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1 ÚVOD 

Do široce se rozvíjejícího ekonomického sektoru v České republice se zařadil i cestovní 

ruch. Naše ekonomika z tohoto oboru velmi profituje. Cestovní ruch by se mohl stát 

jedním z pilířů národního hospodářství. Nutná pozornost by se měla věnovat rozvoji 

jednotlivých krajů, měst a obcí. Hlavní impulzy a podněty by měly přicházet ze strany 

státu. 

Co se týče příjezdové turistiky nebo-li incomingu do České republiky, zahraniční turisté 

přijíždějí především do Prahy. Bohužel turisté už nepokračují v poznávání jiných měst 

České republiky a zůstávají pouze v našem hlavním městě. Každá obec by se tak měla 

snažit rozvíjet cestovní ruch podle svého potenciálu. Zrovna vinařské oblasti mají hodně 

velký potenciál. Za posledních deset let prošla vína z Moravy a Čech velkým kvalitativním 

vývojem a dnes patří k nejlepším vínům ve střední Evropě. Z mého pohledu má jižní 

Morava největší potenciál ze všech krajů České republiky. 

Byla mi zadána práce „Vinařský cestovní ruch na Znojemsku“. Toto téma koresponduje 

s oborem, který jsem studovala, a to Ekonomika cestovního ruchu. Snažila jsem se 

pojmout vinařský cestovní ruch a vinařství velmi stručně. Je zde mnoho aspektů, které se 

vyskytují o víně všeobecně, ale já se zaměřila jen na červená a bílá vína. Samozřejmě se 

zmíním například i růžovém, šumivém či perlivém vínu, ale už jen okrajově. Informací, 

které existují o víně není zrovna málo a tudíž není možné, abych se v mé práci zmínila o 

všem, proto jsem se zaměřila jen na část.  

 Po dohodě s vedoucím práce byl cíl stanoven tak, že na základě analýzy současného 

stavu vinařského cestovního ruchu obecně a na Znojemsku jsem zjistila, zda cestovní 

kanceláře a cestovní agentury nabízejí a organizují zájezdy či fakultativní výlety do 

Znojemské vinařské oblasti. Poté jsem zhodnotila úroveň nabídky cestovních kanceláří a 

agentur a příp. doporučila jeho rozšíření či zkvalitnění.  

Chtěla bych poděkovat RNDr. Jiřímu Kovářovi a Ing. Haně Sobotkové za cenné 

informace, připomínky a trpělivost. 

Z počátku jsem shromažďovala informace, ty jsem analyzovala a využívala metodu 

komparace.  

O vinohradnictví, vinařství a víně existuje nepřeberné množství literatury, o vinařském 

CR ale velmi málo. Ve své práci jsem využívala hlavně webových stránek a doporučenou 
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odbornou literaturu pro teoretickou část.  Dále jsem čerpala z odborných znalostí vinařů a 

ze svých znalostí. Z internetových stránek českého statistického úřadu jsem zjišťovala 

údaje poskytující rozlohy vinic, které se nacházejí v České republice a také informace o 

produkci a spotřebě vína. 
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2 VINOHRADNICTVÍ, VINA ŘSTVÍ A VINA ŘSKÝ CR 

2.1 HISTORIE VINA ŘSTVÍ A VINOHRADNICTVÍ 

Dnešní vinná réva je příběhem tisíců let starých tradic. Ví se, že réva vinná rostla již 

před 150 mil. lety, a proto je jednou z nejstarších kulturních rostlin. Vinná réva doprovází 

člověka již od počátku jeho existence. Můžeme tak klidně říci, protože již člověk mladší 

doby kamenné sbíral plody plané révy a jistě poznal i opojné účinky šťávy ze zkvašených 

bobulí. 

Termín víno pochází z gruzínského gvino a jako nápoj je spojeno se vznikem civilizace. 

Vinná réva je tedy jednou z nejstarších kulturních rostlin vůbec. 

Nejčastěji kultivována planá Vitis vinifera byla pro svou jedinečnou chuť hojně 

pěstována hlavně v kulturách blízkého východu, dnes v oblastech Iránu a Izraele. 

Archeologická expedice našla právě v Iránu džbán s úzkým hrdlem, ve kterém byla na jeho 

dně jakási nažloutlá usazenina. Až po podrobné analýze bylo zjištěno, že nažloutlá 

usazenina obsahuje kyselinu vinnou v takovém množství, které se vyskytuje výhradně ve 

vinných hroznech, a terebintovou pryskyřici, jíž se ve starověku až po éru Římanů užívalo 

ke konzervaci vína. Před 5000 lety se víno začalo vyrábět ve východní částí Evropy v 

Babylonii Egyptě, Řecku a Římě.  

Vinná réva se dále rozšířila do Egypta, Sýrie, Babylonie, potom do Číny, Palestiny a 

Řecka. Egyptští faraóni věřili, že víno je darem boha Osirise – boha kvetoucí vinice. V 

Egyptě na březích Nilu byla pěstována Réva. Rozvoj byl zaznamenán 2700 př. n. l., když 

pozvedl faraón Tutanchámon úroveň výroby a podávání vína. O vyspělosti vinařství a 

vinohradnictví v Egyptě svědčí mnoho zachovaných důkazů. Našly se amfory - džbány z 

pálené hlíny, na kterých je uvedený ročník vína, jeho kvalita, původ i vedoucí vinice. 

O vyspělém vinařství se dá hovořit už ve starém Řecku, na Krétě a v Thrákii. Víno se 

postupně stávalo součástí kultury a považovalo se za nezbytnou součást životních potřeb. 

Dionýz byl považován za zakladatele vína a vzniklo o něm mnoho pověstí 

Římané převzali od Řeků jejich révu i vína. Začínali postupně víno kořenit, scelovat, 

mísit a laškovat. Bylo zvykem pít ředěné víno a přidávat si do něj i koření. Z tohoto období 

je zachována literatura o vinařství, která uvádí způsoby pěstování a výrobu vína. Jak 

dobývali Římané jednotlivá území, réva se rozšířila i do těchto oblastí, například do 

Francie, Španělska, Německa.  
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Do Čech se víno dostalo z Moravy, kam je přinesly římské legie. To bylo v letech 276 

až 282 za vlády císaře Próbuse. Rozvoj vinařství  u nás nastal až s nástupem Karla IV. na 

trůn. [3] 

 

2.2 TECHNOLOGIE VÝROBY VÍNA 

Aby víno bylo získáno, je třeba získat z hroznů révy vinné šťávu, nechat ji zkvasit a 

dalším ošetřováním získat kvalitní alkoholický nápoj. Stupeň cukernatosti se pohybuje od 

15 do 30 % podle produkční oblasti, počasí a doby sklizně. 

Sklizeň vína (vinobraní) může probíhat buď v normální zralosti nebo se víno nechává 

přezrát, popř. přejít prvními mrazíky. Přezrálé bobule vína jsou zaschlé, někdy i mírně 

napadené ušlechtilou plísní, která zvláště u dezertních vín hraje příznivou roli. Způsob 

sklizně (např. výběr jednotlivých hroznů, pozdní sklizeň a výběr bobulí) ovlivňuje nejen 

kvalitu vína, ale také jeho cenu. 

Stejně důležitá je také odrůda vinné révy, její stáří, ošetřování během celé vegetace a 

zeměpisná poloha vinic. Vinná réva z jižních oblastí obsahuje až dvojnásobek cukru, vína 

ze severnějších oblastí bývají zase chuťově výraznější. Nejlépe se daří vinné révě na 

jižních svazích chráněných proti severním větrům.  

Příprava rmutu a moštu následuje ihned po sklizni. Rmut se připravuje rozdrcením a 

odzrněním na speciálně upraveném mlýnku. Odzrněním rozumíme zbavení rozmačkaných 

bobulí třapin (stopek), které nepříznivě ovlivňují barvu a chuť vína. 

Při výrobě bílého vína se rmut lisuje a získaná šťáva se nazývá mošt. Zbytky po lisování 

(matoliny) se většinou používají k dalšímu zpracování na výrobu vinného destilátu. 

Při výrobě červeného vína se rmut před lisováním nakvašuje. Důvodem je skutečnost, 

že převážná část barviva u tmavých hroznů je obsažena ve slupkách a uvolňuje se do rmutu 

alkoholickým kvašením. Nakvašováním přecházejí do rmutu také třísloviny obsažené v 

pecičkách, které výrazně ovlivňují typickou chuť červeného vína. 

Kvašení a dokvašování moštu probíhá ve velkých sudech nebo tancích. Úroveň 

kvašení se zajišťuje použitím kulturních vinných kvasinek, spontánní kvašení je možné jen 

u naprosto zdravých hroznů. Takzvané bouřlivé kvašení probíhá 7 až 14 dní a jeho rychlost 

závisí především na teplotě. Ta se během hlavního kvašení zvyšuje na 12 až 15 °C. 
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Během kvašení se většina cukru mění na alkohol a oxid uhličitý. Po skončení 

bouřlivého kvašení se víno stáčí. Na dně nádob jsou usazeny tzv. kaly vzniklé z 

odumřelých kvasinek a řady nerozpustných látek. První víno, tzv. burčák, je silně zakalené, 

obsahuje poměrně dost cukru a přes 5 % alkoholu. Tradičně se prodává ve vinařských 

centrech na trzích. 

Dokvašování probíhá volněji a trvá až 2 měsíce. Zbylý cukr prokvašuje, víno se čiří 

(čistí) a na dně se opět usazují kaly. Dokvašené víno se znovu stáčí do čistých sudů nebo 

cisteren, kde ještě pokračuje samovolný proces usazování kalů. V průběhu 1 až 3 měsíců se 

víno opět stáčí do čistých nádob a nechá se zrát. 

Školení vína je spolu se zráním konečným procesem výroby, kdy se vytváří vůně 

(buket), chuť a barva vína. K dosažení trvalé čirosti a stability vína přispívá řada 

prostředků, např. tanin, želatina a hexakyanoželeznatan draselný. Po vyškolení se víno 

filtruje a skladuje. 

Stáčení vína je závěrečnou fází výroby před expedicí. Může to být stáčení do 

přepravních cisteren, sudů, lahví různých tvarů a velikostí, popř. do plastových a 

kartonových obalů. Stáčecí linka na lahvová vína je technicky náročné zařízení obsahující 

stroje na mytí, kontrolu, plnění, značení a konečné ukládání lahví do přepravních beden. 

Významní výrobci vína nabízejí také dárkové balení, zpravidla s vhodnými skleničkami. 

Celý proces výroby většiny našich vín je ukončen za 6 až 10 měsíců. Mimo bílá a 

červená se vyrábějí také růžová vína, a to buď lisováním červených nebo modrých odrůd 

bez nakvašování, nebo scelováním (mícháním) bílých a červených vín. [2] 

 

2.3 VÍNO A ZDRAVÍ  

Víno je nejenom chutná záležitost, ale má i významný vliv na naše zdraví. Myslím  

pozitivní vliv, možná by se to ale některým zarytým abstinentům nemuselo zdát, ale je to 

tak. Potvrdily to i řady výsledků mnoha vědeckých studií. Toto příznivé působení se 

projevuje v řadě oblastí. 

Asi nejčastěji se hovoří v souvislosti s vínem o kardiovaskulárních chorobách. Výzkum 

ústavu klinické biochemie a hematologie v Plzni prokázal, že pokud člověk pije dvě 

sklenky vína denně znamená to 15 % snížení rizika těchto chorob. Víno obsahuje 

flavonoidy, které potlačují sraženiny, kornatění tepen, zabraňuje vzniku trombóz, fungují 
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jako antioxidanty, které ničí volné radikály. Víno obsahuje komplex vitaminů B, hlavně 

B12 sloužící k léčbě anemie. Má i dietetické účinky, při hubnutí je lepší si dát místo jídla 

dvě deci vína, štěpí totiž bílkoviny. Alkohol ve víně uvolňuje v mozku serotonin, který 

zlepšuje náladu, působí dobře na psychiku a deprese. Dále dobře působí na spaní. Lidé, 

kteří konzumují pravidelně víno ve střídmém množství, se méně opíjejí. 

 

2.3.1 ČERVENÉ VÍNO A ZDRAVÍ 

V červeném víně je prokazatelně více antioxidantů než v bílém a to z toho důvodu, že se 

při výrobě červeného vína nechává slupka po určitou dobu fermentovat. Slupka právě 

obsahuje flavonoidy. U bílého vína nezůstává slupka, proto v něm chybí flavonoidy. 

Množství flavonoidů závisí také na tom, kde vína vyrostla a na způsobu filtrace.  

