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1 ÚVOD 

Cestovní ruch je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů naší ekonomiky. Přináší do 

městských a obecních rozpočtů nemalé prostředky, které pomáhají zlepšovat kvalitu života 

obyvatel. Musí se proto vyvíjet zájem o jeho rozvoj a zkvalitňování poskytovaných služeb. 

Téma vinařské turistiky obce Čejkovice jsem si vybral z několika důvodů. Žiji zde už od 

narození, tak mám k tomuto místu obzvláště úzký vztah. Také mám blízko k řemeslu 

pěstování vinné révy, kterou pěstoval už můj dědeček a nyní ji pěstuje můj otec, tak vím, 

kolik úsilí stojí pravého vinaře dosáhnout určité kvality vína.   

Obec Čejkovice je vinařská obec, ve které je vinařství a tradiční kultura s ním spojena 

silně zakořeněna. Je to proto dobré místo k rozvíjení vinařské turistiky. Každoročně se zde 

koná několik vinařských akcí, které se těší velké návštěvnosti místních obyvatel i zájmu 

turistů. Vinaři taktéž poskytují degustační programy a exkurze. Obec má velmi dlouhou 

historii, první písemné zmínky jsou již z roku 1248. Historici se domnívají, že právě 

templářský řád, který v té době obci vládl, zde přinesl tradici vinařství. Ta v průběhu dějin 

přetrvala až do dnes, kdy je vinařství v obci na svém vrcholu. 

Jižní Morava patří bezesporu mezi nejmalebnější kraje naší republiky, nejen díky vínu se 

zde cestovní ruch vyvíjí rychleji než v jiných krajích. Tento rozvoj započal objevením 

potenciálu vinařské turistiky v tomto kraji a vybudováním rozsáhlé sítě vinařských stezek. 

Téhož potenciálu využívají také obce, které pořádají vinařské akce, mezi které patří košty 

spojené s folklorním programem nebo návštěvami vinných sklepů. Vinný sklep už proto není 

jen místem pro výrobu a prodej vína lidem, ale návštěva sklepa může být spojena 

s kompletním turistickým zážitkem, ať už jde o degustace nebo exkurze do výroby nebo i do 

vinic.  

Milovníci vína z celého světa rádi poznávají nové chutě, proto neváhají cestovat do 

různých vinařských krajů. Víno a vinařská turistika má pro vinařské obce v tomto kraji velký 

význam v jejich rozvoji. Proto je nutné dále rozvíjet turistický potenciál, který vinařství 

přináší a tím zlepšovat kvalitu života v tomto kraji. 
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

V teoretické části mé bakalářské práce uvedu základní teoretické poznatky o cestovním 

ruchu z různých dostupných, převážně literárních zdrojů. Dále přiblížím základní pojmy 

a rozdělení cestovního ruchu. Poté uvedu jednotlivé organizace, které mají podíl na organizaci 

a řízení cestovního ruchu v České republice a také informace o základních typech služeb 

poskytovaných pro účastníky cestovního ruchu. 

V další části mé bakalářské práce se budu zabývat vinařstvím a jeho vlivem na cestovní 

ruch. Zde popíši stručnou historii vinařství u nás i ve světě. Uvedu rozdělení jednotlivých 

vinařských podoblastí a stručně je představím. Důležité jsou také informace týkající se 

certifikace služeb vinařské turistiky, což zajišťuje objektům s tímto certifikátem jistou prestiž 

a turistům záruku kvalitních služeb. Nakonec kapitoly uvedu základní poznatky 

o Moravských vinařských stezkách, jejichž existence je pro rozvoj vinařské turistiky taktéž 

velmi důležitá. 

V analytické části práce se budu zabývat zkoumanou destinací, kterou je vinařská obec 

Čejkovice. Zpracuji zde základní informace o obci, historii, zajímavostech, vývoji vinařství 

a jeho současném stavu. Představím zde také občanské sdružení vinařů Čtvrtečníci, které má 

na kulturní život v obci velký vliv. Poté zanalyzuji ubytovací a stravovací zařízení, včetně 

jejich obsazenosti v průběhu roku. Dále se zaměřím na vybraná vinařství a provedu jejich 

srovnání v určitých aspektech. Jako poslední část zanalyzuji jednotlivé vinařské akce, které se 

v průběhu roku v Čejkovicích konají, zhodnotím návštěvnost a vývoj cen vstupného.  

Cílem mé práce tedy je analyzovat potenciál vinařské turistiky v obci Čejkovice 

a navrhnout možná vylepšení stávajícího stavu cestovního ruchu, který je z velké části 

založen na vinařské turistice. Při vytváření návrhů budu vycházet ze současného stavu 

vinařské turistiky a z provedených analýz. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA CESTOVNÍHO RUCHU 

3.1 Definování cestovního ruchu 

Cestovní ruch, anglicky tourism, je činností osoby, která na přechodnou dobu cestuje 

mimo své místo trvalého bydliště a to na dobu kratší než je stanovena. Přičemž u domácího 

cestovního ruchu se jedná o dobu kratší než 6 měsíců a u zahraničního cestovního ruchu 

1 rok. Hlavní účel cesty nesmí být vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. 

Z definice vyplývá, že do cestovního ruchu neřadíme cesty v místě trvalého bydliště, dočasné 

přestěhování za prací nebo také dlouhodobé migrace. Výše uvedená definice byla ustanovena 

na Mezinárodní konferenci o statistice cestovního ruchu, kterou Světová organizace 

cestovního ruchu pořádala v kanadské Ottavě v červnu 1991. (Indrová, 2009) 

Horner (2003) chápe cestovní ruch, jako přesun lidí na krátkou dobu mimo místo jejich 

obvyklého pobytu, za účelem pro ně příjemných činností. Dále však podotýká, že definice 

nezahrnuje lukrativní oblast služebních cest, kdy je účelem cesty práce, ne zábava. Také není 

určená vzdálenost, kam člověk musí cestovat nebo kolik nocí je potřeba strávit mimo 

domov, aby byl považován za turistu. 

Jak tvrdí Hesková (2006, s. 9), „Cestovní ruch je významný společensko-ekonomický 

fenomén jak z pohledu jednotlivce, tak i společnosti. Každoročně představuje největší pohyb 

lidské populace za rekreací, poznáváním i naplněním vlastních snů z příjemné dovolené. Je 

součástí spotřeby a způsobu života obyvatel zejména ekonomicky vyspělých zemí. Ve 

světovém měřítku patří vedle obchodu s ropou a automobilovým průmyslem ke třem 

největším exportním odvětvím.“  

Předpoklady pro vývoj cestovního ruchu 

Podle Vystoupila (2006) jsou pro vývoj cestovního ruchu stěžejní tyto základní 

předpoklady: 

 svoboda pohybu, právo měnit místo své místo pobytu a volně i nezávisle se 

pohybovat; 

 existence disponibilního volného času u člověka; 

 dostačující míra uspokojení základních životních potřeb, která umožnila uspokojovat 

i jiné, méně významné potřeby; 
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 existence potenciálu cestovního ruchu, což je lákavý potenciál krajiny pro cestovní 

ruch, jimž je výskyt přírodních nebo člověkem vytvořených atraktivit; 

 taková fáze technického rozvoje, která umožnila vybudování potřebných zařízení pro 

cestovní ruch, kromě jiného také rozvoj dopravy. (Vystoupil, 2006) 

3.2 Systém cestovního ruchu 

Cestovní ruch je, s využitím systémové teorie, často zkoumán jako otevřený a dynamický 

systém tvořící další dva subsystémy, a to subjekt a objekt cestovního ruchu s jejich vazbami.  

Okolí systému cestovního ruchu, s kterým také existují vazby, tvoří ekonomické, politické, 

technicko-technologické, sociální a ekologické prostředí. Tyto prostředí však nemají 

s cestovním ruchem výhradní spojitost, ale více nebo méně jej ovlivňují. Zároveň zde dochází 

i ke zpětné vazbě, tj. vliv cestovního ruchu na jeho okolí. Intenzita této vazby závisí na stupni 

spolupráce všech zúčastněných na rozvoji cestovního ruchu.  

3.2.1 Subjekt cestovního ruchu 

Subjektem neboli účastníkem cestovního ruchu je z ekonomického hlediska každý, kdo 

uspokojuje svoje potřeby spotřebou statků cestovního ruchu, v době kdy cestuje a přebývá 

mimo místo svého trvalého bydliště, ve volném čase. Je nositel poptávky a spotřebitelem 

produktu v cestovním ruchu. (Hesková, 2006) 

Stálý obyvatel 

Z pohledu mezinárodního cestovního ruchu je stálý obyvatel (rezident) osoba, která žije 

v dané zemi alespoň jeden rok. V domácím cestovním ruchu je stálý obyvatel, osoba, která 

žije v daném místě alespoň šest po sobě jdoucích měsíců. (Indrová, 2009) 

Návštěvník 

Návštěvník je osoba, která cestuje do jiného místa, než je místo jejího trvalého bydliště a 

to na dobu kratší jednoho roku. Účel návštěvy však nesmí být výkon činnosti odměňované 

z navštíveného místa. (Pásková, Zelenka, 2002) 
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Turista 

Podle statistického vymezení je turistou „cestující, který se zdrží v navštíveném místě 

alespoň 24 hodin za účelem využití volného času a v tomto místě též přespí v hromadném 

nebo soukromém ubytovacím zařízení.“ (Pásková, Zelenka, 2002, s. 295) 

Výletník 

Výletníkem je nazýván návštěvník, který cestuje na kratší dobu než 24 hodin s tím, že 

nestráví noc v navštíveném místě.  

3.2.2 Objekt cestovního ruchu 

Objektem cestovního ruchu je vše, co může být cílem změny místa účastníka cestovního 

ruchu. Může se jednat o přírodu, kulturu, hospodářství a podobně. Objekt je nositel nabídky. 

Tvoří ho cílové místo, podniky a instituce cestovního ruchu. Součást objektu jsou služby 

a zboží, které poskytují a vyrábí podniky v cílovém místě. (Hesková, 2006) 

Destinace cestovního ruchu 

V užším smyslu lze za destinaci pokládat cílovou oblast v daném regionu, typickou 

významnou nabídkou atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu. V širším smyslu jsou 

destinací země, regiony, lidská sídla a další oblasti, které jsou typické velkou koncentrací 

aktraktivit, rozvinutými službami a další infrastrukturou cestovního ruchu, jejichž výsledkem 

je dlouhodobá koncentrace návštěvníků. Mezinárodní návštěvníci pokládají za destinaci celou 

navštívenou zemi nebo její region, případně město. (Pásková, Zelenka, 2002) 

Podle D. Buhalise (v Királ'ová, 2003) je pro destinaci cestovního ruchu typických šest 

prvků, které se nazývají taktéž „šest A“ a jsou to: 

 attractions – primární nabídka, která svým množstvím, kvalitou a lákavostí podněcuje 

návštěvnost; 

 accessibility a ancillary services – všeobecná infrastruktura, umožňuje přístupnost 

destinace, pohyb mezi jejími atraktivitami, zahrnuje i služby pro místní obyvatele 

(telekomunikační, zdravotnické, bankovní, poštovní atd.); 
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 amenites – suprastruktura a infrastruktura cestovního ruchu, umožňující pobyt 

v destinaci a využití atraktivit. Jedná se o ubytovací, stravovací, kulturně-společenské 

a jiné zařízení; 

 available packages – připravené produktové balíčky; 

 activities – různé aktivity. (Királ'ová, 2003) 

Atraktivita cestovního ruchu 

„Zajímavá součást přírody a přírodní podmínky (klima, léčivé prameny, krajinná scenerie, 

jeskyně, moře, ledovce, propasti, vodopády, skalní města, gejzíry, atoly, atd), sportovní, 

kulturní nebo společenský objekt, kulturní, sportovní, společenská nebo jiná 

událost, přitahující účastníky cestovního ruchu.“ (Pásková, Zelenka, 2002, s. 26) 

3.2.3 Okolí systému cestovního ruchu 

Ekonomické prostředí 

Rozvoj cestovního ruchu ovlivňuje ze strany hospodářské politiky např. směnitelnost 

měny, výše reálné mzdy, výše kupní síly obyvatelstva nebo podpora podnikání v cestovním 

ruchu z místních, státních anebo mezinárodních zdrojů EU, UNESCO. 

