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Znojemskem s Vinobusem
15 zastávek | 66 kilometrů | 19 vinařství 

Krásy Znojma a přilehlých obcí, výhled na vinice, 
ochutnávky vín – a spousta dalšího.
Díky Vinobusu budete moci jednoduše zavítat ze samotného 
centra Znojma do různých sklepů a vinařství na Znojemsku, 
aniž byste museli řešit, jak se dopravíte tam i zpět. Můžete si 
prohlédnout krásné vinice, pokochat se přírodou Národního 
parku Podyjí, navštívit Loucký klášter či podniknout spoustu 
dalších zajímavých věcí v blízkosti zastávek Vinobusu.
Nosič na kola je samozřejmostí. 

Autobus s kapacitou 32 míst a přívěsem na dvacet kol, který se 
třikrát denně vydá na trasu dlouhou necelých sedmdesát kilo-
metrů a cestou patnáctkrát zastaví – to je speciální Vinobus, 
společný projekt spolku VOC Znojmo. Projekt je realizován 
za podpory Jihomoravského kraje, města Znojma, okolních 
obcí a Vinařského fondu ČR.
Poprvé se s ním lidé projeli při Znojemském historickém vino-
braní 2015, plnou sezonu zahájil v dubnu 2016.
Vinobus na  své trase objíždí řadu zajímavých vinařských 
lokalit – vinice, sklepní uličky, vinařství a vinné sklepy i místa, 
odkud se můžete vydat na výlet na kole. Pro návštěvníky 
Znojemska je to způsob, jak se vyhnout problémům s nulovou 
tolerancí alkoholu za volantem nebo na kole. Můžete si vybrat 
pouhé projetí trasy s průvodcem, ale také můžete kdekoliv vy-
stoupit, projít si vybrané místo, ochutnat vína a počkat na další 
spoj, případně se dál vydat po některé z cyklostezek.

1. DV Promotion s.r.o. 
www.dobravinice.cz

9. VINAŘSTVÍ WALDBERG 
VRBOVEC s.r.o. 

www.waldberg.cz

11. VINO HORT, s.r.o. 
www.vinohort.cz

13. ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 
www.znovin.cz

14. Vinařství Sádek, s.r.o. 
www.vinarstvi-sadek.cz

15. VINICE – HNANICE, s.r.o. 
www.vinice-hnanice.cz

16. Vinařství HANZEL, s.r.o.
www.vinarstvihanzel.cz

17. Arte Vini spol. s.r.o. 
www.artevini.cz

18. Josef Kořínek 
www.josef-korinek.cz

19. AMPELOS, 
ŠSV ZNOJMO, s.r.o.

www.ampelos.cz

10. Vinné sklepy Lechovice, 
spol. s r.o. 

www.vslechovice.cz

12. Zemědělské družstvo 
Hodonice 

www.zdhodonice.cz

4. Vinařství 
Trávníček & Kořínek  

www.vinarstvikorinek.cz

5. VÍNO VANĚK s.r.o. 
tel.: 603 324 194, 604 566 175

6. Vinařství LAHOFER, a.s. 
www.lahofer.cz

7. Vinařství Líbal, s.r.o. 
www.vinolibal.cz

2. Ing. Josef Dobrovolný 
Vinný sklep 

www.vinarstvi-dobrovolny.cz

3. Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. 
www.pialek.cz

8. Vinařství rodiny 
Špalkovy, s.r.o. www.saler.cz



O VOC Znojmo Jízdní řády Vinobusu

VOC Znojmo – první apelační systém v Česku
Znojemská vinařská podoblast zavedla první apelační systém 
v České republice – VOC Znojmo, vína originální certifi kace. 
Jde o vína ze tří nejtypičtějších odrůd Znojemska: Sauvignonu, 
Ryzlinku rýnského a Veltlínského zeleného, z vybraných vinic, 
z hroznů s deklarovaným původem, s typickou vůní a chutí. 
Pro zařazení vín do systému VOC musí vinaři splnit řadu dů-
ležitých podmínek. Výnos například nesmí překročit 2,5 kg 
hroznů na keř, chuťové vlastnosti nesmí být zastřeny sudy 
typu barrique, vysokým zbytkovým cukrem, vyšším alkoholem 
než 13,9 % ani dlouhým ležením na kvasničných kalech. Nový 
ročník vín VOC Znojmo se představuje každý rok v květnu 
na Festivalu vína VOC Znojmo, ochutnat je můžete také při 
Znojemském historickém vinobraní a dalších společenských 
a gastronomických akcích a festivalech.
Jak vína VOC Znojmo poznáte? 
Nejdůležitějším značením, podle něhož identifi kujete každou 
láhev, je páska kolem hrdla. 
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Mapa tras Vinobusu

SEZNAM ZASTÁVEK 
VINOBUSU
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Loucký klášter, Znojmo 
– ZNOVÍN
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Informační centrum VOC Znojmo ve Vlkově věži
Vlkova věž je nejlépe dochovaná 
a  také nejmohutnější hranolová 
věž někdejších znojemských hra-
deb. Byla postavena ve 13. století 
jako součást obranného systému 
Dolní brány, kudy do města vedla 
hlavní cesta z jihu. 
Dnes tu najdete Informační centrum 
VOC Znojmo s nabídkou informač-
ních materiálů o vinařství na Zno-
jemsku a samozřejmě s možností 
degustací vín i  jejich prodejem. 
Vína VOC Znojmo můžete ochutnat 
buď v přízemí věže ze speciálního 
vinného baru, anebo přímo na věži. 
Můžete si tak obejít vyhlídkový 
ochoz se sklenkou v  ruce a  užít 
si nejenom víno, ale i  vyhlídku 
na Znojmo a jeho okolí. 

Věž je 32 metrů vysoká a na dřevěný ochoz vede pohodlné 
schodiště se 123 schody – ideální tip pro ty, kdo by se rádi 
podívali na Znojmo z ptačí perspektivy, ale odradí je počet 
a příkrost schodů na radniční věži.

5 znojemských NEJ, která byste měli vidět
Radniční věž – téměř 80 m vysoká královna středověkého 
města se dvěma ochozy a osmi věžičkami na nárožích, posta-
vená v polovině 15. století stavitelem Mikulášem ze Sedlešovic 
jako hlavní pozorovatelna a ústřední bod obranného systému 
Znojma. Na ochoz, z něhož uvidíte celé město i široké okolí, 
vede 162 poměrně strmých schodů, v závěrečné části vás čeká 
úzké točité schodiště. 

1 Infocentrum VOC Znojmo 
Vlkova věž Znojmo

•  Vinotéka Vinných sklepů Lechovice na Dolní České
•   Ochutnávkový stánek Vinařství LAHOFER na Rajské 

vinici
• Vinotéka Hotelu LAHOFER
• Prodejna ZNOVÍNU ZNOJMO na Horní České
•   Vína VOC Znojmo koupíte a ochutnáte rovněž ve vino-

téce na Jezuitské
•   Objednat si můžete večerní prohlídku s ochutnávkou 

od společnosti NAVAJN.

Vína členů VOC Znojmo ochutnáte například zde:

Znojemský hrad a  rotunda Panny Marie a  sv. Kateřiny 
– někdejší sídlo přemyslovských knížat s nejvzácnější památ-
kou Znojma, románskou 
rotundou s  dochovanou 
freskovou výzdobou z konce 
11. století. Hrad slouží Jiho-
moravskému muzeu, k pro-
hlídce zve stálá expozice 
Z dějin Znojemska, lapidá-
rium a hradní podzemí.
Kostel sv. Mikuláše – go-
tická dominanta města Znojma. Z bohatého vnitřního vybavení 
zaujme návštěvníky zejména kazatelna s tvarem zeměkoule.
Svatováclavská dvojkaple – pozoruhodná pozdně gotická 
dvoupatrová kaple s unikátní gotickou krouženou klenbou 
slouží pro pořádání výstav a koncertů. Z venkovního ochozu se 
otvírá vyhlídka do údolí řeky Dyje.
Zn oj e m s ké p o d z e m í  –  p ř ib l i ž n ě  25  k m d l o u hý l a -
b y r i n t  p o d z e m n í c h  c h o d e b ,  b u d o v a n ý  o d   13 .  d o 
17. století, patří k nejrozsáhlejším v Evropě. V expozici Tajemné 

podzemí uvidíte alchy-
mistickou dílnu, postavy 
z  městsk ých pověstí , 
skřety a další strašidelné 
prvky, pro odvážné ná-
vštěvníky jsou určeny 
adrenalinové trasy úz-
kými chodbami, vodou 
a blátem. 

WC | veřejné u Radniční věže a na Horním náměstí

Turistické informační centrum
Obroková ul. 10, 669 02 Znojmo, tic@znojemskabeseda.cz



Vinařství na Znojemsku
Znojemská podoblast je jednou ze čtyř podoblastí vinař-
ské oblasti Morava. Zahrnuje celkem 3  530 hektarů vinic 
a 91 vinařských obcí. Pro Znojemsko jsou typická především 
bílá aromatická vína odrůd Sauvignon, Ryzlink rýnský a Velt-
línské zelené, hojně rozšířené jsou i odrůdy Müller Thurgau, 
Rulandské bílé, šedé i modré či Pálava. Podíl modrých odrůd 
je menší, pověstné jsou zejména Svatovavřinecké a Frankovka 
z okolí Dolních Kounic a Moravských Bránic.
Středověké tradice připomíná každoroční Znojemské histo-
rické vinobraní, několikadenní slavnost s jarmarky, rytířskými 
turnaji a velkolepým kostýmovaným průvodem. 
Znojemská vinařská podoblast také jako první v České repub-
lice zavedla apelační systém VOC. Tuto značku nesou jen vína 
ze tří nejtypičtějších odrůd Znojemska: Sauvignonu, Ryzlinku 
rýnského a Veltlínského zeleného a na trh každoročně vstupují 
8. května, v rámci Festivalu vín VOC Znojmo.

Projížďka Znojmem s turistickým vyhlídkovým vláčkem
Nádraží Českých drah 
ve Znojmě je jednou 
ze zastávek vyhlíd-
kového vláčku, který 
od  začátku k větna 
až do konce září ně-
kolikrát denně pro-
jíždí nejzajímavějšími 
částmi královského 
města Znojma. Pro-
jedete středověkými 

uličkami i náměstími, uvidíte významné stavební památky 
a pokocháte se pohledy na město z údolí Dyje. Za pár hodin 
stihnete to, na co by vám jinak nestačil ani celý den.

2 Nádraží ČD Znojmo

Nastoupit můžete na kterékoli z devíti zastávek a na kterékoli 
z nich můžete okružní jízdu přerušit a pak, s označeným lístkem, 
zase do vláčku nastoupit – samozřejmě pokud bude volné místo.
Vláček má cestou tři delší zastávky: asi 20 minut stojí 
u Louckého kláštera, Městské plovárny a Návštěvnického cen-
tra vinařské společnosti Znovín Znojmo, jednoho z členů sdru-
žení spolku VOC Znojmo. Druhá, asi desetiminutová zastávka, 
je u kostela sv. Mikuláše, odkud se otevírají pěkné pohledy 
do údolí řeky, na znojemský hrad a další dominanty města. 
Třetí, také desetiminutová zastávka, je na hradním nádvoří, 
kde můžete zblízka obdivovat rotundu sv. Kateřiny, hrad a další 
skvostné pohledy na Znojmo. Vláček je vybaven 
ledničkou a na všech zastávkách se můžete občer-
stvit vínem ze Znovínu.
Souprava má dva vagony s celkovou kapacitou 
64 míst.

