzlinku vlašskému,“ konstatoval starosta Slupi František Jeleček.
Vedle tradice vína jsou místní raritou Slavnosti chleba, na něž se sjíždí
celá řada folklórních souborů. Konají se v okolí národní kulturní památky – historického renesančního mlýna, v němž se mohou návštěvníci seznámit s dříve tradiční výrobou mouky. Zajímavé zážitky nabízí
také malá pevnůstka – řopík, který je vybaven stejně, jak tomu bylo
v době mobilizace v roce 1938.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní uličky • 11 pěstitelů vinné révy (83 ha vinic) • Vodní mlýn: muzem
s expozicí vývoje mlynářské techniky • Objekt lehkého vojenské opevnění,
tzv. „řopík“ • Cykloterasa – zázemí pro cykloturisty • Kostel Panny Marie •
Drobné sakrální stavby, sochy
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STRACHOTICEC
Strachotice mají dlouhou vinařskou tradici. Jejich první osídlení pochází z 12.
století, na město byly povýšeny markrabětem Karlem v roce 1342. Obec má
dvě katastrální území – Strachotice a Micmanice, které se mohou pochlubit
zajímavou technickou památkou Dyjským mlýnským náhonem. Toto vodní
dílo vzniklo pravděpodobně ve 13. století a jedná se o jednu z nejstarších
vodních staveb na Moravě. Svým významem je srovnáváno se Zlatou stokou
na Třeboňsku. V 16. století byl náhon protažen přes Slup až do Jaroslavic,
kde napájí místní rybníky. Obec má tři viniční trati – Strachotický vrch, Dívčí
vrch a Lampelberg, z nichž nejznámější je posledně jmenovaný, kde se pěstuje hlavně Rulandské modré a Ryzlink rýnský. Sklepní ulička lemuje před
Strachoticemi silnici vedoucí od Znojma. Podle starostky Evy Vaculové je pro
Strachotice, kromě Veltlínského zeleného, charakteristickou odrůdou i Ryzlink vlašský.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička • 7 pěstitelů vinné révy (53,1 ha vinic) • Vodní mlýn v Micmanicích •
Mlýnský náhon • Kostel sv. Jiří • Drobné sakrální stavby, sochy, sousoší

TASOVICEC
Tasovice byly osídlovány již od starší doby kamenné, svědectví o kontinuitě
osídlení podávají archeologické nálezy z doby kultury popelnicových polí,
únětické kultury a z doby železné. První písemné doklady pocházejí z roku
1234. Nejvýznamnějším rodákem obce je bezesporu Klement Maria Hofbauer, řeholník, poustevník a kněz, který byl v roce 1888 prohlášen za blahoslaveného a v roce 1909 svatořečen. Tasovice mají tři viniční trati, největší
je Kamenný vrch, dalšími jsou Stará hora a Staré vinohrady. K velké rozloze
vinic patří samozřejmě i množství vinařů. Nejeden úspěch získalo za svá vína
např. Vinařství rodu Horáčků. Na XV. přehlídce vín Znojemské vinařské oblasti obdrželo titul za nejlepší víno v odrůdách Chardonay a Sauvignon.
VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Vinařství rodu Horáčků, tel.: +420 515 234 592, 606 313 960,
e-mail: obectasovice@tasovice.cz
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
11 pěstitelů vinné révy (103,6 ha vinic) • Přírodní památka Nad splavem • Kostel
sv. K. M. Hofbauera • Kostel Nanebevzetí Panny Marie • Budova fary • Drobné
sakrální stavby, sochy, sousoší
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TĚŠETICE
Těšetice existovaly již ve 13. století, což dokladuje darování místního
dvora Jindřicha z Dobelic Louckému klášteru v únoru roku 1260. Od
třicetileté války přežívala v poněmčené obci pouze česká menšina.
Z té doby pochází také údaj o vinicích, kterých bylo 144 měr, ovšem
starých a pustých. Poměrně málo údajů o obci najdeme v období od
17. do 19. století. V současné době jsou Těšetice známé díky místnímu ovocnářskému podniku Pomona, který se specializuje hlavně na
teplomilné odrůdy ovoce, včetně révy vinné. V katastru obce se nacházejí viniční trati Tři díly, Stará vinice a Nad královskou; za tradiční je
považována tra Tři díly, v níž zaujímá dominantní postavení Veltlínské
zelené, zajímavé je také velké zastoupení stolní odrůdy Prim.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička • 9 pěstitelů vinné révy (19,2 ha vinic) • Archeologické vykopávky: prehistorická osada • Kostel Nejsvětější Trojice • Sportovní areál
Královská vinice s golfovým hřištěm