Ekologické prostředí 

V oblastech velké koncentrace cestovního ruchu může další rozvoj ohrozit kvalitu tamní 

přírody, uplatňování zásad udržitelného rozvoje ekonomiky a rozvoje a obnovy kvality 

venkovského prostředí nebo péči státu o životní prostředí. V určitých případech je nutno 

uplatňovat principy demarketingu – účelného snižování poptávky s cílem snížit koncentraci 

lidí na určitém území. (Ryglová, 2009) 

Politické prostředí 

Cestovní ruch je také ovlivňován mírovými podmínkami v jednotlivých státech a ve světě 

jako celku. V zemích, ve kterých panují občanské nepokoje nebo je ohrožena bezpečnost 

turistů, jejich zdraví nebo majetek se cestovnímu ruchu nedaří. Důsledky politického prostředí 

na cestovní ruch se projevují také při vytváření právních norem nebo různých koncepcí 

týkajících se cestovního ruchu.  
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Technicko-technologické prostředí 

Tímto prostředím je označována dopravní infrastruktura a další technická informačně-

technologická vybavenost umožňující vývoj cestovního ruchu. Jedná se zejména o rozvoj 

a modernizaci v dopravě, která má pozitivní vliv na cestovní ruch. Významné jsou však i nové 

technologie, ulehčující poskytování jednotlivých druhů služeb nebo umožňují snižovat počty 

pracovníků a šetřit energie. V oblasti informačních technologií pomáhá rozvoj urychlovat 

výměnu informací, rozhodování účastníků a zajišťuje pro podnikatele důležitou zpětnou 

vazbu.  

Sociální prostředí 

Pro cestovní ruch má velký význam. Rozdělování hrubého domácího produktu se odráží 

ve spotřebě služeb obyvatelstva, má vliv na úroveň výživy, odívání, vybavenost domácností, 

na úroveň veřejné spotřeby aj. Pracovní podmínky souvisí s délkou pracovní doby, intenzitou 

práce nebo pracovním prostředí. Mimopracovní podmínky jsou spojené s fondem volného 

času a jeho účelného využívání, jedinečný význam má pro cestovní ruch zákonná placená 

dovolená. 

3.3 Typologie cestovního ruchu 

Cestovní ruch není vymezen jen v obecné rovině jeho pojetí, ale lze jej dále rozdělovat 

podle toho, jak se projevuje v konkrétní podobě na straně poptávky nebo nabídky. V odborné 

literatuře se tak nejčastěji setkáme s členěním na druhy cestovního ruchu a formy cestovního 

ruchu. (Indrová, 2009) 

Druhy cestovního ruchu 

Základ posouzení cestovního ruchu je v motivaci účastníků, tj. účel, pro který 

cestují a přebývají na jiném místě. 

Mezi druhy cestovního ruchu můžeme zařadit například: 

 rekreační cestovní ruch, 

 sportovní a dobrodružný cestovní ruch, 

 myslivecký a rybářský cestovní ruch, 

 náboženský (poutní) cestovní ruch, 
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 lázeňský cestovní ruch, 

 zdravotní cestovní ruch, 

 obchodní cestovní ruch, 

 kongresový cestovní ruch, 

 stimulační cestovní ruch. (Hesková, 2006) 

V praxi se jednotlivé druhy cestovního ruchu vzájemně prolínají a propojují, proto je 

nikdy nenalezneme v konkrétní čisté podobě. (Indrová, 2009) 

Formy cestovního ruchu 

U forem cestovního ruchu se jako základ posouzení berou různé příčiny, které ho 

ovlivňují a důsledky, které přináší. 

Podle forem dělíme cestovní ruch: 

 z geografického hlediska, 

 podle počtu účastníků, 

 podle způsobu organizování, 

 podle věku účastníků, 

 podle délky účasti, 

 podle převažujícího místa pobytu, 

 podle ročního období, 

 podle dopravního prostředku, 

 z hlediska dynamiky, 

 ze sociologického hlediska (Hesková, 2006) 

3.4 Organizace a řízení cestovního ruchu v České republice 

V současné době existuje několik orgánů a organizací, které cestovní ruch v České 

republice metodicky řídí a bezprostředně ovlivňují vývoj v této oblasti. Mezi ně patří 

například: 

 Poslanecká sněmovna parlamentu ČR – ve sněmovně se cestovním ruchem zabývá 

Podvýbor pro cestovní ruch a krizové regiony, zřízen při hospodářském 
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výboru a Podvýbor pro prezentaci České republiky v zahraničí při Zahraničním 

výboru. Podvýbory nemají řídící kompetence. 

 Senát - otázky sféry cestovního ruchu mohou být řešeny například v Podvýboru pro 

cestovní ruch Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu nebo i ve Výboru pro 

evropskou integraci. 

 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky – metodické centrum řízení 

cestovního ruchu u nás. Podílí se na tvorbě legislativy, připravuje materiály 

koncepčního charakteru a podporuje rozvoj cestovního ruchu v regionech. Mimo jiné 

vede agendu spojenou s členstvím České republiky v UNWTO. 

 Česká centrála cestovního ruchu – Czech Tourism je řízena Ministerstvem pro 

místní rozvoj ČR. Hlavním posláním je propagace České republiky na mezinárodních 

trzích v oblasti cestovního ruchu. Kromě jiného vede statistiku příjezdového 

cestovního ruchu pro Český statistický úřad.  

 Krajské úřady – na svém území ovlivňují cestovní ruch pomocí odborů, například 

odbor cestovního ruchu a kultury nebo odbor regionálního rozvoje cestovního ruchu. 

(Indrová, 2009) 

 Asociace organizací cestovního ruchu – je zájmové sdružení právnických osob se 

sídlem v Brně. Navrhuje a podílí se při tvorbě hospodářských a legislativních opatření 

v oboru cestovního ruchu a komunikuje mezi centrálními institucemi a regiony. Členy 

jsou organizace s celokrajskou působností, např.: Centrála cestovního ruchu jižní 

Moravy, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Vysočina 

Tourism a Destinační společnost Východní Čechy. (Asociace organizací cestovního 

ruchu, 2011) 

 Centrála cestovního ruchu jižní Moravy – sdružení bylo založeno Jihomoravským 

krajem, městem Brnem a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. Posláním 

organizace je koordinovat rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě a zaměřit se na 

maximální využití potenciálu tohoto území v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Strategickým cílem je kromě jiného zajistit aby byla jižní Morava konkurenceschopná 

turistická destinace. (Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, 2008) 

 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – je organizace koordinující 

rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu turistickém regionu Východní Morava 
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se zaměřením na maximální využití turistického potenciálu oblasti. Organizace je 

nositelem ceny Destinační management ČR (1993 – 2010). Společnost zavedla systém 

pro on-line rezervaci ubytování ve Zlínském kraji/Východní Moravě. (Východní 

Morava, 2012) 

 Region Slovácko – je zájmové sdružení právnických osob se sídlem v Hodoníně, 

založené v r. 2008 městy Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou a Společenstvem 

podnikatelů v cestovním ruchu za účelem rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti 

Slovácko, která zasahuje na území dvou krajů - Jihomoravského a Zlínského. Mezi 

předmět činnosti sdružení patří trvale udržitelný rozvoj Slovácka, rozvoj cestovního 

ruchu na území, udržování místních tradic nebo rozvoj kulturních, vzdělávacích 

společenských a sportovních aktivit na Slovácku. (Region Slovácko, 2008) Sdružení 

Region Slovácko se sídlem v Uherském Hradišti vzniklo v roku 1999. V současné 

době členskou základnu tvoří 27 subjektů, mezi kterými jsou subjekty místní 

samosprávy, podnikatelské firmy i nezávislé organizace.  Organizace uspěla mnoha 

nominacemi a oceněními v oblasti destinačního managementu. (Region Slovácko – 

Uherské Hradiště, 2012) 

 Profesní organizace a zájmová sdružení – pečují o zvyšování kvality poskytovaných 

služeb ve svém oboru a pomáhají prosazovat zájmy svých členů a také informují 

členskou základnu o novinkách v oboru. Jedná se například o organizace jako 

Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace cestovních kanceláří, Asociace průvodců 

ČR, Sdružení podnikatelů ve venkovské turistice a další. (Indrová, 2009) 

3.5 Produkt cestovního ruchu 

Vše, co je nabízeno na trhu cestovního ruchu, je nazýváno produktem cestovního ruchu. 

Produkt má schopnost uspokojovat potřeby účastníků a vytvořit tak komplexní soubor 

zážitků. Jedná se o souhrn služeb, které produkuje a nabízí cílové místo (primární 

nabídka) a podniky a instituce cestovního ruchu (sekundární nabídka).  

3.5.1 Služby cestovního ruchu 

Služby, jako rozhodující součást produktu v cestovním ruchu představují různorodý 

soubor užitečných účinků určených k uspokojení potřeb účastníků v cestovním ruchu. 

(Hesková, 2006) 
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Podle Oriešky (1996) struktura služeb uspokojující potřeby účastníků cestovního ruchu je 

různorodá a uspokojuje dvě skupiny potřeb – primární a sekundární potřeby. Mezi primární 

potřeby řadíme cílové potřeby účastníků, což může být sportovní vyžití, poznávání 

historických a kulturních atraktivit, odpočinek, společenská komunikace, rozptýlení, zábava, 

apod. Sekundární potřeby jsou realizační, které podmiňují efektivní uspokojování cílových 

potřeb, jako například potřeby dopravy do místa rekreace, výživy, přenocování, hygieny, 

zprostředkování služeb apod. 

Dopravní služby 

Indrová (2009) pokládá dopravní služby za nezbytnou podmínku realizace cestovního 

ruchu. Jsou to služby spojené s přemístěním účastníků z místa bydliště do místa realizace 

cestovního ruchu. Dopravní infrastruktura má proto pro rozvoj cestovního ruchu zásadní 

význam. 

Mezi druhy přepravy patří letecká doprava, která je nejmladším druhem dopravy a je 

spojována spíše s mezinárodním cestovním ruchem. Nejrozšířenějším druhem je však silniční 

doprava, kromě autobusů jsou pro přepravu do míst cestovního ruchu účastníky do značné 

míry používány také vlastní dopravní prostředky. Silniční doprava je často 

kombinována s leteckou, železniční či vodní dopravou. Všechny tyto druhy dopravy mohou 

být i vlastním cílem cestovního ruchu, například vyhlídkové lety, projížďky po moři, jízdy 

historickým vlakem apod. (Indrová, 2009) 

Ubytovací služby 

Poslání ubytovacích služeb je umožnit přenocování nebo přechodné ubytování subjektům 

cestovního ruchu. Jejich poskytování je důležitým předpokladem rozvoje pobytového 

cestovního ruchu. Ubytovací služby poskytují ubytovací zařízení a střediska. Ubytovací 

zařízení se podle „Doporučení upravující základní ukazatele pro kategorizaci hostinských 

a ubytovacích zařízení“ dělí na hromadná a individuální.  

Mezi hromadné patří hotely a podobné zařízení (s možností stravování – hotel, hotel 

garni, motel botel a penzion) a jiné hromadné ubytovací zařízení jako například chatová 

osada, kemp nebo turistická ubytovna. Formy individuálního ubytování, tj. ubytování v 

soukromí jsou například ubytování v bytě, ve vlastním objektu účastníka (v rodinném domě, 

chatě nebo chalupě) nebo ubytování u příbuzných, známých nebo přátel.  
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Stravovací služby 

Uspokojování základních potřeb výživy účastníků cestovního ruchu během jejich 

přepravy a pobytu v cílovém místě poskytují stravovací služby. Během přepravy můžou být 

stravovací služby poskytovány přímo v dopravních prostředcích nebo v zařízeních v blízkosti 

silničních nebo dálničních komunikací. Během pobytu v místě cestovního ruchu poskytují 

stravovací služby hostinská zařízení, což je zařízení, kde se připravují nápoje a pokrmy 

a dochází zde k jejich prodeji. Tyto hostinská zařízení můžou být i součástí ubytovacích 

zařízení kategorie hotel, motel a penzion.  

Hostinská zařízení se dle svého převažujícího charakteru činnosti dělí ve 

shodě s Doporučením a statistickou metodikou Evropské unie na restaurace a bary. Do 

kategorie restaurace se řadí například o restaurace, samoobslužné restaurace (jídelny), rychlá 

občerstvení nebo železniční jídelní vozy a jiná zařízení pro přepravu cestujících. Mezi bary 

patří např. bary, noční kluby, pivnice, vinárny, kavárny a espressa. (Orieška, 1996) 
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4 VÝZNAM VINAŘSTVÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

4.1 Historie vinařství 

Počátky vinařství ve světě 

Kraus (2005) uvádí, že historie keřů vinné révy sahají až do doby před 40 miliony let, což 

dokazují nálezy fosilií. Další byly nalezeny v Iránu a Afghanistánu, jejichž stáří je 

odhadováno asi na 6000 let. Avšak záznamy o pěstování vinné révy za účelem lisování šťávy 

z jejích bobulí byly nalezeny v egyptských hieroglyfech se stářím asi 2400 let před naším 

letopočtem. Egypťané podle těchto hieroglyfů pěstovali kolem 6 – 8 odrůd vinné révy. 

