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VÍNO ve ZnojmoRegionu 
ZnojmoRegion je pro víno doslova předurčen – vždyť i tvar bývalého Znojemského okresu,  

který ZnojmoRegion zastupuje, připomíná ležící hrozen… 😊 

Nenechte si proto ujít podzimní vinařské akce právě v naší turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. 

Zde najdete jejich aktuální přehled řazený chronologicky podle data konání: 

 

 

BURČÁKOVÉ DNY V LOUCKÉM KLÁŠTEŘE 

září 2018, Znojmo – Loucký klášter 

www.znovin.cz/burcakove-dny-v-louckem-klastere-ve-znojme 

Vždy v pátek, sobotu a neděli po celé září můžete v areálu 

Louckého kláštera v mázhauzu u prodejny sudových vin a sýrů 

nakoupit čerstvý burčák do vlastních nádob anebo firemních 

PET lahví Znovínu Znojmo. V mázhauzu je možné posedět  

a vychutnávat burčák přímo na místě.  

 

SLAVNOSTI CHLEBA I PRO MILOVNÍKY VÍNA 

1. 9. 2018, Slup – Vodní mlýn a okolí 

www.slup.cz/slavnostichleba 

www.facebook.com/events/387384835119095 

Kromě voňavého čerstvě upečeného chleba, 

folklorních vystoupení, řemeslného jarmarku, 

výstavy zemědělské techniky, vojenského ležení, 

vodnických pohádek, dílniček a soutěží pro děti aj. 

budou moci návštěvníci 14. ročníku Slavností 

chleba ve Slupi navštívit i několik stánků s vínem  

a burčákem. Hlavní lákadlo, co se vína týče, bude 

přímo v unikátním renesančním Vodním mlýně, 

kde budou jako každý rok nabízet víno a burčák 

právě místní vinaři. Cestu do Slupi si přitom 

můžete naplánovat i bez auta, stačí využít 

kyvadlovou dopravu ze/do Znojma, kterou zajišťují 

historické autobusy ze sbírek Technického muzea 

v Brně, anebo speciální jízdy historického 

cyklovlaku jedoucího po trase Brno – Šatov a zpět. 

 

KŘEST ŠALDORFSKÝCH KRAVÁKŮ 

1. 9. 2018, Nový Šaldorf 

www.facebook.com/events/260674381326450 

Ochutnávka Šaldorfských „Kraváků“, jedinečných Sauvignonů z výtečné viniční trati Kraví hora. 

Jedna odrůda, jeden ročník, z jednoho kopce, avšak od různých vinařů, kteří se dokázali dohodnout 

na společné technologii, láhvi i etiketě! 

 

http://www.znovin.cz/burcakove-dny-v-louckem-klastere-ve-znojme
http://www.slup.cz/slavnostichleba
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TRADIČNÍ MIROSLAVSKÉ KROJOVANÉ HODY 

7.–9. 9. 2018, Miroslav 

www.mesto-miroslav.cz 

Tradiční krojované hody pořádá Město Miroslav společně s krojovanou chasou 

a místní farností. Letos hraje dechová hudba Skaláci a o víno v tomto 

vinařském městě zajisté nebude nouze… 

 

 

ZARÁŽENÍ HORY 

8. 9. 2018, Havraníky a Popice 

www.hroznovakoza.cz 

Staré vinařské tradice ožijí na vinicích jižně od 

Znojma mezi Havraníky a Popicemi. Zvyk tzv. 

Zarážení hory je vztyčování požehnaných 

hotařských tyčí, které mají chránit dozrávající 

hrozny před bouřemi, kroupami a jinými zly.  

Také jsou symbolem zákazu vstupu do vinice 

všem nepovolaným osobám. Hotaře (hlídače 

vinohradu) doprovází Hroznová koza, pradávný 

symbol ochrany a hojnosti vinohradu, a také 

veselý kostýmovaný průvod s muzikou. Ten letos 

vychází od kostela sv. Linharta v Havraníkách  

a dojde až do vinohradů vinařství Pokorný 

v Havraníkách a na vinici Pavla Roupce 

v Popicích. Nemine ani Popický degustační stánek 

Znovínu Znojmo. Hrát bude moravská i rocková 

muzika a slavnostní zakončení vás čeká v Muzeu 

Charlese Sealsfielda v Popicích. Kostýmovaní  

i nekostýmovaní účastníci z řad veřejnosti jsou srdečně vítáni. 

 

 

BOŽICKÝ BURČÁK 

8. 9. 2018, Božice – Obecní sklep 

www.facebook.com/dbv.bozice 

Družstvo Božických vinařů zve i letos na tradiční 

zářijovou ochutnávku božického burčáku.  