Železniční viadukt přes údolí Dyje – Znojmo, Šatov, Vídeň
Údolí řeky Dyje mezi Kraví 
horou a Znojmem se stalo 
pro projektanty bývalé Se-
verozápadní dráhy velkou 
výzvou. Výsledkem byl nej-
větší most na trati, posta-
vený podle projektu J. Brika, 
viadukt s horní mostovkou 
tvořenou spojitým příhra-
dovým nosníkem, ukotvený 
ve  dvou krajních pilířích 
v náspech na svazích údolí 
a podepřený třemi kamen-
nými sloupy. Kámen pochá-

zel z kamenolomu ve Vlčí rokli za Hradištěm.
První vlak s cestujícími přejel po 220 metrů dlouhém a 48 metrů 
vysokém mostě dne 1. listopadu 1871 a díky úžasnému pohledu 
na město se vyjížďky staly skutečnou senzací.
Most, který je dominantou panoramatu Znojma od jihu, zažil 
dobu největší slávy společně s celou Severozápadní dráhou 
mezi lety 1871 až 1914, kdy přes Znojmo denně projelo zhruba 
čtyřicet vlakových souprav včetně rychlíků z Vídně do Berlína 
a zpět. Původní památkově chráněná železná nýtovaná kon-
strukce byla snesena a vyměněna roku 1992.

WC | budova nádraží Českých drah



Loucký klášter
Bývalý premonstrátský klášter v Louce, po rakouském Melku 
druhý největší klášter v Dolním Rakousku a na jižní Moravě, byl 
šest set let centrem duchovního, hospodářského i uměleckého 
života na Znojemsku. Roku 1190 jej založil znojemský kníže 
Konrád Otta se svou matkou Marií.
V 18. století byla zahájena rozsáhlá barokní přestavba, jejímž 
výsledkem měl být velkolepý komplex čtyř monumentálních 
křídel, z nichž měl na západní straně vystupovat chrám s ko-
pulí. Podle alegorického konceptu theatrum mundi měla ma-
lířská a sochařská výzdoba čtyř křídel odpovídat jednotlivým 
světovým stranám a čtyřem živlům.
Z původních plánů nakonec byly postaveny pouhé tři osminy. 
Defi nitivní konec nastal 29. července 1784, kdy klášter v Louce 
zrušil císař Josef II. Obrovský komplex byl od té doby využíván 
všelijak; byla tu továrna na tabák, po bitvě u Slavkova roku 1805 
francouzský polní špitál, dočasně sem byla přeložena vídeňská 
vojenská Ženijní akademie a nakonec od roku 1869 byl klášter 
využíván jako kasárna. Od roku 1990, kdy armáda odešla, hledá 
Znojmo pro klášter nové využití.

Návštěvnické centrum a prohlídky Louckého kláštera
Současné dění v Louckém klášteře je úzce propojeno se společ-
ností Znovín Znojmo. K prohlídce zve Návštěvnické centrum, 
obrazová galerie, bednářské a vinařské muzeum, prodejna vín 
a řada dalších zajímavostí. 
Návštěvnické centrum Znovínu Znojmo sídlí v přízemí kláštera. 
Můžete tu ochutnat několik vzorků vín a získat informace nejen 
o Vinařském turistickém programu, ale i o provozu Moravského 
sklípku v Šatově, o ochutnávkách vín ve stáncích na vinici Šo-
bes a na vinici v Havraníkách, v části Křížového sklepa v Přímě-
ticích a ve znojemském podzemí.
Prohlídka Louckého kláštera zahrnuje přivítání v Návštěvnic-
kém centrum, návštěvu obrazové galerie, románské krypty, 

3 Loucký klášter, Znojmo 
– ZNOVÍN

bednářského a vinařského muzea, štukových sálů, klášterních 
sklepů a ochutnávku vína. Každý návštěvník získá stylový suve-
nýr – „koštovačku“, pro dětské hosty jsou připraveny speciální 
dárky. Prohlídka trvá asi 90 minut.

Klášterní sklepy
Louckému k lášteru 
po dlouhá staletí pa-
třila více než pětina 
z  celkové výměry vi-
nohradů na Znojem-
sku. Sklepy sloužily jak 
k ukládání vín z vlast-
ních vinic, tak k uklá-
dání desátků z  vinic 
poddanských. Podobně jako nyní vypadaly patrně už během 
17. a 18. století, ale jsou nepochybně starší; například na ka-
menném překladu nad vchodem do jednoho ze sklepů pod 
nádvořím je vytesán letopočet 1577.
Staré sklepy tvoří tři chodby ve tvaru písmene U, rozdělené 
nosnou zdí vždy na dvě souběžné chodby o nestejné šířce. 
Vzájemně jsou propojeny asi dvaceti průchody. Dvě nejdelší 
sklepní chodby jsou asi 120 m dlouhé, širší chodba měří 
asi 6,3 m, užší 3,3 m. Výška všech chodeb je přibližně 4,1 m. 
Sklepy zřejmě mají více pater a pod klášterem vedou také 
podzemní chodby z konce 14. století. Tajné vstupy do chodeb, 
které řeholníkům nabízely úkryt v dobách ohrožení, vedly 
přes klášterní studny. 

Městská plovárna Louka
V  těsné b l íz-
kosti Louckého 
k l á š t e r a  s e 
nachází Měst-
sk á p lovárna 
Louka. Hlavní 
vstup je z Mel-
kusov y ulice, 
k a p a c i t a  j e 
2 450 návštěv-
níků. Plovárna 

je podobně jako vyhlídkový vláček v provozu od května do září.
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Vinařské obce Nový Šaldorf a Sedlešovice
Známé vinařské obce jižně od Znojma vznikly krátce po založení 
Louckého kláštera v roce 1190 u brodů přes řeku Dyji. Obyvatelé 
Starého i Nového Šaldorfu (Neu Schallersdorf) a Sedlešovic (Edel-
spitz) byli německé národnosti; právě oni přinesli do této oblasti 
révu vinnou, osázeli nedalekou slavnou viniční trať Kraví horu 
a v průběhu šesti století vykopali více než dvě stovky vinných 
sklepů. Osídlenci, kteří přišli po odsunu původních obyvatel v roce 
1945 z oblastí, kde se réva vinná nepěstovala, mohli i při nejlepší 
vůli jen těžko navázat na zhroucené několikasetleté vinařské tra-
dice. Teprve po roce 1989, po čtyřiceti letech násilné, socialistické 
kolektivizace, se začalo místní vinařství probouzet a vzkvétat.
Viniční tratě Kraví hora, Nad sklepy a Na dolině zahrnují při-
bližně 200 hektarů vinic.
 
Modré sklepy
Sklepní ulička v Novém Šal-
dorfu-Sedlešovicích s přibližně 
200 sklepy je jednou z největ-
ších a nejmalebnějších na Zno-
jemsku. Jedná se spíše o areál 
sklepů, než o klasickou sklepní 
uličku, zvaný Modré sklepy (německy Blaue Keller). Název dal 
místním sklepům zvláštní pískovec, prostoupený vrstvami s obsa-
hem jílu modrošedé barvy. Na denním světle má barvu blankytně 
modré oblohy, dokonce i plíseň na stěnách zdejších sklepů má 
nádech kobaltové modři. Sklepy jsou samonosné, tedy nevyzdí-
vané, případně kvelbené jen zčásti; chodby mají často tvar gotické 
klenby s charakteristickým lomeným obloukem, který brání jejich 
zborcení. Mnohé sklepy jsou desítky metrů dlouhé a rozkládají se 
v několika poschodích nad sebou. Zvláštností jsou lisovny, spo-
jené po dvou k sobě, kdy každá má vlastní vchod, sklep i lis.
V areálu najdete několik restaurací a penzionů, od května 
do října bývá otevřený alespoň jeden vinný sklep, kde ochut-
náte kvalitní místní víno. 

4 Nový Šaldorf
Modré sklepy – parkoviště DV Promotion

Společnost hospodařící na 19 ha vinic pěstuje hrozny v sou-
ladu s přírodou, ošetřuje je na bio-minerální bázi, část vinic 
na principu integrované produkce. Práce s révou a hrozny 
probíhají ručně, výnos je přísně regulován pod 50 q na hek-
tar. Důležitým rysem je zrání vín v nových kvalitních dubo-
vých sudech barrique, bez použití konzervačních látek.
Odrůdy pro výrobu vín značky VOC Znojmo se pěstují 
ve vinici U svatého Urbana ve Vrbovci a ve vinici Pod Lesem 
v obci Popice. Vína jsou velice minerální a intenzivní.

Ing. Josef Dobrovolný – Vinný sklep
Vinařství má své počátky už v  roce 1965. Sklep, umís-
těný v komplexu Modrých sklepů v Novém Šaldorfu, se 
od  svých sousedů liší jednou zvláštností: jeho klenby 
připomínají gotické oblouky. Vinařství využívá moderní 
technologie, přibližně 80 % hroznů pochází z 16 ha vlastních 
vinic z viniční tratě Kraví hora. Tam se také pěstují odrůdy 
pro výrobu vín značky VOC Znojmo, využívá se rovněž vi-
nice Tři díly v obci Těšetice.

Vinařství Piálek & Jäger
Vinařství dvou kamarádů navazuje na rodinné tradice 
od padesátých let minulého století. Filozofií malého vi-
nařství je vyrábět co možná nejkvalitnější odrůdová vína 
ze znojemské vinařské podoblasti a to v malých šaržích 
kolem 3 tisíc lahví. Celková roční výroba je přibližně 40 000 
lahví. Vinařství nabízí jak širokou nabídku degustací 
především v degustačním sklepě v Novém Šaldorfu, tak 
zážitkovou gastronomii a propojení vín s dobrým jídlem.

Vinařství Špalek
Tradiční rodinné BIO vinařství klade důraz na kvalitu pěsto-
vání révy vinné a kvalitu výroby vína. Jako vůbec první vi-
nařství na Znojemsku zavedlo gravitační zpracování hroznů 
v novém, avšak historicky pojatém sklepě v Novém Šaldorfu.
Kromě tradičních bílých, růžových a červených vín vyrábí 
i vína speciální jako vína ledová, vína typu barrique, vína 
zrající na kvasnicích či vína likérová. Právě vína likérová 
jsou již od roku 1995 uváděna na trh pod názvem Víno 
Šaler a stala se stálicí mezi likérovými víny na českém trhu.

Vinařství Arte Vini
Vinařství bylo založeno v roce 2008 s cílem vyrábět vína 
výhradně z hroznů od renomovaných pěstitelů révy vinné. 
Soustředí se zejména na tradiční odrůdy – Veltlínské zelené, 
Rýnský ryzlink, Sauvignon, Zweigeltrebe a Frankovka. 
Cílem je nabídnout vína vycházející z moravské vinařské 
tradice, vína, která přinášejí radost pokaždé, když se jich 
napijete. Většina vín je zpracovávána v historickém klenu-
tém sklepě vyhloubeném v pískovcovém masivu.