Modré hrozny obsahují barvivo a látky které : 

• podporují krevní oběh, 

• chrání před kornatěním tepen, 

• zabraňuje infarktu, 

• látky modrých hroznů mají schopnost: 

• zvyšovat aktivity enzymů, které netoxikují karcinogeny, 

• zastavit poškození DNA, 

• polyfenoly tlumí růst a dělení rakovinotvorných buněk. 

Třísloviny v červeném víně ničí bakterie, které způsobují infekce zažívacího traktu, 

chrání před průjmovými onemocněními ze stravy, zejména před salmonelózou. Pití jedné 

až dvou deci vína denně redukuje o 50 % riziko vývoje šedého zákalu, zpomaluje nemoci 

způsobené stářím. 

Červené víno prokazatelně chrání před rakovinou prsu, vaječníků a při vypití asi 8 

decilitrů týdně je o polovinu menší riziko rakoviny prostaty. Dále chrání před rakovinou 

plic a konzumenti vína, kteří vypijí asi 8 decilitrů vína týdně mají o 13 % lepší šance než 

abstinenti. Dánská studie prokázala rapidní pokles rakoviny žaludku u lidí pijících 13 a 

více skleniček týdně. 
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Nejdůležitější látkou v červeném víně je resveratrol, který si vytváří réva proti plísním 

jako ochranu proti rychlým změnám počasí a teplot.  

Resveratrol v lidském těle: 

• působí jako antioxidant s protirakovinotvornými a protivirovými účinky, 

• brání šíření chřipky, protože blokuje tvorbu enzymu, který odpovídá za šíření 

viru v těle příznivě působí na plíce, snižuje množství škodlivých látek, které 

vyvolávají plicní choroby,  

• omezuje riziko zápalu plic,  

• může ochromit funkci nádorových buněk slinivky břišní a tím zvýšit jejich 

reakci na chemoterapii,  

• snižuje úroveň škodlivých chemikálií v plicích, které vedou k chronické 

bronchitidě a rozedmě plic,  

• snižuje také riziko cukrovky a účinky vysokokalorické stravy. 

 

2.3.2 BÍLÉ VÍNO A ZDRAVÍ 

Víno z bílých hroznů prospívá:  

• ledvinám a pleti, 

• žaludku, 

• játrům, 

• pomáhá hubnout jelikož čistí organismus, 

• pomáhá ke zvyšování „dobrého“ cholesterolu, 

• slouží jako prevence proti kardiovaskulárním chorobám, snižuje riziko infarktu, 

• látky, které jsou obsaženy ve víně pomáhají redukovat stafylokoky, detoxikují 

organizmus, zbavují ho bakterií, bakteriálních jedů a virů  interpunkce. 

Nejlepší je dát si víno každý den v malých dávkách. Ženy by měly vypít 2 dcl 

kvalitního vína denně a muži 4 dcl. Nejprospěšnější je pít víno v klidu po večeři. A proč? 

Protože pak chrání zhruba do oběda, jelikož nejvíce infarktů je ráno. Nejhůře jsou na tom z 

hlediska rizika srdečních onemocnění abstinenti. 
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Většinou se větší účinky připisují červeným vínům, díky resveratrolu, který je obsažen 

ve slupkách modrých hroznů, ale bílá vína z okrajových vinařských oblastí (Čechy i 

Morava) obsahují hodně účinných látek, protože si jich réva vytváří více na ochranu proti 

plísním a jiným negativním vlivům, jelikož je pěstována v méně příznivých podmínkách. 

[4] 

 

2.4 VINA ŘSKÝ FOND 

Na internetových stránkách Vinařského fondu je uvedeno, že: „Vinařský fond vznikl 

v roce 2002, na základě změny zákona č. 115/1995 Sb., o vinařství a vinohradnictví.“1 

Iniciátorem pro jeho vznik byl tehdejší ministr zemědělství Jan Fencl. Orgány Vinařského 

fondu jsou Rada a Dozorčí rada. Radu jmenuje ministr zemědělství, členy jsou zástupci 

vinařů a člen zastupitelstva Jihomoravského kraje. Pět členů dozorčí rady, převážně 

z parlamentu, volí poslanecká sněmovna a ředitele jmenuje Rada. 

Před vstupem České republiky do Evropské unie jeho úkolem bylo za získané platby 

odvodů od pěstitelů, výrobců a dovozců vína a za finanční prostředky získaných od státu 

podporovat výsadbu, obnovu vinic a propagaci prodeje vína.  

Dále internetové stránky Vinařského fondu uvádí, že: „Vinařským zákonem č. 321/2004 

Sb., došlo ke změně fungování Fondu.“2 Tento zákon podporuje marketing vína, rozvoj 

vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinařství. [5]  

 

2.5 VINICE V ČESKÉ REPUBLICE 

V České republice se nachází celkem 19 292 ha vinic. Největší počet hektarů osázených 

vinicemi se nachází v Jihomoravském kraji, přesněji je to 17 543 ha. V porovnání s rokem 

2008 z informací od Českého statistického úřadu přibylo v roce 2009 celkem 161 ha 

nových vinic.  

                                                 

1 Vinařský fond. [online]. Vinarskyfond.cz, (cit. 2010-03-18). Dostupné  z WWW: 

http://vinarskyfond.cz/cz/hlavni-stranka 

2 Vinařský fond. [online]. Vinarskyfond.cz, (cit. 2010-03-18). Dostupné z WWW: 

http://vinarskyfond.cz/cz/hlavni-stranka 
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V roce 2008 sklidili vinaři 98 000 tun hroznů a vyrobili rekordních 840 000 hektolitrů 

vína, což je o  20 000 hektolitrů více než o rok dříve. V roce 2009 byla nižší sklizeň 68 737 

tun. Roční spotřeba v České republice vzrostla na 19,1 litrů na osobu a v budoucnu lze 

očekávat další nárůst. Česká republika zaostává za Evropou, tam činí spotřeba na osobu za 

rok od 25 do 32 litrů na osobu. [6]  

Tabulka č. 1 Plocha vinic k 31.12.2009 [7] 

kraj 
výměra v 

ha 
Praha 10 
Středočeský 340 
Jihočeský 0 
Plzeňský 0 
Karlovarský 0 
Ústecký 391 
Liberecký 0 
Královéhradecký 1 
Pardubický 0 
Vysočina 3 
Olomoucký 16 
Moravskoslezský 0 
Zlínský 987 
Jihomoravský 17 543 
celkem v ČR 19 292 

 

Tabulka č. 2 Plocha vinic dle okresů [8] 

Jihomoravský kraj ha 

Blansko 0 

Brno-město 18 

Brno-venkov 1 575 

Břeclav 8 944 

Hodonín 3 921 

Vyškov 61 

Znojmo 3 024 
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3 VINA ŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NA ZNOJEMSKU 

3.1 HISTORIE VINA ŘSTVÍ V ČECHÁCH 

Počátky českého vinařství se pojí k pověsti o knížeti Bořivojovi. Když kníže slavil 

narození svého syna Spytihněva, byl obdarován moravským knížetem Svatoplukem sudem 

moravského vína. Bořivojova manželka Ludmila, dle pověsti, si přála rozvoj vinařství a na 

první vinici v Nedomicích u Mělníka se zaučoval vinařství i její vnuk sv. Václav.  

V polovině l3. století přivezl král Přemysl Otakar II. vinnou révu z Rakous a nechal ji 

osázet na Zbraslavi. O velký rozvoj vinařství v Čechách se zasloužil i císař Karel IV., který 

nechal révu vinnou vysázet v Praze i na Karlštejně. Ve viničním řádu ze dne 16. 2. 1558 

vyzýval majitele zemědělských pozemků v okolí Prahy k zakládání nových vinic. Sliboval 

jim výhody, například osvobození od všech poplatků na 12 let, až později odvádět 12 litrů 

vína králi a k tomu desátky. Do vzdálenosti 33 km od pražských hradeb spadaly pod 

pravomoc pražského perkmistra veškeré vinařské záležitosti jako hledat vhodné pozemky, 

přeměnit je na vinice a do jeho působnosti spadala i města, která zakládala vinice (Beroun, 

Slaný, Říčany, Brandýs, Kostelec nad Černými lesy, Český Brod, Velvary a dokonce i 

Mělník).  

V této době české a hlavně pražské vinařství vzkvétalo a dosahovalo vrcholného stádia 

a zároveň se ukazovaly nepříznivé jevy. Úrodnost vinic klesala, protože většina z nich byla 

přestárlá, šetřilo se na nákladech, viniční práce byly zanedbávány, majitelé vinic se často 

měnili a byl nepořádek v registrech. 

Třicetiletá válka narušila příznivý rozvoj českého vinařství a pražského vinařství. 

Zpustošené vinice se ani po staletích nevzpamatovaly, plocha městských vinic klesala, 

chyběly finance a pracovní síly. Ale panské a venkovské vinice byly po válce obnovovány 

i rozšiřovány. 

Ve druhé polovině l9.století se české vinařství začalo oživovat, ale netrvalo to dlouho. 

Do roku 1993 se v České republice vinohrady neobnovovaly proto, že nákupní cena hroznů 

značně poklesla. Ale od roku 1994 ceny hroznů se začaly zvedat a to se projevilo na 

postupném zvětšování plochy obnovovaných vinic. [9] 
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3.2 HISTORIE VINA ŘSTVÍ NA MORAV Ě 

V období Velkomoravské říše došlo s příchodem křesťanství k většímu rozšíření 

vinařství. Napomáhaly tomu i klášterní komunity, například z řádu cisterciáků a 

premonstrátů, které vysazovaly nové vinice. V roce 1355 vydal  moravský markrabě Jan 

Jindřich viniční řád pro Moravu. Měšťané viděli v držení vinohradů podstatné vylepšení 

svých živností. I chudina mohla vlastnit menší vinice, protože ty byly svobodným statkem. 

V 16. stol. se dostávají na Moravu novokřtěnci, kteří pracovali ve vinicích a zaváděli 

nové způsoby výroby vína a pěstování révy. Moravská vína byla známa i v zahraničí, 

hlavně v Rakousku. Největší rozmach moravského vinařství byl 17. století, kdy spotřeba 

vína byla 56 litrů na osobu za rok. V pobělohorském období výměra moravských vinic 

klesla na třetinu původní rozlohy. Po napoleonských válkách se dává přednost pivu a levné 

kořalce z bramborového lihu. Mezi Uherskem a Rakouskem byla zrušena celní hranice a 

dochází k velké konkurenci vyvolané levnými uherskými víny. Zemědělci se zaměřují na 

výnosnější plodiny jako je cukrovka a vinice ubývají. 

Vinohradníci nákladně rušili staré a vysazovali nové odolnější, roubované vinice, 

protože se objevil roku révokaz roku 1890 a ničil kořeny vinné révy.  

Ošetřování vinic se prodražuje a rozloha vinohradů rychle klesá. V roce 1678 bylo na  

Moravě 21.053 ha vinic. Kolem roku 2000 to bylo asi 12 000 ha. Před vstupem do 

Evropské unie díky hektickému vysazování vinic se jejich plocha zvedla na 19 000 ha. [10] 

 

3.3 PATRONI VINA ŘŮ 

Vinaři odnepaměti uctívali jako své patrony světce. V českých a moravských krajích 

byli a jsou uctíváni například svatý Urban, Vavřinec, Václav, Bartoloměj, Vincent, Jan 

Křtitel či Jan Evangelista. 

Na Moravě je jako patron uctíván svatý Urban. Byl římským papežem ze 3. století a stal 

se patronem vína, vinohradů a vinařů. Bývá zobrazován s hroznem, keřem vinné révy nebo 

soudkem vína. Legenda říká, že se ukryl před pronásledovateli ve vinici a tím si zachránil 

život. 

Na jižní Moravě je jako patron  uctíván svatý Vavřinec vinaři proto, že na jeho svátek 

10. srpna začínají zrát hrozny. 
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Na svátek Jana Evangelisty se světí víno proto, že ten vypil otrávené víno a nepůsobilo 

to na něj. 

Svatého Václava uznávali již od dob Karla IV. Byl jediný, který révu vinnou sám 

pěstoval, sklízel a lisoval. Traduje se tak od roku 1650, kdy se snesla pohroma v podobě 

krupobití.  

Na svatého Bartoloměje se začínalo ve většině vinařských místech s vinobraním. 

Bartoloměj bývá zobrazován s nožem, který je podobný vinařskému. [11] 

 

3.4 DRUHY A ODRŮDY ČESKÉHO A MORAVSKÉHO VÍNA 

Druhy vína 

Jistě jste při výběru vína narazili na názvy, které nejsou na první pohled jasné. Zároveň i 

rozdělení jednotlivých typů vína je dobré znát, protože jsou určující pro chuť, kterou si 

právě chceme vybrat.  

