
Kam na dobré VÍNO
ZNOJMO Enotéka znojemských vín 
Nejmodernější degustační místo ČR v areálu 
bývalého znojemského hradu prezentující 
celou Znojemskou vinařskou podoblast. Nabízí 
také designovou kavárnu, venkovní zahrádku 
i krásný výhled. www.vinotrh.cz/enoteka 

ZNOJMO Vlkova věž
Vyhlídková věž se specializovaným vinařským 
infocentrem VOC Znojmo, součást středově-
kých městských hradeb. Ochutnávky, prodej 
certifikovaných vín i informace o vinařstvích 
a vinařských akcích na Znojemsku. 
www.vocznojmo.cz 

ZNOJMO-LOUKA Loucký klášter 
Monumentální barokní klášterní areál s vinař-
ským centrem Znovínu Znojmo, nevšední umě-
leckou galerií, muzeem vinařství a bednářství, 
Slovanskou epopejí Alfonse Muchy ve formě 
obřích puzzle, nabízející prohlídky kláštera 
s průvodcem, degustace i nákup vín či prodejnu 
regionálních produktů. www.znovin.cz

ŠATOV Moravský sklípek
I zde můžete ochutnat vína z produkce Znovínu 
Znojmo anebo využít možnost uskladnění 
svých tekutých pokladů v privátních boxech. 
Přímo za sklípkem navíc najdete naučnou vinici 
plnou starých odrůd révy vinné.
www.znovin.cz/moravsky-sklipek-v-satove

DOBŠICE Amfiteátr a LAHOtéka 
Nové sídlo vinařství LAHOFER spojující 
moderní vinotéku i společensko-kulturní 
centrum s velkým venkovním amfiteátrem 
a vyhlídkovou terasou. www.lahofer.cz 

Moravské vinařské stezky 
Více než 1200 km cyklostezek procházejících 
vinicemi jižní Moravy. Celkem 10 okruhů, které 
propojuje páteřní Moravská vinná stezka. Zno-
jemská trasa je z nich nejdelší – má cca 190 km 
a prochází více než 50 vinařskými obcemi. 
www.vinarske.stezky.cz 

Znovín Walking 
Celkem 7 lehkých a 7 středně těžkých nordic-
walkingových tras vedoucích vinicemi Znojem-
ska a národním parkem Podyjí. A samozřejmě 
i kolem degustačních míst Znovínu Znojmo: 
na vinici Šobes, v havranických Starých vini-
cích, na šatovské vinici Peklo či v Moravském 
sklípku v Šatově. www.znovin.cz

VINOtrh 
Unikátní e-shop s nejrozsáhlejším on-line vý-
běrem vín ze Znojemské vinařské podoblasti 
a dalšími informacemi o víně ze Znojemska. 
www.vinotrh.cz 

SKLEPNÍ ULIČKY 
www.stezky.cz/sklepni-ulicky
Malebné vinné sklípky a lisovny rozmanitých 
tvarů i barev zahloubené ve svazích přímo 
u vinic najdete např. zde: 