TROSKOTOVICE
Troskotovice patří mezi nejstarší obce na Znojemsku: první písemná
zmínka pochází již z roku 1046. V polovině 16. století už jako městečko získává od pánů z Kunštátu peče a erb – černé trojčáří v bílém
poli je užíváno dodnes. Obec má zajímavě řešené náměstí, na němž
se nachází památkově chráněný dům číslo 159 s podloubím, který
pochází z konce 17. století. Vinné sklepy byly vybudovány v ulici za
kostelem a v některých místech jsou dokonce ve třech řadách za sebou. Tři viniční trati (U kapličky, Nad kostelem, Nad kolibů) pokrývají
plochu 55,3 ha. Místní vinař Josef Juriga míní, že pro Troskotovice je
charakteristické Veltlínské zelené, z modrých odrůd pak Svatovavřinecké a Zweigeltrebe. „Mám ve výsadbách také Blauburger a ten
mně vychází ze všech odrůd pro červená vína nejlépe,“ konstatoval
Juriga.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička • 5 pěstitelů vinné révy (55,3 ha vinic) • Dům „Pod víchou“
z konce 17. stol. • Archeologické vykopávky: rondel ze starší doby bronzové • Dolní rybník: přírodní rezervace s bohatou lužní ﬂorou a faunou •
Kostel sv. Václava • Drobné sakrální stavby
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TRSTĚNICE
Trstěnice jsou poprvé připomínány ve 13. století, ovšem
až do roku 1925 byly známy pod názvem Křtěnice.
Obec byla patrně největším sídlem novokřtěnců, kteří
žili v tzv. společných domech. Unikátní novokřtěnskou
stavbou je dům číslo 68 – na jeho trámech je uveden
letopočet 1612. Obec má jednu viniční tra pojmenovanou Pod Vysokou. „U nás se daří více odrůdám, typickou odrůdou pro obec se mi ale jeví Müller - Thurgau“,
sděluje zdejší vinař Zdeněk Vančura.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
9 pěstitelů vinné révy (7 ha vinic) • Pozůstatky sídel novokřtěnců • Kostel Povýšení sv. Kříže • Drobné sakrální stavby, sochy, kříže

VEDROVICE
Historici předpokládají, že obec existovala již ve 12. století, by první písemná zpráva pochází až z roku 1369. Obec byla a zůstala vždy česká,
přestože byla obklíčena německým živlem. Rody ve Vedrovicích jsou
často velice staré, na rozdíl od mnoha obcí Znojemska, kam obyvatelé
přibyli až po odsunu Němců po druhé světové válce. V katastru obce se
nacházejí dvě viniční trati, ale pouze na jedné, Staré hoře, jsou vysázeny
vinice. V obci není žádný velký vinařský podnik, vína vyrábí šest drobných vinařů. „U nás se daří hlavně Sauvignonu, Veltlínskému zelenému,
z modrých pak odrůdě André, přestože více se pěstuje Portugalské modré,“ uvedl místostarosta Jan Palutka. Nedaleko obce se nachází pásmo
skal – Čertova díra, kde se vyskytují ohrožené druhy rostlin. Na seznamu
kulturních památek je zapsáno větrné kolo s čerpadlem – chráněná technická památka, jehož montáž se uskutečnila v letech 1912–1914. Jedná
se o ojedinělý objekt svého druhu na jižní Moravě.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička • 5 pěstitelů vinné révy (15,2 ha vinic) • Archeologické vykopávky • Pásmo skal Čertova díra • Větrné kolo: technická památka (1912) •
Vojenská opevnění, tzv. „řopíky“ • Kostel sv. Kunhuty
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VIŠŇOVÉC
Višňové je stará vinařská obec, první písemná zmínka o ní pochází z roku 1234, doklad
o zdejším kostele je pak mladší o dvě desítky let. Zajímavou památkou je barokní zámek, který obklopuje velký park, jenž je i dendrologickou lahůdkou. Na jeho patnácti
hektarech je vysazena takřka stovka dřevin z celého světa, za nejcennější se považuje
jerlín japonský a velký libanonský cedr. Pěstování révy vinné má v místě dlouhou tradici,
která nebyla výrazně přerušena, a jíž se věnuje řada vinařů. Nejvýznamnější viniční tratí
je Nová hora, na které je vysazeno mimo jiné dnes již poměrně málo pěstované Neuburské. Největším vinařským podnikem je Vinařství rodu Saletů. Antonín Saleta se dlouho
rozmýšlel, než označil odrůdy typické pro obec: „Podle mě jsou zvláš zajímavé ty aromatické, zejména Müller - Thurgau, Pálava a Sauvignon“. Turisté jistě také rádi navštíví
nově otevřené multifunkční cykloturistické centrum spojené s příjemným zázemím.
VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Vinný sklep – Václav a Jiří Adámkovi, tel.: +420 515 339 514, 724 028 323,
e-mail: adamkovo.vinarstvi@seznam.cz
Vinařství rodu Saletů, tel.: +420 515 339 258, e-mail: obec.visnove@worldonline.cz
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
6 pěstitelů vinné révy (19,1 ha vinic) • Cyklopenzion – multifunkční sportovní a kulturní centrum • Zámek a zámecký park • Vodní nádrž Kréty • Větrné kolo • Kostel sv. Jana Křtitele
• Drobné sakrální stavby, sochy