3.4.1 ROZLIŠENÍ VÍNA DLE BARVY 

bílé víno – vyrobeno z bílých, růžových nebo červených hroznů vinné révy,  

růžové víno – vyrobeno z modrých hroznů bez nakvašení u stolních vín šumivých a 

perlivých vín i směsi bílého a červeného vína , 

červené víno – vyrobené z modrých hroznů nakvašením nebo jejich tepelným 

zpracováním. [12]  

3.4.2 DLE CUKERNATOSTI 

Víno se rozlišuje podle obsahu zbytkového cukru na litr vína. 

Tabulka č 3 Obsah cukru ve víně [13] 

druh vína 
zbytkový 
cukr/litr 

suché víno nejvýše 4 g 

polosuché 
víno 

4,1 – 12 g 

polosladké 
víno 

12,1 – 45 g 

sladké víno minimálně 45 g 
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3.4.3 DLE TŘÍDY A DRUHU VÍNA 

Kromě velkého množství odrůd se u vín rozlišují také kategorie vína, kdy se vína dělí 

podle odrůdy a vyzrálosti hroznů.  

Stolní vína mohou být vyprodukována z hroznů kterékoliv země Evropské Unie, jsou to 

vína nejnižší kategorie. Toto víno nesmí být označeno názvem odrůdy ani názvem oblasti, 

vinařské obce nebo jiným zeměpisným názvem, a ročníkem. Stolní vína bývají lehčí a jsou 

vhodná k běžnému stolování.  

Zemské víno je druh vína stolního, které je ale vyrobeno jen z tuzemských hroznů. Tato 

vína bývají označena buď jako moravské zemské nebo české zemské víno, na etiketě bývá 

uváděn i ročník a odrůdy. Označení zemské víno neznamená žádnou nižší kvalitu. Mohou 

se objevit vína označená jako zemská, ale pro svou kvalitu by splňovala podmínky 

jakostního vína. Pro malé množství jsou však uváděna jako zemská.  

Přírodní víno je víno, které není ošetřeno chemicky. 

Mešní víno je přírodní víno, které není chemicky ošetřováno ani při růstu a zrání. Při 

jeho výrobě a po celou dobu růstu a výroby je sledováno pověřenými duchovními církve. 

Víno se vyrábělo jen v klášterech a jen pro účely mše svaté. V minulosti se mešní víno 

vyrábělo převážně pouze v klášterech pro účely mše svaté.  

Jakostní víno se vyrábí z hroznů moštových odrůd sklizených v ČR, které dosáhly 

nejméně 15 stupňů cukernatosti. Jakostní víno se dále dělí na: 

• Odrůdové jakostní víno musí obsahovat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy 

uvedené na obalu. 

• Známkové jakostní víno smí být vyráběno smísením odrůdových jakostních vín. 

Na etiketě jakostních vín musí výt uvedena vinařská oblast, u jakostního vína 

odrůdového název odrůdy, u známkového známka. Někteří vinaři uvádějí i vinařskou 

podoblast, obec, trať (viz vinařský slovník) a také ročník.  

Jakostní vína s přívlastkem musí splňovat všechny požadavky pro jakostní víno, musí 

pocházet z jedné vinařské podoblasti, musí být prověřen původ hroznů od Státní 

zemědělské a potravinářské inspekce, cukernatost, hmotnost a odrůda nebo směs odrůd. 

Nesmí se uměle zvyšovat cukernatost moštu. Na etiketě musí být uvedeny stejné údaje, 

jako vína jakostní, a také přívlastek. Těch je několik typů:  
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• Kabinetní vína bývají lehčí, suchá a příjemně pitelná.  

• Pozdní sběry  jsou plnější, extraktivní, suchá nebo polosuchá. 

• Výběry z hroznů jsou vína také plná s vyšším obsahem alkoholu a někdy i s 

vyšším obsahem zbytkového cukru. Výběr z hroznů a výběr z bobulí bývá 

získáván z nejlepších částí hroznů sklizených v pozdějších termínech.  

• Výběry z bobulí  jsou vína, který zrála  velmi dlouho na vinici. Jsou velmi plná, 

tedy s výrazným aroma, polosladká nebo sladká.  

• Ledová vína, hrozny pro výrobu těchto vín bývají sklízeny při teplotách 

maximálně -7 °C. Při sklizni a zpracování jsou bobule zmrzlé. Získaný mošt je 

tedy velmi hustý a sladký. Plní se do menších lahví a jsou velmi drahá.  

• Slámová vína byla před zpracováním skladována na slámě či rákosu nebo byly 

hrozny zavěšeny ve větraném prostoru nejméně tři měsíce, zbaví se tak 

přebytečné vody. Slámová vína jsou velice sladká se sytě žlutou barvou a 

výrazným buketem. Výroba je velmi náročná, proto je také poměrně vzácné a 

drahé.  

• Výběr z cibéb, tato vína se získávají z přezrálých seschlých bobulí nebo z 

vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní. Sběr hroznů musí být prováděn 

ručně. Výběry z cibéb bývají velice sladké, vzácné a také drahé.  

• Botrytický výb ěr  -  vyrábí se z hroznů napadených ušlechtilou plísní šedou. 

• Barrique - víno zraje v dubových sudech a částečně přejímá jejich vůni. 

• Sur lie - víno leží v nádobách na jemných kvasnicích, které jsou míchány. 

• Aromatizované víno se vyrábí z vína nebo hroznového moštu. Aromatizují se 

pomocí přírodních aromatických látek nebo povolených aromatických extraktů, 

aromatických bylin nebo koření.  

• označení Vermut bývá použito v případě, že aromatizace byla provedena 

aromatickými látkami získanými z pelyňku a přislazeno bylo jen 

karamelizovaným cukrem, sacharózou nebo hroznovým moštem. 

• Americano je hořké aromatizované víno vykazující charakteristickou hořkou 

chuť. Aromatizuje se přírodní látky z pelyňku a hořce.  
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• Likérové víno je sladké přírodní víno s vysokým obsahem alkoholu.  

• Dealkoholizované víno - vyrábí se například z Merlotu, Rieslingu i z vermutů 

například z Rosso Bitter, Rosé a sektu. Dealko víno musí mít méně než 0,5 % 

alkoholu. Používají se aromatičtější a plnější odrůdy. [14] 

 

3.4.4 ŠUMIVÉ VÍNO    

Šumivá vína jsou označována jako sekty nebo jakostní šumivá vína. Vyrábějí se z 

kvalitních mladých vín dvěma metodami, a to kvašením v lahvích či tancích.  Kvašení v 

lahvích je metoda původní (tzv. šampaňská). Vína kvašená v lahvích mají jemnější a delší 

perlení, ale jsou náročnější na výrobu. Kvašení v přetlakových tancích je metoda 

ekonomičtější pro laika bez výraznějších chuťových rozdílů. Levnější šumivá vína jsou jen 

dosycovány oxidem uhličitým. [15]  

 

3.4.5 PERLIVÉ VÍNO  

Perlivá vína se nesmějí označovat jako šumivá nebo jako sekty a vyrábějí se z 

tuzemských vín stolních nebo jakostních. Jsou sycena oxidem uhličitým. [16]  

 

3.5 ODRŮDY VÍN, KTERÉ SE PĚSTUJÍ V ČR 

3.5.1 ODRŮDY BÍLÝCH VÍN 

Aurelius - Mladá odrůda, původ Morava, vznikla roku 1983. Kvalitní, plné víno má 

charakter vín Ryzlinku rýnského s intenzivnějšími aromatickými látkami širší škály. Barva 

je zelenožlutá. Voní po ovoci a po lípě. Chuť je plná, svěží, jemně kořenitá. Ve vůni a 

chuti můžeme hledat jablko, citrónovou kůru a koření. Je vhodná ke studeným předkrmům 

a lehkým jídlům z drůbeže, také se hodí k pokrmům z ryb. 

Děvín - Odrůda vyšlechtěná křížením Tramínu a Veltlínského dává příjemné 

aromatické víno s nižší kyselinkou a vyšším obsahem zbytkového cukru zvláště ve 

výběrech. Ochutnejte k sladkému dezertu. 

Chardonnay - Stará odrůda, původ Francie, pochází z Burgundska. Nyní tvoří 3,4 % 

vinic ČR s tendencí k dynamickému růstu (od roku 1994). Vína Chardonnay jsou 

uznávanými, vyhledávanými a v současnosti nejmódnějšími víny na světě. Bývají často 
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využívána k výrobě šumivých vín. Barva je světle žlutá, zelenožlutá až nazlátlá, vůně 

intenzivní, plná, harmonická. Chuť plná, dlouho doznívající, jemně kořenitá, s elegantní 

kyselinou a minerální. Ve vůni a chuti můžeme cítit zelené jablko, hrušku, akát, citrusové 

plody, broskev, mango, banán, meloun, ananas, smetanu, máslo, med, karamel a lískový 

oříšek. Hodí se k hustším polévkám, k bílému masu, ke smetanovým omáčkám či 

paštikám. 

Irsai Oliver  Mladá odrůda, původ Maďarsko, raně zrající moštová i stolní odrůda s 

muškátovou vůní bobulí i vína. Často nalézá uplatnění při výrobě burčáků. Není vhodné k 

archivování. Barva je světle žlutá a vůně muškátově kořenitá. Chuť má nízký obsah 

kyselin, muškátová chuť méně plná,. Ve vůni a chuti můžeme hledat muškát. Hodí se jako 

aperitiv a k dezertům. 

Muškát Moravský - Mladá odrůda, původ Morava. Její podíl na celkové ploše vinic 

dosahuje v ČR 2,3 %. Zpracování hroznů na kvalitní víno s muškátovou vůní je náročné na 

umění vinaře jak ve vinici, tak ve sklepě. Jsou vhodná do směsí a jako součást značkových 

vín i sektů. Barva světle žlutá, vůně výrazná muškátová. Chuť je lehčí, s nižším obsahem 

kyselin. Ve vůni a chuti můžeme hledat muškát, příjemnou lehkost spojenou s ovocnými 

tóny. Podává se jako aperitiv k předkrmům z husích jater nebo k plodům moře, k mírně 

sladkým dezertům. 

Muškát Ottonel - Mladá odrůda, původ Francie. Vína mohou být plná a harmonická. K 

dosažení vysoké jakosti vína musí mít vinař dostatečné technologické zkušenosti s touto 

odrůdou. Podle zkušeností z Rumunska nebo z Rakouska je možné vytvořit z přezrálých 

hroznů této odrůdy vynikající přírodní dezertní vína s obsahem zbytkového cukru. V ČR se 

pěstuje přibližně na 0,4 % plochy vinohradů, v poslední době se nesází. Barva je světle 

žlutá, vůně je jemná a muškátová a chuť je jemná, lehká, kratší a muškátová. Ve vůni a 

chuti můžeme hledat růži či muškát. Podává se k předkrmu z husích jater, k sladkým 

dezertům nebo jako lehký suchý aperitiv. 

Müller Thurgau  - Mladá odrůda, původ Švýcarsko. Odrůda se rozšířila po všech 

severnějších vinařských oblastech Evropy, ale i do zámoří. Pěstuje se na 13,9 % plochy 

vinic ČR, přičemž trend směřuje ke značné redukci. Správně zvládnutou technologií by se 

mělo vytvořit víno, které je nejlépe pít jako mladé, svěží a pobízející k popíjení díky 

nižšímu obsahu alkoholu.  Barva je světlá se zelenožlutým odstínem, vůně muškátová s 

ovocnými odstíny a chuť svěží s nižším obsahem kyselin. Ve vůni a chuti můžeme hledat 
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travnaté tóny, citrusové plody, muškát, angrešt, černý rybíz, broskev a grapefruit. Je 

vhodná k předkrmům, zeleninovým polévkám, k rybě nebo bílým měkkým sýrům. 

Neburské - Mladá odrůda, původ Rakousko. V ČR se nyní pěstuje na 2,7 % plochy 

vinic. Kvalita mladého vína bývá průměrná. Vyšší a zajímavější kvality je dosahováno 

ležením vína na lahvi. Barva je žlutá, u vyšších přívlastků zlatožlutá. Chuť je  středně plná 

až plná, harmonická, hebká, s nižším obsahem kyselin. Ve vůni a chuti můžeme hledat 

ořechy, maliny a smetanu. Je vhodné ji podávat k hustým omáčkám, k pečené drůbeži, k 

drůbeží paštice, k vařenému masu a bílým sýrům. 

Pálava - Mladá odrůda, původ Morava. Podíl na celkové ploše vinic v ČR činí 0,7 %. 