Místní členové VOC Znojmo

WC | Vinařství Arte Vini v případě otevřeného sklepa



Vinařská obec Konice
Konitz, Conicz, Gonitz, Komitz, Kanic, Německé Konice, 
Německé Kounice či Waldberg – všechna tato jména ozna-
čují obec Konice, která vznikla zřejmě během 12. století při 
kolonizaci pohraničních území. Dominantou Konic je kostel 
sv. Jakuba z 19. století, sklepní ulička leží na severovýchodním 
okraji obce.

M e z i  Ko n i ce m i 
a   ve dl e jš í  o b cí 
Po p i ce  mů ž e te 
odbočit po  zna-
čených stezkách 
do romantického 
T r a u z n i c k é h o 
údolí; jeho ústí již 
leží na území Ná-
rodního parku Po-
dyjí. Údolí vás do-

vede k řece Dyji a znojemské přehradě, žlutě značená turistická 
trasa odtud vede po břehu až k přehradní hrázi ve Znojmě.
V těsné blízkosti kostela se nachází Vinný sklep Dobré Vinice 
Pod kraví horou. Od června do září je vám zde na objednávku 
k dispozici vinný bar, sklep pro 60 osob i kuchyně. 

Zavírání hory s Hroznovou kozou
V Konicích pořádá řadu akcí Spolek přátel Hroznové kozy – 
zarážení či zavírání hory vynášení hroznového kozla do vino-
hradu a další akce, spojené s Hroznovou kozou. Je to bytost 
z pradávných časů, ochranný bůžek, který v této oblasti Moravy 
a Rakouska chrání vinohrady, víno i vinaře. Hroznová koza 
s kozlem a kůzlaty symbolicky provází vinaře po celý rok.

5 Konice

Když se na konci léta slavnostně zavírají vinice, u kostela v Koni-
cích se světí nové hotařské kytice z třezalky, pelyňku a pupavy 
a pak se váží na hotařské tyče, zatímco staré kytice se pálí 
na okraji vinohradu. Hotařská tyč má chránit dozrávající hrozny 
před bouřemi a krupobitím. Střílí se do všech světových stran, 
hotaři složí hotařskou přísahu a přítomní se pomodlí k patro-
novi vinařů sv. Urbanovi.
Vztyčením hotařských znamení se hora uzavírá a  je zakázán 
vstup do vinic, aby 
kozí rodina v  čele 
s Hroznovou kozou 
mohla v  klidu do-
končit svou práci. 
Mladé kozičky plní 
b o b u l e  h r o z n ů 
s l a d k ý m  h r oz n o -
vým mlékem, kozel 
s kozlíky zase masí-
rují slupky, aby byly 
jemné a tenké, a Hroznová koza dává pozor, aby všechno do-
zrálo k plné vinařově spokojenosti.
Její role nekončí ani po sklizni. Mezi vinobraním a sv. Marti-
nem bývalo zvykem obdarovat přátele a sousedy symbolic-
kou hroznovou kozou, často spletenou ze starých révových 
prutů, aby do domu přinesla zdraví a štěstí. Na  jaře se pak 
„znovuzrozená“ hroznová koza či kozel symbolicky vrací 
do vinohradu, kde se opět setkává se svou rodinou.

Králův stolec a Trauznický mlýn
V lesích Národního parku Podyjí severozápadně od Konic stojí 
vysoko na příkrém skalním svahu nad údolím řeky Dyje dřevěný 
altán zvaný Králův stolec. Pod ním hluboko v údolí stával před 
napuštěním Znojemské přehrady Čekanovický (Trauznický) 
mlýn s mostem, který zkracoval cestu z Rakous na Moravu. Roku 
1931 byl mlýn přestavěn v moderní, dálkově ovládanou vodní 
elektrárnu s restaurací a penzionem, ale později v 60. letech byl 
kvůli stavbě přehrady zbourán a srovnán se zemí.
Pokud je nízká hladina vody, dodnes můžete z Králova stolce 
vidět jak obrysy někdejšího Trauznického mlýna, tak zbytky 
mostních pilířů. Vyhlídkový altán na Králově stolci stojí od roku 
1922, na protějším břehu jsou patrná suťová pole pod Sealsfi el-
dovým kamenem.
Ke Královu stolci se dostanete po značených stezkách ze zno-
jemského Hradiště anebo z Mašovic.



Vinařská obec Popice
První zmínka o Popicích pochází z  roku 1252, kdy je obec 
uvedena jako majetek Rytířského řádu Křížovníků s červe-
nou hvězdou z Hradiště u Znojma. Dominantou je kostel sv. 
Zikmunda, založený patrně v druhé polovině 13. století. Malá 
a malebná vesnice je jednou z mála v okolí, jejíž vzhled nepo-
škodila poválečná výstavba nevhodných obytných a rodinných 
domů a objektů občanského vybavení. 
Z Popic pocházel Řehoř Lambeck, předposlední opat Louckého 
kláštera, a Karl Postl, spisovatel známý pod pseudonymem 
Charles Sealsfi eld. V Popicích můžete navštívit jeho rodný dům.
Převážná většina vinných sklepů je vykopána v pískovci a novo-
dobé přestavby se jich naštěstí téměř nedotkly. Některé uličky 
lemují sklepy s kamenným předsklepím a mohutné vinařské 
stodoly, pocházející zejména z druhé poloviny 19. století. 

Spisovatel a dobrodruh Charles Sealsfi eld 
a jeho rodný dům v Popicích

Od roku 2013 můžete navštívit restau-
rovaný rodný dům spisovatele Char-
lese Selsfi elda. Karl Postl (1793–1864), 
syn místního rychtáře, vystudoval 
znojemské gymnázium a po absolu-
toriu fi losofi e a teologie na univerzitě 
v Praze byl vysvěcen na kněze a stal 
se sekretářem Rytířského řádu Křížov-
níků s  červenou hvězdou. Politické 

důvody jej roku 1822 donutily emigrovat do USA. Pseudonym 
Charles Sealsfi eld si vybral podle jména pozemku Siegefeld 
v Popicích, kde jeho rodiče pěstovali révu vinnou.

6 Popice – rodný dům
Charlese Sealsfi elda

V Americe se Sealsfi eld usadil v New Orleans a vystřídal různé 
profese; stal se majitelem bavlníkových plantáží, obchodníkem 
s bavlnou a novinářem, zároveň psal dobrodružné a dějově 
bohaté příběhy ze života přistěhovalců. Známá jsou jeho díla 
Obrazy ze života obou polokoulí, Rakousko jaké je i  román 
Tokeah aneb Bílá růže, který vypráví o boji indiánů za jejich 
práva. Ten poprvé vyšel v roce 1828 s předmluvou amerického 
prezidenta Jeff ersona. Sealsfi eld se stal rovněž autorem řady 
knih o indiánech, jimiž se později inspiroval spisovatel Karel 
May v románech o náčelníku Vinnetouovi.
Roku 1832 se Sealsfield vrátil do Evropy a zakotvil ve Švý-
carsku, kde dožil svůj život sice v pohodlí, ale osaměle. Až 
do smrti své skutečné jméno pečlivě tajil a  teprve v závěti 
prozradil, kdo se skrývá pod pseudonymem Sealsfi eld. Právě 
proto získal již za svého života přezdívku hrabě Monte Christo 
literárních dějin.
Muzeum v rodném domě je otevřené od dubna do června 
a v září o víkendech, v červenci a srpnu denně mimo pondělí, 
jindy po telefonické domluvě.

Sealsfi eldův kámen
Z  oblíbeného 
místa spisova-
tele Charlese 
Sealsf ielda se 
otevírá jedna 
z   nejk rásněj -
ších v yhlídek 
do  Národního 
parku Podyjí . 
Ze skalnatého 
o s t r o h u ,  kd e 
údajně spisova-
tel rád sedával 
a meditoval, uvidíte meandrující Dyji zaříznutou do hlubokého 
kaňonu, vyhlídku Králův stolec s altánem a pod ním ústí Mašo-
vického neboli Mločího potoka. Spatříte také výraznou kolmou 
skalní stěnu zvanou Býčí skála. Právě u ní měla vzniknout hráz 
další přehrady, jejíž vody by zatopily údolí Dyje včetně vinice 
Šobes až po rakouský Hardegg a nenávratně by tak zničily 
jedinečný říční ekosystém Dyje. Projekt, plánovaný v 70. letech 
minulého století, naštěstí nebyl nikdy naplněn.
Z Popic vás k vyhlídce dovede zeleně značená turistická trasa. 



Vinařská obec Havraníky
První zmínka o  Ha-
vraní kách pochází 
z   r o k u  12 29,  r o k u 
1269 je obec uváděna 
jako součást majetku 
premons trát ského 
k l á š t e r a  v   L o u c e 
u  Znojma. Současný 
kostel sv. Linharta, 
vysvěcený roku 1816, 
stojí na místě původní 

kaple, která s rokem založení 1220 byla údajně starší než sa-
motné město Znojmo. Dalšími památkami v obci jsou barokní 
sochy u kostela a na návsi, tedy sousoší Loučení Krista s Pannou 
Marií, plastika sv. Jana Nepomuckého a socha sv. Floriána.
Ve vsi se již od jejího založení dařilo vinařství, což potvrzuje 
vinný hrozen v jejím znaku. Objevíte tu několik sklepů, dlou-
hých přes jeden kilometr, a také památkově chráněnou barokní 
lisovnu, která má v nice nad vchodem umístěnu sochu Panny 
Marie s datem 1718, byť sklepní chodby pod ní jsou nepo-
chybně ještě mnohem starší.
Areál vinných sklepů leží na jižním okraji obce. Havraníky jsou 
rovněž jedním z míst, odkud lze podnikat pěší i cyklistické vý-
lety do oblasti Národního parku Podyjí.

Ochutnávkový stánek na Starých vinicích
Ve viniční trati Staré 
vinice na okraji vře-
s ov i š tě  o b j e v í te 
ochutnávkový stá-
nek s nabídkou vín 
společnosti Znovín 
Znojmo. Otevřeno 
tu bývá o víkendech 
od  konce března 
do konce května, od začátku června do konce září denně, vinici 
ovšem můžete navštívit celý rok.

Havranické vřesoviště
Ostrůvky vřesovišť se vyskytují na celém území Národního parku 
Podyjí, ty nejlepší a nejrozsáhlejší najdete zejména v okolí Havra-
níků, Hnanic a Popic. Téměř vždy se jedná o místa, která nebylo 
možné využívat jako ornou půdu či vinici, tedy zpravidla prudké 

7 Havraníky – Infocentrum
Národního parku Podyjí

svahy nebo skalnaté pahorky. Havranické vřesoviště vzniklo 
po vyklučení lesa a poté dlouhá staletí sloužilo jako pastvina. 
Druhové bohatství fauny i fl ory je díky teplému klimatu a po-
loze na okraji Panonské oblasti mimořádně vysoká. Na Ha-
vranickém vřesovišti, které patří k největším na jižní Moravě, 
rostou kostřavy, vřes obecný, kručinky, koniklece, divizny i ja-
novce, suchomilnou faunu zastupují kudlanky nábožné, dudci 
a ještěrky zelené, ale i puchýřníci, známí jako španělské mušky. 

