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Změna termínů a programů vyhrazena. 
Více informací a další akce na 
www.znojmoregion.cz a www.weinviertel.at

10. 6. 2022 
ZNOJEMSKO – Noc kostelů 
Navštivte po setmění kostely, kaple a různé modlitebny 
(nejen) na Znojemsku a poznejte jejich kulturní i historickou 
hodnotu prostřednictvím hudby, umění či prohlídek běžně 
nepřístupných prostor. www.nockostelu.cz 

10. 6.–18. 8. 2022 
DOBŠICE – Hudba na vinicích 
ve Vinařství LAHOFER 
V rámci hudebního festivalu Hudba na vinicích se i letos 
venkovní amfiteátr Vinařství LAHOFER uprostřed znojem-
ských vinic rozezvučí koncerty předních českých muzikantů 
a kapel: Mňága a Žďorp (10. 6.), Queenie (24. 6.), Pokáč  
(2. 7.), Jiří Krhut & Štěpán Kozub (30. 7.), MIG 21 (6. 8.), 
Jelen (11. 8.), Barbora Poláková a Poletíme? (12. 8.) nebo 
Čechomor (18. 8.). www.lahofer.cz 

11.–12. 6. 2022 
ZNOJEMSKO – Den pevnostních muzeí 
jižní Moravy 
Dny, kdy se na jižní Moravě otevírají nejrůznější vojenské 
sruby, bunkry a pevnostní muzea lemující česko-rakouskou 
státní hranici. Speciální vojensko-historické programy 
nabízejí letos na Znojemsku mj. Technické muzeum 
v Brně a jeho Areál čs. opevnění a železné opony s pě-
chotním srubem MJ-S 3 „Zahrada“ v Šatově, Pěchotní 
srub MJ-S 4 „Zatáčka“ Chvalovice, Lehký objekt vz. 36  
Vrbovec, Minimuzeum čs. opevnění 1935–1938 Moravský 
Krumlov/Bohutice, Muzeum čs. opevnění 1938 ve Slupi 
a v Dyjákovicích jak Pěchotní srub MJ-S 15 „Závora“, tak ŘOP 
45 s přístavbou. 
www.tmbrno.cz/akce/den-pevnostnich-muzei-
jizni-moravy-2022 

11. a 18. 6. 2022 
ZNOJEMSKO – Pivní slavnosti 
Orosená přehlídka produkce regionálních pivovarů doplněná 
hudebním programem se na Znojemsku koná na několika 
místech, např. 11. 6. 2022 ve Znojmě a 18. 6. 2022 v Morav-
ském Krumlově. 
www.znojemskabeseda.cz , www.mkrumlov.cz 

12. 6. 2022 
Údolím na kole / Ein Tal am Rad 
s cílem ve Vrbovci 
Amatérský cyklistický závod i pohodová vyjížďka pro celou 
rodinu vedoucí českým a rakouským pohraničím. Po trase 
mezi vinařskými uličkami v krásném údolí říčky Pulkautal 
je připraveno cca 20 razítkovacích míst a startovat můžete 
na kterékoliv z nich. Cíl s doprovodným programem je letos 
ve Vrbovci na návsi u kostela. 
www.obec-vrbovec.cz , www.pulkautal.at 

15. 6.–20. 8. 2022 
WEINVIERTEL – Stoly ve Weinviertelu 
Špičkoví kuchaři a vinaři z Weinviertelu ve 21 dnech rozmaz-
lují své hosty pod širým nebem u dlouhých bíle prostřených 
stolů 5chodovým menu, které doprovázejí místní vína. 
www.weinviertel.at/tafeln 

15.–19. 6. 2022 
RETZ – Retzský týden vína 
Ochutnejte přes 700 špičkových vín z regionu v Retzer Spar-
kassengarten. Představení retzských vinařů a jejich vinic, 
ocenění pro nejlepší vinaře i jednotlivé odrůdy a udělení 
titulu „Vinař roku“. www.retzer-weinwoche.at 

7.–24. 7. 2022 
RETZ – Festival Retz 
Vinařské město Retz jako dějiště kulturního festivalu. 
V centru pozornosti je propojení literatury a hudby na jedné 
straně a znovuobjevování společného rakousko-českého 
kulturního prostoru na straně druhé. 
www.festivalretz.at 