Charakter vína je podobný vínu Tramín, ale kořenitá plnost bývá nižší. Barva je zlatožlutá. 

Chuť je plná, dlouhotrvající, jemnější harmonie než u Tramínu. Ve vůni a chuti můžeme 

hledat koření, muškát, vanilku. Je vhodná k silněji kořeněným jídlům, k paštikám, ke 

sladkým úpravám masa, k ovčím či kozím sýrům. 

Rulandské bílé - Původní český název Roučí šedé. Stará odrůda, původ Francie. Na 

území dnešní České republiky zaujímá 5,1 % plochy vinic s tendencí udržování si tohoto 

podílu. Pinot blanc je vhodný pro tvorbu výběrů z hroznů, ale také výběrů z bobulí i 

botrytických výběrů. Je to výborná surovina pro šumivá vína a také pro zrání v malých 

dubových sudech barrique. Ležením se ještě více zaplňují a chuť se zvýrazní. Barva je 

světle žlutá, zelenožlutá. Chuť je plná, dlouhotrvající a elegantní. Ve vůni a chuti můžeme 

hledat hrušky, broskev, červené ovoce, lískové oříšky, mandle, chlebovou kůrku, máslo, 

vanilku. Je vhodná k uzeným rybám, k sýrům s ušlechtilou plísní, k výrazným paštikám a k 

hustším polévkám. 

Rulandské šedé - Původní český název Roučí šedé. Stará odrůda, původ 

pravděpodobně z Francie. V současnosti se pěstuje v ČR na 2,0 %. Barva je  zlatožlutá a 

vůně neutrální s ovocnými tóny. Chuť plná, dlouhotrvající a hebká. Ve vůni a chuti 

můžeme najít pomeranč, med, jablka, hrušky, mango a květiny. Je vhodné k hutným a 

kořeněným jídlům, k rybím specialitám. Suchá vína k těžší úpravě drůbeže. 

Ryzlink Rýnský - Stará odrůda, původ Německo. Barva je světle zelenožlutá, s 

přibývající zralostí se objevují zlatavé odstíny, u výběru z bobulí jantarové tóny. Voní po 

ovocných plodech, kořenité, minerální zemité i kouřové vůně. Ve vůni a chuti můžeme 

hledat broskev, jablko, pomeranč, citronovou kůru, kdouli a u měkčích vín i meruňku, 

med, marcipán, mandle a hrozinky, květ mučenky, lipový květ. Podává se k lehčím 
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úpravám drůbeže. Kabinetní jsou vhodná ke studeným předkrmům a telecímu masu. 

Sladké výběry se hodí k dezertům. 

Ryzlink vlašský - Stará odrůda neznámého původu. Nyní jeho podíl na celkové ploše 

vinohradů tvoří 10,4 % s tendencí ke snižování. Je prokázáno, že k Ryzlinku rýnskému 

nemá žádný příbuzenský vztah. Je surovinou pro šumivá vína, dává i výborná vína ledová. 

Barva vína je  světle žlutozelená a chuť plná a harmonická. Ve vůni a chuti můžete hledat 

červený rybíz, angrešt, kytice lučního kvítí, hrozinky. Suchá vína se uplatní jako aperitiv 

ke studeným předkrmům, k bílým sýrům. 

Sauvignon - Stará odrůda pocházející z Francie, světle zelenožluté barvy a intenzivní 

vůně. Chuť je  dlouhotrvající, kořenitá, výraznější kyseliny, s velkou škálou od travnatých, 

kopřivových až po tóny připomínající ovocné plody. Ve vůni se vyskytuje černý rybíz, 

angrešt, kiwi s nádechem citronu, broskve, nektarinky, meloun, u sladkých výběrů 

meruňky, pomeranče, ananas i marcipán. Suchá vína jsou vhodná jako aperitiv nebo ke 

studeným předkrmům. Hodí se i ke chřestu a kozím sýrům. Plnější vína jsou vhodná ke 

kořenitým jídlům, těstovinám s gorgonzolou nebo rybí omáčkou. 

Sylvánské zelené - Stará odrůda, původ Rakousko. Při větších sklizních jsou vína tvrdá 

a hrubá. Barva je  zelenožlutá a vůně je mírně kořenitá a bez zvláštních aromatických 

látek. Chuť neutrální s větším množstvím kyselin. Ve vůni a chuti můžeme hledat u 

mladších vín angrešt. Je vhodné pro společenské události. Je neutrální, nenarušuje chuť 

jemných jídel. 

Tramín červený - Jedna z nejstarších odrůd, původ nejasný. Dnes se vyskytuje pouze 

na 2,1 % výměry vinic, přičemž jeho plocha ustupuje. Má dlouhou dochuť a neslouží k 

běžnému pití. Barva je zelenožlutá až zlatožlutá, intenzivní. Vůně je kořenitě medová, chuť 

koncentrovaná a kořenitá. Ve vůni a chuti můžeme hledat čajovou růži, koření, med, 

hrozinky, exotické aroma, tropické ovoce, fialku, zázvor. Vhodný pro slavnostní 

příležitosti, jako aperitiv a digestiv. Hodí se k paštice z husích jater. Sladké výběry se hodí 

k dezertům a sýrům s modrou plísní nebo k ovčím, kozím sýrům. Hodí se ke kořeněnému 

jídlu, k asijské kuchyni, ke sladkým úpravám masa. 

Veltlínské červené rané - Stará odrůda, pravděpodobně Rakousko nebo Itálie. Barva je 

zlatožlutá, vůně neutrální, při vyšší cukernatosti moštů se objevují až medové tóny. Chuť 

je plná s nízkým obsahem kyselin. Ve vůni a chuti můžeme hledat med a chlebnatost. 
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Podává se k běžné denní stravě a k masitým svačinám, k hutným polévkám, k masům s 

omáčkou nebo ke studené míse. 

Veltlínské zelené - Stará odrůda, asi Rakousko. Používá se do směsí pro známková vína 

a také jako surovina pro výrobu šumivých vín. Barva je světle zelená až zelenožlutá, vůně 

svěží a pronikavá. Chuť je vyvážená, svěží s vyšším obsahem příjemných kyselin. Ve vůni 

a chuti můžeme hledat lipový květ, jemně hořké mandle, pepř. U vyzrálých vín exotické 

ovoce. Vhodné je podávat pro denní stolování. Jako vinný střik tiší žízeň, lze kombinovat 

se širší škálou pokrmů. Mladá vína jsou vhodná ke studeným masům, vyzrálá k hovězímu 

a k neutrálním omáčkám. [17] 

 

3.5.2 ODRŮDY ČERVENÝCH VÍN   

Alibernet - Mladá odrůda, původ Ukrajina, kde byla vyšlechtěna v roce 1950. Je 

používané do cuvée, jimž dodává vysokou barvu a kabernetové aroma může mít i vyšší 

obsah kyseliny. Barva je velmi tmavě červená, vůně výrazná kabernetová a chuť středně 

plná až plná s vyšším obsahem tříslovin zrajících až do neutrální hebkosti. Ve vůni a chuti 

můžeme hledat černý rybíz, kabernet. Je vhodné k pokrmům ze zvěřiny. 

André - Mladá odrůda původem z Moravy. V Čechách se André pro své pozdní zrání 

téměř nepěstuje, na Moravě tvoří 1,8 % plochy vinohradů.  Barva je tmavě granátová u vín 

z dobře vyzrálých hroznů, vůně charakteristická peckovitého ovoce, u zralých vín tóny 

borůvek, případně povidel a chuť je plná, harmonická, po vyzrání na sudech a na lahvích 

hebká chuť zralé třísloviny. Ve vůni a chuti můžeme poznat ostružiny, borůvky, povidla. 

André se hodí ke grilovaným masům a k tučnějším sýrům. Jsou doplňkem k tvrdým sýrům 

a tmavým uzeným masům. 

Blauburger - Stará odrůda původem z Rakouska. Víno je plné a bohaté na extrakt, 

vhodné pro zrání v nových dubových sudech typu barrique. Barva je tmavě rubínová, 

ovocná vůně vyzrálých třešní a černého rybízu. Chuť je plná, sametově vyzrálá a jdou cítit 

tóny višňového kompotu a čokolády. Ve vůni a chuti můžeme cítit černý rybíz, višně, 

třešně, čokoládu. Je vhodná ke kombinaci s velkou paletou pokrmů, neboť svým 

neutrálním dojmem výraz jídel nijak neruší. Jsou vhodná ke zrajícím sýrům, k drůbežímu 

masu s hutnou úpravou i k těstovinám. 

Cabernet Moravia - Mladá odrůda původem z Moravy. Na Moravě se rychle rozšiřuje. 

Nyní tvoří 0,7 % plochy vinic České republiky. Je-li technologie dobře zvládnuta, patří 
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CM ke špičkovým moravským červeným vínům. Po odbourání kyseliny jablečné je víno 

velmi plné, hebké, s dobře strukturovanými tříslovinami a s dlouhou dochutí. Barva je 

tmavě granátová a ve vůni jsou jemné kabernetové tóny. V chuti jsou cítit také kabernetové 

tóny. Ve vůni a chuti můžeme hledat černý rybíz. Podává se k masitým jídlům s 

kořeněnými omáčkami a k tučným sýrům. 

Cabernet Sauvignon - Stará odrůda pocházející z Francie. Tvoří 1,2% plochy vinic v 

ČR. Barva vína je tmavě granátová, někdy s modravým zábleskem. Stárnutím se sytost 

stupňuje. Vůně je černorybízová a chuť mohutná s dlouhotrvajícím dojmem, kořenitá, u 

mladých vín silně tříslovitá, u vyzrálých hebce sametová. Ve vůni a chuti můžeme hledat 

černý rybíz, třešně, ostružiny, zelenou papriku, olivy, cedrové dřevo, marmeládu, hořkou 

čokoládu, eukalypt, tabák, tuhu či mentol. Plná, harmonická vína velmi dobře doprovázejí 

masitá jídla, zejména jehněčí pečeni, bifteky, krůtí maso nebo úpravy jídel s kořenitými 

omáčkami. 

Dornfelder - Mladá odrůda pocházející z Německa. Poskytuje možnost velkého 

kvalitativního rozsahu od stolních vín až k pozdním sběrům. Je granátové barvy, voní 

svěžími ovocnými tóny a chuť je středně plná až plná podle úrody a technologie. Ve vůni a 

chuti můžeme hledat ořechy. Svěží vína se hodí k těstovinám, plná vína podáváme k 

pečeným masům. 

Frankovka - Stará odrůda, původ je asi v Rakousku. Její podíl na celkové ploše vinic 

ČR již pětašedesát let činí 4 až 5 %, v současnosti se projevuje trend k mírnému zvýšení 

plochy (nyní tvoří 5,9 %). Je druhou nejrozšířenější modrou odrůdou na Moravě.  

Má vždy poněkud více kyselin než v ostatních červených vínech a na počátku jsou i 

třísloviny tvrdší. Vína se ponechávají delší dobu vyzrávat na sudech, tím je možné 

dosáhnout výraznější charakter červeného vína, které je kořenité a současně plné s 

ovocnými tóny. Vína se dají dobře skladovat a zrají na láhvi pomalu. Barva je světle i 

tmavě rubínová s fialovými záblesky, v mladém víně je travnaté aroma, které se při zrání 

vína mění na ostružinové vůně a chuť je tvrdší, s čerstvou kyselinou a vyššími 

tříslovinami. Ve vůni a chuti můžeme hledat ostružiny, skořici. Podává se k obvyklým 

denním jídlům. Z dobrých ročníků se hodí k pečeným masům. 

Laurot  - Mladá odrůda pocházející z Moravy. Charakterem víno poněkud připomíná 

vína odrůdy Zweigeltrebe. Barva je velmi tmavě granátová s fialovými odlesky, vůně je 

svěží s ovocnými tóny a chuť je plná, jemná a atraktivně harmonická. Ve vůni a chuti 
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můžeme hledat višně, černý rybíz, plody černého bezu. Víno je vhodné k masitým jídlům s 

neutrálními omáčkami, kdy vynikne jeho harmonie. 

Merlot  - Původ je z Francie. Víno se velmi lehko a příjemně pije. Barva je rubínová až 

tmavě granátová, odstín záleží na velikosti sklizně, a protože to je odrůda plodná, objevují 

se na trhu i vína světle rubínová s travnatou vůní a nahořklou dochutí jemné vůně 

přezrálého černého rybízu. Chuť Merlotu je plná, hebká, vláčná a má nízký obsah kyselin a 

dlouhé doznívání. Ve vůni a chuti můžeme hledat černé třešně, švestky, fíky, růže. Po 

delším ležení na láhvi se objevují tóny tabáku, lanýžů, kávy, čokolády nebo i hutného 

ovocného koláče. Vína Merlotu se dají pít samotná, bez doprovodu jídel. Podávají se k 

jemným paštikám, k srnčímu nebo jelenímu ragú, k telecím ledvinkám, k pokrmům s 

výraznou chutí rajčat nebo k ementálu. 