Egyptští faraoni věřili, že víno je darem boha kvetoucí vinice – Osirise. Révu pěstovali na 

březích Nilu a největší rozvoj vinařství v Egyptě byl za vlády faraóna Tutanchámona. Úroveň 

výroby a podávání vína rostla, dokonce amfory z pálené hlíny označovali ročníkem, kvalitou 

i původem a jménem vedoucího vinice. Vyspělým vinařstvím disponovalo také staré 

Řecko, Kréta a Thrákie. Víno se zde stalo součástí kultury a bylo považováno za základní 

životní potřebu. V Řecku pokládali za boha vína Dionýsa. Římané, jako dědicové řecké 

kultury převzali jejich révu i vína. V dobách největšího rozmachu Říše římské, která v té době 

zaujímala notnou část Evropy, se kultura pěstování vína díky obchodníkům a římským 

vojskům dostala až na naše území. (Kraus, 2005) 

Vinařství ve světě v dnešní době 

Podle dat francouzské organizace OIV (Mezinárodní organizace vína), která zpracoval 

Svaz vinařů ČR, činila celková plocha vinic světa asi 7, 55 mil. ha, z toho asi 3,63 mil. ha 

v EU. Největší rozloha vinic na světě je ve Španělsku, a to 14 % z celkové plochy vinic světa. 

Plocha vinic ve světě se v posledních letech trvale snižuje. Světová produkce vína dosáhla 

v roce 2010 přibližně 260 hl a spotřeba 230 hl. Podíl vína na mezinárodním obchodu se 

celosvětově blíží 40 %. (Půček, 2011)  

Milovníci vín a degustátoři z celého světa se snaží každoročně poznávat další a další chutě 

jednotlivých světových regionů nebo i konkrétních vinic. Světovou jedničkou v kvalitě a 

nabídce vína je bezesporu Francie, zvláště vína z oblasti Burgundska a Bordeaux. Neméně 

proslulá vinařská země je Itálie, kde se vinné révě velice dařilo od pradávna. Víno není jen 

evropská záležitost, ale významné vinice jsou i v USA nebo Australii. Moravská a česká vína 



  

 

18 

 

jsou ve světě také velmi známá, 35 tuzemských vín se dostalo do nejprestižnější francouzské 

publikace 1000 Vins du Monde (1000 vín světa) za rok 2011. Česká vína tak uspěla ve 

srovnání se světovou vinařskou špičkou. (Gastro plus, 2012) 

Počátky vinařství na našem území 

Na našem území jsou počátky vinařství spojovány hlavně s Římany. Ve 3. století našeho 

letopočtu během vlády římského císaře Marka Aurelia Proba vysazovali římští vojáci vinice 

i v koloniích za Alpami. Na Římském kopci pod Pálavou, kde jsou dnes Novomlýnská 

jezera, byl vybudován římskou legií opěrný bod. V roce 1926 zde proběhl archeologický 

průzkum, při kterém byly objeveny zděné základy římského vojenského tábora a také 

vinařský nůž, který je možným důkazem vzniku prvních vinic na jižní Moravě v té době.  

Poté co římské legie odešly, se vinařství z našeho území na dlouhá léta vytratilo. Další 

zprávy o pěstování révy pochází z období Velkomoravské říše. V této době byla konzumace 

vína výsadou vyšších společenských vrstev. Avšak v místech, kde stálo velkomoravské 

hradiště v Mikulčicích – jedno z center Velké Moravy, byly v okolí míst odkrytých základů 

místních kostelů nalezeny vinařské nástroje, ale také pecičky vinné révy. Tyto nálezy 

naznačují, že se víno vyrábělo především pro liturgické účely. O rozvoj vinařství v již 

ucelených viničních tratích se zasloužili mimo jiné také cisterciáci z Velehradu, brněnští 

dominikáni, benediktíni z Rajhradu, čejkovičtí templáři a také premonstráti. 

Na dávné tradice později navázal Karel IV. Nechal přivézt sazenice z Burgundska 

a pozval také francouzské mistry vinaře, kteří měli vyučovat Čechy, jak o révu pečovat 

a vyrábět víno. Vylepšení se dočkala i horenská práva a viniční řády, soustava 

vinohradnických obyčejových a právních norem. Před třicetiletou válkou bylo vinařství na 

vrcholu. Jen na Moravě v této době rostlo 20 tisíc hektarů vinic, v Čechách asi 15 tisíc. 

(Obůrková, 2012) Spotřeba vína byla vysoká, asi 56 litrů na osobu a rok. 

Po třicetileté válce klesla výměra moravských vinic na třetinu původní rozlohy. Ve větší 

míře se vinice začaly obnovovat až koncem 17. století. Koncem 18. století přestaly působit 

horenské soudy a byl vydán nový viniční řád pro celou Moravu. Na konci 19. století 

zemědělci upouští od trojhonného hospodaření na polích a začínají se zajímat o výnosnější 

technické plodiny na úkor vinic. (Kraus, 2005) 
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Vinařství 20. století až po současnost 

Na přelomu 19. a 20. století se u nás objevuje škůdce – révokaz. Nejdříve byl zaznamenán 

v Šatově, poté v Dolních Dunajovicích, dále se rozšířil i do Perné, Hustopečí, Čejkovic 

a Velkých Pavlovic. Začínají se zakládat vinice štěpované na odolné americké podnože. Poté 

byly objeveny houbové onemocnění vinic – oidium a peronospora, původem 

z Ameriky, stejně jako révokaz. Ošetřování se prodražuje a celková plocha vinic se snižuje. 

(Kraus, 2005) 

Koncem 20. století se u nás díky restitucím a privatizaci obnovují tradiční rodinná 

vinařství, vznikají nové firmy. Díky investicím do nových technologií a přístupů k ošetřování 

vinic a také většímu důrazu spíše na kvalitu než na množství se zvýšila úroveň vína. Moravští 

a čeští vinaři stále dokazují vysokou konkurenceschopnost, flexibilně se přizpůsobují 

evropským a světovým trendům a prosazují se tak na mezinárodních trzích a sbírají řadu 

ocenění. 

Spotřeba vína je v České republice v posledních letech asi 19 litrů na osobu a rok. Díky 

podpoře státu a vinařského fondu se na našem území zvýšila výměra viničních tratí z 12 tis. 

na asi 19 tis hektarů. Víno se v současnosti stalo součástí moderního životního stylu. Oblibu 

vína podporuje také rozmáhající se vinařská turistika a programy se zaměřením na poznávání 

jednotlivých vinařských oblastí. (Obůrková, 2012) 

Obr. 4.1: Vinařské oblasti v České republice (zdroj viz seznam obrázků) 
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4.2 Vinařské oblasti v České republice 

Vinařská oblast je geograficky vymezené území (viz obr. 4.1), na kterém je povoleno 

pěstovat vinnou révu za účelem výroby vína a dalších produktů. Vinařské oblasti upravuje 

vinařský zákon. Cílem zákona je zabránit vysazování vinic v nevhodných regionech 

a polohách. Vinařské oblasti se dále dělí na podoblasti. V České republice jsou vinařské 

oblasti dvě – vinařská oblast Morava a vinařská oblast Čechy. Téměř veškerá produkce 

vína, asi 96 %, je realizována na jižní Moravě. (Naše sklepy, 2012)  

4.2.1 Vinařská oblast Morava  

Oblast se rozkládá v jižním cípu Moravy v okolí Brna. Roční průměrná teplota zde 

dosahuje 9,45 °C. Na jižní Moravě 80 % všech ročníků vín má dobrou, výbornou nebo 

vynikající jakost, jen zbylých 20 % má jakost horší. Celková rozloha vinic v této oblasti 

dosahuje přibližně 18 500 hektarů. Zdejší vnitrozemské klima způsobuje pomalejší zrání 

hroznů, ve kterých se díky tomu koncentruje větší množství aromatických látek. Oblast má 

výborné předpoklady pro pěstování bílých kořeněných vín. 

Vinařskou oblast Morava tvoří čtyři vinařské podoblasti – mikulovská, velkopavlovická, 

slovácká a znojemská (viz obr. 4.2). Nachází se zde 312 vinařských obcí. (Kraus, 2008) 

Obr. 4.2 Vinařská oblast Morava – mapa (zdroj viz seznam obrázků) 
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Tab. 4.1 Vinařská oblast Morava – podoblasti v číslech (vlastní zpracování) 

Mikulovská vinařská podoblast 

Tato podoblast se nachází v okolí vápencových Pavlovských vrchů. Města a vinařské obce 

v Mikulovské podoblasti jsou jedny z nejčastějších destinací v rámci vinařské turistiky u nás. 

Centrem oblasti je město Mikulov, kterému dominuje zámek a poutní místo Svatý kopeček. 

Kromě obcí jako Perná, Horní a Dolní Věstonice, Bavory a Pavlov, které se nachází v okolí 

Pálavy a Novomlýnských nádrží, se zde nachází také „Hlavní město vína“ Valtice.  

Ve Valticích je umístěna degustační expozice Salón vín ČR a ve městě také působí 

nejstarší vinařská škola v ČR. V okolí měst Valtice a Lednice se nachází Lednicko – Valtický 

areál,  od roku 1996 je chráněnou památkou UNESCO. (Kraus, 2008) 

Slovácká vinařská podoblast 

Slovácká podoblast leží na jihovýchodě Moravy u společných hranic České republiky se 

Slovenskem a Rakouskem. Podoblast je velmi rozlehlá s různorodými přírodními 

podmínkami, díky tomu je stejně pestrá i paleta vín. Nachází se zde 117 vinařských obcí 

a celková výměra přesahuje 4 300 hektarů. 

Významnými vinařskými centry podoblasti jsou města Uherské Hradiště, Bzenec, Kyjov 

nebo největší město Slovácka Břeclav. Známé jsou však i menší obce jako Mutěnice 

s Výzkumnou vinařskou stanicí, Strážnice, Čejč nebo Dubňany. (Obůrková, 2012) 

Znojemská vinařská podoblast 

Znojemská podoblast leží v dešťovém stínu Českomoravské vrchoviny tvořené 

prahorními útvary. Díky převážně kamenitému nebo jílovému podloží je oblastí zejména 

Název vinařské 

podoblasti 
Počet obcí 

Celková 

výměra (v ha) 

Počet 

pěstitelů 

Počet 

vinných 

tratí 

Mikulovská 30 4 459 2 476 182 

Slovácká 117 4 310 8 344 408 

Velkopavlovická 75 4 742 7 083 321 

Znojemská 90 3 165 1 137 215 
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bílých aromatických vín. V blízkosti Znojma se nachází prvotřídní viniční polohy od Kraví 

hory směrem na Hnánice. Podél společné hranice s Rakouskem se táhnou známé viniční tratě 

přes Šatov, Chvalovice, Vrbovec, Hnízdo, Slup, Jaroslavice až do Hrušovan nad Jevišovkou. 

Ze zajímavostí lze v Příměticích u Znojma navštívit největší křížový sklep na 

světě, v Jaroslavickém archivu zase uchovávají nejstarší vzorky v České republice. (Naše 

sklepy, 2012)   

Velkopavlovická vinařská podoblast 

Podoblast patří k nejslunnějším a nejteplejším místům České republiky. Oblast je 

rozprostřena mezi největší vinařskou obcí u nás Velkými Bílovicemi a Brnem. Celková 

výměra oblasti činí 4 700 hektarů a čítá na 75 vinařských obcí. Tato oblast patří mezi 

nejslunnější a nejteplejší místa v České republice, díky těmto příznivým klimatickým 

a půdním podmínkám se zde vinná réva pěstovala už v dobách velkomoravské říše. První 

zmínka o vinařství v této oblasti se vztahuje k roku 1252, což je datum založení 

cisterciáckého kláštera ve Žďáru Bočkem z Obřan. (Obůrková, 2012) 

Místní půdy bohaté na hořčík jsou vhodné pro pěstování zejména modrých odrůd, které se 

používají při výrobě červených vín, které jsou na velkopavlovicku vyhlášené. Přiléhavý název 

nese oblast mezi Bořeticemi, Němčičkami, Kobylím, Vrbicí a Velkými Pavlovicemi nazývá 

seModré hory. Dále na jih se nachází stejně známé vinařské obce jako 

Zaječí, Rakvice, Moravský Žižkov nebo Přítluky. Velkopavlovická zahrnuje i 3 vinařská 

města, kromě druhého největšího města České republiky Brna jsou to Židlochovice 

a Hustopeče. Hustopeče byly dlouho českým vinařským centrem, nachází se zde vinařské 

muzeum s kamenným památníkem k poctě kvasinky vinné. 

Na vývoji vinařství na Moravě a ve velkopavlovické oblasti měly významný podíl také 

cirkevní řády, z nich nejznámější je bezesporu řád templářských rytířů, který svého času sídlil 

v Čejkovicích, kde se dodnes nachází mohutné templářské sklepy. (Kraus, 2008)  

4.3 Vinařská turistika na jižní Moravě 

Vinařská turistika, jako segment cestovního ruchu se u nás těší velké oblibě. Dá se říct, že 

je to doslova fenomén, který má pro národní cestovní ruch velký význam. Jižní Morava, jako 

nejucelenější vinařská oblast v ČR nabízí malebnou krajinu, kterou se prolínají tisíce hektarů 
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vinic a nachází se zde stovky kilometrů cyklostezek. Má proto pro vinařskou turistiku ty 

nejlepší předpoklady. 