• Božice: Téměř 150 sklepů umístěných ze-
jména podél cesty vedoucí na Borotice. Ne 
všechny jsou ovšem funkční, ale dochází k jejich 
postupné obnově.
www.bozice.cz, https://dbv.webnode.cz 
• Damnice: Nepříliš dlouhá vinařská ulička v jižní 
části obce s několika vinnými sklepy a nadzem-
ními lisovnami. www.obecdamnice.cz 
• Hnanice: Jedna z nejpůvodnějších vinař-
ských kolonií na Znojemsku s více než stovkou 
sklepů a lisoven. Vinařství zde kvetlo už ve stře-
dověku. Zajímavostí jsou vstupní dveře sklá-
dané z jednotlivých prken do obrazců či ond-
řejských křížů, které jsou dokladem mistrovské 
řemeslné práce.  www.obechnanice.cz 
• Horní Dunajovice: Zhruba dvacítka sklepů, 
které jsou hloubené nejen v písku a měkkých 
spraších (v severní části obce), ale i vylámané 
do břidlice (v místní části Domčice).
www.hornidunajovice.cz 
• Chvalovice: Autentická sklepní ulička s více 
než stovkou vinných sklepů ukrytá v malebném 
lesoparku podél potoka Daníž. V její těsné blíz-
kosti dochované bunkry čs. válečného opev-
nění i skvěle vybavená venkovní dětská hřiště. 
www.chvalovice.cz, www.vinarichvalovice.cz 
• Jaroslavice: Vinařská obec se 3 vinařskými 
uličkami a asi 90 sklepy, jejíž krajinnou domi-
nantu tvoří renesanční zámek a třetí největší 
rybník Moravy. www.obec-jaroslavice.cz,
www.jaroslavictivinari.cz 
• Nový Šaldorf–Sedlešovice: Malebné údolí 
poseté více než 180 vinnými sklípky, které jsou 
vyhloubené v nánosech třetihorního písku. Pro 
jeho namodralou barvu jsou označovány jako 
Modré sklepy. V sezóně tu funguje stálá služba 
vinaře – vždy je minimálně jeden sklep otevřen 
pro veřejnost. www.saldorf-sedlesovice.cz,
www.saldorfske-sklepy.cz
• Šatov: Venkovská památková zóna plná sta-
robylých vinných sklepů a půvabných lisoven 
a k tomu hned 6 viničních tratí na rozloze 260 
ha. V sezóně zde Spolek šatovských vinařů 
drží Vinařskou pohotovost, aby se dalo víno 
ochutnávat každý den v týdnu. Vede tudy i na-
učná stezka „Za historií, vínem a opevněním“ 
vedoucí i k Areálu čs. opevnění a železné opony.
www.vinarisatov.cz
• Vrbovec: Architektonicky zajímavá řada asi 
260 sklepů a lisoven, která zve k návštěvě a de-
gustaci vína v největší vinařské obci Znojemska. 
Ožívají zde staré vinařské tradice, se kterými 
hravou formou seznamuje rodinná naučná 
stezka Po stopách Hroznové kozy. Představuje 
rok na vinici i vinařské pověsti a legendy. V se-
zóně zde žluté jízdní kolo opřené u vchodu 
označuje sklepy otevřené pro veřejnost. 
www.obec-vrbovec.cz
www.cechvrbovec.cz 
• Znojmo: Dvě slavné vinařské kolonie v Ko-
nicích a v Popicích na předměstí Znojma v těs-
ném sousedství národního parku Podyjí. Zdejší 
viniční trať Kraví hora mezi Znojmem, Sedle-
šovicemi a Konicemi je považována za jednu 
z nejlepších ve Znojemské vinařské podoblasti. 
www.facebook.com/Spolek-vinaru-Konice-
-a-Popice 

DEGUSTACE VE VINICI
Nejlépe chutná víno přímo ve vinohradu, 
a tak neváhejte ochutnat v některém z de-
gustačních stánků, které v sezóně provozují 
věhlasné vinařské společnosti na atraktivních 
turistických místech:
• Znovín Znojmo zve každoročně na vinici 
Šobes, jednu z nejkvalitnějších vinic Evropy 
v panenské přírodě národního parku Podyjí, 
do nedalekých Starých vinic u Havraníků anebo 
na vinici Peklo u Šatova. www.znovin.cz
• Vinařství LAHOFER nabízí ochutnávky vína 
v romantickém viničním hrádku Lampelberg 
nedaleko Vrbovce i přímo v historickém centru 
Znojma, na hradební vyhlídce v Rajské vinici 
pod kostelem sv. Mikuláše. www.lahofer.cz

UBYTOVÁNÍ S VÍNEM
Komfortní ubytování spojené s výtečným ví-
nem, gastronomií i wellness nabízí PREMIUM 
Hotel ve Znojmě (www.premiumhotel.cz) 
nebo také Hotel HAPPY STAR v Hnanicích 
(www.hotelhappystar.cz).
Výtečnou vinařskou nabídku mají i garni hotely 
LAHOFER v centru Znojma (www.lahofer.cz) 
nebo WEISS v Lechovicích (www.hotelweiss.cz).
Své dobře zásobené vinotéky mají také menší 
penziony, např. ALMA v Popicích u Znojma 
(www.penzion-alma.cz), Daníž ve Chvalovicích 
(www.penziondaniz.cz), Cyklopenzion ve Viš-
ňovém (www.visnove.cz) anebo Muzeum mo-
torismu v Lesné (www.veteransalon.cz).