Národní park Podyjí
Nejmenší národní park 
České republiky byl 
vyhlášen v roce 1991. 
Chrání téměř 40 kilo-
metrů dlouhý kaňon 
řeky Dyje mezi Vrano-
vem nad Dyjí a  Zno-
jmem. Na jedno z po-
sledních zachovalých 
říčních údolí ve střední 
Evropě na  rakouské 
straně navazuje Nationalpark Thayatal.
V údolí řeky Dyje je řada meandrů, suťová pole, skalní stěny, 
věže a jeskyně, kamenná moře a další zajímavé prvky. Pestrost 
geologického podkladu od vápenců až po žuly podmiňuje pří-
tomnost různých typů vegetace, od horských bučin na západě 
území až po teplomilné lesostepní doubravy na jeho východ-
ním okraji, vyskytují se zde vzácné druhy fauny i fl ory.
Návštěvnické středisko Národního parku Podyjí objevíte v bu-
dově bývalé fi nanční stráže na konci obce Čížov. Vedle budovy 
střediska se nacházejí zbytky takzvané železné opony – jediný 
památník tohoto druhu na území Jižní Moravy.

Kopání písku pro Vídeň
Vinaři své sklepy kopali převážně v zimě, když ve vinicích nebyla 
práce. Ze sklepů v Havraníkách, Popicích, Konicích, Novém Šal-
dorfu i Sedlešovicích se těžil jemný písek, který se v minulosti 
používal ke zdobení vídeňských měšťanských domů a paláců 
překrásnými štuky. Kopání písku pro Vídeň je také akce, kterou 
každoročně v lednu pořádají vinaři v Novém Šaldorfu. Tříčlenná 
družstva v sklepních chodbách dobývají dobovými nástroji dál 
do svahu; jeden kope, druhý nakládá písek do putny a třetí běhá 
k váze, umístěné před sklepem. Zároveň bývá otevřeno asi dva-
cet vinných sklepů, v nichž můžete ochutnávat místní vína.



Vinařská obec Hnanice
Ve středověku ležely  Hna-
nice na  v ýznamné ob -
chodní stezce a byly první 
obcí za zemskou hranicí. 
Část obce a hlavně desátky 
ze zdejších vinic patřily 
premonstrátskému kláš-
teru v Louce u Znojma.

Dnes jsou Hnanice oblíbeným cílem vinařské turistiky; jsou 
ideálním výchozím místem pro cyklistické i pěší výlety do pří-
rody Národního parku Podyjí, zejména pak k vinici Šobes. Na-
jdete tu hotely a penziony, vinné sklepy, restauraci, hostinec 
i agroturistickou stáj nabízející projížďky na koních.
Dominantou obce je malebné náměstí s kostelem sv. Wolf-
ganga, zčásti gotickým a zčásti barokním. Již od 13. století sem 
přicházeli poutníci z celé Evropy, aby se omyli v zázračných 
uzdravujících vodách chrámové studánky. V blízkém lese žil 
poustevník Daníž, proslavený léčitelskými schopnostmi. 
V Hnanicích napočítáte více než sto sklepů, které postupně vy-
tvořily souvislejší zástavbu po obou stranách Sklepní a Okružní 
ulice v jihozápadní části obce. V okolí leží několik viničních tratí 
– Knížecí vrch, Fládnická, U Chlupa a U kapličky – které musí být 
buď kvůli poloze přímo v Národním parku Podyjí anebo v jeho 
těsné blízkosti ošetřovány se zvláštní péčí.

Devět mlýnů
Označení se vztahuje na úsek řeky Dyje, kde stávala řada de-
víti mlýnů. Tři už dávno zanikly, po zbylých šesti najdete jen 
nezřetelné stopy. Ještě mezi světovými válkami sloužily mlýny 
zejména pro rekreaci, ten největší byl za první republiky přesta-
věn na hotel. Všechny mlýny byly zlikvidovány v době po druhé 
světové válce, kdy se Podyjí po vztyčení železné opony stalo 
přísně střeženým vojenským pásmem, anebo později v souvis-
losti s plánovanou a nikdy neuskutečněnou stavbou další pře-
hrady. Zemský mlýn, Weithoferův mlýn, Gruberův mlýn a hotel 
Gruber, Judexův mlýn a mlýn Papírna dnes připomínají jen 
zbytky jezů, splavů náhonů a kamenných zdí, zarostlé základy 
hospodářských budov a stará jména na mapách. 

Vinice Šobes v Národním parku Podyjí – ochutnávka vín
Jedna z nejlepších evropských vinařských poloh, špičková loka-
lita s jedinečným mikroklimatem a nejkrásnější vinice Česka – to 
všechno je Šobes, vinice na úbočí skalního ostrohu v meandru 
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řeky Dyje, v samém srdci Národního parku Podyjí. Pěstuje se tu 
převážně Rulandské bílé a šedé, Ryzlink rýnský a vlašský.
Za mimořádnou kvalitu 
vděčí vína ze Šobesu 
ideální poloze vinice, 
ležící v  nižší nadmoř-
ské výšce na prosluně-
ném jižním svahu, chrá-
něném proti větrům. 
Zvláštní v ýznam má 
i řeka Dyje, která vinici 
obtéká, teplé dny a chladnější noci, mlhy a nakonec i kamenitá, 
kyselá hlína na rulovém podkladě, která přes den nasává sluneční 
teplo a v noci je zase intenzivně vyzařuje. Vína nabízí ochut-
návkový stánek Znovínu Znojmo přímo ve vinici. Otevřeno tu 
bývá o víkendech od konce března do konce května, od začátku 
června do konce září denně, vinici můžete navštívit celý rok.
Mezi místa, která byste měli navštívit, patří šíje u Šobesu, odkud 
je pěkný výhled na obě strany hřbetu. Uvidíte, jak úzký může být 
hřeben, oddělující dvě kličky meandrující Dyje. K mostu přes Dyji 
tudy vede takzvaná Římská cesta – stará dlážděná obchodní cesta, 
která od raného středověku spojovala české země a Rakousko. 

Na Šobes se podíváte i z nové vyhlídky Devět mlýnů
Nová vyhlídka na severozápadním okraji vinice U kapličky 
nabízí atraktivní pohled na meandry řeky Dyje a vinici Šobes. 
Od nedalekého hotelu vás k ní dovede zelená turistická značka. 
Vyhlídka se nachází v  I. zóně národního parku, tedy v místě 
s nejpřísnějším ochranným režimem. Je bezpečná, ale zároveň 
co nejméně rušivě zasahuje do unikátního okolí s chráněnými 
druhy rostlin a živočichů. 

VINICE – HNANICE
Společnost hospodaří na 270 ha vinic v Hnanicích, Jaro-
slavicích a Vrbovci. Vinice jsou zařazeny v  integrované 
produkci, z čehož vyplývají i velmi přísné ekologické po-
žadavky. Hrozny pro výrobu vín VOC Znojmo pocházejí 
z tratí Knížecí vrch, Fládnická, U kapličky, Vinná hora, Šác, 
Kacperky a Dolní vinohrady. Vína jsou zpracovávána v ag-
roturistickém areálu bývalé roty pohraniční stráže na sa-
mém okraji Národního parku Podyjí v Hnanicích. V areálu 
kromě vinařství naleznete luxusní čtyřhvězdičkový hotel 
s restaurací, konferenčními prostory a wellness.

Místní členové VOC Znojmo

WC | hotel Vinice Hnanice



Vinařská obec Hnanice
V roce 2001 oslavily Hnanice 800 let existence. Ve středověku 
ležely na významné obchodní stezce a byly první obcí za zem-
skou hranicí. Část obce a hlavně desátky ze zdejších vinic patřily 
premonstrátskému klášteru v Louce u Znojma.

Hnanická sklepní ulička
Sklepní ulička, která patří mezi nejmalebnějším ve Znojemské 
vinařské podoblasti, začíná před výjezdem z obce směrem 
k Rakousku po pravé straně silnice. Sklepy jsou z větší části vy-
hloubené pod úrovní terénu a vyzděné kamenem nebo cihlami, 
obvykle s cihlovou klenbou, výklenky, původně určenými pro 
velké sudy s vínem, a chodbami navazujícími kolmo na sebe. 
Nadzemní lisovny jsou často postavené z kamene a hlíny. 

Hnanické kapličky
V půvabné krajině s vi-
nohrady kolem Hna-
nic najdete jedenáct 
drobných výklenkových 
kapliček, nazývaných 
též poklony. Většinou 
v znik ly během pr vní 
poloviny 19. století, ta 
nejstarší, zasvěcená sv. 
Ivanovi, pochází z  roku 
1805. Další kapličky jsou zasvěceny sv. Anně, sv. Kryštofovi, sv. 
Jiří, Panně Marii, sv. Wolfgangovi, sv. Barboře a sv. Vojtěchovi, 
samozřejmě nesmí chybět patroni českých a moravských vi-
nařů sv. Václav a sv. Urban.
Jednu z větších kapliček objevíte cestou k vinici Šobes; ta je 
zasvěcena sv. Hubertovi.
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Heiligerstein – Svatý Kámen
Na návrší mezi Hnanicemi a ra-
kouským Miterretzbachem 
na území Rakouska objevíte 
zvláštní mísovitý kámen. Naši 
sousedé jej považují za jednu 
z největších záhad a mají za to, 
že mystický kámen je jedním 
z prehistorických obětních ka-
menů, jaké vznikaly mezi dobou kamennou a železnou, bývalým 
keltským kultovním a později i poutním místem. Vypráví se napří-
klad, že když se v prohlubni nahromadí rosa a dešťová voda, ještě 
dodnes působí pohanské kouzlo. Koruny stromů rozšumí vítr, Svatý 
Kámen obkrouží čarodějné postavy, a když si vodou z kamene 
slepé děti před rozedněním omyjí obličej, mohou opět prozřít. 
Po svém uzdravení v roce 1647 zde nechala Katharina Ober-
hammerinová, měšťanka z Retzu, postavit kapličku. Později ji 
nahradil mariánský kostel, který však byl v roce 1785 zrušen 
a zbourán na základě císařského nařízení Josefa II. Dnes tu stojí 
malá kaple a vyhlídková terasa, umožňující panoramatický po-
hled do okolí Retzu, Šatova a Hnanic. 

Vinařství Trávníček & Kořínek
Vinařství Trávníček & Kořínek vyrábí víno výhradně 
z hroznů vypěstovaných na 50 ha vlastních vinic v okolí 
vinařské obce Hnanice. Vinice jsou obhospodařovány dle 
zásad integrované produkce. Zajímavostí vinařství je vý-
roba oranžových vín v hliněné nádobě kvevri. Vinice pro 
výrobu vín značky VOC Znojmo se nacházejí ve viničních 
tratích Knížecí vrch, Fládnická a U Chlupa u obce Hnanice. 
Vinařství Trávníček & Kořínek buduje svoji image i oso-
bitým designem, o čemž svědčí získané prestižní ocenění 
Red Dot – jedné z nejznámějších globálních soutěží komu-
nikačního designu v Berlíně.  