Modrý  Portugal - Stará odrůda, původ asi Portugalsko. Dnes se podílí na odrůdové 

skladbě vinic v ČR z 2,9 %. Mladé víno má jemnou květinovou vůni. Při zrání vína se 

objevují vůně čerstvého sena. Použitím zvláštní technologie, tzv. karbanické macerace, lze 

z Modrého Portugalu vytvořit velmi příjemný typ mladého červeného vína. To přichází na 

trh pod názvem „Martinské víno“, v den svátku sv. Martina. Barva vína je jemně rubínová, 

vůně jemně květinová a chuť lehčí s menším obsahem tříslovin a harmonická. Ve vůni a 

chuti můžeme hledat květiny, čerstvé seno. Může se podávat k zahánění žízně při 

stolování, dá se kombinovat s velkou paletou pokrmů, neboť svým neutrálním dojmem 

výraz jídel nijak neruší. Víno je vhodné ke zrajícím sýrům, k drůbežímu masu s hutnou 

úpravou i k těstovinám. 

Rulandské Modré - Rulandské Modré je stará odrůda pocházející z Francie. V ČR se 

pěstuje na 2,5 % vinic s tendencí k mírnému zvyšování plochy. Tato vína ohromují svou 

plností, která se zráním zvyšuje. Vína se velmi dobře hodí pro dlouhodobé skladování. 

Barva je bledě rubínová až cihlově červená, s nazlátlým okrajem, voní ovocnými tóny a 

chuť je plná. Má nízký obsah kyselin, velmi jemné třísloviny a hebkost při klouzání po 

jazyku. Ve vůni a chuti můžeme hledat ostružiny, maliny, jahody, černé třešně, brusinky, 

kouř hořícího dřeva, tlející listí, sušené švestky, povidla, hořké mandle a hořkou čokoládu. 

Podávají se v širokých – břichatých – pohárech a platí pro ně pravidlo čím starší víno, tím 

objemnější pohár. Lze je podávat bez pokrmů. Hodí se k pečeným masům, zvěřině, 

drůbeži, k pokrmům z hub a k mnoha druhům sýrů. 
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Neronet - Je to mladá odrůda pocházející z Moravy. Barva je velmi tmavě červená s 

modravými záblesky, vůně jemná a chuť plná s výraznější strukturou tříslovin. Ve vůni a 

chuti můžeme hledat černý rybíz nebo višňový kompot. Vína Neronetu jsou vhodná k 

různým úpravám těstovin a k přírodně upraveným masům. 

Svatovavřinecké - Je to stará odrůda pocházející z Francie. Vína mohou ve velmi 

dobrých ročnících oslnit svou plností a povidlovou vůní i chutí. Barva je tmavě červená, 

granátová až fialová, vůně výrazně višňová, někdy až černorybízová a chuť drsnější, s 

ovocnými tóny, plná, výrazně odrůdový charakter, zajímavě strukturované třísloviny. Ve 

vůni a chuti můžeme hledat višně, černý rybíz, u lahvově zralých dobrých ročníků povidla. 

Podává se k běžné konzumaci všedních jídel a k sýrům. Velmi dobře se hodí jako 

doprovod tmavého masa a sýrů s intenzivní chutí. Je vhodné ke kořeněnému vepřovému 

nebo ke zvěřině. Potěší také v kombinaci s husou či kachnou. Nyní se v ČR pěstuje na 

přibližně 9 % celkové plochy vinic. 

Zweigeltrebe - Je mladá odrůda pocházející z Rakouska. Chuťové vlastnosti vín 

Zweigeltrebe jsou silně závislé na objemu sklizně hroznů připadajících na jeden keř. Při 

omezených sklizních jsou vína barevná, plná, po vyzrání jemná a hebká, ale nepostrádají 

přitom dostatečné množství tříslovin. Třapinu je třeba při zpracování hroznů odstranit, aby 

víno nebylo trpké. Barva je tmavě granátová s fialovým zábleskem, vůně ovocně kořenitá, 

mnohdy připomínající bobulové ovoce a chuť je plná, s dostatečným obsahem tříslovin, 

řízná až jemná a hebká. Ve vůni a chuti můžeme hledat ostružiny, višně, višňový kompot. 

Vína Zweigeltrebe doprovázejí bez problémů nejrůznější masité pokrmy i vydatné sýry, 

případně těstoviny. Dnes se podílí 3,7 % na výměře vinic ČR. [18] 

 

3.6 SVATOMARTINSKÉ VÍNO 

Svatomartinské víno se smí podávat od 11. listopadu 11:00 hod. Od tohoto data je 

možnost poznávat tajemství nového ročníku vín. 

Pod značkou „Svatomartinské“ se mohou prodávat tyto druhy vín 

Bílé víno - odrůdy Müller Thurgau a Veltlínské červené rané (svěží ovocné víno s 

příjemným charakterem, obsahuje vyvážený obsah kyselin a cukrů je možný mírný obsah 

CO2) 
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Růžové víno - odrůdy Modrý Portugal a Svatovavřinecké (svěží, ovocné, růžová nebo 

cibulová barva, mírný obsah CO2). 

Červené víno - odrůdy Modrý Portugal a Svatovavřinecké (rubínová či granátová 

barva, svěží ovocná či květinová vůně, chuť hebká, sametová, vyrovnaná, nerušená ostrou 

kyselinou je možný mírný obsah CO2). 

Každý typ může být vyráběn z uvedených odrůd – buď jako samostatné odrůdy, nebo 

cuvée těchto odrůd. [19]       

Na internetových stránkách Svatomartinského vína bylo uvedeno, že: „Držitelem 

ochranné známky SVATOMARTINSKÉ je Vinařský fond ČR.“3 

 

3.7 TEPLOTA, PODÁVÁNÍ A DEGUSTACE VÍNA  

3.7.1 TEPLOTA VÍNA 

Podávat víno ve správné teplotě je velmi důležité. Aby byly vychutnány všechny 

ušlechtilé vlastnosti vína, chladíme o 2 °C níže. Po nalití vína do sklenky tak bude 

dosaženo ideální teploty. Pokud se víno přechladí bude uzavřené a nebude mít výraznou 

chuť ani vůni.  

Správná teplota 

• sekty, perlivá vína a aperitiv podáváme při teplotě 5-8 °C, docílíme tím, aby se 

perlení udrželo ve sklenkách po delší dobu,  

• bílá vína, vermuty a dezertní pijeme při teplotě 8-12 °C, 

• růžová vína 10-13 °C,  

• polosladká, mladá červená vína 13-16°C,  

• sladká, starší a těžká při pokojové teplotě 16- 20 °C. 

Ke snížení teploty lze použít lednice, ale nikdy se nepodává víno s ledem! Víno tak 

utrpí šok a ztratí tím výraznost a aroma, zbledne. 

                                                 

3 Svatomartinské víno. [online]. Svatomartinskevino.eu, (cit. 2010-02-27). Dostupné z WWW:  

http://www.svatomartinskevino.eu/odrudy-svatomartinskeho-vina. 
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Při ohřívání se může použít nanejvýš vlažná voda, nikdy ne vroucí nebo mikrovlnná 

trouba. Víno chce svůj čas. Teplota se může měřit teploměrem, který ponoříme doprostřed 

láhve. Speciálně vyráběné teploměry se zavěšují za hrdlo tak, aby se nedotýkaly stěny. [20]  

3.7.2 PODÁVÁNÍ VÍNA  

K příjemnému zážitku a radosti nestačí víno nachladit, otevřít a jen tak vypít. K 

dokonalému okamžiku a vychutnání vína je zapotřebí více. Musí se s vínem umět zacházet, 

otevírat při správné teplotě, odhadnout dobu dekantace před konzumací, zvolit správný typ 

sklenky i pokrm. Každá událost nebo chvíle vyžaduje svůj druh vína, například romantická 

chvilka s drahou osobou. Víno zakoupené v papírové krabici moc na atmosféře nepřidá, 

spíše naopak. Bílé víno se podává podobně jako šumivé víno s ledem nebo vodou, ale ne v 

chladícím kbelíku, nýbrž v tubusu, který chrání proto rychlému zteplání lahve. U starších 

vín se doporučuje provádět dekantaci viz příloha č. 2. S růžovými víny se zachází stejně 

jako s bílými, ale nedekantují se. Červená vína je nejlepší servírovat v košíčku na vína, kde 

je sklon jako ve sklepě a to z toho důvodu, aby se usadily usazeniny na dně lahve. [21] 

Tvar skleniček pro jednotlivé typy vín 

V současnosti nabízí trh velkou škálu sklenic různých tvarů, barev a provedení. Ideální 

tvar sklenice umožňuje vínu projevit své vlastnosti, jako jsou vůně, barva a chuť. Pro 

správný výběr sklenek na alkohol a hlavně na víno platí určitá pravidla. 

Víno by se mělo zásadně podávat v průhledných tenkostěnných sklenkách na dlouhé 

stopce. Víno ve skleničce bez stopky je zahříváno teplem ruky a to je nežádoucí, protože 

mění charakter vína. 

Pro bílá vína jsou vhodnější skleničky na delší stopce a s menším obsahem, aby se 

zachovala ideální teplota vína. Sklenička by měla být ve tvaru zvonku s otevřeným krajem. 

Pití z takové skleničky umožní větší rozlití vína na jazyku a zasáhne všechny chuťové 

pohárky. Tento typ skleničky se používá pro růžové víno viz obrázek č. 1. Pro červená vína 

jsou vhodné skleničky tulipánového tvaru s mírně uzavřeným okrajem. Plně se tak uvolní 

buket vína po stěnách skleničky a zůstává na jejím okraji viz obrázek č. 2. Pro vyzrálá vína 

volíme kalich o větším objemu viz obrázek č. 3. Při podávání kořeněných vín volíme 

jednoduchý tvar skleničky. viz. obrázek č. 4. Sekty se podávají v úzkých a vysokých 

sklenkách ve tvaru flétny viz obrázek č. 5 – úzké dno podporuje řetízkování bublinek, nebo 

se může podávat ve sklenkách ve tvaru misky – mají opačný efekt. [22]  
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3.8 DEGUSTACE 

Jako první chutnáme víno bílé, dále víno červené a na závěr vermuty. Suchá vína se 

podávají před víny sladkými, lehčí vína před silnějšími a mladší ročníky před staršími. 

Víno naléváme do jedné třetiny skleničky, zvolna po stěně sklenky. Pro neutralizaci chuti 

zakusujeme chléb, nebo kousek neutrálního sýra. 

Smyslové vnímání 

Zrak  – zprostředkuje první kontakt s vínem. Zrakem posuzujeme čistotu, čirost, jiskru a 

barvu vína, u sektu ještě perlení. Velký důraz je kladen na čistotu skleniček. Ty by měly 

být tenkostěnné, bezbarvé, nebroušené a suché. Nejlepší jsou skleničky na stopce. Sklenku 

pozvedneme na úroveň očí, mírně nakloníme a vínem zatočíme. 

Víno by mělo mít čirý vzhled, povoleny jsou ojedinělé jasné krystalky vinného kamene. 

Čich – po vizuálním hodnocení ke sklence vína přivoníme. Jemně skleničkou s vínem 

mícháme a tím docílíme uvolnění vůně z vína. Tvarem a velikostí sklenice můžeme docílit 

různé varianty čichových vjemů, zjišťujeme jejich intenzitu vůně. Víno by mělo mít 

výraznou vůni typickou pro danou odrůdu bez vad a chorob. 

Chuť – víno ochutnáváme po malých doušcích, poválíme na jazyku a podržíme víno 

v ústech. Takto zjistíme pravou chuť vína. [23] 

 

3.9 VÍNO V GASTRONOMII 

3.9.1 OBECNÉ ZÁSADY 

Červené víno je vhodné podávat ke tmavým pokrmům, k čokoládovým dezertům, 

zavařeninám a nehodí se k okyseleným pokrmům. Bílé víno se hodí k bílým masům, 

světlým sýrům a světlým omáčkám. Sladká vína se hodí ke sladkým dezertům. 

K zeleninovým salátům je vhodné lehké bílé víno s lehkým aroma například Aurelius nebo 

Savignon. 