Pásková a Zelenka (2002) definují vinařskou turistiku neboli vinařský cestovní ruch jako 

formu cestovního ruchu, jejíž účastníci jsou motivováni poznáním metod pěstování vína 

v tradičních vinařských oblastech, koštem vín, pocítěním atmosféry vinných sklepů, vináren 

a nakupováním vín. Moderní produkt pro podporu vinařské turistiky jsou vinařské stezky. 

4.3.1 Certifikace služeb vinařské turistiky 

Certifikace je známkou dosažení určité úrovně kvality, měřitelné pomocí stanovených 

kriterií. Je to vodítko pro všechny, kteří očekávají a vyhledávají dobrou kvalitu služeb. 

V současné době je 130 zařízení ve vinařské turistice označeno smaltovou tabulkou 

s logem „Vina z Moravy nebo Vína z Čech – Certifikace vinařské turistiky“ (viz Příloha 1). 

Tyto zařízení tak tvoří špičkovou třídu služeb, jsou prezentovány na národní úrovni před 

ostatními zařízeními. O udělení známky kvality rozhoduje kolegium hodnotitelů. 

(Obůrková, 2012) 

Certifikace objektů vinařské turistiky je součástí projektu podpory a propagace vinařské 

turistiky, kterou realizuje Národní vinařské centrum Valtice společně s Nadací partnerství za 

podpory Vinařského fondu. Certifikát můžou obdržet veškeré objekty spojené s vinařskou 

turistikou, tzn. vinné sklepy, vinařství, vinotéky, ubytování s vinařskou tématikou a vinařské 

restaurace. (Vína z Moravy, vína z Čech, 2005) 

Vinařství 

Vinařstvím je označován producent vína registrovaný na Vinařském fondu a Ústředním 

kontrolním a zkušebním úřadu zemědělském. Prodává část vína s rozhodnutím o zatřídění od 

Státní zemědělské a potravinářské inspekce, dále nabízí maloprodej vlastního vína přímo ze 

sklepa nebo firemní prodejny. Vína musí pocházet z hroznů, které byly vypěstovány v České 

republice. Certifikace zaručuje návštěvníkům prohlídky technologie výroby nebo 

vinic, degustace a možnost koupi lahví vína. 
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Vinný sklep 

Certifikovaný vinný sklep nabízí posezení a prodává vína z hroznů vypěstovaných v ČR. 

Zařízení má sociální zařízení, nabízí studenou kuchyni, řízené degustace a další služby. 

Vinotéka 

Nabídka vinoték zahrnuje prodej lahvového vína s převahou vín od výrobců z ČR. 

Poskytuje informace o víně, vinařství a vinařské turistice. V certifikované vinotéce je zajištěn 

výběr nejméně 40 druhů tuzemských lahvových vín a má proškolený personál. (Vína 

z Moravy, vína z Čech, 2005) 

Restaurace s vínem (včetně vinárny) 

Nabídka restaurací zahrnuje kvalitní pokrmy a široký výběr vín vyrobených domácími 

výrobci ze surovin z ČR. Kvalifikovaná obsluha a vhodné vybavení pro konzumaci vín je také 

zaručena, teplá jídla podává po celou dobu provozu. 

Ubytování s vinařskou tématikou 

Tento typ ubytování je definován jako venkovské i městské ubytování, které přímo 

souvisí s provozem vinného sklepu, vinařství nebo vinárny. Provozovatel rovněž nabízí 

informace o službách vinařů a vinařské turistice v regionu. Kapacita objektu ubytovacího 

zařízení je nanejvýš 50 lůžek.  

Kritéria pro certifikaci 

Zařízení vinařské turistiky musí pro certifikaci splňovat určitá kritéria. Provozovatel 

zařízení například musí v daném oboru podnikat dle platné legislativy, dodržovat požadavky 

na hygienu a čistotu provozu, má tradiční vztah k vinařské kultuře a zařízení má historickou 

nebo jedinečnou hodnotu. Dále je požadovaný rozsah a kvalita služeb a podíl nabízeného 

sortimentu vín, které jsou vypěstovány v ČR. (Obůrková, 2012) 

Výhody certifikovaných zařízení 

Kromě umístění smaltové tabulky na budovu zařízení je certifikovaným objektům 

zajištěno zvýraznění na webu www.wineofczechrepublic.cz v Adresáři vinařů, vinných sklepů 

a vinoték, a na interaktivní mapě. Dále také výraznější propagace v turistických 

průvodcích, kde bude umístěna fotografie zařízení, popis a logo certifikace. Tyto subjekty 
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jsou Národním vinařským centrem i Nadací partnerství upřednostňovány při pořádání 

novinářských press tripů nebo fam tripů a jsou doporučovány zájemcům jako nejvhodnější 

místo k návštívení, atd. (Národní vinařské centrum, 2011) 

4.3.2 Moravské vinařské stezky 

Projekt Moravských vinařských stezek odstartoval v roce 1997, kdy vznikl první projekt 

na rozvoj vinařské turistiky na jižní Moravě. Téma vinařských stezek bylo konzultováno 

s mnoha odborníky a vyplynulo z inspirace vinařskou turistikou v Rakousku, Německu a ve 

Francii. Rok na to se k projektu připojila Nadace Partnerství, v rámci programu Zelené stezky 

– Greenways. Nadací byla zajištěna veškerá technická pomoc a odborná asistence při 

získávání finančních zdrojů jednotlivým obcím. V rámci programu Greeways byl projekt 

zapracován do dlouhodobého projektu rozvoje regionu. Nadace Partnerství později úplně 

převzala veškeré řízení projektu Moravských vinařských stezek. 

V současné době je projekt realizován ve spolupráci s 280 vinařskými obcemi a dalšími 

partnery. Jedná se o 10 okruhů vinařských stezek propojených páteřní Moravskou vinnou 

stezkou. Síť na 1 200 km dlouhá nabízí výlety za poznáním folklóru, vína a památek. Projekt 

rozlehlé sítě cyklistických tras a stezek je rovněž orientován na zlepšení infrastruktury 

a nabídky turistických cílů a služeb v regionu. 

Stezky jsou označeny směrovými a informačními tabulemi s logem Moravských 

vinařských stezek (viz obr. 4.3). Každá z 11 stezek má specifickou barvu loga, v každé obci 

zapojené do projektu je i informační panely s mapou tras v dané vinařské oblasti. Na mapách 

jsou trasy rozlišené dle frekvence dopravy a kvality povrchu. (Moravské vinařské 

stezky, 2012) 

Vedle Moravských vinařských stezek existují také místní a naučné vinařské stezky, které 

jsou budovány vinařskými obcemi kolem vinic. Mezi naučené stezky patří například naučná 

stezka Mikulov, naučná stezka Valtice, naučná stezka Stará Hora, naučná stezka Pavlovské 

vinice a vinné sklepy, stezka krajem André nebo stezka Muškátu moravského, která vede 

z Uherského Hradiště do Polešovic, kde byl Muškát moravský vyšlechtěn. Dále mezi obecní 

stezky patří stezka obce Němčičky nebo stezka vedoucí oblastí Modré hory. (Vína 

z Moravy, vína z Čech, 2005) 
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Obr. 4.3 Moravské vinařské stezky – logo (zdroj viz seznam obrázků) 

Moravských vinařských stezek je celkově 11 (viz obr. 4.4), mezi které patří: 

 Moravská vinná stezka – červeně značená páteřní trasa, dlouhá 285 km, prochází 

všemi podoblastmi. Spojuje Znojmo a Uherské Hradiště. 

 Brněnská vinařská stezka – začíná v Moravanech, měří 130 km a zavede 

návštěvníky napříč krajem až k Novomlýnským nádržím. 

 Mikulovská vinařská stezka – prochází Lednicko-valtickým areálem, dosahuje 84 

km a má rovinatý terén. Vede vinařským krajem pod Pálavou a okolím 

Novomlýnských nádrží. 

 Bzenecká vinařská stezka – je nejkratší z moravských stezek, měří 26 km a vede 

Kyjovskou pahorkatinou okolím Vracova a Bzence. Část stezky jde souběžně s páteřní 

stezkou. 

 Znojemská vinařská stezka – je nejdelší trasou, měří 165 km a vede téměř 60 

vinařskými obcemi. Netvoří okruh, vede oblastí kolem řeky Dyje a Národním parkem 

Podyjí. 

 Velkopavlovická vinařská stezka – 110 km dlouhá trasa vede krajem živé vinařské 

turistiky, trasa pokračuje Dolnomoravským úvalem až do Lednicko-valtického areálu. 

 Kyjovská vinařská stezka – nejseverněji položená 85 km stezka kopíruje ráz 

Kyjovské pahorkatiny i podhůří Chřibů s dalekými výhledy. 

 Uherskohradišťská vinařská stezka – měří 75 km, srdcem je slovácká metropole 

Uherské Hradiště, kde stezka pokračuje do Kostelan a pak kolem řeky Moravy do 

Polešovic a přes lázeňské městečko Ostrožská Nová Ves až na Dolňácko. 

(Obůrková, 2012) 



  

 

27 

 

 Mutěnická vinařská stezka – 65 km dlouhá stezka, která tvoří atraktivní cyklistický 

okruh vedoucí Kyjovskou pahorkatinou. Je možné se vydat prodlouženou trasou ve 

tvaru ležaté osmičky nebo si trasu zkrátit pomocí spojky mezi Hovoranami 

a Jarohněvickým rybníkem. 

 Strážnická vinná stezka – trasa dlouhá 101 km vede částečně Dolnomoravským 

úvalem, dále na východ k podhůří Bílých Karpat. Stezka pokrývá rozsáhlé území, 

jehož území na západě tvoří Rohatec a Bzenec a na východě dosahuje k Boršicím 

a Hluku.  

 Vinařská stezka Podlužím – pestrá 115 km dlouhá stezka, jejíž jižní část začíná 

v Břeclavi. Na trase se nachází dvě významná slovanská sídliště: Pohansko a Valy 

u Mikulčic. Severní okraj stezky zasahuje až do Slovácka. (Vína z Moravy, vína 

z Čech, 2005) 

 

Obr. 4.4 Mapa Moravských vinařských stezek (zdroj viz seznam obrázků) 
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5 ANALÝZA POTENCIÁLU VINAŘSKÉ TURISTIKY ZKOUMANÉ 

DESTINACE 

5.1 Vinařská obec Čejkovice 

Obec se nachází na jižní Moravě, asi 40 kilometrů od Brna v okrese Hodonín. Katastr 

obce má rozlohu asi 2500 hektarů. Obcí od severu k jihu protéká potok Prušánka a průměrná 

nadmořská výška území činí 208 metrů nad mořem. Čejkovice se nachází na hranici Kyjovské 

pahorkatiny a Ždánického lesa, který do území zasahuje ze severu a tvoří nejvýše položenou 

část katastru. Průměrná roční teplota vzduchu je zde 9,2 °C, což řadí Čejkovice mezi 

nejteplejší místa v ČR. (Jan, 1998) K roku 2011 má obec kolem 2550 obyvatel. 

Dominantou obce je původně gotická tvrz postupně přebudována na zámek, dnes je 

v budově zámku provozován hotel s restaurací. Druhou významnou budovou je kostel 

sv. Kunhuty. (Obec Čejkovice, 2012) 

5.1.1 Historie obce a vývoj vinařství v obci 

První písemná zmínka o Čejkovicích je z roku 1248, avšak poslední archeologické nálezy 

v okolí naznačují, že území Čejkovic bylo osídlováno už v mladší době kamenné. K roku 

1248 se také vztahuje budování tvrze a sklepů templářským řádem.  

Templářský řád vznikl v první polovině 12. století v průběhu křížových výprav 

v Palestině. Skupina francouzských rytířů se rozhodla žít v chudobě a ochraňovat poutníky na 

cestě do Jeruzaléma, postupem času tak vznikla velká armáda podléhající jen rozkazům 

papeže. V dobách, kdy byly Čejkovice darovány templářskému řádu, zde často pobýval 

komtur Ekko, později v roce 1309 byl majetek templářů převzat feudály a tvrz se během 

dalších let stala správním centrem mnoha rodových statků. V listinách z doby vlády feudálů 

jsou první zmínky o pěstování vína v okolí Čejkovic. Po odchodu feudálů se v Čejkovicích 

dlouhou dobu střídá několik rodů. (Jan, 1998)  

V roce 1624 přešel majetek na řád Jezuitů, který byl však roku 1771 zrušen, poté 

Čejkovice koupili Habsburkové. V roce 1918 bylo uznáno samostatné Československo, kdy 

připadl zámek státnímu statku a začal chátrat. Poté co v 70. letech minulého století získala 

zámek zpět obec, začala rozsáhlá rekonstrukce, ze zámku byl postupně vybudován 

hotel, rekonstrukce byla dokončena v 90. letech minulého století. Po revoluci v roce 1990 byl 
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také rekonstruován domek T. G. Masaryka, který zde strávil část dětství a v průběhu života se 

do Čejkovic několikrát vrátil. (Cvan, 1997) V r. 1998 byl obci udělen znak (viz příloha č. 2). 