Vinařství Josef Kořínek 
Josef Kořínek Vinařství vzniklo v roce 2015 jako pocta vi-
nařskému umu svých předků. Pod rukami tří generací rodu 
Kořínků se zde rodí a prezentují vína s moravskou duší – vína 
energická, svěží a mnohdy nevyzpytatelná. V nedaleké ro-
dinné vinotéce může návštěvník ochutnat vína nejen z vlastní 
produkce, ale i ze spřátelených regionálních vinařství. 

Místní členové VOC Znojmo

WC |   Vinařství Trávníček & Kořínek 
 v případě otevřeného sklepa

koudela
Zvýraznění
rukama



Vinařská obec Šatov 
Stará vinařská obec 
vznikla kolem roku 
1200. Až do  zrušení 
Louckého kláštera Ša-
tov patřil tamním pre-
monstrátům a  pod 
jejich péči tu ode -
dávna vzkvétalo vino-
hradnictví a vinařství. 

V roce 1845 byl Šatov s 626 hektary vinic dokonce největší 
vinařskou obcí tehdejšího Znojemského kraje. 
V druhé polovině 19. století však přišly z Ameriky tři pohromy, 
které rozkvět vinařství zastavily – nejprve houbové choroby 
peronospora a oidium, a v  roce 1890 révokaz. Jeho výskyt 
v českých zemích byl poprvé zjištěn právě v Šatově. 
Dominantou obce je barokní kostel sv. Martina a kaple Božího 
hrobu s gotickou kostnicí – karnerem. Ty byly typickou součástí 
kostelů v raném středověku, především ve 13. století, a docho-
valy se ještě v několika dalších okolních obcích. Pozornost si 
zaslouží i řada drobných památek, morový sloup, sochy a boží 
muka, a také pěchotní srub MJ–S 3 Zahrada, součást českoslo-
venského opevnění z let 1936–1938, o který pečuje Technické 
muzeum v Brně.
Na území obce leží viniční tratě Na vinici, Peklo, Skalky a U bunkru.

Sklepní uličky v Šatově
Sklepní uličky v Šatově si dosud zachovaly původní podobu. 
Několik set metrů dlouhá severní sklepní ulička patří mezi nej-
zajímavější v regionu a je součástí vesnické památkové zóny.
Sklepy vykopané v pískovci jsou dlouhé i několik stovek metrů 
a vyznačují se spletitou konstrukcí chodeb, kdy z hlavní trasy 
vybíhají další boční uličky, sloužící v dnešní době jako archiv 
vín nebo k jiným účelům. Takový sklep najdete například pod 
Moravským sklípkem. 

Moravský sklípek
Vinařská společnost Zno-
vín Znojmo, jeden z  členů 
spolku VOC Znojmo, připra-
vuje od roku 1997 ojedinělý 
Vinařský turistický program, 
díky němuž se z obyčejného 
putování za vínem stává záži-
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tek. Projdete se vinicemi, odkud pocházejí hrozny, ve sklepech 
nahlédnete vinařům téměř až do sudů a nakonec ochutnáte 
výsledek jejich snahy. 
Jednou ze zastávek je Moravský sklípek v Šatově. Restaurace 
nabízí tradiční českou kuchyni; od  jara do podzimu si jídla 
můžete vychutnat na venkovní terase, pod pergolou obrostlou 
révou vinnou, koncem podzimu a v zimě se dění přesouvá 
do stylové vinárny. Moravský sklípek nabízí také širokou paletu 
jakostních i přívlastkových vín včetně sektů, můžete se také 
vypravit na prohlídku sklepa a objednat si ochutnávku. 

Naučná vinice starých odrůd
Za Moravským sklípkem vinaři ze Znovínu vysadili devatenáct 
starých odrůd révy vinné a doplnili je informačními tabulemi. 
Máte tak příležitost seznámit se s odrůdami, které kdysi rostly 
v českých a moravských vinicích, například s Prachtraube, Mod-
rým Jankem, Kamenorůžákem či Červenošpičákem. Prohlídka 
Naučné vinice je možná v otvírací době Moravského sklípku, 
některá vína můžete přímo na místě ochutnat nebo koupit.

Malovaný sklep 
Raritou Šatova je sklep vyzdobený fantastickými plastickými 
malbami, vyhloubený v pískovcovém svahu nad obcí kousek 
od silnice směrem na Havraníky. Chodby i stěny pěti menších 
sklepních prostor zdobí barevné naivní malby, které v letech 
1934–1968 vytvořil šatovský rodák Maxmillian Appeltauer.

Šatovská zvonivka
V roce 1876 vznikla v Šatově továrna na výrobu keramických 
dlaždic, obkladů a dalšího zboží. Z jejich produkce se proslavila 
takzvaná šatovská zvonivka, keramická dlažební kostka, jíž byly 
dlážděny ulice a náměstí mnoha měst u nás i v Rakousku.

ZNOVÍN ZNOJMO
Společnost se sídlem v Šatově patří mezi střední vinařské 
producenty, což jí umožňuje maximálně se soustředit 
na kvalitu a uvádět na trh vedle tradičních odrůdových vín 
zajímavá a nová vína špičkové kvality z nejlepších vinič-
ních tratí. Druhým střediskem jsou Přímětice s unikátním 
jezuitským Křížovým sklepem, třetím pak Jaroslavice. 
Raritou je tamní archivní sklep, kde jsou uložena nejstarší 
vína v  České republice od  roku 1945. Společnost také 
vlastní jednu z nejlepších viničních tratí v České republice, 
vinici Šobes v Národním parku Podyjí.

Místní členové VOC Znojmo



Vinařská obec Chvalovice
Chvalovice s první 
d o l o ž e n o u  p í -
semnou zmínkou 
z 30. června 1279 
l e ž í  v   m ě l k é m 
ú d o l í  p o t o k a 
Daníž  ne daleko 
zemské hranice 
Moravy a dolních 
R a k o u s .  O b e c , 
b ě h e m  s t a l e t í 
označovaná jako 
Kallendorf či Korn-
d o r f ,  p o s t u p n ě 
měnila majitele, až nakonec v 16. století přešla do majetku pre-
monstrátského kláštera v Louce u Znojma. Ostatně pozemky 
kolem Chvalovic a okolních vesnic až k rakouským hranicím 
patřily převážně klášterům, kromě louckých premonstrátů se 
o ně dělili žďárští cisterciáci a znojemští jezuité. Pod patronát 
louckých opatů patřil také chvalovický kostel sv. Markéty, který 
je v listinách poprvé zmíněn v r. 1284. Výraznou stavbou v cen-
tru obce je tzv. Zámeček, chráněná kulturní památka, dále zde 
nalezneme Mariánský sloup „Loretto“ ze 17. století a soubor 
barokních soch. Pro potřeby místních občanů i turistů slouží 
v obci obchůdky, cukrárna, penziony a další podnikatelské 
aktivity. Velké dětské hřiště s in-line dráhou a Prehistoric Park 
s modely dinosaurů a dalších zvířat jsou oblíbeným cílem 
rodinných výletů. Místní část Hatě poskytuje návštěvníkům 
možnost nákupů, občerstvení a zábavy. 

Sklepní ulička v Chvalovicích
Sklepní ulička s více 
než stovkou sklepů 
l e ž í c í  z á p a d n ě 
od  Chvalovic tvoří 
s a m o s t a t n o u  z á -
stavbu. Většinou jed-
noduché, neklenuté 
sk l e py,  v y ko p an é 
v pískovci ve svazích 

pod vinicemi, dosahují délky několika desítek metrů, někdy se 
svažují hlouběji pod zem. Původní vzhled si uchoval především 
pozdně barokní sklep z roku 1770, vybudovaný v pískovcovém 
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svahu 25 metrů pod povrchem země. Původně sloužil – tak 
jako mnoho dalších v okolí – jako desátkový sklep premon-
strátského kláštera v Louce. Patří k největším sklepům na Zno-
jemsku, je památkově chráněný a jeho chodby dosahují délky 
200 metrů. O sklep pečuje Vinařství Waldberg Vrbovec, s.r.o., 
které před sklepem zřídilo ve spolupráci s obcí posezení pod 
pergolou s nabídkou sezonních ochutnávek. Na území obce 
leží viniční tratě Dívčí hora a Nad sklepy. 

Pěchotní sruby u Šatova a Chvalovic z let 1936–1939

Tíha obrany Československa před druhou světovou válkou 
spočívala na  jihu země především na pevnůstkách různých 
typů a velikostí, které sloužily jako kulometná hnízda. Říkalo se 
jim „řopíky“, to podle zkratky Ředitelství opevňovacích prací. 
V okolí Šatova byla jejich souvislá linie posílena třemi objekty 
těžkého opevnění, takzvanými pěchotními sruby, které měly 
být vyzbrojeny těžkými kulomety, protitankovými kanóny 
a minomety. V Šatově je možné od dubna do října navštívit 
pěchotní srub MJ–S 3 Zahrada, o který pečuje Technické mu-
zeum v Brně. V letním období bývá přístupný také pěchotní 
srub MJ-S 4 Zatáčka u Chvalovic, o který se stará Klub vojenské 
historie ROTO Chvalovice.

Mezi členy VOC Znojmo, kteří mají ve „chvalovické“ sklepní 
uličce své sklepy, patří Víno Vaněk s.r.o., Vinařství 
LAHOFER, a.s. a Vinařství Waldberg Vrbovec, s.r.o. 
Motto “Waldberg – Víno s tváří“ vyjadřuje snahu zhodno-
tit úrodnost zdejších půd a kvalitu viničních tratí.
Poctivá práce, spojení tradiční vinařské hodnoty a zku-
šenosti s  moderními technologiemi dává vzniknout 
jedinečným vínům s vlastní tváří, harmonicky sladěným 
s přírodou. 

Místní členové VOC Znojmo



Hrádek Lampelberg
Lampelberg je malebný hrádek uprostřed vinic, oblíbený cíl 
cyklistických i pěších výletů. Drobnou stavbu s kulatou ka-
mennou věží, maštalí pro koně a místností pro hotaře, strážce 
vinic, nechal roku 1860 poblíž dnes již zaniklé vsi Ječmeniště 
vybudovat jaroslavický zámecký pán Vilém hrabě Hompesch 
jako vyhlídkový altán. Přibližně od poloviny dubna do polo-
viny září tu najdete 
otevřený ochutnáv-
kový stánek společ-
nosti Vinařství LAHO-
FER, jednoho z členů 
VOC Znojmo. Se sklen-
kou vína v  ruce pak 
m ů ž e t e  b r o u z d a t 
o k o l n í m i  v i n i c e m i 
a vychutnat si posezení na terase s výhledem na okolní vinice 
a do sousedního Rakouska. Za příznivých podmínek prý mů-
žete zahlédnout i vzdálené vrcholky Alp!