Čekání na otevření Obecního sklepa si můžete 

zpříjemnit romantickou procházkou v nedalekém 

„Údolí lásky“ nebo v některé z okolních přírodních 

rezervací. 
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NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ZNOJEMSKÉ VINAŘSKÉ PODOBLASTI 

8. 9. 2018, Znojmo – Klášter Dominikánů 

www.vocznojmo.cz 

www.facebook.com/events/229577341079585 

Veřejná ochutnávka vín Znojemské vinařské podoblasti 

nominovaných do národní soutěže vín. K ochutnání bude více 

než 200 vín a degustace bude probíhat formou placených 

bločků. K tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Neoveská. 

Vstup na akci je zdarma, program od 10 do 20 hod. 

 

 

OCHUTNÁVKA VÍN VOC ZNOJMO 

14.–15. 9. 2018, Znojmo – Znojemský hrad 

www.vocznojmo.cz 

www.facebook.com/VocZnojmo 

Ochutnávka vín VOC Znojmo – prvního 

vinařského apelačního systému v České republice, 

v nádherném prostředí na vyhlídce Znojemského 

hradu přímo u románské Rotundy sv. Kateřiny. Po 

oba dny bude k ochutnávce hrát cimbálová 

muzika Jožky Šmukaře. Vstup na akci je zdarma, 

ale degustace bude probíhat formou placených 

bločků. Ve stejnou dobu probíhá ve Znojmě 

historické vinobraní, takže o další (nejen vinné) 

zážitky nebudete mít nouzi… 

 

 

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ 

14.–16. 9. 2018, Znojmo 

www.znojemskevinobrani.cz 

www.facebook.com/events/144153216189201 

Největší svátek vína u nás nabídne i letos pestrý program pro 

všechny věkové kategorie a milovníky různých hudebních 

žánrů – na celkem 13 scénách. Na 

třech z nich se návštěvníci mohou 

těšit na kvalitní hudební program  

a 6 scén je vyhrazeno pouze pro 

historický program, na který se klade 

vždy největší důraz. Je to přeci 

Znojemské HISTORICKÉ vinobraní. 

Čeká vás tak velkolepá slavnost, 

rytířské turnaje, historické tržnice s ukázkami řemesel, vojenská ležení, 

ulička chudiny, středověká krčma a skutečně bohatý kulturní program. 

http://www.vocznojmo.cz/
http://www.vocznojmo.cz/
http://www.facebook.com/VocZnojmo
http://www.znojemskevinobrani.cz/
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Dominantou Znojemského historického vinobraní, které patří 

k největším a nejstarším slavnostem v České republice, je 

historický průvod krále Jana Lucemburského a jeho družiny 

centrem města. Ochutnávky vín i burčáku doslova na každém 

kroku jsou samozřejmostí a nechybí ani soutěž o nejlepší 

vyzdobený vinný mazhauz oživený stylovým programem. 

Vyvrcholením bývá vždy sobotní ohňostroj ve 22 hod. 

 

 

KRAJEM VÍNA – TOUR DE BURČÁK 

22. 9. 2018, Znojemsko 

www.stezky.cz 

www.facebook.com/events/1101054810061197 

Zářijový díl seriálu cykloturistických akcí Krajem vína vás již tradičně zavede do podzimních, hrozny 

obtěžkaných vinic Znojemska. Pod výmluvným názvem „Tour de burčák“ jsou připraveny dvě trasy 

pro cyklisty a jedna pro pěší. Na trasách vás čekají zastávky ve vinných sklepích i přímo ve vinicích, 

kde budete moci ochutnat nejen čerstvý znojemský burčák přímo z rukou místních vinařů. Tour de 

burčák končí tradičně na Burčákovém dni Znovínu ve znojemském Louckém klášteře. 

 

 

KRUMLOVSKÉ BURČÁKOBRANÍ 

22. 9. 2018, Moravský Krumlov – Zámecké nádvoří 

www.krumlovskeburcakobrani.cz 

www.facebook.com/events/2080128192240341 

Již sedmý ročník opojných slavností na nádvoří renesančního 

zámku. Celodenní slavnosti vína, burčáku, piva, zpěvu, ale  

i gastronomických specialit, začínají už v 10.00 hod. 

http://www.stezky.cz/
http://www.facebook.com/events/2080128192240341
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BURČÁKFEST 

28.–29. 9. 2018, Znojmo – Loucký klášter 

www.burcakfest.cz 

www.znovin.cz/znojemsky-burcakovy-festival-burcakfest 

www.facebook.com/Bur%C4%8D%C3%A1kfest-

201342159932713 

Dvoudenní vinařská slavnost pod hlavičkou Znovínu 

Znojmo oživí areál barokního Louckého kláštera už 

počtrnácté. Bohatý program zahrnuje nejen produkci 

hudebních kapel zvučných jmen, ale i oblíbené šlapání 

hroznů 

bosýma dívčíma nohama v sobotu odpoledne.  