Kam na dobré PIVO 
BÍTOV Expozice hradního pivovaru
Historický hradní pivovar je součástí návštěv-
nických okruhů hradu Bítov, který patří k nej-
starším na moravsko-rakouském pomezí 
a v ČR vůbec. Pivo se zde už ale nevaří. 
www.hrad-bitov.cz 

BÍTOV Hasičský pivovar 
Rodinný pivovar vybudovaný v bývalé hasičské 
zbrojnici v centru Bítova, který se zaměřuje 
na tradiční výrobu piva se spodním kvašením 
a zráním v ležáckých tancích. Výrobu piva Tesák 
lze pozorovat přímo z pivnice a ubytovat se lze 
v sousedním sesterském Penzionu U Tesařů. Vy-
dat se odtud můžete i na cyklookruh Pivovarská 
12, který na 12 km spojuje všechny nejvýznač-
nější cíle Bítovska. www.pivovarbitov.cz 

ZNOJMO Expozice pivovarnictví 
Moderní expozice představuje historii piva 
na Znojemsku, včetně dochované původní 
varny z roku 1930 a videoprojekce. 
www.znojemskabeseda.cz 

ZNOJMO Znojemský městský pivovar 
Pivovar v areálu bývalého znojemského hradu 
nabízí exkurze do výroby s ochutnávkou právě 
uvařeného piva a svůj sortiment na Zahrádce 
nové pivovarské ReZtaurace, v pivovarské 
HoZpodě, v občerstvení TeraZa na vyhlídce 
u rotundy sv. Kateřiny nebo v občerstvení BiZtro 
na Horním náměstí.  www.pivovarznojmo.cz 

Kam na dobrou KÁVU 
KOFI-KOFI Znojmo 
Originální pojízdná cyklo-kavárna nabízí lahod-
nou kávu, horkou i ledovou anebo ochucenou, 
hned na několika místech ve Znojmě. První 
najdete na Obrokové ulici v centru, hned na-
proti radniční věži, a druhou v areálu Louckého 
kláštera na jižním předměstí. 
www.facebook.com/kofikofiznojmo 

Kavárna v Enotéce znojemských vín 
V areálu bývalého znojemského hradu na-
bízí Enotéka nejen vína Znojemské vinařské 
podoblasti, ale i výbornou čerstvě praženou 
kávu a domácí zákusky. Neotřelý interiér 
designové kavárny oceňují i architektoničtí 
odborníci. www.vinotrh.cz/enoteka  

Kam na dobré JÍDLO 
BÍTOV Restaurace a penzion U Tesařů 
Rodinný penzion a restaurace s vyhlášenou 
domácí kuchyní, kterou doplňují originální 
pivní gastrospeciality a pivo Tesák ze soused-
ního Hasičského pivovaru. Speciální gastro-
víkendy, velké venkovní posezení s dětským 
hřištěm a v sezóně i s živou hudbou. 
www.utesaru.cz 

CHVALOVICE Penzion a restaurace Daníž 
Příjemné ubytování a poctivá domácí kuchyně 
v centru obce. K dispozici venkovní zahrádka 
s dětským hřištěm i oddělený salónek. 
www.chvalovice.cz, www.penziondaniz.cz 

CHVALOVICE-HATĚ Excalibur City 
Jedno z největších nákupních a zábavních center 
ČR s nabídkou různých druhů restaurací, kaváren 
a občerstvení. www.excaliburcity.com 