Železná opona – bývalá hranice dvou světů 
Před několika desítkami let byste se k Lampelbergu nepodí-
vali – právě tudy totiž vedla smutně proslulá železná opona. 
Ta od počátku padesátých let až do roku 1989 hermeticky 
uzavírala více než 700 km dlouhou státní hranici tehdejší 
Československé socialistické republiky s Rakouskem a Spol-
kovou republikou Německo. Na základě restriktivního zákona 
na ochranu státní hranice z roku 1951 vzniklo hraniční pásmo, 
které ve vzdálenosti přibližně 100 až 4 000 m od státní hranice 
lemovaly takzvané ženijně technické zátarasy v podobě 2,5 m 
vysoké stěny z ostnatého drátu. Byly opatřené signální sousta-
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vou, která prakticky znemožňovala její nepozorované překo-
nání. Až k oponě se ovšem dojít nedalo, lemovalo ji 4–10 km 
široké hraniční pásmo, pro normální smrtelníky zcela uzavřené.
Linie této stavby byla během let několikrát přesunována 
směrem do vnitrozemí. Poslední verze, v Podyjí postavená 
okolo roku 1970, měla podobu 20 m širokého pásu s dvojitým 
drátěným plotem a signální stěnou, oraništěm ošetřovaným 
totálním herbicidem (to aby se v hlíně daly okamžitě odhalit 
případné stopy) a obslužnou asfaltovou komunikací. Součástí 
železné opony byla i různá přídavná ženijní zařízení – ježkové 
a  jehlanové zátarasy, dělobuchy, osvětlovací rampy, strážní 
věže a další. Likvidace tohoto absurdního zařízení započala 
v únoru 1990, kdy ministři zahraničí Československa a Ra-
kouska symbolicky přestřihli drátěný zátaras nedaleko He-
vlína na Znojemsku.
Stopy toho, jak železná opona zasáhla do přírody a krajiny, jsou 
na Znojemsku dodnes patrné zejména na území Národního 
parku Podyjí. V okolí Lampelbergu je připomíná nezvykle 
přímá příhraniční asfaltová silnice v úseku z Hatí do Jaroslavic, 
takzvaná signálka, která vedla podél opony.  
Jak železná opona vypadala, můžete na  vlastní oči vidět 
v Čížově u Návštěvnického centra Národního parku Podyjí. 
Na konci obce se podél pohraniční silnice dochovalo pár set 
metrů rezavějícího ostnatého drátu, branka v plotě, kus rozo-
rané země a na mírném kopečku strážní věž, z níž příslušníci 
Pohraniční stráže přehlíželi okolí. 

Vinařská obec Jaroslavice
Bezmála 900 let sta-
rou historii obce při-
pomíná několik pa-
mátek – renesanční 
zámek, kostel sv. Jiljí, 
radnice a  další. Mezi 
zajímavosti patří rov-
něž Mlýnská strouha, 
technická památka ze 
14. století, a  Jarosla-
vický rybník, třetí nej-
větší na Moravě. Našli byste tu přibližně sto vinných sklepů, ze-
jména ve svahu pod zámkem. Hlavní sklepní ulička se nachází 
v západní části obce podél silnice směrem na Znojmo. Raritou 
je archivní sklep Znovínu Znojmo, kde jsou uložena nejstarší 
vína v České republice od roku 1945.



Vinařská obec Vrbovec
Vrbovec, největší vinařská obec Znojemské vinařské podoblasti 
a devátá největší vinařská obec České republiky, byl založen 
v roce 1137 a jeho původní název byl Vrbov. V roce 1230 se tu 
usadili němečtí kolonisté z rýnské oblasti a údajně právě oni 
začali pěstovat révu vinnou. Vinařství se stalo tradicí a nej-
významnějším rysem obce, vinný hrozen se objevil i v  jejím 
znaku. Původní kostel Stětí sv. Jana Křtitele několikrát vyhořel, 
naposled byl přestavěn v období baroka. Za pozornost stojí 
také kaple, fara a socha sv. Jana Nepomuckého. 
Viniční tratě s celkem 450 hektary vinic jsou rozmístěny na dvou 
velkých terénních vlnách severně od obce a pak v oblasti kolem 
česko-rakouských hranic v okolí osady Hnízdo a zaniklé vsi 
Ječmeniště. První tvoří viniční tratě U sv. Urbana, Nad sklepy, 
Slunný vrch a Waldberg, druhá terénní vlna je tvořena příhra-
ničními viničními tratěmi Šác, Vinná hora, Lampelberg a Dolina.
Vinné sklepy začaly postupně vznikat ve svazích kolem Vrbo-
veckého potoka od roku 1727, dnes je ve Vrbovci evidováno 
přibližně 160 historických sklepů. Nejvýznamnější sklepní 
lokalitou, která tvoří i svérázný kolorit krajiny, je řada sklepů ko-
lem silnice, která z Vrbovce míří směrem na severozápad a ústí 
na státní silnici Znojmo–Vídeň. Menší lokality se sklepy objevíte 
také severně a jižně od obce.

Sklepní ulička ve Vrbovci
Nejrozsáhlejší sklepní uličku s přibližně 260 sklepy najdete kolem 
silnice, která odbočuje do Vrbovce z mezinárodní silnice E59. Pře-
vážně se zde nacházejí stavby typické svou sedlovou střechou 
a s  lemováním z pálených cihel. Ty většinou stále slouží jako 
lisovny, v mnoha z nich narazíte na staré, avšak dodnes funkční 
kládové dubové lisy. Sklepy jsou vykutané do pískovce a jsou sa-
monosné, tedy nejsou nijak podpírány zděnými klenbami. Víno 
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se v nich nejčastěji uchovává tak jako kdysi v dřevěných sudech.
Cestou se můžete zastavit u vinohradů U kapličky a prohléd-
nout si malý památník, zasvěcený sv. Urbanovi. Vyrobil jej 
a obci věnoval vrbovecký rodák pan Jaroslav Jílek jako poctu 
všem, kteří přišli osidlovat Vrbovec a hospodařili na místních 
polích a vinohradech.
Zastavit se můžete v nejednom sklepě; ve většině se vyrábějí 
vína z okolních vinic a mnohé nabízejí ochutnávky, řízené 
degustace, posezení s pohoštěním a nákup sudových i  lah-
vových vín.

VÍNO VANĚK
Rodinné vinařství Jana Vaňka vzniklo v roce 1995. V sou-
časnosti obhospodařuje a zpracovává hrozny ze 4,5 ha 
vlastních vinic, které se nacházejí ve  viničních tratích 
U sv. Urbana a Dívčí hora. Filozofií vinařství je skloubit 
šetrné zpracování hroznů moderními technologiemi s ná-
slednou tradiční vini� kací vína v dřevěných sudech.
Vinařství Jana Vaňka dosahuje hodnotných vín starostlivou 
péčí o vinohrad, redukovaným výnosem a pozdní sklizní.

AMPELOS, 
ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
V roce 1895 byla založena první šlechtitelská stanice révy 
vinné na území naší republiky.
Dnešní společnost úspěšně navazuje na tradici a zároveň 
produkuje vysoce jakostní odrůdová vína. Na pozemcích 
o rozloze 53 ha zajišťujeme udržovací šlechtění 35 odrůd 
révy vinné a 5 odrůd podnožových rév dále se zabýváme 
novošlechtěním, produkci oček, podnoží a sazenic, udr-
žujeme Genofond révy vinné ČR. S výsledky šlechtění se 
může zájemce seznámit přímo na stanici či ve � remní vino-
téce, která se nachází přímo u zastávky Vinobusu.

Místní členové VOC Znojmo



Vinařská obec Tasovice
Tasovice s více než devadesáti hektary vinic patří mezi největší 
vinařské obce Znojemské vinařské podoblasti. Na nejstarší 
obecní pečeti je vlevo vinařský nůž a vpravo pluh, doplněné 
úponkem révy vinné a obilným klasem. První písemná zmínka 
o vsi se dochovala v listině krále Václava I. z roku 1234, ovšem 
počátky tasovického vinařství spadají do období Velkomo-
ravské říše. Jeho další rozvoj nastal ve 13. století pod vlivem 
Louckého kláštera, který vlastnil pozemky v sedmačtyřiceti ob-
cích. Historicky největší plochy vinic v Tasovicích jsou doloženy 
za panování českých králů Karla IV. a Vladislava Jagelonského. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je raně barokní stavba z druhé 
poloviny 17. století. Druhý kostel, zasvěcený sv. Klementovi, 
pochází z roku 1933 a byl postaven na místě rodného domu 
Klementa Marii Hofbauera, řeholníka a kněze. Ke kostelu při-
léhá klášter redemptoristů. Pozornost si zaslouží také barokní 
sousoší Panny Marie, sv. Šebestiána a Jana Nepomuckého 
na návsi a původně renesanční rezidence louckých premon-
strátů, později upravená na mlýn.
Po celé obci byste napočítali více než sto vinných sklepů, nej-
více jich je ve svahu pod hřbitovem.

Svatý Klement Maria Hofbauer – patron Varšavy a Vídně
Jednou z  osobností, jejíž osudy jsou částečně spojeny 
s Louckým klášterem, je svatý Klement Maria Hofbauer, pů-
vodním jménem Jan Dvořák, narozený v Tasovicích roku 1751. 
V mládí se vyučil pekařem a jistý čas pracoval v Louckém kláš-
teře, ovšem později vystudoval teologii a celý život zasvětil mi-
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sionářské práci pro katolickou církev. 
Traduje se, že při první mši, kterou 
sloužil, použil jako krev Páně víno 
od maminky z Tasovic, která je sama 
vyrobila a poslala mu je k primici.
Lidumilnou činností se svatý Kle-
ment Maria Hof bauer proslavil 
zejména ve  Varšavě, kde se v  do-
bách napoleonských válek postaral 
o  stovky sirotků. Později působil 
ve  Vídni, kde roku 1820 zemřel. 
Posmrtně se stal patronem Varšavy 
a Vídně, je považován za patrona pe-
kařů, cukrářů a vinařů a svatořečen 
byl v roce 1909.

Svatoklementská cesta
Turisticko-naučná stezka pojmenovaná podle sv. Klementa Marii 
Hofbauera vede Znojmem k Louckému klášteru a dále podél 
řeky Dyje přes Dobšice, Dyji a jeho rodné Tasovice do Hodonic. 
Vznikla roku 2009 u příležitosti 100. jubilea jeho svatořečení a le-
muje ji jedenáct informačních panelů, přibližujících Klementův 
život a jeho rodný kraj.
Stezka je dlouhá cca 15 km, od kostela sv. Mikuláše ve Znojmě 
vede souběžně s modrou turistickou značkou a  je vhodná 
pro pěší i cyklisty. Její autoři se domnívají, že přibližně touto 
cestou chodil světec z Tasovic do Znojma, kde se v době svého 
mládí učil pekařem. Stezka je výsledkem spolupráce Pražské 
a Vídeňské provincie redemptoristů s obcemi Hodonice, Taso-
vice, Dyje, Dobšice, městem Znojmo, Jihomoravským muzeem 
a dalšími spolupracovníky. 