O gastronomický zážitek se kromě ochutnávek 

burčáku a znojemského vína postarají zvěřinové 

speciality, moravské uzené či klobásky, sýrové 

delikatesy, ale chybět nebude letos ani speciální 

kávový catering. O zábavu se postará také 

fotokoutek anebo zábavní vinařský program nazvaný 

„Vinohraní“. 

 

 

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ 

28.–30. 9. 2018, Dobšice 

www.dobsice.cz 

Nejvýznamnější kulturní a společenská akce ve vinařské obci Dobšice s bohatým programem  

a zábavou pro děti i dospělé za účasti zástupců z partnerských obcí. V sobotu od 8 hod. předání 

posvícenského práva dobšické chase, zavádění po obci s dechovkou Amatéři, a od 20 hod. 

posvícenská taneční zábava se skupinou Víkend v místní Sokolovně. V neděli od 14 hod. řemeslné 

trhy a jarmark, tancování pod májí se skupinou Nezmar Trio. Třídenní slavnost se samozřejmě 

neobejde bez burčáku, masových specialit, cukrovinek, perníků a dalších laskomin. Projít se 

můžete i dvěma sklepními uličkami. První se nachází v okolí potoka Leska, další jsou v ulicích  

Za školou a Dyjská. 

http://www.burcakfest.cz/
http://www.znovin.cz/znojemsky-burcakovy-festival-burcakfest
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BOHUTICKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI 

29. 9. 2018, Bohutice – Nádvoří zámku 

www.bohutice.cz 

Kdo by odolal vůni zabíjačkových specialit, burčáku, vínu 

nebo medovině. To vše bude v Bohuticích doplněno 

cimbálovou muziku a bohatý program, kde není nouze  

o šermířské souboje, vystoupení kejklířů nebo ukázky 

starých řemesel. Na své si přijdou také děti. Prostě 

zábava pro celou rodinu!  

A budete-li si chtít na chvilku od dobrého jídla a pití 

odpočinout, určitě využijte možnost si prohlédnout 

zdejší jedinečnou sbírku 54 dřevěných soch v životní 

velikosti v expozici Bohutického zámku. Znázorňují 

Křížovou cestu a jejich neobyčejně expresivní mimika  

a gestika z nich dělá unikátní umělecká díla. Navštívit 

také můžete zdejší známé poutní místo – repliku 

Lurdské jeskyně anebo si projít naučnou stezku… 

 

 

ČULSKÉ KROJOVANÉ HODY 

29. 9. 2018, Slup 

www.slup.cz 

www.facebook.com/events/2224029734549449 

Vinařská obec Slup, byla dříve zvaná i Čule, německy Zulb. Místní chasa, která si proto říká 

„Čulská“, všechny srdečně zve na své tradiční krojované hody. Program bude zahrnovat předání 

hodového práva u obecního úřadu, průvod krojované chasy vesnicí v doprovodu dechové kapely 

Hodová šestka a od 20:00 hod. hodovou zábavu v místním kulturním domě, na které k tanci  

a poslechu bude hrát kapela Sabrin Band. Čulská chasa slibuje během večerní zábavy i bohatou 

tombolu a půlnoční překvapení... 

 

 

http://www.bohutice.cz/
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VÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ 

29.–30. 9. 2018, Nový Šaldorf-Sedlešovice 

www.facebook.com/events/1061291727363504 

Chasa z obou spojených a vínem proslavených 

obcí, Nový Šaldorf i Sedlešovice, zve na své 

tradiční Václavské posvícení. To začne už v sobotu 

ráno vyžádáním stárky, žádáním starosty  

o povolení posvícení před obecním úřadem  

v Novém Šaldorfě a bude pokračovat průvodem 

chasy obcí v doprovodu kapely Veselá Partyja  

a kladením kytice k památníku v Novém Šaldorfě. 

Večer vypukne posvícenská veselice v Modrém 

sále i s nástupem krojované chasy. Nedělní program začne až odpoledne veselicí pod májou  

u historického vinného lisu v Novém Šaldorfě, kde vystoupení krojová chasa i děti z místní MŠ.  