HNANICE Hotel Happy Star
Komfortní ubytování na dohled národního 
parku Podyjí, restaurace s vytříbenou kuchyní, 
dobře zásobený vinný sklep, privátní wellness 
i špičkové kongresové a svatební zázemí. 
www.hotelhappystar.cz 

LESNÁ Muzeum motocyklů 
Stylové ubytování i gastronomie v soukromém 
muzeu věnovaném starým motorkám a vete-
ránům, kde nechybí old-time bazar, penzion 
a kemp ani restaurace a vinný sklípek. 
www.veteransalon.cz

VRANOVSKÁ PLÁŽ Restaurace Gaudeo 
Moderní restaurace v centru Vranovské pláže 
s bohatou gastronabídkou a vyhlídkovou 
terasou, poskytuje v sezóně také animační pro-
gramy pro děti. www.vranovska-plaz.cz
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VRANOVSKÁ PLÁŽ Pařník a Karlička
Originální hudební bar na vodě jménem Pař-
ník byl původně přívozem přes zdejší Švýcar-
skou zátoku. Restaurace a pizzerie U Karličky 
nabízí v sezóně pestrý výběr gastronomie 
i kulturní vyžití. 
www.parnik-vranov.cz
www.restaurace-vranov.cz

ZNOJMO Hotel PREMIUM
Moderní Wellness & Wine hotel nabízející nejen 
komfortní ubytování, ale i gurmánskou kuchyni, 
wellness relaxaci a konferenční prostory. Ele-
gantní hotelová restaurace, lobby bar, několik 
salónků, krásný vinný sklep U krále Jana s cihlo-
vou klenbou a v sezóně příjemná venkovní 
zahrádka. www.premiumhotel.cz

ZNOJMO Pivovarské restaurace 
Pivo ze Znojemského městského pivovaru se 
symbolem písmenka Z s korunkou doprovází 
vydatnou gastronomii v několika pivovarských 
restauracích ve Znojmě. Na Masarykově ná-
městí je to HoZpoda a v areálu bývalého zno-
jemského hradu nově budovaná ReZtaurace, 
obě s velkými zahrádkami. 
www.pivovarznojmo.cz, www.hozpoda.cz 

Naše gastro UNIKÁTY 
Znojemské okurky 
Poprvé byly vypěstovány v zahradě kláštera 
v Louce u Znojma a zasloužil se o to opat  
Šebestián Freytag z Čepiroh, který dovezl 
roku 1572 semínka z Uher. Tato mimořádná 
osobnost, mj. vychovatel malého Rudolfa II., 
se zasloužila o významný rozkvět zdejší oblasti 
i vzdělanosti a umění. Z Louckého kláštera se 
pěstování okurek rozšířilo do celého Znojem-
ska, a to nejen díky příznivým klimatickým pod-
mínkám, ale i díky zprávě, že jsou prý účinné 
jako lék proti moru. O okurkách kyselé chuti, 
tzv. kvašácích, se první zprávy objevují až v 17. 
století. Věhlasné okurky nakládané ve sladko-
kyselém kořeněném nálevu mají každoročně 
v srpnu svůj vlastní festival ve Znojmě. Slavnosti 
okurek navazují na historickou tradici zdejších 
velkých okurkových trhů a nabízejí kromě kul-
turního programu i oblíbené soutěže o nejlepší 
nakládané okurky a rychlokvašky nebo soutěž 
zručnosti v plnění zavařovacích sklenic. 
www.znojemskabeseda.cz 

VOC Znojmo 
Znojemská podoblast je jednou ze čtyř morav-
ských vinařských podoblastí – zahrnuje více 
než 3100 ha vinic a přes 90 vinařských obcí. 
Je vyhlášená především bílými aromatickými 
víny. Skvělé jsou odrůdy Sauvignon, Ryzlink 

rýnský, Veltlínské zelené; výborná jsou také Ru-
landské bílé, šedé i modré, nebo Pálava. A právě 
první tři jmenovaná vína patří do systému VOC 
Znojmo – prvního apelačního systému v České 
republice. VOC (Vína Originální Certifikace) 
jsou zárukou kontrolovaného původu z regis-
trovaných viničních tratí Znojemska. Spolek 
VOC Znojmo dnes sdružuje 21 vinařství, jejichž 
vína obdržela tuto ochrannou známku. Se-
známit se s nimi můžete ve specializovaném 
vinařském infocentru ve vyhlídkové Vlkově věži 
ve Znojmě nebo na Festivalu vín VOC Znojmo 
počátkem května. www.vocznojmo.cz 