Zemědělské družstvo Hodonice
Tasovické vinařství je součástí Zemědělského družstva Ho-
donice. Celková rozloha vinic činí 120 ha, odrůdy pro vína 
VOC Znojmo pocházejí z vinic Kamenný vrch a Staré vino-
hrady v Tasovicích a z vinice Skalky v Krhovicích. Vinařství 
zpracovává jen malou část nejkvalitnějších hroznů, zbytek 
je určen k prodeji.
Filozo� í společnosti je zpracovávat každý rok hrozny ze 
stejné vinařské obce, viniční tratě, části vinice i polohy. 
Jedině tak lze porovnávat a vychutnat drobné rozdíly jed-
notlivých ročníků, díky historickým archivům s možností 
návratu až do roku 1959.

Místní členové VOC Znojmo



Vinařská obec Dobšice 
První písemnou zmínku o Dobšicích najdete v zakládací listině 
premonstrátského kláštera v Louce u Znojma z 25. října 1190, 
kdy kníže Ota Konrád III. klášteru mimo jiné daroval vesnice 
„Dobsici“, Popovice a Oblekovice. Původní název byl zřejmě od-
vozen od osobního jména Dobeš, ovšem později se pro Dobšice 
užívala i jiná jména, například Stošíkovičky či Tesswitz. K původ-
nímu názvu se obec vrátila po vzniku Československé republiky.
Tak jako u řady dalších obcí na Znojemsku i v Dobšicích arche-
ologické nálezy prozrazují stopy osídlení v dobách neolitu, 
v době bronzové, v časech pobytu římských legií i v období 
před stěhováním národů.
Vzhledem k příznivým klimatickým a půdním podmínkám se 
obyvatelé Dobšic věnovali zemědělství a pěstování třešní, me-
runěk, okurek a révy vinné. V roce 1897 byly Dobšice s 63 hek-
tary vinic uvedeny na osmém místě v seznamu největších vi-
nařských obcí Znojemska, dnes se réva vinná pěstuje na menší 
ploše. Najdete tu tři vinařské sklepní uličky, řadu dalších sklepů 
byste ovšem našli přímo ve vsi v jednotlivých usedlostech. 
V katastru obce jsou dvě viniční tratě, U Hájku a Pod tratí. 

Dobšice a napoleonská bitva 1809 
Poblíž Dobšic proběhla 10. a 11. července 1809 bitva mezi ra-
kouským vojskem Františka I. a francouzským vojskem císaře Na-
poleona I. Bitvu každoročně připomíná historická rekonstrukce, 
přímo přes viniční trať U Hájku vede vinařská stezka Po stopách 
Napoleona. Právě na dnešní vinici měl Napoleon svoji pozorova-
telnu. V bitvě zahynula řada místních lidí a celé Dobšice málem 
lehly popelem. Na památku padlým vojákům bylo v Dobšicích 
a okolí vybudováno několik památníků a pomníků.

Jan Lahofer
Lahoferova ulice v Dobšicích i Vinařství LAHOFER, jeden z členů 
spolku VOC Znojmo, připomínají slavného dobšického rodáka, 

15 Dobšice – náměstí

truhláře a řezbáře 
Jana Lahofera. Ten 
žil na přelomu 18. 
a 19. století a pů-
sobil jako klášterní 
truhlář v premon-
strátském klášteře 
v Louce u Znojma. 
Deset let vyráběl 
nádherný barokní nábytek pro novou knihovnu – dvoupatrové 
skříně a regály, galerii s balustrádou a vykládané sloupy, vše 
zdobené reliéfy, nádhernými řezbami a dukátovým zlacením. 
Když byl krátce po dokončení knihovny Loucký klášter zrušen, 
zachránil knihovnu opat premonstrátského Strahovského 
kláštera v Praze Václav Mayer. Do Čech se však nestěhovaly jen 
knihy a mobiliář, ale i Jan Lahofer. Knihovní skříně našly nové 
místo ve Filosofi ckém sálu, protože však byly větší než budova, 
musel italský architekt Jan Ignatius Palliardi sál rozšířit „na míru“. 
Na Strahově tak můžete vidět jedinou knihovnu na světě, která 
byla zbudována pro již hotové knihovní regály, nikoli naopak.
Zvláštní osudy měla i nástropní freska, kterou vídeňský malíř 
Anton Maulbertsch, maloval vlastně dvakrát: poprvé v roce 
1778 v Louckém klášteře, podruhé na Strahově roku 1794 – byť 
s mírně pozměněnou náplní a kompozicí.

Vinařství LAHOFER
Vinařství LAHOFER obhospodařuje na Znojemsku spolu 
s � rmou Vinice LAHOFER 430 hektarů vinic třeba na tratích 
Babičák, U Hájku, Volné pole či Lampelberg. Právě tam 
je umístěn vinařský program – www.mejtesvojihlavu.cz. 
Roční produkce vinařství je okolo půl milionu lahví. Stará 
se i o městskou Rajskou vinici na historických terasách pod 
chrámem svatého Mikuláše ve Znojmě.

VINO HORT 
Vinařství nakupuje hrozny od špičkových vinohradníků, vi-
nice osobně kontroluje a určuje nezbytné kroky pro vysokou 
kvalitu hroznů. Důraz je kladen zejména na odrůdu, polohu, 
výběr zdravé suroviny s vyšším obsahem cukru a nízkou vý-
nosnost keře. Největších úspěchů vinařství dosahuje v tech-
nologii růžových vín. Pískovcové vinné sklepy leží v Dobši-
cích u Znojma; v katastru této obce také leží vinice U hájku, 
kde se pěstují odrůdy pro výrobu vín značky VOC Znojmo.

Místní členové VOC Znojmo
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Vinařská obec Horní Dunajovice 
Obec ležící severovýchodně od Znojma na okraji Znojemské 
vinařské podoblasti. Nejstarší dokument zmiňující se o víně 
je z roku 1386, kdy bohatý rychtář Lazar ze Znojma se svým 
společníkem koupili „ves s polnostmi, lesem, tvrzí a vinicemi“. 
Z památek stojí za zmínku původně gotická vodní tvrz, v 19. sto-
letí přestavěná na sýpku, a kostel Nejsvětější Trojice s nejšikmější 
věží v Česku.
Zásluhu na rozvoji vinohradnictví a obnově vinic po třiceti-
leté válce měli především premonstráti, kteří zakládali vinice 
na starých, osvědčených tratích. Svědky vzkvétajícího vinařství 
v 18. století jsou i nádherné lisy, jeden s  letopočtem 1728 
v místní části zvané Kocanda. Kolem obce jsou ve spraších 
vyhloubené desítky nádherných sklepů. V širokém okolí jsou 
pověstné březnové výstavy vín s několika stovkami vzorků.

Historie viničních tratí v Horních Dunajovicích
Viniční trati Stará hora, Kravky a Frédy jsou opravdu prastaré 
vinice. O tratích Želetická hora, Kravky, Vápenice, Rosava a Stará 
hora najdeme zmínky již v lánovém rejstříku z roku 1672. Ještě 
starší je dokument z roku 1593, kdy tehdejší majitel obce Fridrich 
Březnický z Náchoda obdaroval české bratry na svém panství 
mimo jiné neobdělanými pozemky „freyunky“ s vysvětlením 
„…ten kousek kopaniny, který nebožtík Bartoš Vrba, řezník a kat 
v jedné osobě, z Dunajovic, na roli klučiti počal…“. Právě tyto 
„freyunky“ daly základ jménu dnešní proslulé viniční trati Frédy.

Vinařská obec Lechovice 
Starobylá vinařská 
obec, poprvé zmí-
něná roku 1287, leží 
s eve rov ých o dn ě 
od  Znojma v  měl-
kém údolí říčky Je-
višovk y. Původní 
středověký název 
Niv y či  Luhy v y-
povídá o  českém 
charak teru osíd-
lení ,  ale od  roku 
1676 a ž  d o  ro k u 
1945 měla ves té-
měř výhradně ně-
meck ý charakter. 
Po  druhé světové 
v á l c e  s e m  p ř i š l i 
noví obyvatelé, po-
cházející zejména 
z Boskovicka.
Dominantou Lechovic je barokní poutní kostel Navštívení 
Panny Marie, poblíž se nachází původní letní rezidence pre-
monstrátského kláštera v Louce, po zrušení kláštera přesta-
věná na klasicistní zámek. Areál v rozsáhlém anglickém parku 
doplňuje novogotická kaple s  rodovou hrobkou. Zámek se 
zvolna mění ve společenské středisko s nabídkou zajímavých 
služeb, v říjnu 2014 byla slavnostně otevřena vinotéka nazvaná 
Zámecký salon vín. Najdete v ní vína asi od dvou desítek vinařů 
prestižnějších značek ze Znojemska včetně vín VOC, k dispozici 
je i vinárna a kavárna.
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Vinařství Líbal 
Ačkoli bylo vinařství založeno roku 2001, tradice výroby vína 
v rodině je předávána již po třetí generaci. Odrůdová skladba 
je uzpůsobena severní poloze vinařství, hrozny pocházejí 
z viničních tratí v Horních Dunajovicích – Frédy, Stará Hora 
a viniční tratě v nedaleké obci Tvořihráz – Na vinici. Z bílých 
odrůd dosahují nejlepších úspěchů aromatická vína, přede-
vším Sauvignon, Tramín červený, Pálava a další. Z červených 
potom Svatovavřinecké, Cabernet moravia a Zweigeltrebe. 

Vinné sklepy Lechovice
Nynější společnost vznikla v roce 1993 a navazuje na dlou-
holetou tradici lechovického vinařství. Celková plocha vi-
nic společnosti, které spadají do katastru vinařských obcí 
Borotice, Božice, Oleksovice a Lechovice, je 230 ha. V této 
oblasti jsou v popředí především bílá aromatická vína. 
Zvláště vysoce jsou ve Vinných sklepech Lechovice ceněny 
odrůdy Sauvignon, Pálava a Tramín, důkazem jsou častá 
ocenění na domácích i mezinárodních výstavách. Společ-
nost je od roku 2006 certi� kována podle norem ISO 9001 
a ISO 14001, zajišťujících kontrolu kvality vín a šetrnost 
výrobních postupů k životnímu prostředí.

Místní členové VOC Znojmo

Místní členové VOC Znojmo



Vinařská obec Miroslav 
Nevelké město Miroslav leží téměř v centru Znojemské vinařské 
podoblasti. Vinařské tradice potvrzuje jak městský znak se 
zelenou révovou ratolestí s  listy a hrozny, tak první písemná 
zpráva o Miroslavi z roku 1222, kdy český král Přemysl Otakar I. 
věnoval zdejší vinný desátek rajhradským benediktinům.
Dominantou města je zámek, v jehož zrekonstruovaném jihový-
chodním křídle můžete navštívit řadu zajímavých expozic včetně 
Slovanské epopeje ve formě velkoformátových puzzle. Pozornost 
si zaslouží barokní kostel sv. Petra a Pavla, barokní sýpka a desát-
kový vinný sklep, zajímavá je i secesní budova radnice. Někdejší 

židovskou komu-
nitu př ipomíná 
židovský hřbitov 
ze 16. století na ji-
h o v ý c h o d n í m 
okraji města a kul-
turní dům, který 
vznikl přestavbou 
za války zničené ži-
dovské synagogy. 