Vývoj vinařství v obci 

O známkách vinařství v obci je první zmínka v listinách z dob, kdy Čejkovice vlastnili 

feudálové, není však vyloučeno, že se zde vinná réva nepěstovala už dříve. Čejkovicím bylo 

uděleno horenské právo (práva a povinnosti majitelů vinic) někdy v 17. století. V období před 

třicetiletou válkou dosáhla výměra čejkovických vinic svého vrcholu, z čehož se po válce 

nezachovala ani třetina původní výměry. Situace se začala napravovat až počátkem 18. století. 

Stejně jako na celém území Moravy byly na přelomu 19. a 20. století vinice v Čejkovicích 

devastovány révokazem a následně houbovými nemocemi. Začalo se tedy s pěstováním na 

odolné americké podnože. Ve 30. letech minulého století bylo v Čejkovicích založeno 

vinařské družstvo, jehož pokračovatelem je od r. 1992 firma Templářské sklepy, vinařské 

družstvo. Aby mělo družstvo kde umístit výrobní jednotky a sklady vína, opravilo část 

historických templářských sklepů. Také zdejší JZD, v současné době 

Zemědělská a. s., rozvíjelo dlouhou tradici vinařství. Od 80. let minulého století pěstuje přes 

200 ha vinic v Čejkovicích a okolí. (Jan, 1998) Z uvedené historie je zřejmé, že vinařství je 

v obci zakořeněno už v podstatě od prvních zmínek o obci. Vzhledem k historickému 

vývoji, který nebyl vždy příznivý, se i tak tradice zachovaly a momentálně obec Čejkovice 

patří celorepublikově k největším pěstitelům vinné révy. 

Současný stav vinařství 

Podle vinařského zákona z roku 2004 patří Čejkovice do vinařské podoblasti 

Velkopavlovická, dříve patřila obec do oblasti Mutěnická. V současné době jsou 

Čejkovice, po Velkých Bílovicích a Valticích, třetí největší vinařskou obcí. Rozloha 

registrované plochy vinic je zde necelých 490 ha na 10 vinařských tratích - Kontrbovce, 

Kostelnické, Stará Hora, Odměry, Novosády, Díl u Včelína, Helezný Díl, Šatrapky, Niva 

Hrbatá a Noviny (viz příloha č. 3). V současnosti tyto tratě obdělává 715 registrovaných 

pěstitelů. (O víně, 2009) Čejkovice se rozlohou vinic a počtem vinařů řadí mezi největší 

vinařské obce v ČR, čehož obec chytře využila k sebeprezentaci a uspořádala v roce 1995 

první Vinné trhy, které se později staly hojně navštěvovanou a atraktivní událostí. Později 

bylo založeno sdružení vinařů s názvem Čtvrtečníci, kteří pro prezentaci čejkovického 
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vinařství založili akci Den otevřených sklepů a později Svatomartinská vína a Reprezentativní 

ples vinařů, všechny opět s dobrými ohlasy. Jednotlivé akce jsou momentálně na svém 

vrcholu úspěšnosti a připravují se další. 

5.1.2 Atraktivity a památky v obci 

Mezi největší atraktivity v obci Čejkovice bezpochyby patří Templářské sklepy a přilehlá 

tvrz, které jsou z níže uvedených památek nejnavštěvovanější. Z dalších atraktivit turisté rádi 

navštěvují Dům a muzeum T. G. M., místní kostel nebo si dopřejí procházku na Čejkovické 

Špidláky, obdivovat tuto chráněnou krajinnou oblast. 

Templářská tvrz a templářské sklepy 

Hlavní dominantou obce je Čejkovická Templářská tvrz (viz obr. 5.1), jejíž historie sahá 

až do doby, kdy Čejkovice byli v držení templářského řádu. Postupem času byl několikrát 

zničen a přebudován, naposled se tak stalo v roce 1705, kdy tvrz vypálili povstalečtí kuruci. 

Poté byl zámek přestavěn na řádovou residenci. Od doby, co byl řád zrušen, sloužil zámek 

jako byty a kanceláře úředníků, po roce 1918 až do roku 1975 zámek chátral. Obec postupně 

začala zámek rekonstruovat až do nynější podoby, kdy slouží jako hotel s restaurací a jinými 

prostory.  

Obr. 5.1 Hotel Zámek Čejkovice [vlevo] (zdroj viz seznam obrázků) 

Obr. 5.2 Templářské sklepy Čejkovice [vpravo] (zdroj viz seznam obrázků) 

Společně s tvrzí byly budovány také templářské sklepy (viz obr. 5.2). Jedna z legend 

praví, že tvrz byla spojena obrovským sklepením, dlouhým asi 24 km s městečkem Skalicí na 

území dnešního Slovenska. Sklepy měla procházet tzv. obchodní jantarová stezka a bez 
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problémů v nich projede ozbrojenec na koni nebo koňský povoz se zbožím. Dnes je přístupno 

cca 650 metrů sklepení a slouží společnosti Templářské sklepy, vinařské družstvo Čejkovice, 

která patří mezi největší producenty vína v ČR. Společnost sklepy využívá pro výrobu, 

uskladnění a zrání vín. Pro turisty je zde připravena prohlídka historického sklepení 

s výkladem. (Obec Čejkovice, 2012) Templářské sklepy jsou jednou z nejvyhledávanějších 

atraktivit v obci. 

Domek T. G. Masaryka – muzeum 

V Čejkovicích svého času žil i jeden z největších velikánů minulého století vysokoškolský 

profesor, spisovatel a humanista, zakladatel Československé republiky v roce 1918 – 

T. G. Masaryk. Narodil se roku 1850 v Hodoníně a do Čejkovic se s rodinou nastěhoval 

v roce 1856 a žil zde 6 let, poté se zde i jako prezident rád vracel. Na počest našeho prvního 

prezidenta a Čejkovického krajana stojí před budovou bývalé základní školy na návsi socha 

T. G. M. a od března 1990 nese místní základní škola jeho jméno. 

Obr. 5.3 Dům T. G. Masaryka – muzeum (zdroj viz seznam obrázků) 

Domek (viz obr. 5.3), který stojí za místní „starou školou“ byl před začátkem 

rekonstrukce v roce 1990 téměř zničený a neudržovaný. Téhož roku v květnu byl domek 

slavnostně otevřen. V interiérech domu je umístěna stálá expozice z Masarykova života. (Jan, 

1998) 

Kostel sv. Kunhuty 

Místní kostel byl nejspíše vybudován už německými templáři v 13. století. V 17. století 

byl opraven Jezuity, poté vyhořel a byl několikrát přebudován. Zpočátku neměl kostel věž ani 

klenbu. Přes 40 metrů vysoká věž byla zbudována až koncem 19. století, jejíž součástí byli 
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i nové zvony. (Cvan, 1997) Kostel s věží je v současnosti příležitostně přístupný turistům.Obr. 

5.4 Kostel sv. Kunhuty v Čejkovicích (zdroj viz seznam obrázků) 

Čejkovické Špidláky 

Přibližně 2 km severovýchodně od Čejkovic se nachází lokalita zvaná Špidláky (viz 

příloha č. 4), která byla začátkem 90. let minulého století zapsána na seznam chráněných 

krajinných území. Počet unikátních a chráněných druhů přesahuje 200. Některé unikátní 

druhy zdejší flóry se nachází také na Pálavě, kde je jezdí obdivovat tisíce turistů. (Jan, 1998)  

5.1.3  Sdružení vinařů Čejkovice -  Čtvrtečníci 

O sdružení 

Občanské sdružení Čtvrtečníci je organizace, sdružující vinaře působící v Čejkovicích a to 

fyzické i právnické osoby. Sdružení bylo založeno v roce 2005. Hlavní náplní práce sdružení 

je propagace Čejkovického vinařství, prezentace vín na výstavách a pořádání kulturních akcí, 

které mají vinařskou tématiku. V současné době ve spolupráci s obcí Čejkovice pořádá 

sdružení akce jako Reprezentativní ples vinařů, Vinné trhy, Den otevřených sklepů a 

Svatomartinská vína.  

Členi sdružení 

Aktuální počet členů sdružení Čtvrtečníků je 28 vinařství a 1 pěstitelská pálenice: 

 Hotař Čejkovice, s. r. o., 

 Sklep na Bařině, 

 Templářské sklepy Čejkovice – 

vinařské družstvo, 

 Vinařství Bíza, 
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 Vinařství Fojtík, 

 Vinařství Hřiba, 

 Vinařství Jakub Šamšula, 

 Vinařství Kočařík, 

 Vinařství Konečný, 

 Vinařství Libor Veverka, 

 Vinařství Lukáš Hlinecký, 

 Vinařství Mezi Sklepy Čejkovice, 

 Vinařství Michna, 

 Vinařství Opluštil, 

 Vinařství Otto Ilčík, 

 Vinařství Pastorek, 

 Vinařství Radocha, 

 Vinařství Veverka – František a 

Tomáš, 

 Vinařství Vlastimil Konečný a syn, 

 Vinařství Vydařelý a Holomáč, 

 Vino Červenka, 

 Víno Hradil, 

 Víno Hřiba a Robek, 

 Víno Sýkora, s. r. o., 

 Víno Škrobák, 

 Víno u Libora, 

 Winery Esterka, 

 Zemědělská a. s. Čejkovice, 

 Pěstitelská pálenice Konečný. 

Antonín 

5.2 Hromadná ubytovací a stravovací zařízení 

V obci se nachází několik druhů ubytovacích a stravovacích zařízení. Hotel Zámek 

Čejkovice se vyznačuje prostory historické tvrze. Hotel a penzion Albor nabízí moderní 3 

hvězdičkové ubytování. Další zařízení hromadného ubytování se nachází v areálu kanceláří 

Zemědělské a. s. Příjemný gastronomický zážitek čeká návštěvníky ve stylové vinárně Sklepu 

u Templářských rytířů.  

Hotel Zámek Čejkovice 

Nachází se přímo ve středu obce, Hotel Zámek je zbudován v historických prostorách 

templářské tvrze. Kromě ubytování je součástí hotelu také restaurace. Pro pořádání firemních 

akcí, svateb a jiných soukromých akcí se zde nachází i několik salonků a zámecký sklep. 

V provozu je rovněž Zámecká galerie vín, která nabízí ty nejlepší vína od místních vinařů.  

(Hotel Zámek Čejkovice, 2009)  

Hotel Zámek každoročně hostí i významné vinařské akce a to Vinné trhy, kulturní 

programy Dne otevřených sklepů a Svatomartinských vín. 
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Obr. 5.5 Hotel Zámek Čejkovice – nádvoří (zdroj viz seznam obrázků) 

Restaurace je nekuřácká a má kapacitu 80 míst, v letních měsících je navíc rozšířena o 

posezení na nádvoří (viz obr. 5.5) 

Kapacita hotelu je 27 pokojů, celkově 57 lůžek: 

 4 jednolůžkové pokoje, 

 20 dvoulůžkových pokojů, 

 1 třílůžkový pokoj, 

 2 suity. 

Ceník ubytování (viz tab. 5.1) je platný od roku 2009, ceny jsou uvedeny včetně DPH a 

jde o cenu za 1 noc na pokoj, včetně snídaní formou bufetu. Recepce hotelu je v provozu 

nonstop. (Hotel Zámek Čejkovice, 2009) 

Tab. 5.1 Ceník ubytování Hotelu Zámek Čejkovice (vlastní zpracování) 

Služby hostům: 

 wi-fi internetové připojení v celém objektu, 

 telefon s přímou volbou a televize na pokojích, 

 každý pokoj vybaven koupelnou, 

 parkování na uzavřeném parkovišti zdarma, 

Pokoj Cena (v Kč)

Jednolůžkový 1 100

Dvoulůžkový 1 650

Třílůžkový 2 100

Suite 2 500
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 degustace v Zámecké galerii vín, 

 půjčovna a úschovna jízdních kol, 

 zajišťování firemních a soukromých akcí. 

Hotel a Penzion ALBOR Čejkovice 

Je moderní ubytovací zařízení (viz obr. 5.6) vybudované v roce 2000. V budově hotelu se 

nachází i restaurace a vinárna. V letních měsících je otevřeno posezení s obsluhou 

a grilováním na nádvoří hotelu. Penzion Albor byl vybudován v roce 2008 za pomoci financí 

z Evropské unie a Jihomoravského kraje a nachází se přímo v areálu hotelu. 