Bohutická meruňka 
Znojemsko bylo v historii vždy krajem vyhláše-
ným nejen vinařstvím, ale i pěstováním a šlech-
těním ovocných stromů. Dařilo se zde (a stále 
daří) zejména meruňkám. V 19. století se zrodila 
v Bohuticích nedaleko Moravského Krumlova 
originální odrůda oficiálně uznaná v roce 1949 
pod mezinárodním označením Abricot Sucre de 
Bohutice. Slávu meruněk si v Bohuticích dodnes 
připomínají na přelomu července a srpna při 
Letní meruňkové noci v areálu zdejšího zámku. 
www.bohutice.cz, www.merunkazbohutic.cz 

Pivo s přívlastkem Sauvin 
Světovým unikátem Znojemska je „pivo s pří-
vlastkem“ Sauvin 11°, které vyrábí v limitované 
edici Znojemský městský pivovar. Jde o pivo 
typu ALE se silnou ovocnou charakteristikou, 
pro které byl poprvé v roce 2017 použit ori-
ginální kmen vinných kvasinek lokalizovaný 
v rámci výzkumného projektu specificky pro 
oblast Znojemska. Navíc je ozvláštněno chme-
lem Nelson Sauvin, jehož aroma připomíná 
odrůdu vína Sauvignon blanc. Tato znojemská 
pivní rarita získala ocenění Nejlepší experimen-
tální pivo roku 2018. www.pivovarznojmo.cz 

Bítovské pivní speciality 
Odborníky oceňované pivo Tesák z Hasičského 
pivovaru Bítov dalo vzniknout také unikátním 
gastronomickým specialitám, které neochutnáte 
nikde jinde než v sesterské restauraci U Tesařů 
v centru Bítova. Nejoblíbenější jsou pivní škvarky, 
které od léta 2019 doplňuje pivní limonáda (neal-
koholické osvěžení vhodné i pro děti) a pivní želé 
vyráběné z mladiny. www.utesaru.cz 

Festival jak víno 
Originální symbiózu mistrovské hudby a špičko-
vých vín zvolil už v roce 2005 jako své know-how 
Hudební festival Znojmo s podtitulem „Festival 
jak víno“. Stal se tak prvním v ČR, kdo jednotlivé 
koncerty doplňoval degustacemi vín místních 
vinařů. Ty každoročně vybírá odborná komise 
a vzniká vždy nová unikátní festivalová kolekce. 
Během červencové akce, jejímž patronem je 
houslový virtuóz Pavel Šporcl, je také v místních 
restauracích v nabídce speciální festivalové 
menu a v programu samotném nechybí gas-
tronomické rarity jako např. hudební piknik 
v národním parku Podyjí, someliérský workshop 
či exkluzivní hostina na zámku. Hlavním bodem 
programu je však vždy originální nastudování 

světové opery. Koncept snoubení kvalitní hudby 
a vína v jedné ceně vstupenky organizátoři 
přenesli i na zimní JazzFest Znojmo s mottem 
„Wine goes to jazz!“. www.hudbaznojmo.cz 

Znojmáček a Moravian Tours 
Poznávání regionu spojující dopravu, průvod-
covský servis i ochutnávky regionálních dobrot. 
Rezervace předem nutná! Vyhlídkový elektrobus 
Znojmáček seznamuje v létě s historií Znojma 
a během tras uzpůsobených pro děti i pro do-
spělé nabízí ochutnávky např. marmelád a moštů 
či piva a vína. Prázdninové programy Moravian 
Tours nabízejí mj. výlet ze Znojma do několika vi-
nařských obcí i s ochutnávkou vín přímo u vinařů.
www.znojmacek.cz, www.moraviantours.cz