A víno samozřejmě nebude chybět, vždyť Nový Šaldorf i Sedlešovice patří k vyhlášeným obcím 

Znojemské vinařské podoblasti. 

 

VÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ V KUCHAŘOVICÍCH 

29.–30. 9. 2018, Kuchařovice 

www.kucharovice.cz 

Posvícení tradičně zahajuje Kuchařovická chasa stavěním máje v sobotu a od 20:00 hodin 

pokračuje večerní zábavou. Nedělní program začne mší svatou v kapli sv. Floriana, odkud bude 

mládež pokračovat tradičním průvodem za doprovodu dechové hudby Hornobojané. 

V odpoledních hodinách bude Václavské posvícení zakončeno tradiční zábavou pod májí. 

 

MICHALSKÉ KROJOVANÉ HODY 

29.–30. 9. 2018, Dyjákovice 

www.facebook.com/events/2121318948124470 

Dyjákovská krojovaná chasa zve všechny na tradiční Michalské krojované hody ve vinařské obci 

Dyjákovice ležící těsně u rakouských hranic. Už 13. ročník folklórní akce nabídne hned od 

sobotního rána průvod krojované chasy, předání hodového práva, požehnání v kostele sv. Michala 

i pochůzky chasy po vesnici s doprovodem dechové kapely. Před kulturním domem pak můžete 

posedět u cimbálové muziky anebo se občerstvit u stánků s regionálními produkty, a samozřejmě  

i vínem. Ve 20 hod. začíná hodová zábava s předtančením krojové chasy. V neděli slavnost ukončí 

mše svatá v kostele sv. Michaela. 

http://www.facebook.com/events/2121318948124470
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VINOBRANÍ A RUČENÍ ZA HROZNOVÉHO KOZLA 

27. 10. 2018, Vrbovec – Sklepní ulice 

www.obec-vrbovec.cz 

Lisování posledního hroznu z vrboveckých vinic, obdarování vinařů 

Hroznovou kozou, otevřené sklepy, burčák, víno a spoustu dobré 

zábavy od 13 do 19 hod. Nebude chybět ani starý vinařský zvyk 

„Ručení za Hroznového kozla“, kdy se symbolicky tento tajemný 

tvor uloží k odpočinku na další rok.  

Dopoledne můžete využít k procházce po místní Vinařské naučné 

stezce Hroznové kozy, díky které poznáte staré vinařské tradice, 

rok na vinici, Vrbovecké vinohrady i Sklepní ulici. Trasa dlouhá  

přibližně 5 km je vhodná i pro děti a sjízdná je také na horských 

kolech. Na cestě čeká vinohradnický altán sloužící jako rozhledna, 

starý kládový lis nebo zastavení u Pocty sv. Urbana. A pokud se ve 

vinotéce Ampelos zastavíte pro „hledačku“, čeká vás zábavný 

vinařský kvíz, díky kterému objevíte klíč k Vrboveckému pokladu… 

 

SVATOMARTINSKÉ MENU 

listopad 2018 

Jedinečný gurmánský zážitek v podobě dokonale sladěných chutí jídla a kvalitního vína zažijete 

v průběhu listopadu hned v několika hotelích ve ZnojmoRegionu. Zdejší restaurace, patřící  

mezi gourmet podniky, vždy připravují speciální několikadenní menu tematicky laděné ke 

svatomartinské huse. Vinařství zvučných jmen pak k jednotlivým chodům vyberou ta nejvhodnější 

vína. Akce tohoto typu bývají vždy velmi oblíbené, a proto je vhodnější si stůl předem rezervovat. 

Například v těchto podnicích: 

Hotel & Restaurace & Vinařství Lahofer, Znojmo – www.lahofer.cz 

Premium Hotel, Znojmo – www.premiumhotel.cz 

Hotel Savannah, Chvalovice – http://znojmo.twhotels.cz 

 

SVATÝ MARTIN V KUCHAŘOVICÍCH 

9. 11. 2018, Kuchařovice 

www.kucharovice.cz 

Svatý Martin letos zavítá do Kuchařovic se svým bílým 

koněm o dva dny dříve, a to už v pátek 9. listopadu. 