Vedle historických soch a sousoší si v Miroslavi můžete prohléd-
nout i několik moderních plastik od místního rodáka akademic-
kého sochaře Pavla Krbálka, například 11 metrů vysokou Radost 
u kulturního domu a sochu kněžny Miroslavy v zámeckém parku.
Z řady akcí, které se v Miroslavi pořádají, vyniká zejména čer-
vencové Meruňkobraní, které má přispět k záchraně meruňko-
vých sadů v okolí. Místní vinaři každoročně v květnu pořádají 
Miroslavský košt, srovnávací výstavu vín, v listopadu pak Svato-
martinské svěcení vín.

Jihomoravský kraj
Jižní Morava je vínu zaslíbená. Vypravte se do kteréhokoliv 
místa a užijte si bohatou nabídku zážitků, akcí, barev, chutí 
a vůní, které nabízejí jednotlivé oblasti. Jihomoravská kra-
jina a  její unikátní přírodní podmínky vytvářejí základ pro 
jedinečný a přitom různorodý charakter zdejších vín. Díky 
podpoře Jihomoravského kraje však můžeme ve Znojemské 
vinařské podoblasti nabídnout něco, co nikde jinde nena-
jdete – Vinobus VOC Znojmo.

www.jizni-morava.cz

Město Znojmo 
Znojmo je známé nejen svým krásným historickým centrem, 
památkami nebo krásným panoramatem, tyčícím se nad 
řekou Dyjí, ale také díky svým vínům a umu zdejších vinařů. 
Ne nadarmo se tak Znojmu přezdívá „město s přívlastkem“. 
Znojemská vinařská podoblast je jednou ze čtyř podoblastí 
vinařské oblasti Morava. Zahrnuje celkem 3 530 hektarů vinic 
a 91 vinařských obcí. Znojemská podoblast je vyhlášená přede-
vším bílými aromatickými víny. Město Znojmo je jako tradiční 
vinařské město nedílným partnerem Vinobusu VOC Znojmo.

www.znojmocity.cz

Vinařský fond ČR
Vinařský fond vznikl v roce 2002 za účelem podpory výsadby 
a obnovy vinic a také za účelem podpory propagaci prodeje 
vína. O dva roky později došlo ke změně ve fungování Fondu. 
Tento již výhradně podporuje marketing vína, rozvoj vinařské 
turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství. Vi-
nařský fond pracuje na obdobné bázi jako organizace v ostat-
ních vinařských zemích Evropy. Stal se tudíž jedním z hlavních 
partnerů a podporovatelů Vinobusu VOC Znojmo

www.vinarskyfond.cz

Obec Chvalovice
www.chvalovice.cz

Obec Tasovice
www.tasovice.cz

5 Miroslav Projekt Vinobus je realizován 
za podpory:

Vinařství HANZEL
Vinařství HANZEL sídlí v historické budově z první poloviny 
19. století, která byla v roce 2012 kompletně zrekonstruo-
vána. Dnes v ní je hotel s třiceti lůžky, restaurace, konfe-
renční sál pro sto lidí, degustační sklep a výrobní prostory. 
V nich � rma vyrábí menší šarže především přívlastkových 
vín, u kterých se může soustředit na špičkovou kvalitu 
a to ze suroviny z vinic v okolí Miroslavi. Díky partnerství 
s Vinařstvím LAHOFER vyrábí i vína z méně známých od-
růd, jakými jsou třeba Kerner, Rotgip� er, Hibernal, Dorn-
felder či Muškát žlutý.

Místní členové VOC Znojmo

WC | Vinařství HANZEL, s.r.o.



Možnosti ubytování:

Hotel Residence TGM
Hotel pochází z přelomu 15. a 16. století. V roce 2013 byl kom-
pletně zrekonstruován. Apartmány jsou zařízeny v moderním 
minimalistickém stylu, mají posezení se satelitní TV, kuchyní 
a koupelnu se sprchou. Hotel nabízí těchto apartmánů 12.

Masarykovo nám. 12, 669 02 Znojmo, http://hoteltgm.cz

Vinný sklep „U dvou zvířat“
Jsme mladý energický pár a vyrábíme kvalitní víno s úsmě-
vem na tvářích. Naše heslo je: Kvalitně s humorem. Nabízíme 
také čerstvě praženou kávu a ručně zdobené sklo. Těšíme se 
na vás každý den. 

Sklepní ulice, 671 22 Šatov, www.sklep-udvouzvirat.cz

tel.: 737 111 321, 737 111 322
www.ubytovanidyje.cz

Boutique Hotel Katerina ****
Hotel v honosné vile z počátku 20. století se může pochlubit 
výjimečnou polohou v centru královského města Znojma. Je je-
dinečný svou nenapodobitelností a poskytnutým soukromím, 
pramenícím z luxusu pouze osmi útulně zařízených pokojů.

Na Valech 1556/7, 669 02 Znojmo, www.hotelkaterina.cz

Hotel Prestige
Itas sed estorro cusame sum id mil iliciliquam aut as millenisi 
conesti ut utem sequi as solut odi alit fugit eum fuga. Henihi-
tas illuptatur, amus. Quatiis es int qui tempore cusandit aute-
cum et et doluptatur sant odigenia nes ent omnim.

Pražská 100, 669 02 Znojmo, www.hotel-prestige.cz

Hotel Prestige
Itas sed estorro cusame sum id mil iliciliquam aut as millenisi 
conesti ut utem sequi as solut odi alit fugit eum fuga. Henihi-
tas illuptatur, amus. Quatiis es int qui tempore cusandit aute-
cum et et doluptatur sant odigenia nes ent omnim.

Pražská 100, 669 02 Znojmo, www.hotel-prestige.cz

1nejbližší zastávka
Vinobusu:

10nejbližší zastávka
Vinobusu:

1nejbližší zastávka
Vinobusu:

1nejbližší zastávka
Vinobusu:

1nejbližší zastávka
Vinobusu:

VINNÝ SKLEP 
„U DVOU ZVÍŘAT“

Odpovědná osoba, podnikatel
Doležalová Chalupová Kateřina

IČO: 87 80 87 57
Provozní doba dle domluvy

Tel.: 724 341 772

15nejbližší zastávka
Vinobusu:



Informační centrum VOC Znojmo 
s ochutnávkou vín na věži s vyhlídkou
Informace o vinařstvích a vinařských akcích ve Znojmě a okolí, 
ochutnávka vín, všechna vína VOC Znojmo ke koupi na jednom 
místě. 
Vlkova věž, ulice Kollárova, Znojmo
(ve spodní časti Masarykova náměstí)
GPS: 48° 51‘ 12.77“N 16° 3‘ 4.83“E

Informační centrum VOC Znojmo

Festival vína VOC Znojmo – 8. května 
Vína VOC Znojmo vstupují pravidelně na trh 8. května, v rámci 
Festivalu vína VOC Znojmo. Akce, jejíž první ročník se konal 
v  roce 2009, navazuje na  tradici znojemského spojování 
kultury s vínem. V rámci festivalu se každoročně představí 
nová certifi kovaná vína VOC Znojmo. Součástí je slavnostní 
program a samozřejmě ochutnávky všech vzorků, během 
kterého můžete kromě vín VOC Znojmo vychut-
návat také lidovou muziku. Festival doplňuje 
ochutnávka gastronomických specialit předních 
znojemských restaurací a hotelů.

Ochutnávka vín VOC Znojmo u rotundy sv. Kateřiny
Každoročně v polovině září si Znojemsko připomíná středověké 
vinařské tradice při Znojemském vinobraní. Několikadenní 
slavnost s  historick ými jar-
marky, rytířskými turnaji a vel-
kolepým kostýmovaným prů-
vodem doprovází ochutnávky 
burčáku a vín. Vína členů sdru-
žení VOC Znojmo ochutnáte 
i na Znojemském historickém 
vinobraní. V  rámci programu 
Znojemského historického vi-
nobraní probíhá degustace vín 
VOC Znojmo v  atrak tivním 
p r o s t ř e d í  Zn o -
jemského hradu 
u rotundy sv. Ka-
teřiny.

Akce pořádané spolkem 
VOC Znojmo



V roce 2016 si Znojmo připomene 790. výročí založení králov-
ského města Znojma Přemyslem Otakarem I. K oslavě tohoto 
významného výročí město vytvořilo seriál 12 akcí, které během 
12 měsíců postupně připomenou 12 století, které formovaly 
tvář města Znojma. Od vzniku Velké Moravy až po sametovou 
revoluci. Aktivit v souvislosti s oslavou tohoto významného 
výročí však bude daleko více. Proto buďte u toho!
Po celý rok 2016 budete moci v různých obměnách potkávat 
speciální logo, které vám připomene, že Znojmo je starobylým, 
historickým městem, s bohatými dějinami, se významem v mi-
nulosti i současnosti. 

Věděli jste například, že: 
• se první vinice na Znojemsku zakládali již v 9. století,
•   znojemský hrad byl centrem politiky moravských Přemys-

lovců,
•   ve znojemských Příměticích můžete narazit na světový unikát 

– druhý největší křížový sklep na světě, který je vrcholnou 
ukázkou stavebního vzdělání a dovednosti Znojemských? 

Významné historické mezníky si bude město připomínat 
po celý rok. Můžete se tak těšit na akce kulturní, společenské 
i sportovní, a to s nálepkou Znojmo 790! 

www.znojmo790.cz 

Proleťte se slavnými staletími 
města ZnojmaObjevte Znojmo

Objevte Znojmo 
Objevte nejzajímavější historické a kulturní památky města, ne-
chte se unášet úchvatnými scenériemi Národního parku Podyjí 
a užijte si atmosféru úrodné krajiny, vinic a moravských sklípků 
s místními vinaři. 
Znojmo, druhé největší město jižní Moravy, ve kterém lze historii 
vycítit na každém kroku, se pyšní impozantní polohou nad ře-
kou Dyjí. Objevte jeho zachovalý renesanční vzhled i významné 
kulturní památky v čele s rotundou sv. Kateřiny, radniční věží 
nebo proslulým znojemským podzemím. Město Znojmo navíc 
společně s Národním parkem Podyjí tvoří jedinečné propojení 
městského urbanismu s divokou a nedotčenou přírodou. Park 
je přístupný po značených 
turistických cestách a cyk-
lostezkách. Prozkoumejte 
jeho půvab a  udělejte si 
příjemnou vycházku mezi 
unikátní plochy vřesovišť, 
na nejznámější vinici Šo-
bes nebo na  jednu z čet-
ných romantick ých v y-
hlídek – Králův stolec či 
Sealsfi eldův kámen.
Ať se vydáte objevovat Znojmo a  jeho okolí pěšky nebo 
na kole, odměnou vám vždy bude nezapomenutelný pohled 
na krásy Znojemska od začátku až do konce vaší cesty. 
Tipy na památky, výlety, cyklotrasy či ubytování – a nejen to – 
nalezete na www.objevteznojmo.eu!

Turistické informační centrum
Obroková 10, 669 02 Znojmo
Tel.: 515 222 552, tic@znojemskabeseda.cz 

koudela
Zvýraznění
první vinice se na Znojemsku zakládaly již v 9. století,



VOC Znojmo
Brněnská 523, 671 82 Dobšice
voc@vocznojmo.cz

www.vocznojmo.cz/vinobus
VOC Znojmo