ZNOJEMSKO regionální produkt ®
Certifikační značka označující výrobky 

a produkty s garantovaným původem ze Zno-
jemska. Máte tak záruku, že jsou mimořádně 
kvalitní, šetrné k životnímu prostředí a jedinečné 
ve vztahu k našemu území – vyrobené tradičními 
technologiemi, ručně anebo z místních surovin.
www.regionalni-znacky.cz/znojemsko

TOP AKCE s jídlem a pitím 
LEDEN 
• JazzFest Znojmo – světový i regionální jazz, 
kdy každý koncert doprovází degustace vín 
zdarma. www.jazzfestznojmo.cz 
• Zimní otevřené sklepy v Novém Šaldorfě 
s ochutnávkami vín i recesistickou soutěží v ko-
pání písku v podzemí vinného sklepa. 
www.saldorf-sedlesovice.cz 

ÚNOR 
• Jevišovický Košt slivovice – soutěžní ochut-
návky různých druhů domácích pálenek. Akce, 
která navazuje na původní soutěž o nejlepší 
Jevišovickou jitrnici. www.jevisovice.cz 

BŘEZEN 
• Miroslavský košt – tradiční výstava vín ze  
3 vinařských podoblastí Moravy (znojemské, 
mikulovské, velkopavlovické) i Slovenska. 
www.mesto-miroslav.cz 
• Znovínský košt vín v Louckém klášteře 
– ročníková vína, pozdní sběry, výběry, ledová 
vína, vína oceněná, archivní i unikátní z pro-
dukce Znovínu Znojmo. www.znovin.cz 

DUBEN 
• Den Znovín Walkingu – procházka mezi 
vinohrady, kde cestu lemují ochutnávky vín 
Znovínu Znojmo. www.znovin.cz 
• Den otevřených sklepů Hnanice s ochut-
návkami vín ve sklepní uličce i gastronomic-
kými dobrotami z Hladové stodoly. 
www.obechnanice.cz 
• Odemykání naučné stezky Hroznové 
kozy s Vrboveckým koštem vín – slavnostní 
zahájení sezóny ve Vrbovci s vinařskými tradi-
cemi i ochutnávkami. www.obec-vrbovec.cz 
• Další košty a soutěžní výstavy vín se 
na jaře konají např. v Bohuticích, Božicích, Hrušo-
vanech nad Jevišovkou, Jaroslavicích či ve Slupi. 

KVĚTEN 
• Festival vín VOC Znojmo – oslava vín 
odrůdy Sauvignon, Veltlínské zelené a Ryzlink 
rýnský s lidovou muzikou a gastrospecialitami. 
www.vocznojmo.cz 
• Jarní putování po vinicích Znojemska 
pro příznivce vína a věrné zákazníky Znovínu 
Znojmo. www.znovin.cz 
• Májové otevřené sklepy Nový Šaldorf-
Sedlešovice s pátečním koncertem pod 
hvězdami a sobotním maratonem vinařského 
i kulturního programu. 
www.saldorf-sedlesovice.cz 
• Vrbovecké otevřené sklepy – oslava vín, 
dobrého jídla i muziky v největší vinařské 
obci znojemské podoblasti. 
www.obec-vrbovec.cz 

ČERVEN 
• Pivní slavnosti Znojmo – orosená přehlídka 
pivní produkce Znojemského městského pivo-
varu s pestrým hudebním programem. 
www.znojemskabeseda.cz 
• Krumlovské pivní slavnosti – přehlídka 
místních pivovarů a rockových kapel. 
www.mkrumlov.cz 
• Hnanická vinná stezka – procházka po vý-
znamných viničních tratích v NP Podyjí s ochut-
návkou vín hnanických vinařů. 
www.obechnanice.cz 
• Den otevřených sklepů Chvalovice ve  
sklepní uličce vedoucí podél potoka Daníž.
www.chvalovice.cz
• Dny otevřených sklepů v Šatově s ochut-
návkami i soutěží o vína. www.vinarisatov.cz 
• Author Znovín Cup „Vinařská 50“ – popu-
lární cyklistický závod vedoucí znojemskými 
vinicemi kolem malebných sklípků a řeky Dyje 
i přes lesy a vřesoviště.  www.vinarska50.cz 
• Další Dny otevřených sklepů se v červnu 
a červenci pořádají i ve vinařských obcích Bo-
žice, Damnice, Hnanice, Horní Dunajovice, Slup 
nebo v Konicích a Popicích u Znojma.