ŽELETICEC
Želetice jsou skutečně malebnou obcí, vždy v rámci Jihomoravského kraje
získala nedávno titul „Vesnice roku“. První písemná zmínka o obci pochází
z roku 1320, kdy patřila olomouckému biskupství. Místní barokní zámek pochází z roku 1770 a za ním se rozprostírá nádherný park s rybníčkem. Každý
jistě zná písničku, ve které se zpívá, že generál Laudon jede přes vesnici. A tou
prý byly Želetice. Tvrzení není historicky doloženo, ale sochu v Želeticích tento
vojevůdce skutečně má. Zajímavostí obce je divadelní sál a aktivní ochotnický
soubor Želetín, který uvádí ročně několik nových her. V katastru obce je viniční
tra Frédy (dříve Čtvrtky), na níž se pěstuje vinná réva na 7,5 ha. Starosta obce
Miroslav Bazal označuje jako charakteristickou odrůdu pro Želetice Veltlínské
zelené. Největší plochy vinic obhospodařuje Agra Horní Dunajovice. Zajímavá
je sklepní ulička s devíti desítkami vinných sklepů, která se nachází na vinařské
stezce směrem na Morašice.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička • 1 pěstitel vinné révy (12,2 ha vinic) • Výroba ručního papíru v objektu
staré školy • Zámek, zámecký park, zámecký mlýn • Socha generála Laudona •
Hasičské muzeum • Kostel sv. Jakuba • Drobné sakrální stavby, sochy
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ZNOJMO – DERFLICE
Derflice jsou městskou částí, která je nejvíce vzdálená od
centra Znojma. Pěstování révy vinné zde mělo tradici, ale
v současné době se obec nemůže pochlubit žádnými většími
vinohrady. Staré dobré časy vinařství připomínají dvě malé
sklepní uličky – první je na pravé straně při vjezdu do obce u silnice od Znojma, další vlevo při výjezdu z Derﬂic. Vinohradnictví
se věnují místní obyvatelé v malém, vinohrady mají většinou
u svých domů. Podle mínění Anny Mertové se v této poloze daří
odrůdě Müller - Thurgau.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní uličky • Přírodní rezervace Kamenná hora • Drobné sakrální
stavby

ZNOJMO - HRADIŠTĚ
Městská čtvr oddělená od Znojma hlubokým údolím Gránického potoka je rájem pro archeology. V současné době se výzkumu věnují
studenti Masarykovy univerzity v Brně. Byla již zaznamenána celá
řada významných objevů, hlavně z doby Velkomoravské říše. Místní
vinaři rádi přirovnávají svoje vinice, položené na strmém svahu nad řekou Dyjí, k známějšímu Šobesu. Obě mají mnoho společného. Jejich
poloha dodává vínům zajímavou vůni i chu. Zdejší Veltlínské zelené
z viniční trati zvané Lajtny svojí chutí evokuje dokonce až Sauvignon.
Největší hradišský vinař Mojmír Vojtek tuto skutečnost potvrzuje: „Za
charakteristickou odrůdu Hradiště považuji právě Veltlínské zelené.“
VINAŘSTVÍ, VINNÝ SKLEP
Mojmír Vojtek, tel.: +420 515 220 688, e-mail: dejda01@seznam.cz
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
19 pěstitelů vinné révy (1,7 ha vinic) • Přírodní památka Červený rybníček
• Vyhlídka Králův stolec • Čertův mlýn • Studánka Samaritánka • Kostel
sv. Hippolyta • Klášter Řádu křížovníků s červenou hvězdou • Křížová cesta • Drobné sakrální stavby
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ZNOJMO – NAČERATICE
Načeratice byly po druhé světové válce osídleny českým obyvatelstvem,
každý nově příchozí dostal dům, záhumenek a sklep. Na katastru obce
se však žádná viniční tra nenachází, pouze jedna z nedalekých, Načeratický kopec, název obce alespoň připomíná. Malé vinohrady se nacházejí jen u rodinných domů a v obci ani není žádný velký producent
vína, jen malovýrobci, kteří vyrábějí vína pro sebe a své známé. Sklepní
ulička začíná v blízkosti náměstí a může se pochlubit krásnými, často velkými sklepy, z nichž jeden je dokonce křížový. Zdejší vinař Karel
Kuklík potvrzuje, že nejvíce se zde pěstuje Veltlínské zelené a Müller
- Thurgau, ale nejlepší je podle jeho slov Ryzlink rýnský.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní ulička • Přírodní památky Načeratický kopec a Střebovský kopec •
Kostel Panny Marie Bolestné • Drobné sakrální stavby