K drůbeží polévce můžeme podávat Müller–Thurgau, zeleninovou polévku dobře 

doprovází růžové víno, k rybí polévce skvěle ladí Rulandské bílé, zvěřinovou polévku 

doladí Frankovka a krémové bílé polévky nepokazí například Sylvánské zelené. 

U hlavního chodu platí pravidlo lehký k lehkému. U ryb platí čím méně tučná ryba, tím 

lehčí víno. K mořským rybám se hodí Chardonay, k sladkovodním například Aurelius a ke 
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smaženým Ryzlink rýnský. K drůbežímu masu je vhodné servírovat bílá aromatická vína, 

například Pálava. K vepřovému masu se hodí plnější červené víno, například Modrý 

Portugal. K pokrmům z méně tučného telecího masa je vhodné servírovat vychlazenější 

vína a k tučnějším vína, která mají teplotu na vyšší hranici. K jehněčímu masu jsou vhodná 

vína rosé nebo bílé, například Veltlínské zelené. Ke steaku z hovězího masa je vhodné 

podávat vyzrálé, plné červené víno, například Cabernet Savignon. Obecně platí čím tmavší 

maso, tím zralejší víno. U tučnějších mas je vhodné servírovat mladší červené víno 

s vyšším obsahem tříslovin. 

Co se týče dezertů, tak ke zmrzlině a sorbetům jsou vhodná vína bílá nebo sekty. Ke 

krémovým dezertům se hodí vína ledová a slámová. Ovoce je vhodné podávat 

s aromatickým vínem jako je Irsai Oliver. [24] 

  

3.10 VINA ŘSKÉ OBLASTI A PODOBLASTI V ČESKÉ REPUBLICE 

Produkční potenciál vinic České republiky  je 19 200 ha. Z celkové plochy osázených 

vinic tvoří 67 % bílé odrůdy.  

Na internetové stránce Moraviavitis je uvedeno, že: „Vinařský zákon č. 321/2004 z 

28.4.2004 změnil rozdělení vinařských regionů v celé České republice. Z původního 

členění se Česká republika dělí na dvě produkční oblasti, Moravu a Čechy. A tyto oblasti 

se člení na podoblasti.“4 

obrázek  3.10a Moravská vinařská oblast [41] 

                                                 

4 Vinařské oblasti. [online]. Moraviavitis.cz, (cit. 2010-03-12). Dostupné z WWW: 

http://www.moraviavitis.cz/index.php?UrlQuery=0 
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3.11 VINA ŘSKÁ OBLAST ČECHY 

V porovnání s ostatními vinařskými oblastmi, které se nacházejí jižně od nás, by se 

mohlo zdát, že Čechy nejsou ideálním územím na pěstování vinné révy, protože je u nás 

často chladno a sychravo. Přesto se najdou místa ve střední a severní části Čech, kde se 

vinná réva pěstuje. Dosahuje zde teplota v průměru 8,7 °C a ve vegetativním období 15 °C. 

Vinice se nachází na chráněných jižních svazích u řek Labe, Berounky a Vltavy. Jakost 

těchto vín často kolísá, ale v dobrých ročnících se zde objevuje mnoho kvalitních vín, které 

získávají kvalitu ležením v historicky zajímavých a pro stárnutí dokonalých sklepech. V 

roce 1756 bylo v Čechách dosaženo největších viničních ploch, a to kolem 3000 ha. Pro 

představu v roce 1995 byla tato plocha pouhých 392 ha a dnes cca 550 ha. 

Čechy se dříve dělily na vinařské podoblasti – Pražskou, Mělnickou, Mosteckou, 

Čáslavskou, Roudnickou a Žernoseckou. Nyní se vinařská oblast Čechy dělí na dvě 

podoblasti – Mělnická a Litoměřická. [25]  

 

3.12 VINA ŘSKÁ OBLAST MORAVA 

Moravská vinařská oblast má rozlohu cca 17 450 ha. Rozkládá se na území 

Jihomoravského kraje a zasahuje i do Zlínského kraje. Průměr ročních srážek je 510 mm, 

roční průměrná teplota 9,49 °C a průměrná roční délka slunečního svitu je 2 244 hodin. 

Moravská vinařská oblast je ovlivněna klimatickými podmínkami, a to vnitrozemskými 

s občasným vlivem atlantického vlhkého vzduchu. Tato oblast má výborné podmínky pro 

pěstování bílých odrůd. Modrým odrůdám pro výrobu červených vín se v našich 

podmínkách moc nedaří, ale vlivem teplejšího počasí přibývajícího v posledních letech a 

zkvalitnění zpracovatelské technologie se jejich kvalita zlepšuje. 

Převládá zde převážně půda kamenitá, písčitá, štěrkovitá a jílovitá. Tato různorodost 

půd a klimatické podmínky dávají  moravským vínům nesmazatelný charakter, který se 

vyznačuje jemnými aromatickými látkami a příjemnou chutí. 

 Moravská oblast byla původně rozdělena na tyto podoblasti – Brněnská, Bzenecká, 

Kyjovská, Mikulovská, Mutěnická, Podluží, Strážnická, Uherskohradišťská, 

Velkopavlovická a Znojemská. 

 Nyní je Moravská oblast rozdělena na tyto oblasti – Mikulovská, Slovácká, 

Velkopavlovická a Znojemská. [26]  
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obrázek č. 3.12a Nynější rozdělení [42] 

 

 

obrázek 3.12b Vinařské oblasti v ČR [43] 
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4 VINA ŘSKÝ CESTOVNÍ RUCH NA ZNOJEMSKU 

4.1 OBECNÉ PŘEDPOKLADY CESTOVNÍHO RUCHU 

Z široké škály nabídky vinařského cestovního ruchu na Znojemsku jsem se snažila 

vybrat ty nejoblíbenější formy. Od aktivních podob turistiky až po kulturně poznávací 

turistiku. Vinařství je zároveň s cykloturistikou a NP Podyjí největším magnetem 

Znojemského regionu pro turisty. Se zvyšujícím se zájmem o cykloturistiku roste i 

zájem o víno a celou jižní Moravu. Tím vznikají nové vinařské stezky spojující 

nejkrásnější vinice, sklepy a obce. Desítky vinných sklepů podél vinařských stezek 

nabízejí turistům ochutnávku vín a specialit. 

 Do obecných předpokladů cestovního ruchu jsem zařadila poznávací turistiku, 

kulturní turistiku, rekreaci u vody a cykloturistiku. Musím podotknout, že v této části 

práce není úplný výčet míst, které by mohli potenciální turisté navštívit ve Znojemském 

regionu. Z mého pohledu jsem vybrala ty nejznámější a nejvýznamnější.  

Milovníkům historie bych doporučila návštěvu Znojma, jednoho z nejstarších 

českých měst. K nejznámějším památkám ve Znojmě patří rotunda sv. Kateřiny. Byla 

postavena jako součást důležité hraniční přemyslovské pevnosti na řece Dyji. V roce 

1962 byla prohlášena národní kulturní památkou. Dominantou města je radniční věž, 

která je vysoká 79,5 m a při dobré viditelnosti jsou z ní vidět Pálavské vrchy a vrcholky 

dolnorakouských Alp. Další zajímavostí pro turisty je Znojemský hrad, kde je vystavená 

expozice z dějin Znojemska. Dále Znojemské podzemí o délce 25 km, z nějž je pro 

veřejnost zpřístupněn asi 1 km. Sloužilo jako skladiště zemědělských produktů, piva, 

vína i jako úkryt v těžkých dobách. Další historická místa pouze: Minoritský a Lounský 

klášter, hradby, kostel Nalezení sv. Kříže, Svatováclavská kaple, Vlkova věž atd. 

K prohlídce Znojma křížem krážem lze využít historický vyhlídkový vláček, který ocení 

zvláště děti. [27]  

Řada hradů a zámků se nachází i v blízkosti Znojma, jako například Bítov, 

zřícenina Frejštejna a Nového Hrádku s krásným výhledem na řeku Dyji a velice známý 

zámek Vranov nad Dyjí. Zámek, původně hrad, se nachází na strmém kopci nad Dyjí. 

V 17. století byl přestavěn na barokní sídlo. 

Druhým největším městem v okresu Znojmo je Moravský Krumlov, který se 

nachází mezi Českomoravskou vysočinou a Dyjsko svrateckým úvalem. Mezi turistické 
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atrakce patří hlavně stálá expozice Slovanská epopej malíře Alfonse Muchy, dále zde 

turisté mohou navštívit kostel Všech svatých, kde zemřel biskup Jednoty bratrské Jan 

Blahoslav. Vycházkové trasy, které mohou využít turisté vedou údolím řeky Rokytné, 

dále k hradu Templštýn nebo k řece Jihlavě. Ke koupání slouží rybník Vrabčí hájek. 

Pro návštěvníky regionu Znojmo, kteří mají raději aktivní dovolenou než 

poznávací, bych doporučila navštívit NP Podyjí. Zde i na sousedním rakouském NP 

Thayatal vede spousta značených turistických a cykloturistických tras. Také se zde 

nachází Znojemská přehrada, která slouží pro koupání a jako vyrovnávající nádrž pro 

Vranovskou přehradu. 

Vranovská přehrada je jednou z nejteplejších v České republice a kvalita vody je 

hodnocena jako velmi dobrá. Je vhodná pro vyznavače vodních sportů jako je 

windsurfing a jachting. Milovníci ryb zde mají možnost rybolovu. [28]  

 

4.2 VINA ŘSKÝ CESTOVNÍ RUCH  

4.2.1 VINA ŘSKÉ STEZKY 

Vinařské stezky jsou dlouhodobým projektem na ochranu kulturního dědictví, který 

se rozvíjí od roku 1999 ve spolupráci s 280 vinařskými a dalšími partnery. Slouží k 

rozvoji vinařské turistiky na Moravě. Každá vinařská oblast má svůj vlastní okruh 

vinařských stezek a ty jsou propojené páteřní Moravskou vinnou stezkou. Turisté 

mohou poznat místní folklór, vína a památky, a to na trase celkem 1 200 km dlouhé sítě 

cyklistických stezek. Logo Moravských vinařských stezek je na směrových a 

informačních tabulích. Tato loga jsou rozlišena barevně a tudíž má každá z 11 

vinařských stezek svou barvu. [29]  

Vinařská turistika je přímo svázána s úctou ke krajině, zachováním lidových tradic a 

obnovou kulturního dědictví spojeného s vinařstvím. Vinařské stezky neslouží jen k 

poznání jižní Moravy, ale i k zavedení turistů za vínem a lidmi, pro které je pěstování 

vinné révy celoživotní zálibou a údělem. Na vinařských stezkách jsou nabízeny služby 

ubytovací, stravovací, vinařské, servisy pro kola a jiné jako bankovní spojení, pošta 

atd., turisté zde mohou realizovat cíle svého výletu například sportovní, kulturní, 

přírodní nebo poznávací. 
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Na realizaci tohoto projektu se podíleli lidé, kterým záleží na zdravém životním 

prostředí, zachování kulturního a přírodního dědictví a šetrný rozvoj obcí. Na 

internetových stránkách vinařských stezek je uvedeno, cituji: „Moravská vinná stezka 

patří spolu s Greenway Praha – Vídeň a Greenway Krakov – Morava – Praha k 

nejznámějším stezkám Greenway ve střední Evropě. O tom svědčí i získání zvláštní 

ceny poroty Evropské asociace zelených stezek EGWA pro nejlepší projekty v 

Evropě.“5   

Dříve se cyklisté setkávali s nedostatkem služeb hlavně v ubytovacích a stravovacích 

zařízeních. Nebylo kam si dát kolo, personál netušil, kde je nejbližší opravna nebo 

prodejna kol a jídelní lístky v restauracích nepočítaly se sportovním výkonem. Proto pro 

zlepšení kvality služeb pro cyklisty byl zrealizován projekt Cyklisté vítáni. Je to 

celonárodní certifikační systém, který prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a 

ubytovacích služeb. Turistická zařízení, která projdou certifikací jsou označena 

zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem. Každé zařízení, které chce být označeno 

touto známkou, musí splňovat přísná kritéria, jako například ubytovací zařízení musí 

poskytovat přespání na jednu noc, energetickou snídani, možnost vyprání a usušení 

oblečení, lékárničku, základní nářadí, atd. [30]  

Moravská vinná stezka je páteřní trasou sítě cyklistických tras procházející jižní 

Moravou. Tato síť stezek nese název Moravské vinařské stezky. Červeně značená 

Moravská vinná stezka prochází všemi vinařskými podoblastmi na Moravě. Tato 

magistrála spojuje Znojmo a slovácké Uherské Hradiště. Na její trase leží několik 

chráněných přírodních lokalit, 70 vinařských obcí, významné historické památky a 

k vidění je i lidová architektura. Tato stezka je 300 km dlouhá.  