ČERVENEC 
• Hudební festival Znojmo – mezinárodní 
oslava mistrovské hudby s limitovanou edicí 
festivalových vín a degustacemi na každém 
koncertu, gurmánskou hostinou na zámku či 
hudebním piknikem v národním parku Podyjí. 
www.hudbaznojmo.cz 
• Miroslavské meruňkobraní – ochutnávky 
vín, tradiční jarmark s řemesly, průvody, kon-
certy, historická bitva, program pro děti, ochut-
návání meruňkovice i gastronomické meruň-
kové soutěže. www.mesto-miroslav.cz 
• Letní meruňková noc Bohutice – letní 
zábava s ochutnávkou Bohutické meruňkovice 
v zámeckém areálu. www.bohutice.cz 
• Zámecká vinařská romance v Jevišovicích 
představuje produkci Znojemské vinařské po-
doblasti i Galerii rýnských ryzlinků z ČR, Sloven-
ska a Rakouska. www.jevisovice.cz 

SRPEN 
• Slavnosti okurek Znojmo – připomínka 
dlouholeté tradice pěstování okurek na Zno-

jemsku s kulturním programem, trhem, okur-
kovými soutěžemi i spanilou jízdou traktůrků. 
www.znojemskabeseda.cz 
• Den otevřených sklepů Jaroslavice 
ve zdejších sklepních uličkách. 
www.obec-jaroslavice.cz 
• Vavřinecké putování po sklepech za do-
provodu tzv. mužáckých zpěvů v Hrušovanech 
nad Jevišovkou. www.hrusovany.cz 
• Trešón Vedrovice – tradiční dožínková slav-
nost spojená se soutěžní ochutnávkou domá-
cích pálenek a likérů. 
www.muzeumvedrovice.cz 
• Jevišovické Pivní slavnosti a Dožínky – 
každoroční oslava úrody i piva s bohatým 
doprovodným programem. 
www.jevisovice.cz 
• Bohutické Řízkobraní – soutěžní klání růz-
ných druhů řízků i regionálních piv. 
www.bohutice.cz 
• Toulky vinicemi Šatova – výlet mezi vino-
hrady spojený s ochutnávkami zdejších vín. 
www.vinarisatov.cz
• Vrbovecká Letní noc ve vinici a Posvícen-
ský košt – tradiční krojovaná slavnost spojená 
s oslavou vína. www.obec-vrbovec.cz 
• LAHOFER Author Cup – oblíbený závod hor-
ských kol spojený s vinařstvím LAHOFER. 
www.lahocup.cz 

ZÁŘÍ 
• Znojemské historické vinobraní je jednou 
z největších a nejstarších akcí tohoto druhu 
v ČR. Historické průvody s králem Janem 
Lucemburským, stará řemesla a trhy, burčák 
a víno v cca 40 stylových mázhauzech a bohatý 
program plný hvězd na 13 scénách. Prostorná 
dětská zóna i velkolepý ohňostroj. 
www.znojemskevinobrani.cz 
• Slavnosti chleba ve Slupi – největší folklórní 
a zemědělské slavnosti Znojemska v areálu 
unikátní technické památky – renesančního 
vodního mlýna. Pečení chleba, stará řemesla, 
historická technika, jarmark s regionálními pro-
dukty i zábavné programy pro děti. 
www.slup.cz/slavnostichleba 
• Křest Šaldorfských Kraváků – vín ze známé 
viniční tratě Kraví hora u Nového Šaldorfa–Sed-
lešovic i s jejich ochutnávkou. 
www.saldorf-sedlesovice.cz 
• Národní soutěž vín Znojemské vinařské 
podoblasti v prostorách dominikánského kláš-
tera ve Znojmě. www.vocznojmo.cz 
• Krumlovské burčákobraní – slavnosti vína 
ve všech podobách. 
www.krumlovskeburcakobrani.cz 
• Tour de burčák po vinařských stezkách Zno-
jemska v rámci cyklisticko-turisticko-vinařského 