Obr. 5.6 Hotel Albor Čejkovice (zdroj viz seznam obrázků) 

Restaurace je nekuřácká a má kapacitu 100 míst a dalších 50 míst v salonku. Restaurace 

nabízí denní menu – polévka a hlavní jídlo. 

Kapacita Hotelu je 33 lůžek a penzion má kapacitu 22 lůžek, celkově tedy 55 lůžek v: 

 6 jednolůžkových pokojů v penzionu, 

 10 dvoulůžkových pokojů s přístýlkou v hotelu a 6 v penzionu, 

 1 třílůžkových pokojů v hotelu, 

 1 bezbariérový apartmán pro 4 osoby v penzionu. 

Ceník ubytování (viz tab. 5.2) je platný od roku 2008 a ceny jsou uvedeny včetně DPH 

a jde o cenu za noc a pokoj, včetně snídaně. Recepce hotelu je v provozu nonstop. 
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Tab. 5.2 Ceník ubytování Hotelu a Penzionu ALBOR (vlastní zpracování) 

Služby hostům: 

 v obou objektech wi-fi internetové připojení, 

 v hotelu i penzionu je v každém pokoji koupelna, 

 telefon s přímou volbou a televize umožňující sledovat kamerový systém parkoviště, 

 zajišťování firemních a soukromých akcí, 

 zajišťování řízených degustací sommelierem. (Hotel a Penzion Albor Čejkovice, 2012) 

Ubytovna a restaurace Zemědělské a. s. Čejkovice 

Společnost Zemědělská, a. s. se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou. Vinnou révu 

pěstuje již od svého založení a v současné době hospodaří na 230 ha vinic v Čejkovicích 

a okolí, řadí se tak mezi největší pěstitele v ČR. Společnost rovněž provozuje ubytovací 

a stravovací kapacity v areálu firmy (viz obr. 5.7). 

Obr. 5.7 Ubytovna Zemědělské, a. s. Čejkovice (zdroj viz seznam obrázků) 

Restaurace je kromě víkendů otevřená od 7 do 16 hodin a je v ní připravována jak 

studená, tak teplá kuchyně. Restaurace má kapacitu 54 osob. Pro skupiny nebo zájezdy je 

Pokoj
Cena - Hotel 

(v Kč) 

Cena - Penzion 

(v Kč)

Jednolůžkový 900 900

Dvoulůžkový 1 300 1 300

Třílůžkový 1 650

Apartmán (4 osoby) 1 800
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možné využít prostor vinárny pro 70 osob. K pořádání velkých firemních, společenských 

nebo jiných soukromých akcí je k dispozici sál o kapacitě 500 sedících osob. 

V areálu kanceláří se nachází ubytovna s kapacitou celkem 46 lůžek v 15 pokojích, z toho: 

 4 dvoulůžkové pokoje, 

 7 trojlůžkových pokojů, 

 3 čtyřlůžkové pokoje, 

 1 pětilůžkový pokoj. 

Cena za lůžko je 250 Kč, včetně DPH, bez snídaně. 

Služby hostům: 

 řízená degustace kvalitních odrůdových vín a prohlídka vinného sklepa s odborným 

výkladem a občerstvením, 

 zajišťování společenských, firemních nebo soukromých akcí, 

 zajišťování veškerého občerstvení k firemním a soukromým akcím. (Zemědělská a. s. 

Čejkovice, 2012) 

Sklep u Templářských rytířů Čejkovice 

Je stylová restaurace, která se nachází uprostřed rozlehlého podzemního komplexu chodeb 

mezi templářskými sklepy a Čejkovickým zámkem. Kapacita vinárny je 170 míst v boxech po 

4 až 16 osobách, dále je zde větší sál, kde si může usednout 44 osob a je vhodný pro pořádání 

různých firemních nebo soukromých akcí. Ve vinárně se podává studená i teplá kuchyně, ze 

které jsou nejoblíbenější speciality v podobě pečené kachny nebo zabijačkové hody. 

Z alkoholických nápojů nabízí převážně vína vyrobená v Čejkovicích, ale i jiné. Kromě 

pondělí je sklep otevřen každý den od 16. hodiny. (Sklep U Templářských rytířů 

Čejkovice, 2010) 

5.2.1 Srovnání ubytovacích zařízení 

Ubytovací zařízení Celková kapacita osob Cenové rozpětí (v Kč)

Hotel Zámek Čejkovice 57 1 100 - 2 500

Hotel a Penzion Albor 55 900 - 1 800

Ubytovna Zemědělská, a. s. 46 250
 

Tab. 5.3 Přehled ubytovacích kapacit a cen za ubytování v obci (vlastní zpracování) 
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Ze srovnání ubytovacích kapacit v obci Čejkovice vyšlo, že nejvíce osob je schopný 

ubytovat Hotel Zámek, který je ale také srovnatelně dražší než další dva konkurenti, ale podle 

rozboru nabízí větší množství služeb a je přímo v centru obce, což je strategicky výhodná 

poloha. 

Graf 5.1 Vývoj obsazenosti ubytovacích zařízení v obci v průběhu roku (vlastní 

zpracování) 

V grafu je zaznamenána procentuální obsazenost ubytovacích zařízení v obci (H1 – H3) 

v průběhu roku, za jednotlivé měsíce. Nejslabší jsou ve všech provozech zimní měsíce a to 

leden a únor. Největší počet nocí provozovatelé poskytnou v měsíci květnu, kdy se konají 

Vinné trhy a to z důvodu, že jde o akci na celý víkend. Další silné měsíce jsou i duben, červen 

a také i podzimní měsíce září, říjen a listopad. Na obsazenost v září má určitě vliv Den 

otevřených sklepů, kdy jsou některé kapacity rezervované i na rok dopředu. Nízké procento 

u letních měsíců (červenec, srpen) se dá vysvětlit tím, že Čejkovice nejsou typicky letní 

destinace s dostatečným počtem atraktivit, kde by mohly trávit dovolenou například rodiče 

s dětmi. Kromě soukromých a firemních akcí se tedy na obsazenosti hotelů nejvíce podílí 

právě vinařská turistika.   
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5.3 Objekty vinařské turistiky 

Mezi objekty vinařské turistiky se řadí také vinařství a vinné sklepy. V obci Čejkovice se 

významná vinařství sdružují jako organizace Čtvrtečníci, zmíněná výše. Tato organizace 

spolupracuje s obcí Čejkovice na pořádání kulturních akcí spojených s vínem, ale vinařská 

turistika probíhá také v každém jednotlivém vinařství zvlášť. Nejčastěji formou řízených 

degustací přímo ve sklepě, exkurzemi do vinic nebo výroben.   

5.3.1 Vinařství a sklepy 

Zde představím osm náhodně vybraných vinařství ze sdružení Čtvrtečníků, z čehož 

někteří jsou držiteli Certifikátu služeb vinařské turistiky, které uděluje Národní vinařské 

centrum ve spolupráci s Nadací partnerství.  

Petr Bíza 

Mladá firma založená v roce 1999, navazující na dlouhou tradici. Rodinné vinařství vede 

pan Ing. Petr Bíza, absolvent Mendelovy univerzity v Brně, oboru Vinařství. Během studia 

Petr Bíza prošel kurzem sommeliera a složil inspektorské zkoušky, díky kterým zasedá 

v inspekci na prestižních výstavách.  

Obr 5.8 Vinařství Petr Bíza (zdroj viz seznam obrázků) 

Vinařství v současné vlastní 5 ha vinic, z toho na 30 % pěstuje bílé odrůdy a na 70 % 

odrůdy červené. Roční produkce vinařství je 65 000 lahví. (Bíza Vinařství Čejkovice, 2012) 

Vinařství Bíza je vinařství dlouhodobě aplikujujcí moderní postupy vinifikace. Kromě 

vlajkových lodí v podobě červených vín Grand Couvée Bizé a Grand Couvée Caberner se 
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podílí i na výrobě sektu 3Sekt. Ve vinařství je možné si sjednat řízenou degustaci a prohlídku 

moderní výrobny a sklepa s černou plísní. (Víno z Čejkovic, 2012) 

Winery Esterka 

Jedno z nejmladších vinařství ve sdružení, založeno teprve v roce 2006 Vítem Esterkou. 

Vinařství obhospodařuje 1,4 ha vinic mladé výsadby a momentálně produkuje asi 25 000 

lahví a dále expanduje. Finální zpracování červených vín probíhá v dubových sudech, tyto 

vína jsou pokládána za vlajkovou loď vinařství. Za krátkou dobu existence si Vít Esterka 

osvojil moderní postupy zpracování vín a získal ocenění na několika prestižních výstavách 

v České republice, z nichž nejvýznamnější je první místo na International Wine Competition 

za víno Dornfelder, ročník 2008, moravské zemské víno.  

Vinařství je držitelem certifikátu služeb vinařské turistiky – vinný sklep, 

poskytuje ubytování přímo ve vinařství a nabízí také degustace s odborným výkladem. 

Degustace jsou poskytovány buď přímo ve sklepě, ale i mimo Čejkovice na různých 

soukromých akcích. (Král vín České republiky, 2012) 

Obr. 5.9 Winery Esterka (zdroj viz seznam obrázků) 

Vinařství Lukáš Hlinecký 

Rovněž mladé a malé vinařství, které se s rozlohou 1,2 ha a roční produkcí asi 10 000 litrů 

vína dokázalo plně prosadit. Založeno bylo v roce 2003 a navazuje tak na dlouhou rodinnou 

tradici pěstování vinné révy. Vlajkovou lodí vinařství jsou vína Ryzlink Rýnský, Chardonnay 

a Neuburské. 
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Kromě vína v lahvích poskytuje k prodeji také sudové víno. Nabízí degustace s výkladem 

a občerstvení rozdělených do 4 vinařských programů, které je také možné uzpůsobit podle 

požadavků zákazníka. Nabízí tak programy jako „Jedu kolem, tak okoštujem“, “Chvilku 

posedíme“, „Zdržíme se u vás“ a „Ochutnávka ve vinohradě“. Vinařství Lukáš Hlinecký je 

také držitelem certifikátu služeb vinařské turistiky – vinný sklep. (Vinařství Lukáš 

Hlinecký, 2010) 

Obr. 5.10 Vinařství Lukáš Hlinecký (zdroj viz seznam obrázků) 

Víno Hradil 

Malé rodinné vinařství, založeno v roce 2000, které rovněž navazuje na dlouhou rodinnou 

tradici. Plocha vinic, na které vinařství hospodaří, dosahuje 4 ha a produkce vína je 20 000 

litrů. Lukáš Hradil vinařství zmodernizoval a jako první u nás se pustil do výroby vína z nové 

odrůdy Rubinet, které se stalo vlajkovou lodí vinařství. Vína z vinařství Víno Hradil také 

sklízí mnoho úspěchů na výstavách.  

V současné době vinařství provozuje dva vinné sklepy v Čejkovicích, poskytuje řízené 

degustace s výkladem o víně jeho výrobě a občerstvením. V novém zrekonstruovaném sklepě 

ve sklepní uličce Za valama také poskytuje ubytování pro 10 osob a v ceně je i snídaně. (Král 

vín, 2012) 
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Obr. 5.11 Víno Hradil (zdroj viz seznam obrázků) 

Vinařství Hřiba 

Vinařství založené v roce 1989 Stanislavem Hřibou, později se přidal i jeho syn, 

hospodaří na 5 ha vinné révy v čejkovických tratích a z vlastních hroznů vyrábí jakostní a 

přívlastková vína, z hroznů od místních pěstitelů Hřibovi vyrábí zemská sudová vína. 

Vlajkovou lodí vinařství jsou vína odrůdy Neronet, Frankovka a slámová vína odrůd Tramín 

červený a Chardonnay. 

Obr. 5.12 Vinařství Hřiba - na Příhoně (vlastní tvorba) 
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V posledních letech Hřibovi své vinařství modernizovali a rozšiřovali, nyní produkují 

30 000 lahví ročně a k tomu přibližně 50 000 litrů sudového vína v pěti sklepech. Ve sklepní 

uličce Příhon se nachází výrobní a návštěvnická základna vinařství (viz obr. 5.12), kde se 

nachází ubytování pro 14 osob a v útulné degustační místnosti jsou poskytovány degustace 

s výkladem až pro 46 osob. (Vinařství Hřiba Čejkovice, 2010) 

Víno Sýkora, s. r. o. 

Vinařství bylo založeno v roce 2001, kdy také navázalo na dlouhou rodinnou tradici. 

Úspěšná vinařská společnost hospodaří přibližně na 50 ha vinic v Čejkovicích a Velkých 

Bílovicích. Vinařství razí heslo, že víno se formuje ve vinici. Se sklizní nespěchají, vinice 

provzdušňují a jednotlivé hrozny selektují, což dává vzniknout vínům s přívlastkovou 

kvalitou, které se vyznačují tím, že jsou přírodní a ničím nestabilizovaná a nesou označení 

„Moravská Zemská“. Vlajkovou lodí jsou vína odrůdy Sylvánské zelené a Tramín červený. 