Další vinařské stezky na Moravě jsou Brněnská vinná stezka, Bzenecká, Kyjovská, 

Mikulovská, Mutěnická, Podluží, Strážnická, Uherskohradišťská, Velkopavlovická a 

Znojemská vinná stezka. [31] 

Znojemská vinná stezka je nejdelší z regionálních vinných stezek. Svými 165 km 

spojuje 55 vinařských obcí, ve kterých dominují aromatická vína. Milovníci spíše 

                                                 

5 Moravská vinná stezka. [online]. Stezky.cz, (cit. 2010-03-20). Dostupné z WWW:  

http://www.stezky.cz/cze/trasy/vinarske_stezky/moravska_vinna/  
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rovného terénu a pohodové jízdy ocení severní část stezky a oblasti kolem řeky Dyje. 

Vyznavači náročnějších terénů využijí spíše oblast NP Podyjí a lesní části severně od 

Znojma. Milovníkům lidové architektury, vína a sklepních labyrintů doporučuji 

návštěvu obcí jižně od Znojma například Šaldorf, Šatov, Hranice, Jaroslavice a 

Vrbovec. [32] 

4.2.2 ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ 

Pro turisty, kteří mají rádi dobré víno a zábavu i špetku historie, bych doporučila 

víkendové  Znojemské vinobraní. Je to dlouholetá tradice přetrvávající od roku 1966, 

jejímž zakladatelem byl František Koukal. Nejvýznamnější postavou vinobraní se stal 

Jan Lucemburský, který do Znojma přijel zapít úspěšné jednání ve Vratislavě. Město 

pro něj tehdy zorganizovalo bohatý program, který se dodnes divákům na vinobraní 

předvádí. Divákům jsou nabízeny rytířské souboje, historické tržnice s dobovými 

řemesly a slavnostní průvod městem. K pátečnímu večeru patří průvod s hořícími 

pochodněmi, které dodávají příjemnou atmosféru. Sobotní odpoledne vrcholí na hlavní 

tribuně předáváním městských práv Janem Lucemburským a jeho ženou Eliškou 

Přemyslovnou a trestáním nepoctivých vinařů. Vinobraní je vždy zakončeno 

ohňostrojem, ale veselí pokračuje i po něm. 

Znojemské vinobraní není pouze o historickém průvodu, ale je zorganizován bohatý 

kulturní program. Na své si tu přijde opravdu každý. Jelikož ještě není uveden program 

na rok 2010 vybrala jsem několik příkladů, které byly na programu z roku 2009. Mezi 

účinkujícími byli například Petr Bende, Jakub Smolík, Maxim Turbulenc, hudební 

kapela Šlapeto, cimbálová muzika Antonína Stehlíka, Zdeněk Izer – show, Helena 

Vondráčková, také se konala Děkovná bohoslužba, hrály se pohádky na náměstí 

v loutkovém divadle, dále pak výstava ovoce a hroznů pod názvem Znojemsko – 

zahrada Moravy. Samozřejmě je všude možnost ochutnání a zakoupení vína. Dvoudenní 

permanentka stojí 250 Kč, zlevněná 200 Kč. Společná vstupenka jak na znojemské 

historické vinobraní, tak na mikulovské stojí 300 Kč, přičemž vstupenka zahrnuje 

speciálně vypravenou vlakovou dopravu. Je to největší tuzemská oslava historie vína, 

které se v roce 2008 zúčastnilo 80 000 návštěvníků. [33]  
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4.3 NABÍDKA CESTOVNÍCH KANCELÁ ŘÍ A AGENTUR 

Vinný sklep je skvělé místo pro firemní akce, soukromé večírky a ochutnávku vín, 

tak proč toho nevyužít. Mým úkolem je tedy zjistit na jaké úrovni CK a CA, jak 

moravské tak české, nabízejí výlety či pobyty do Znojemské vinařské podoblasti. A 

jestli nabízejí vhodný kulturní, zábavní, či poznávací program. 

4.3.1 CESTOVNÍ AGENTURA CESTY ZA VÍNEM 

První firmu, kterou jsem na internetu objevila a zjišťovala informace o ní, byla právě 

CA Cesty za vínem sídlící v Brně. Tato cestovní agentura zajišťuje a zprostředkovává 

cesty za vínem včetně dopravy v klimatizovaném minibuse pro osm osob. Pro více lidí, 

kteří se chtějí scházet postupně na delší akce, může tato CA zajistit kyvadlovou dopravu 

jak z Brna, tak i z jiného města. Ubytování řeší s klienty vždy individuálně, což se mi 

moc líbí, protože každý má jiné představy a požadavky. Ubytování CA zajišťuje v místě 

konání akce v hotelech či penzionech. 

Tato cestovní agentura bohužel neorganizuje žádné výlety do Znojemské podoblasti. 

Zaměřila se na vinné sklepy na Hodonínsku a na pořádání výletů například na Slovácko 

do hotelu Bukovanský mlýn s vinným sklepem a Valtické podzemí. Ostatní nabídka 

výletů pro rok 2010 ještě není připravena. 

Na této agentuře mě potěšilo, že má internetové stránky založené přímo pro vinařský 

cestovní ruch. Nelíbí se mi, že nemají hotovou nabídku výletů na letošní rok. Pro 

zpestření výletů bych jim doporučila zaměřit se i na jiný region, třeba na Znojemsko. 

[34] 

 

4.3.2 CESTOVNÍ KANCELÁ Ř ČEBUS 

CK ČEBUS Brno vznikla v roce 1992. Od roku 1993 se jako první v České republice 

specializovala na poznávací zájezdy s vinařskou tématikou. Zájezdy s touto tématikou 

vypravuje dodnes a patří k českým špičkám. Ročně vypraví dva až tři vysoce 

specializované zájezdy za vinařstvím a vinohradnictvím po celé Evropě, ale i do zámoří. 

K zúčastněným patří přední osobnosti z tohoto oboru. To ale neznamená, že by byly 

tyto zájezdy uzavřené pro veřejnost. Jedním z cílů cestovní kanceláře Čebus je šířit to 

nejlepší, co se na světě produkuje a získávat stále více milovníků dobrého vína, kteří by 
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nebyli jen konzumenty, ale věděli toho více o skvělém víně, včetně osobního poznání 

producentů a míst, kde víno vzniká.  

Na internetových stránkách této cestovní kanceláře má nabídka cest za vínem vlastní 

záložku. Nabízí tyto aktuální zájezdy pro letoší sezónu: Francie – údolí řeky Loiry a 

Champagne, Alsasko – Franche – Comté - Burgundsko, Kalifornie, Itálie – Alpy, 

vinařské dny v Burgenlandu, veselé vinobraní v Retzu a Den otevřených sklepů – 

Pavlov pod Pálavou. Vybrala jsem dva výlety, které se mi líbí a to ochutnávku vín 

v Rakousku Weinparade v Poysdorfu. Weinparade jsou tradiční vinařské slavnosti, kde 

je možnost ochutnávky z oblasí Weinviertlu a jižní Moravy. Cena zájezdu je 250 Kč bez 

pojištění léčebných výloh, které činí 25 Kč. Druhý výlet – Otevřené sklepy 

v Čejkovicích, v okrese Znojmo. Tento výlet nabízí turistům degustaci místního vína 

v devatenácti vinných sklepech a destilátů z jedné pěstitelské pálenice i s nabídkou 

lehčího občerstvení. Cena výletu činí 780 Kč a se bude konat v sobotu 28. srpna 2010. 

V ceně je zahrnuté vstupné, sklenička, vstupné na cimbálovou muziku na nádvoří 

zámku a poukaz na víno. [35]  

Tato cestovní kancelář má úroveň. Její nabídka je aktuální a zajímavá. Kladně 

hodnotím to, že se zaměřuje na vinařskou turistiku jako na celek. Nenabízí jen 

fakultativní výlety, ale i poznávání zahraničních vinařských oblastí včetně výroby vína 

a osobní setkání s producenty. 

 

4.3.3 WINE TRAVEL 

Wine travel je Plzeňská cestovní agentura zabývající se cestami za vínem a 

kulinářskými poznatky, hlavně do Francie, Tasmánie, Kalifornie, Austrálie a na Nový 

Zéland.  

Cestovní agentura Wine Travel poskytuje individuální cesty na zakázku dle přání 

zákazníka. Tato nabídka je ideální pro ty, co nemají rádi masovou turistiku a nechtějí 

být na nikoho vázáni. Cestovní agentura nabízí destinace, kam zajišťuje a organizuje 

cesty zejména do Jihoafrické republiky, Kalifornie, Tasmánie, Nového Zélandu a do 

Francie do všech jejich oblastí: Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Provence, Údolí 

řeky Loiry, Normandie, Jura, Savojsko a Alsasko.  

Další nabídkou cestovní agentury jsou firemní akce a zájezdy do zahraničí za vínem 

a gastronomií a ochutnávky českého vína v Českém Krumlově. [36]  
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U této agentury mi chybí nabídka alespoň jednoho zájezdu na Moravu, když už se 

zabývá cestami za vínem.  

 

4.3.4 CESTOVNÍ KANCELÁ Ř RÉGIO 

Cestovní kancelář Régio je přední českou cestovní kanceláří zaměřující se na domácí 

cestovní ruch. Specializuje se na pobyty v chatách, chalupách, rodinných penzionech a 

hotelech v Česku a na Slovensku. K její nabídce patří i tématické programy a zájezdy 

pro skupiny a firmy na jižní Moravě. U této cestovní kanceláře se mi líbí její programy 

pro kolektivy neboli incentivní programy. Tyto programy se konají v Regionu Slovácko 

a na Pálavě. Nabídky se mi velice líbí, například pobyt v Bukovanském mlýně s 

ochutnávkami gastronomických specialit po mlynářsku.  U této cestovní kanceláře jsem 

našla jediný zájezd na Znojemsko, který nese název Znojemsko – doteky historie. Plán 

na první den zahrnuje procházku k řece Dyji, prohlídku historické vinice Šobec 

spojenou s ochutnávkou vína, prohlídka sklepení a další ochutnávka vína v obci Šatov, 

ve Znojmě prohlídka Chrámu sv. Mikuláše, exteriéru Rotundy sv. Kateřiny, vyhlídkové 

Radniční věže. Večer je zakončený ve vinném sklípku s občerstvením a cimbálovou 

muzikou. Samozřejmě během dne je zajištěn oběd a večeře. Druhý den je na programu 

přesun do Želetic u Znojma a exkurze v unikátní výrobě ručního papíru. Návštěvníci si 

prohlídnou výrobnu, mohou si sami vyzkoušet výrobu papíru, bude jim poskytnut 

odborný výklad a mohou si zakoupit výrobky. Dále následuje prohlídka zámku Vranov 

nad Dyjí. 

Tento typ zájezdu se mi líbí, první den je v nabídce zahrnuta prohlídka vinohradu a 

hlavně ochutnávka vína, na kterou se všichni klienti těší určitě nejvíce. Líbí se mi, jak je 

tento zájezd zkombinován s poznáním místa pobytu. I když, některé slabé povahy, které 

neznají míru s alkoholem mohou mít na druhý den trochu problém. [37] 

  

4.4 NÁVRH PRO CESTOVNÍ KANCELÁ ŘE A AGENTURY  

Cestovním kancelářím a agenturám bych poradila zaměřit se na jednotlivé věkové 

kategorie turistů, protože člověk různého věku má rozdílná přání a představy o 

dovolené. Líbilo by se mi, kdyby měli v nabídce zájezdy alespoň pro dva věkové 

segmenty, třeba pro seniory a střední věkovou kategorii. 
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Cestovní kanceláře a agentury by mohly rozšířit svoji nabídku o degustaci vín. 

Doporučila bych Agrodružstvo Nový Šaldorf – Modrý sklep. Návštěvníci si mohou 

vybrat degustaci ve sklepě či ve vinotéce. Pro velký počet návštěvníků bych doporučila 

degustovat ve vinotéce. A pro menší počet, to je maximálně patnáct lidí, zase degustace 

přímo ve sklepě, která probíhá při procházce téměř čtyřistametrovým sklepem. 

Vinotéka má i terasu, kde je soukromí. Degustací provází sklepmistr nebo technolog, 

který k jednotlivým vínům poskytne veškeré informace a zodpoví dotazy. K vínu se 

podává jednoduché pokrmy dle přání. 