ZNOJMO – OBLEKOVICE
Oblekovice jsou městskou čtvrtí Znojma nacházející se na jeho jižním
okraji. Mají jednu viniční tra – Načeratický kopec, s rozlohou 60 hektarů. Nejvíce jsou zde zastoupeny odrůdy Svatovavřinecké a Veltlínské zelené. Převážnou část vinic obhospodařuje Agrodružstvo Nový
Šaldorf a Vinea Znojmo. Svoji pobočku zde má Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský. Právě ve vinicích na Načeratickém kopci probíhají zkoušky nových odrůd révy vinné, jež přihlašují šlechtitelé
z celé České republiky. Pro vinohradníky, vinaře i laickou veřejnost se
tu také každoročně na podzim konají v době dozrávání hroznů „dny
otevřených dveří“. Na nich si mohou zájemci pod vedením odborníků
prohlédnout nová šlechtění či klony a navíc i ochutnat z nich vyrobená vína tamním sklepním hospodářstvím. Sklepní uličky jsou situovány přímo pod Načeratickým kopcem a také v polích pod silnicí ze
Znojma na Jaroslavice.
ZAJÍMAVOSTI, TURISTICKÉ CÍLE
Sklepní uličky • 28 pěstitelů vinné révy (62,3 ha vinic) • Naučná stezka
Po památkách Napoleonova působení na Znojemsku • Mlýnský náhon •
Letiště • Drobné sakrální stavby
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DALŠÍ

TIPY NA VÝLET

Znojmo (www.znojmocity.cz) • Národní park Podyjí (www.nppodyji.cz)
Vranovsko, Vranovská přehrada (www.vranov-region.cz) • Moravský Krumlov (www.mkrumlov.cz)
Mikroregion Hrušovansko (www.hrusovansko.cz) • Retzerland, Rakousko (www.retzer-land.at)

HRANIČNÍ

PŘECHODY NA

ZNOJEMSKU

Místo

Druh

Provozní doba

Hevlín – Laa an der Thaya

silniční

00.00 – 24.00

Hatě – Kleinhaugsdorf

silniční

00.00 – 24.00

Šatov – Retz

železniční

00.00 – 24.00

Hnanice – Mitterretzbach

silniční

06.00 – 22.00

Vratěnín – Drosendorf

silniční

06.00 – 22.00

TURISTICKÉ

HRANIČNÍ PŘECHODY NA ZNOJEMSKU

Určená místa na turistických
stezkách

Rozsah užívání

Provozní doba

Podmyče – Felling

pěší, cyklisté, lyžaři

1.4. – 31.10. od 6.00 do 22.00
1.11. – 31.3. od 8.00 do 20.00

Čížov – Hardegg

pěší, cyklisté, lyžaři

1.4. – 31.10. od 6.00 do 22.00
1.11. – 31.3. od 8.00 do 20.00

Hnanice – Mitterretzbach/Heiliger
Stein

pěší, cyklisté, lyžaři

1.4. – 31.10. od 6.00 do 22.00
1.11. – 31.3. od 8.00 do 20.00

Stálky – Heinrichsreith

pěší, cyklisté, lyžaři, jezdci na koních

1.4. – 31.10. od 6.00 do 22.00
1.11. – 31.3. od 8.00 do 20.00

Šafov – Langau

pěší, cyklisté, lyžaři, jezdci na koních

1.4. – 31.10. od 6.00 do 22.00
1.11. – 31.3. od 8.00 do 20.00

Jaroslavice – Seefeld/Kadolz

pěší, cyklisté, lyžaři, jezdci na
koních, motocykly do 50 ccm

1.4. – 31.10. od 8.00 do 20.00