Hlavním sídlem vinařství je sklep ve sklepní uličce Příhon, kde je uskladněna většina 

produkce vína, nachází se zde také ubytování, pro maximálně 58 osob (ubytovna + 

apartmány), nebo také cyklooáza. Cyklooáza je místo pro odpočinek a občerstvením 

cyklistům, kteří zde projíždějí po cyklostezce vedoucí sklepní uličkou Příhon směrem na 

Starý Poddvorov. Vinařství rovněž zajišťuje řízené degustace s výkladem, občerstvením nebo 

exkurze do vinic s výkladem, aj. (Víno Sýkora, s. r. o., 2005) Vinařství je držitelem 

Certifikátu služeb vinařské turistiky – vinařství. 

Obr. 5.13 Víno Sýkora, s. r. o. (zdroj viz seznam obrázků) 
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Víno Škrobák 

Vznik klasického rodinného vinařství se datuje na rok 1992, kdy jej založil Stanislav 

Škrobák. Své víno zpracovává v nové výrobní hale, kde aplikuje moderní postupy 

v kombinaci se starými tradičními postupy. Vlajkovou lodí je ledové víno odrůdy Alibernet, 

vinařství Víno Škrobák bylo tak první v ČR, kdo vyrobil červené ledové víno.(Víno Škrobák, 

2010) 

V současné době vinařství disponuje výměrou 10 ha vinic a roční produkce činí přibližně 

90 000 litrů vína. Nabízí sudová i lahvová vína, se specializací na ledová a slámová vína. 

(Víno z Čejkovic, 2012) 

Vinařství Veverka 

Vinařství bylo založeno v roce 1992 a navázalo tak na dlouholetou rodinnou tradici. 

V současnosti vinařství hospodaří na 15 ha vinic v Čejkovicích. Vinařství prosazuje co 

největší šetrnost k přírodě a ke zdraví konzumenta a je členem Svazu integrované produkce 

hroznů a vína, což je podmíněno vyloučením použití umělých hnojiv a postřiků. Produkce činí 

mezi 40 000 a 50 000 lahvemi ročně, vinařství produkuje také sudové víno. Vlajkovou lodí 

jsou méně známé druhy vín jako Alibernet, Děvín, Hibernal nebo Dornfelder. 

Obr. 5.14 Vinařství Veverka (zdroj viz seznam obrázků)  

Degustace jsou prováděny v prostředí vinného sklepa, s kapacitou 15 osob (viz obr. 5.14), 

s možností ubytování. Vinařství nabízí 3 degustační programy, které se liší dobou, 

minimálním počtem osob a nabízeným občerstvením. Ceny degustací se pohybují od 100 – 

500 Kč za osobu. (Víno z Čejkovic, 2012) 
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5.3.2 Srovnání 

Název 

vinařství 

Rozloha 

vinic (v ha)

Produkce za 

rok celkem 

(v l)

Produkce v 

lahvích

Ceny lahví 

(v Kč)

Možnost 

degustace

Počet osob 

na 

degustaci

Ubytování 

ve 

vinařství

Certifikace 

vinařské 

turistiky

Petr Bíza 5,0 46 000 65 000 100 - 700 Ano 2 - 45 Ne Ne

Winery 

Esterka
1,4 20 000 25 000 100 - 450 Ano 4 - 16 Ano Ano

Lukáš 

Hlinecký
1,2 10 000 10 000 80 - 200 Ano do 30 Ne Ano

Víno 

Hradil
4,0 20 000 20 000 120 - 300 Ano do 35 Ano Ne

Vinařství 

Hřiba
5,0 70 000 30 000 100 - 200 Ano do 46 Ano Ne

Víno 

Sýkora
50,0 400 000 400 000 70 - 400 Ano 6 - 80 Ano Ano

Víno 

Škrobák
10,0 90 000 30 000 100 - 400 Ano 4 - 50 Ne Ne

Vinařství 

Veverka
15,0 40 - 50 tis. 40 - 50 tis. 50 - 450 Ano do 15 Ano Ne

 

Tab. 5.4 Přehled vybraných vinařství v Čejkovicích (vlastní zpracování) 

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, že některá menší vinařství poskytují stejný nebo 

srovnatelný počet služeb jako ty dle rozlohy vinic a velikosti produkce větší vinařství. 

Všechna vinařství poskytují řízené degustace, což je skvělý způsob jak přiblížit výrobek, 

v tomto případě víno, konzumentovi. Degustace samotná je také službou vinařské turistiky.  

Ne všechna vybraná vinařství poskytují ubytování, což může být pro návštěvníky nepohodlné. 

Některá vinařství v obci získala Certifikát služeb vinařské turistiky, což zaručuje určitou 

vysokou kvalitu poskytovaných služeb a také posiluje propagaci vinařství v oficiálních 

průvodcích Vína z Moravy, vína z Čech. Aktuálně tento certifikát mají tři objekty. Podle slov 

majitelů se to významně projevilo na poptávce po službách daného vinařství.  

Ceny za lahve se většinou řídí podle jakosti vín, proto je u některých vinařství rozmezí 

cen širší. Vinařství s velkým rozmezím cen může prodávat stolní vína, což je jakost nejnižší, 

ale i jakostní vína s přívlastkem nebo slámová vína, což se řadí k jakosti nejvyšší. Jakost se 

rozlišuje podle stupňů cukernatosti vín, čím více stupňů, tím jakostnější vína. Dle vinařského 

zákona ČR se vína dělí na 4 hlavní jakostní kategorie, z toho jakostní vína s přívlastkem se 
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dělí na dalších 7 podkategorii. Dále o cenách vín může rozhodovat například umístění dané 

odrůdy a ročníku na různých výstavách nebo veletrzích. 

5.4 Vinařské akce  

V průběhu roku se v Čejkovicích konají různé vinařské akce, které díky kvalitním 

čejkovickým vínům a bohatému kulturnímu programu nalákají místní obyvatele, ale i spoustu 

turistů. Pořádání vinařských akcí v Čejkovicích zajišťuje z velké části občanské sdružení 

vinařů Čtvrtečníci ve spolupráci s místními podnikatelskými subjekty a obcí. 

5.4.1 Vinné trhy 

Tradiční vinařská akce, na které se představují vinaři z Čejkovic již od roku 1995. Letos, 

v roce 2012, se akce dočká již 17. ročníku. Vinné trhy se konají každoročně zhruba v polovině 

května, v sobotu a neděli. Svá mladá vína zde představují vinaři z vinařského sdružení 

Čtvrtečníků. Celkem tedy 28 vinařství. (Víno z Čejkovic, 2012) 

Akci pořádá obec Čejkovice společně se občanským sdružením Čtvrtečníci. Jednotlivé 

stánky vinařů jsou umístěny do prostor Hotelu Zámek a čejkovické Sokolovny. Během akce 

se vyhlašují ocenění nejlepších vín a udělují se medaile, obvykle poté proběhne oblíbená 

aukce vín. Návštěvníci mohou také absolvovat prohlídku templářských sklepů nebo navštívit 

muzeum T. G. Masaryka, které je umístěno v jeho bývalém domku za Sokolovnou. 

S Vinnými trhy je spojen také jarmark různorodého zboží, stánky s občerstvením a pouťové 

atrakce. 

Oficiální zahájení Vinných trhů je vždy v sobotu ráno na nádvoří Hotelu Zámek, košt vín 

je otevřen slavnostním přípitkem. Během celého dne probíhá v areálu Hotelu Zámek kulturní 

program. Představeny jsou zde různé folklorní sbory, dechová hudba nebo také módní 

přehlídka. 

V neděli je program téměř stejný. Ráno se v místím kostele koná mše svatá za vinaře a 

vinařky. Poté je před polednem otevřen košt vín a na nádvoří Hotelu Zámek proběhne opět 

kulturní program (viz příloha č. 5) 
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Analýza návštěvnosti a cen vstupného 

Graf 5.2 Vývoj návštěvnosti Vinných trhů Čejkovice 2007 – 2011 (vlastní zpracování) 

Z grafu návštěvnosti Vinných trhů je zřejmé, že v roce do roku 2009 rostl počet 

návštěvníků pravidelně o 100 až 150 osob za rok. Díky silnější propagaci, zajištěné sdružením 

Čtvrtečníků a obcí se v roce 2008 poprvé v historii akce návštěvnost zvýšila nad 2000 

účastníků.  V posledních letech zase návštěvnost začala klesat, ale pod 2000 návštěvníků od 

roku 2007 již neklesla.  

Tab. 5.5 Vývoj cen vstupného Vinné trhy v letech 2007 – 2011 (vlastní zpracování) 

V tabulce vývoje cen vstupného jsou zaznamenány rozlišné ceny pro sobotu a neděli, kdy 

akce probíhá. Zatímco ceny za neděli zůstavají neměnné na 70 Kč, tak ceny za sobotu, kdy je 

Rok Den
Cena vstupu 

(v Kč)

So 80

Ne 70

So 80

Ne 70

So 90

Ne 70

So 90

Ne 70

So 100

Ne 70

2007

2008

2009

2010

2011
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i větší návštěvnost se každé dva roky zvyšovaly o 10 Kč. Letos by mělo vstupné na 100 Kč 

zůstat. Jako většina vinařských akcí v Čejkovicích se Vinné trhy konají částečně pod širým 

nebem. Košty jsou v uzavřených prostorách a kulturní program, jarmark a atrakce 

v exteriérech. Při nepříznivém počasí se kulturní program přesouvá do nedaleké místní 

Orlovny, ale atrakce a jarmark, na které vyrazí zejména rodiče s dětmi, přesunout nejdou. 

V roce 2011 celý sobotní i nedělní program narušil silný déšť, což se dost možná ve spojení 

se zdražením vstupného na návštěvnosti odrazilo. 

5.4.2 Den otevřených sklepů 

Den putování po sklepních uličkách se stalo v rámci vinařské turistiky na jižní Moravě 

jednou z nejnavštěvovanějších akcí ve všech obcích, kde se podobné akce pořádají. Čejkovice 

nejsou výjimkou. Den otevřených sklepů 2012 zakončí letní měsíce již po 8. Akci taktéž 

pořádá občanské sdružení Čtvrtečníci ve spolupráci s obcí Čejkovice, a to vždy na přelomu 

měsíce srpna a září. 

Akce se koná vždy v sobotu. Součást vstupného je mapka vinných uliček v Čejkovicích 

s vyznačenými sklepy, které jé možné navštívit. Dále ochutnávací sklenička a poukaz na 

láhev dle vlastního výběru. Akce začíná v dopoledních hodinách slavnostním zahájením na 

nádvoří Hotelu Zámek. Poté se již návštěvníci můžou vydat do sklepních uliček a degustovat 

vzorky od jednotlivých vinařů. Kromě pěšího putování mezi sklepy mohou návštěvníci zvolit 

také dopravu koňským spřežením. Pro zájemce jsou také zajištěny vyhlídkové lety vrtulníkem 

nad Čejkovicemi, jeden let trvá 5 – 10 minut. Sklepy se uzavírají kolem 19. hodiny, poté je již 

od 20 hodin připravena beseda u cimbálu na nádvoří Hotelu Zámek nebo ve Sklepě u 

templářských rytířů. 

V neděli ráno probíhá nákup vín, které si návštěvníci vybrali ke koupi nebo na ně využili 

poukaz. V neděli po Dni otevřených sklepů se také koná tradiční Zarážání hory, což je dlouhá 

tradice spojená s tzv. zamykáním vinohradů a je doprovázena bohatým kulturním programem. 
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Analýza návštěvnosti a vývoje cen 

Graf 5.3 Vývoj návštěvnosti – Den otevřených sklepů 2008 – 2011 (vlastní zpracování) 

Na výše uvedeném grafu je zobrazena návštěvnost Dne otevřených sklepů, která má 

rostoucí tendenci. Podobné akce se konají v mnoha vinařských obcích a trendy vývoje 

návštěvnosti ukazují jejich narůstající oblíbenost. Pro ročník 2010 a 2011 se značně zvýšily 

náklady na propagaci akce. Z grafu vyplývá, že počet návštěvníků se od té doby každým 

rokem zvyšuje téměř o 300 osob. Akci v posledních letech také přeje velmi příznivé počasí, 

což je pro akci, která probíhá především venku velká výhoda. 