Pro cestovní agenturu Wine Travel a cestovní kancelář Régio, které zajišťují firemní 

akce, programy pro kolektivy, školní srazy nebo jakoukoliv oslavu pro dospělé, bych 

doporučovala Vinné sklepy Lechovice. Turisté mohou využít prohlídku vinného sklepu 

a příjemného posezení. Ochutnávka vín je vedena zkušeným someliérem, jehož služby 

jsou započítány v ceně pronájmu vinného sklepa. Pokud by se bujaré oslavy protáhly, je 

tu možnost ubytování. K vínu si mohou návštěvníci objednat studené mísy a nebo si 

individuálně vybrat z jídelního lístku. U oslavy nesmí chybět hudba, a proto je zde 

možnost výběru zda bude hrát harmonikář, kapela či cimbálovka. Zájemci, kteří 

nechtějí jen popíjet se mohou projet na koni nebo navštívit vinici. [38] 

Dále bych doporučila, aby CK Régio zorganizovala zájezd pro milovníky dobré 

zábavy, vína a středověké historie.  Pro ty, co by chtěli zažít kapku středověké 

historické slavnosti zakomponované do originálních historických kulis a dobové 

architektury bych pozvala na Znojemské historické vinobraní. Slavnost vína se bude 

konat ve dnech 10. až 11. září 2010. Program vinobraní ještě není zveřejněn, jak jsem se 

zmiňovala v bodě 4.2.2 .  

V žádné z nabídek cestovních kanceláří ani agentur jsem nenašla tipy pro 

individuální výlety na kolech po vinných stezkách ani po Znojemské vinné stezce. 

Vhodné by bylo kdyby cestovní kancelář či agentura zajistila ubytování po Znojemské 

stezce. A turisté by si pak sami zvolili ubytovací zařízení podle svých představ a fyzické 

kondice, která je závislá na počtu ujetých kilometrů.  

Tento zájezd bych vřele doporučovala pro tu kategorii klientů, kteří mají rádi pohyb, 

přírodu, památky a samozřejmě víno. Znojemská stezka měří 170 km, je tedy nejdelší. 

Jak jsem se již zmínila předtím, na své si zde přijde opravdu každý, jak vyznavači 

rovinného terénu tak milovníci náročnějších kopcovitých tras. Znojemská vinná stezka 
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je zeleně značená. Na mapě pod textem lze vidět, že se spojuje Znojemská a Moravská 

vinná stezka na území Znojemské podoblasti. Tento úsek je dlouhý 70 km. 

Znojemská vinná stezka začíná v Moravském Krumlově u zámku, kde je 

vystavovaná Slovanská epopej Alfonse Muchy. Stezka pokračuje směrem do Vedrovic, 

kde je krásný výhled na Pálavu. Po krátké zajížďce na Mikulovsko končí rovinatý terén 

a začíná stoupání mezi Miroslaví a Znojmem. Zde se poprvé naskytne pohled na 

vinohrady a projížďka mezi nimi. Následuje Višňová, kde jsou pro turisty zajištěny 

toalety a sprchy. Do Horních Dunajovic vedou lesní cesty, na nichž je možnost využít 

Dunajovickou nádrž a osvěžující lesní studánku. Z Horních Dunajovic se pokračuje přes 

Vítovice, Prosiměřice a Těšetickou nádrž, kde je také možnost koupání. Dál se 

pokračuje lesem na Kuchařovice, který je protkán nejrůznějšími cestami. Je tedy velmi 

důležité si hlídat značení, protože je snadné se ztratit. Po průjezdu Suchohrdel a Dobšic 

se odbočí do Sedlešovic, zelená stezka tu končí a napojuje se červená stezka, Moravská 

vinná. Po červené značce se dojede až do Znojma. Dále se projíždí přes rozsáhlý 

klášterní areál Louka, parkem se dojede až tam, kde červená Moravská vinná stezka 

začíná a spojuje Uherské Hradiště a Znojmo. Zde opět začíná zelená stezka, která 

prochází NP Podyjí a navazuje jižně od Znojma znovu na červenou stezku. V národním 

parku je třeba dodržovat návštěvní řád a používat vyznačené stezky. Železnou bránou 

nad vinicí Šábes se projede bez problémů. K vinici je lepší kolo vést. Mezi vinicemi je 

možné si vybrat z řady vín. Stezka vede zpět do Znojma, kláštera Louka, do Sedlešovic, 

přes Kounice, Popice a Havraníky do významné vinařské obce Šatov. Projede se kolem 

několika vojenských bunkrů, v jednom z nich je museum opevnění. Následuje největší 

vinařská obec Znojemska – Vrbovice, kde jsou nejkrásnější sklepy. Potom se pokračuje 

na Načerace, Derflice, Strachotice, Micmanice do Slupy. Tady jsou často vidět strouhy, 

kudy byla odváděna voda z Dyje, aby poháněla zdejší mlýny. 

Na této stezce se nachází například již zmíněný Moravský Krumlov se zámkem, 

v Božicích Farní kostel sv. Petra a Pavla, Hrušovanech zámek, v Popicích dům č. 60 je 

to rodný dům spisovatele Charlese Sealsfielda, Nový Šandolf a jeho ulička Modré 

sklepy nabízí opravdu modrou podívanou a tvoří ji 186 sklepů vyhloubených do 

pískovcové skály, Vedrovice s větrnou elektrárnou, která je technickou památkou, dále 

historické Znojmo s hradem a celou řadou kostelů, sklepy Lounského kláštera, sklepy 

Lechovice a poutní kostel Navštívení Panny Marie atd.  
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Na Znojemské stezce se pořádají kromě historického vinobraní i jiné akce. Vybrala 

jsem několik z nich. V dubnu se konala výstava a degustace vín v Horních 

Dunajovicích, v květnu v Miroslavi košt v kulturním domě, v Troskotovicích se konala 

také v dubnu výstava a degustace vín a v Šatově v březnu oblastní výstava vín. [39]  

Myslím si, že tohoto zájezdu by se zúčastnilo mnoho turistů, kteří mají rádi sport a 

kulturu. S touhle variantou by cestovní kanceláře měly určitě úspěch, klienti by měli 

zajištěné ubytování od cestovní kanceláře či agentury a nemuseli by se strachovat, jestli 

seženou nocleh, protože během sezóny je to někdy problém. A také by se nemuseli 

vázat pevným programem. 

 

obrázek č. 4.4a Mapa Znojemské vinné stezky [44] 

 

  

Další velkou příležitost pro cestovní kanceláře a agentury bych viděla ve Znovín 

walkingu. Znovín walking je program, se kterým přichází Znovín Znojmo, a.s. se 

sídlem v Šatově. Tento trend se šíří do celého světa. Jedná se o návrat k chůzi, která léčí 

a posiluje tělo. Je to chůze pomocí turistických holí. Ve Finsku je známá jako Nordic 

Walking a v Americe jako Pole Walking. Bylo sestaveno celkem 14 tras, 7 středně 

těžkých a 7 lehčích. Všechny trasy se nacházejí ve Znojemské podoblasti. Na trasách je 

dostatek ubytovacích a gastronomických zařízení. Tyto trasy seznamují chodce 

s krajinou NP Podyjí, historickými zajímavostmi, viničními tratěmi a ochutnávkou vína. 

Znovín walking je nenáročná volnočasová aktivita, ke které není potřeba mnoho. 

Stačí mít pohodlnou sportovní obuv, sportovní oblečení a turistické hole o správné 

velikosti. 
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4.5 SWOT ANALÝZA PRO CK A CA 

4.5.1 SILNÉ STRÁNKY ZNOJEMSKA 

• vinařská podoblast a rozvíjející se vinařská turistika, 

• kvalitní a rozvinutá síť cyklostezek i s napojením na Rakousko, 

• spolupráce s mikroregionem Weinviertel, 

• velký výběr z mnoha kvalitních vinařů, 

• výborná poloha v blízkosti hranic s Rakouskem, 

• příznivá image regionu Znojmo – zachovalá a neporušená příroda, historické 

Znojmo, rozlehlé vinice, zdravý vzduch atd., 

• dobré informační centrum ve Znojmě, 

• výborná akce historické Znojemské vinobraní a velké množství památek, 

• turisticky nepřelidněno. 

4.5.2 SLABÉ STRÁNKY ZNOJEMSKA 

• negativní image z velkého množství poskytovatelů erotických služeb, 

• významný sezónní charakter, nedostatek služeb v CR i pro zimní sezónu, 

• špatná dostupnost na rychlostní síť komunikací a špatný stav komunikací, 

• v případě špatného počasí je omezená nabídka služeb, 

• nedostatek ubytovacích zařízeních vyšší kategorie, 

• málo produktů v cestovním ruchu, 

• nevyhovující informační značení ve Znojmě, 

• špatné napojení Znojma na železniční síť. 

 

4.5.3 PŘÍLEŽITOSTI NA ZNOJEMSKU 

• využití levné pracovní síly v porovnání s celou ČR, 

• vyšší využití potenciálu Znojemska jako vinařské podoblasti, 
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• zvýšení povědomí o znojemském víně v zahraničí, 

• využít tvorbu balíčků a prosazovat je v katalozích CK a CA, jako např. 

Vranov nad Dyjí, vinařské sklepy Lechovice, podzemí Znojma, NP Podyjí 

atd., 

• rozvíjet spolupráci s Rakouskem, 

• využití polohy Znojemska v blízkosti státních hranic k získání prostředků 

z evropských fondů na mezinárodní spolupráci. 

 

4.5.4 HROZBY NA ZNOJEMSKU 

• odchod kvalifikovaných lidí za lepšími platovými podmínkami, 

• rozsáhlá konkurence, 

• postupné srovnávání cen u nás a v Rakousku, tím se snižuje 

konkurenceschopnost a snižuje se počet zahraničních návštěvníků, 

• je nutná kvalitní příprava při žádostech o dotace na rozvoj cestovního ruchu, 

je to opět velká konkurence, 

• nedostatek ubytovacích kapacit s rostoucím cestovním ruchem, 

• podceňování propagace regionu. 
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5 ZÁVĚR 

Cestovní ruch je důležitým článkem na Znojemsku a je třeba neustále zdokonalovat 

jeho vývoj, propagaci, vyvarovat se minulých chyb, zdokonalit a rozšířit služby, aby 

dobře fungoval. Díky své poloze může využívat podporu a partnerství ze strany 

Rakouska. Významným pilířem cestovního ruchu je Národní park Podyjí a vinařský 

cestovní ruch. Vinařství na Znojemsku přebírá velkou část rozvoje cestovního ruchu. 

Regionem prochází mnoho vinařských a turistických stezek, což je také velmi přínosné. 

Protože díky nim je v letních měsících tady vysoká frekvence turistů.  

V této práci jsem měla poukázat na současný stav vinařského cestovního ruchu na 

Znojemsku a zanalyzovat, zda cestovní kanceláře a agentury mají dostatečnou nabídku 

fakultativních výletů a zájezdů do této vinařské podoblasti. A svůj cíl jsem splnila. 

Při analyzování tohoto regionu se mi ukázal jeho velký potenciál. Není mnoho 

regionů, které by se mohly chlubit strukturou chráněného území, rozmanitostí krajiny a 

lesních ploch, kvalitou půdy, rozlehlými zelenými vinicemi, kulturním a historickým 

dědictvím.  Ale některá historická místa by si zasloužila pozornost památkové péče,  

například zámek v Moravském Krumlově. Je totiž velká škoda, že je v takovém 

katastrofálním stavu. Bohužel jsem zjistila, že není moc cestovních kanceláří ani 

agentur, které využívají potenciálu Znojemska. 

Čím dál více Čechů objevuje vinařskou turistiku. A to je velká příležitost pro ty 

cestovní kanceláře a agentury, které zaspaly na vavřínech a ještě toho nevyužily. 

Zájezdy do vinných sklípků, na vinice, ale i k vyhlášeným vinařům pořádají některé 

cestovky. Dokonce vznikly i specializované cestovní kanceláře, jako třeba CK Čebus, 

nabízející cesty do sklepa, pro sportovní nadšence výlety po vinných stezkách a vinné 

ochutnávky pro náročné. 

Významnou roli hraje společnost Znovín se sídlem v Šatovně, která se může pyšnit 

velkým počtem tradičních a dobře udržovaných sklípků. A dále turistickým programem 

Znovín walkingu, která přiláká tisíce milovníků vína, přírody a zdravého pohybu.  

U žádné z cestovních kanceláří a agentur, o kterých jsem se zmínila, jsem nenašla 

nabídku na výlety na Moravské vinné stezky. Tohle mi tu velmi chybí. Dále by se mohli 

více soustředit na Znojemsko, a ne jen na Mikulovsko a Slovácko. Dle mého názoru je 

Znojemsku atraktivnějším regionem než je Mikulovská podoblast. 
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