Společně s ním a jeho družinou se po setmění vydá 

světelný průvod od baseballového hřiště ke kulturnímu 

domu. Děti si na cestu posvítí svými lampionky, 

lucerničkami a světýlky. Před kulturním domem hraná 

scénka připomene Martinův skutek, kdy tento tvrdý voják  

s milosrdným srdcem obdaroval žebráka choulícího se 

zimou půlkou svého pláště. Následující noc se mu ve snu 

zjevil Kristus oděný touto jeho půlkou pláště. Po této události se Martin nechal pokřtít a rozhodl se 

opustit armádu. Svatého Martina v Kuchařovicích tradičně přivítají vínem a martinskými rohlíčky. 

http://www.lahofer.cz/
http://www.kucharovice.cz/
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SVATOMARTINSKÁ VÍNA V DOBŠICÍCH 

9. 11. 2018, Dobšice 

www.vinari.dobsice.cz 

Tradiční svěcení svatomartinských vín, které pořádá obec Dobšice ve spolupráci se Spolkem 

dobšických vinařů. Termín bude ještě upřesněn. 

 

VINAŘSKÁ SVATOMARTINSKÁ HUSA 

10. 11. 2018, Dyjákovice 

www.dyjakovice.cz 

Tradiční listopadová slavnost Dyjákovičkách vinařů, během níž 6 místních vinařů otevírá své sklepy 

pro veřejnost k ochutnávce i prodeji mladých vín. A i ta husa bývá k zakousnutí… 

 

SLAVNOSTI SVATOMARTINSKÉHO A MLADÉHO VÍNA 

11. 11. 2018, Znojmo – Klášter Dominikánů 

www.znojemskabeseda.cz/poradame/slavnosti-mladeho-vina 

Čtvrtý ročník ochutnávek nových vín od znojemských vinařů 

v romantických prostorách některého ze znojemských klášterů. 

Letos bude vyhledávanou podzimní akci hostit klášter 

dominikánů v centru města a chybět nebude ani sv. Martin  

na bílém koni. 

 

SVATÝ MARTIN V ŠALDORFSKÝCH SKLEPÍCH 

17. 11. 2018, Nový Šaldorf 

http://saldorfske-sklepy.cz 

Tradiční oslava a první ochutnávka mladých vín 

šaldorfských vinařů, která se koná vždy první 

sobotu po svátku sv. Martina. Nejprve u 

historického lisu mezi vinnými sklepy od 16 hodin 

proběhne setkání s vinaři a připomenutí martinské 

tradice. Od 17 do 22 hod. pak v Obecním sále 

ochutnáte mladá vína právě v tom okamžiku 

dokvášení, k jakému dospěla na den konání 

martinské ochutnávky. Přijďte se podívat, dopřát si 

teplého občerstvení, koláčků, ochutnat mladá vína a podebatovat s vinaři o novém ročníku vín.  

 

FESTIVAL MLADÝCH VÍN 

17. 11. 2018, Šatov – Sklepní ulička 

www.facebook.com/events/2154115014661793 

Spolek šatovských vinařů připravuje další ročník 

Festivalu mladých vín. Ochutnávky nového 

ročníků budou probíhat v místním Kulturním 

domě. Odpoledne s cimbálovou muzikou, večer 

pak taneční zábava. 

http://www.dyjakovice.cz/
http://www.znojemskabeseda.cz/poradame/slavnosti-mladeho-vina
http://saldorfske-sklepy.cz/
http://www.facebook.com/events/2154115014661793
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KOŠTOVÁNÍ MLADÝCH VÍN 

17. 11. 2018, Chvalovice – Sklepní ulička 

http://vinarichvalovice.cz 

Ochutnávání nových, mladých vín ve Chvalovické sklepní uličce je určené pro širokou veřejnost.  

V nabídce budou vína ročníku 2018 i starší dle nabídky jednotlivých vinařů. Malebnost uličky 

romanticky usazené podél potoka Daníž si můžete zpříjemnit i procházkou do sousedního 

aktivního parku plného herních a sportovních prvků pro malé i velké. Trasa do obce prochází také 

naučnou Stračí stezkou a je velmi příjemná i pro in-line bruslení nebo nenáročný cyklovýlet. 

 

 

Náš podrobný a ucelený SVATOMARTINSKÝ SPECIÁL za celou 

turistickou oblast Znojemsko a Podyjí naleznete ZDE. 
 

 

 

Další informace o vinařských akcích v České republice nejdete na: www.wineofczechrepublic.cz 

 

 

NENAŠLI JSTE TU SVOU OBLÍBENOU PODZIMNÍ VINAŘSKOU AKCI VE ZNOJMOREGIONU? 

Napište nám na tajemnik@znojmoregion.cz a my ji rádi doplníme. 

 

Použité fotografie jsou převzaty z oficiálních webových stránek obcí a pořadatelů akcí. 

https://www.znojmoregion.cz/aktualita/6/svaty-martin-2018
http://www.wineofczechrepublic.cz/
mailto:tajemnik@znojmoregion.cz