Ročník
Cena na 

osobu (v Kč)

2008 600

2009 600

2010 700

2011 700  

Tab. 5.6 Vývoj cen vstupného – Den otevřených sklepů 2008 – 2011 (vlastní zpracování) 

Zvýšení nákladů na propagaci se odrazilo i v ceně vstupného, které se do roku 2009 drželo 

na 600 Kč, včetně 300 korunového poukazu na lahve. V dalších letech se vstupné navýšilo na 

700 Kč, přitom hodnota poukazu činila stále 300 Kč na lahve. Nejdůležitější však je, že 

zvýšení vstupného se nijak neodrazilo na návštěvnosti akce, dokonce byl ročník 2011 zatím 

nejnavštěvovanější. 
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5.4.3 Svatomartinská vína 

Na svátek sv. Martina 11. listopadu v 11 hodin koná košt mladých vín, letos v roce 2012 

se chystá již 4. ročník, z vinařských akcí v Čejkovicích je tedy nejmladší. 

 Akce probíhá na nádvoří Hotelu Zámek, začíná slavnostním zahájením a příjezdem 

Martina na bílém koni za doprovodu mužského sboru Révokaz. Poté sv. Martin předá 

vinařům soudek s vínem a začíná košt. Návštěvníci mohou ochutnat mladá vína od všech 

vinařů ze sdružení Čtvrtečníci. Degustace libovolného počtu vzorků a sklenička je v ceně 

vstupného, které je zatím od zavedení akce neměnné a to 150 Kč.  

Ve Sklepě u templářských rytířů a v restauraci Hotelu Albor, je při příležitosti 

Svatomartinských vín podáváno svatomartinské menu, které se skládá ze třech chodů, kde 

hlavním chodem je pečená husa. 

Graf 5.4 Vývoj návštěvnosti – Svatomartinská vína 2009 – 2011 (vlastní zpracování) 

Nejmladší vinařská akce v Čejkovicích se dle čísel návštěvnosti a dobré propagaci 

dokázala rychle zařadit na úroveň ostatních akcí. První ročník v roce 2010 navštívilo pouze 

159 návštěvníků, avšak ohlasy byly dobré, a proto byly další ročníky úspěšnější a úspěšnější. 

Svatomartinská vína se konají každý rok ve stejné datum a čas a to 11. listopadu v 11 hodin. 

Návštěvnost akce tedy kromě počasí ovlivňuje i to, jestli se koná v pracovní den nebo 

o víkendu. Poslední ročník však dokázal, že i když se akce konala v pátek, tak přišlo prozatím 

nejvíce lidí za krátkou tříletou tradici této akce. 
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6 NÁVRHY ROZVOJE VINAŘSKÉ TURISTIKY V OBCI ČEJKOVICE 

Díky zanalyzování stavu vinařské turistiky můžu navrhnout několik vylepšení, které by 

celkově prospěly cestovnímu ruchu v obci se zaměřením na vinařskou turistiku. 

Mými hlavními návrhy jsou: 

 založení informačního centra, 

 zlepšení informovanosti turistů vydáním nových propagačních materiálů, 

 oprava infrastruktury pro cykloturistiku a vyznačení nové stezky, 

 poskytování balíčků služeb incentivní a zážitkové turistiky, 

 akce Nočních otevřených sklepů, 

 spojení sportovní a vinařské akce, 

 návrh koštu vín specifických odrůd. 

Tyto návrhy jsou postupně rozepsány níže, kde jsem uvedl i konkrétní podmínky jejich 

realizace. 

Založení informačního centra  

V rámci propagace vinařské turistiky by obec mohla uvažovat o založení informačního 

centra, které by bylo přístupné v hlavní turistické sezóně, čili v letních měsících. 

V informačním centru by pracovníci informovali turisty o vinařských akcích, které v obci 

probíhají, o vinařstvích, které poskytují řízené degustace a další služby vinařské turistiky. 

Dále by se podílelo na propagačních aktivitách obce. Možností je vybudovat centrum přímo 

v prostorách obecního úřadu, v budově „staré školy“, kde je i pošta nebo v rámci Hotelu 

Zámek a Hotelu Albor. Na založení informačního centra by měli spíše naléhat místní 

hoteliéři, jelikož pro obec by zbudování a provoz centra představovalo vysoké náklady. 

Zázemí místních hotelů je pro tuto činnost vhodnější a míň nákladnější variantou. 

Informovanost turistů 

Jistou slabší stránkou obce, je její webová prezentace. Webové stránky slouží spíše 

místním občanům, než pro potenciální turisty. Pozvánky na různé i menší akce se nachází 

mezi aktualitami, kde se ztratí mezi zprávami a oznámeními týkajících se každodenního 

chodu obce. Ostatní informace a propagační materiály obce a sdružení Čtvrtečníků také 

nejsou aktuální. Informovanost turistů je jedna z věcí, které obec opomíjí a měly by se zlepšit. 
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Jednou z možností jak dosáhnout lepší informovanosti je vydání nových propagačních 

materiálů a jejich účelná distribuce.  

Oprava infrastruktury pro cykloturistiku 

Dalším návrhem je opravení cest, které jsou hojně využívány cyklisty, popřípadě 

vystavění úplně nové tematické nebo naučné stezky. Tento druh stezek je velmi atraktivní a 

podmínky na vybudování jsou v okolí Čejkovic dobré. Trasa by mohla vést například kolem 

chráněné krajinné oblasti Špidláky podél silnice směrem na Čejč a dále pak do Mutěnic. Další 

možností je vyznačit „čejkovický okruh“ vedený zpevněnými polními cestami a vedlejšími a 

sklepními uličkami Čejkovic poblíž všech zajímavých míst a výhledů. 

Obr. 6.1 Návrh vyznačení „čejkovického okruhu“ (vlastní tvorba) 

Nabízení balíčků služeb 

Sdružení vinařů Čtvrtečníci mají na vinařskou turistiku v obci velký vliv. Pokud by 

sdružení souhlasilo, bylo by příhodné spolupracovat s obcí a ubytovacími zařízeními na 

poskytování balíčků služeb incentivní turistiky, která je rovněž v současné době oblíbenou 

formou cestovního ruchu. Incentivní turistika se využívá také jako účinný nástroj motivace 

zaměstnanců a odměňování firemních partnerů a probíhá formou firemní akce zaměřené na 
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školení, konference a teambuilding. Sdružení by poskytovalo balíčky ubytovacích 

a stravovacích služeb, včetně služeb vinařské turistiky, jako například řízené degustace 

a různé exkurze, dále také výlety do okolí, jízdy na koních a jiné sportovní aktivity.  

Balíčky služeb by také mohly zahrnovat prvky zážitkové turistiky, účastníci by mohli být 

například zasvěceni do sběru hroznů a výroby vína, ať už tradičnější formou nebo moderními 

postupy. 

Pro tuto činnost by se vytvořil útvar, například v rámci výše navrhovaného informačního 

centra, kde by docházelo k vytváření a rozesílání nabídek a navrhování propagačních aktivit. 

Nabídky by se přitom nemusely omezovat jen na incentivní turistiku, ale také na balíčky 

služeb přizpůsobené pro všechny cílové skupiny, zejména rodiče s dětmi, kteří raději volí 

dovolenou v Česku. 

Ukázkový návrh balíčku služeb: 

 ubytování ve vybraném zařízení (250 – 2500 Kč/osoba), 

 slavnostní večeře ve Sklepě u templářských rytířů (v hodnotě cca 800 Kč/ 2 osoby), 

 degustace u vinaře a exkurze do výroby a vinice (cena podle počtu osob), 

 prohlídka templářských sklepů (40 Kč/osoba, s degustací čtyř vzorků 100 Kč/osoba) 

 vstup do posilovny a bazénu (30 Kč), 

 možnost využít projížďku na koni nebo koňským spřežením (cena dohodou). 

Nové tradiční akce 

V Čejkovicích se konají prozatím tři vinařské akce, které lákají místní obyvatele, ale 

i mnoho turistů. Nyní navrhnu koncept akcí, které by mohly pomoci zaplnit ubytovací 

kapacity v Čejkovicích a okolí, přilákat nové návštěvníky i místní obyvatele a oživit tak 

hlavní i vedlejší turistickou sezonu. 

První navrhovanou akcí je noční putování po otevřených sklepech. Ideálním termínem by 

byl měsíc červenec, kdy vytíženost ubytovacích kapacit v obci klesá na průměrné hodnoty. 

Akci by zajišťovala obec Čejkovice a sdružení Čtvrtečníci. Program by se skládal ze 

samotného putování po vinných sklepech. Poté by byl připraven kulturní program, který by 

z větší části probíhal na zahradě Hotelu Zámek. Součástí zábavného programu by mohly být 

i ohnivé show a 3D projekce na budovu zámku. V ceně vstupenky by byla sklenička, poukaz 
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na láhve, mapka sklepů s programem. Navrhovaná akce by navázala na úspěch Dne 

otevřených sklepů a přinesla tak nový a netradiční pojetí formátu akce. 

Další navrhovanou akcí je spojení významné sportovní akce s vinařskou akcí. Čejkovický 

atletický klub ve spolupráci s obcí a dalšími partnery pořádá každoročně Čejkovickou laťku. 

Na této akci soutěží jak domácí, tak i zahraniční profesionální sportovci ve skoku vysokém. 

Mým návrhem je akci zatraktivnit přidáním koštu vín ve sklepech po ukončení hlavního 

programu. Vstupné by zahrnovalo jak vstup na sportovní událost, tak i vstup do sklepů. 

Obdobné sportovní akce se již konají i na jiných místech v ČR, vylepšení s přidáním 

vinařského programu by pomohlo akci odlišit a zatraktivnit. 

Pro čejkovická vína jsou typické dvě odrůdy, Tramín červený a Modrý Portugal. Díky 

výborným půdním a klimatickým podmínkám, vznikají v Čejkovicích jedny z nejlepší vín 

těchto odrůd v ČR. Navrhuji tedy uspořádat košt vín z těchto odrůd typických pro Čejkovice, 

jejichž jedinečnost by se stala největším lákadlem. Součástí akce by byl kulturní program a 

vyhlášení vítěze výstavy. Akce by se konala v měsíci březnu. Podobná akce s koštem jen 

některých odrůd zatím nemá na jižní Moravě obdoby. Košty a výstavy se většinou specializují 

na daný ročník, mladá vína (svatomartinské) nebo i burčák, ale nikdy na konkrétní odrůdy. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo analyzovat vinařskou turistku v obci Čejkovice a navrhnout několik 

vylepšení, které by pomohly k dalším rozvoji cestovního ruchu v obci, zejména vinařské 

turistiky. Dle mého názoru se mi podařilo cíl práce naplnit. 

Vinařská turistika jako taková, má velký potenciál do budoucna. Víno obecně nemá téměř 

žádné substituty, proto je produktem jedinečným a lukrativním. Globálně rozdíl mezi 

produkcí a spotřebou vína také klesá, jelikož spotřeba stoupá a nadměrná produkce klesá 

vstříc vyšší kvalitě vína než ke kvantitě. Zvyšující se kvalita vína má určitě na rozvoj vinařské 

turistiky vliv. Z analýzy jednotlivých vinařství vyplývá, že trendy zvyšování kvality vín, na 

úkor vysoké produkce se začíná čím dál více prosazovat i u čejkovických vinařů, čímž se 

zvyšuje jejich potenciál a konkurenceschopnost v tomto odvětví. 

V praktické části mé práce jsem zanalyzoval obsazenost ubytovacích zařízení v obci, kdy 

jsem přišel na to, že v některých měsících jsou využívané jen průměrně. Z tohoto zjištění se 

odvíjely i některé mé návrhy, zejména u návrhů nových vinařských akcí, které by mohly 

pomoci kapacity zaplnit a přilákat místní obyvatele a vyvolat zájem u turistů. Mezi návrhy 

jsem dále zařadil zvýšení informovanosti turistů pomocí založení informačního centra. Mělo 

by za cíl rozšířit povědomí o vinařích, kteří poskytují služby vinařské turistiky i povědomí 

o chystaných akcích v obci a dále propagovat obec jako atraktivní turistickou destinaci. Dále 

návrh úpravy komunikací a vytvoření nových tematických nebo naučných cyklostezek, což by 

zatraktivnilo cykloturistiku v obci, která je zejména na jižní Moravě velmi populární díky 

Moravským vinařským stezkám. 

Věřím, že sdružení vinařů Čtvrtečníci bude v budoucnu ve spolupráci s obcí a jinými 

organizacemi dále rozvíjet cestovní ruch a vinařskou turistiku v obci. Je potřeba nadále 

zachovávat tradice, které s vinařstvím a vinařskou turistikou souvisí. V neposlední řadě 

vyprofilovat a propagovat Čejkovice, nejen na domácím trhu, jako atraktivní turistickou 

destinaci a zkvalitňovat poskytované služby. 

Práce mi dala především nové poznatky o místě, kde žiji celý život a jaký turistický 

potenciál obec má. Z průzkumu historie jsem se dozvěděl mnoho zajímavých faktů o obci. 

Dále jsem poznal osobně provozy hotelů a některá vinařství, což by se mi za běžných 

okolností možná nepodařilo. 
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