seriálu Krajem vína vede cyklisty i pěší od Louc-
kého kláštera ve Znojmě do podzimních vinic 
Znojemska. www.vinarske.stezky.cz 
• Burčákfest ve znojemském Louckém klášteře 
s hudebním a vinařským programem, gastro-
specialitami i soutěží ve šlapání hroznů bosýma 
dívčíma nohama. www.burcakfest.cz 
• Kaprobraní na hradě Bítov – rozlučka se 
sezónou s možností si vlastnoručně vylovit 
kapra z hradního rybníka nebo ochutnat rybí 
speciality z dobové kuchyně. 
www.hrad-bitov.cz 
• Řízkobraní U Tesařů – gastrovíkend ve vy-
hlášené bítovské restauraci plný nejrůznějších 
druhů řízků a oroseného piva Tesák z Hasič-
ského pivovaru Bítov. www.utesaru.cz
• Další podzimní burčákové slavnosti, 
hody a posvícení bývají např. v Bohuticích, 
Božicích, Dyjákovicích, Chvalovicích, Miroslavi, 
Morašicích, Moravském Krumlově, Novém Šal-
dorfě, Vedrovicích, Višňovém či ve Slupi. 

ŘÍJEN 
• Bohutické podzimní slavnosti s vůní za-
bíjačkových specialit, burčáku, vína a medoviny; 
s šermíři, kejklíři a starými řemesly. 
www.bohutice.cz 
• Podzimní putování po archivních skle-
pích pro příznivce vína a věrné zákazníky Zno-
vínu Znojmo. www.znovin.cz 
• Vrbovecké vinobraní se zazimováním Hroz-
nového kozla a slavnostním lisováním posled-
ního hroznu. www.obec-vrbovec.cz 
• Dýňování Hnanice u kostela sv. Wolfganga 
s dýňovými specialitami a dýňovou stezkou 
pro děti. www.obechnanice.cz 

LISTOPAD
• Výlov zámeckého rybníka v Jaroslavicích 
obvykle trvá 5 dnů a na místě je možné koupit 
živé ryby. www.obec-jaroslavice.cz 
• Kateřinské hody a Otevřené sklepy ve  
Chvalovicích spojují tradičně víno i folklór. 
www.chvalovice.cz 
• Gulášovka v Miroslavi s ochutnávkou cca  
50 druhů nejrůznějších gulášů, degustací mla-
dých vín a regionálních piv i taneční zábavou. 
www.mesto-miroslav.cz 
• Svatomartinské slavnosti – vždy okolo 
svátku sv. Martina (11. 11.) se odehrávají slav-
nosti spojené s ochutnáváním prvních mladých 
vín i speciálních husích menu. Pořádají se např. 
ve Znojmě, v Bítově, Božicích, Damnicích, Dy-
jákovicích, Hnanicích, Horních Dunajovicích, 
Chvalovicích, Jaroslavicích, Morašicích, Novém 
Šaldorfě-Sedlešovicích, Šatově i ve Vranově nad 
Dyjí a Znojmě-Popicích. 

PROSINEC 
• Vánoční prohlídky hradu Bítov zakončené 
v hradní kuchyni ochutnávkou vyuzených 
dobrot od pana kastelána a vánočních sladkostí 
od paní kastelánky. www.hrad-bitov.cz 
• Svěcení a košty mladých vín – každoročně 
se těsně před koncem roku žehnají a ochutná-
vají nová mladá vína např. v Bohuticích, Boži-
cích nebo Jaroslavicích.