8.–24. 7. 2022 
ZNOJMO – Hudební festival Znojmo 
Mezinárodní oslava mistrovské hudby a špičkového vína 
s podtitulem „Festival jak víno“ zavítá každoročně v létě 
do nejrůznějších koutů Znojma i jeho okolí. Těšte se na hu-
dební a operní hvězdy, koncerty mladých talentů Malí 
géniové, romantický Koncert při svíčkách, hudební matiné 
v národním parku Podyjí, Hudbu v ulicích či varhanní tour 
po několika kostelích na Znojemsku. Nechybí ani gurmánská 
hostina na zámku, someliérský kurz pro veřejnost, speciální 
festivalové menu či limitovaná edice festivalových vín, je-
jichž ochutnávky doprovázejí všechny koncerty. Hlavní téma 
roku 2022: Andělé strážní a návraty domů. 
www.hudbaznojmo.cz 

15.–17. 7. 2022 
MIROSLAV – Meruňkobraní s jarmarkem 
u sv. Floriána 
Meruňkové speciality a soutěže, ochutnávky vín, spanilá 
jízda traktorových veteránů, historická bitva i průvod, 
ve kterém kněžnu Miroslavu doprovodí Černý rytíř. Také Ba-
revná ulička s programem pro děti, prohlídky Miroslavského 
zámku, řemeslné trhy, hasičské závody, slet ultralehkých 
letadel, koncerty aj. To vše v roce, kdy město Miroslav slaví 
800 let od první písemné zmínky. 
www.miroslavskakultura.cz 

23. 7. 2022
CORNŠTEJN – Jarmark na Cornštejně 
Celodenní jarmark s ukázkami dobových řemesel a bohatým 
doprovodným programem pro malé i velké na zřícenině 
středověkého hradu nad Vranovskou přehradou. 
www.muzeumznojmo.cz 

29.–30. 7. 2022 
VRANOVSKÁ PLÁŽ – Přehrady Fest 
Festival pro celou rodinu na prosluněné Vranovské pláži. 
Kromě hudebních vystoupení populárních kapel je to 
víkend plný aktivit a zážitků. Divadla, dílničky, bubnování, 
workshopy, setkání s kapelami, ale především pláž, koupání, 
vodní sporty a vodní radovánky u „Moravského Jadranu“. 
www.vranovska-plaz.cz 

5. 8. 2022 
ZNOJMO – Slavnosti okurek 
Připomínka staleté tradice pěstování okurek na Znojemsku 
– kulturní program, okurkový a farmářský trh, spanilé jízdy 
traktůrků, soutěže pro veřejnost i výrobce nakládaných 
okurek, programy pro děti či kulinářská show. 
www.znojemskabeseda.cz 

TOP AKCE
2022

V TURISTICKÝCH OBLASTECH
ZNOJEMSKO A PODYJÍ

& SEVERNÍ 
WEINVIERTEL

Kultura bez hranic
od léta 2022 
MORAVSKÝ KRUMLOV – Rekonstrukce 
zámku a Slovanská epopej 
Slavné malí řské dílo Slovanská epopej Alfonse Muchy 
(originál) je k vidění na zámku v Moravském Krumlově. 
Celkem 20 velkoformátových pláten představuje dějiny 
slovanských národů a nejvýznamnější historické milníky. 
Světově proslulé dílo je k vidění po celý rok v rekonstruo-
vaných zámeckých sálech, které letos v létě ještě doplní 
opravené jižní zámecké křídlo i s dominantní věží. Z té se 
návštěvníkům otevře jedinečná vyhlídka a pod ní nové 
turistické informační centrum s moderním návštěvnickým 
zázemím i poklady odhalenými při rekonstrukci renesanč-
ního zámku. 
www.mucha-epopej.cz 

po celý rok 2022 
WEINVIERTEL – Piknik cyklistů 
Po projížďce na kole Weinviertelem se posilněte regionál-
ními a sezónními lahůdkami, které jsou uloženy v košíku 

snadno nastavitelném na kolo. Kromě klasické varianty je 
k dispozici i vegetariánská verze nebo rozšíření o dětský 
batoh. Weinviertler Radlerpicnick je k dispozici u vybra-
ných hostinců, vináren, ubytovatelů a půjčoven kol. Piknik 
si objednejte vždy alespoň 24 hodin předem a můžete jej 
věnovat i jako dárkový voucher. 
www.weinviertel.at/radlerpicknick 

po celý rok 2022 
WEINVIERTEL 
– Weinviertelský piknik 
S piknikovým košem na nejkrásnější místa Weinviertelu – 
do sklepních uliček, na vinice nebo na místa s nádherným 
výhledem. Vychutnejte si okamžiky v přírodě, kdy se zastavil 
čas. To je ta správná chvíle si popovídat a ochutnat regionální 
delikatesy a výtečná vína. Piknikový koš je k dispozici pro 2 
osoby nebo pro rodinu k vyzvednutí ve vybraných pohos-
tinských zařízeních, a to v klasické nebo šumivé verzi. Díky 
poukazu můžete piknik také někomu darovat.
www.weinviertel.at/picknick-im-weinviertel

ZNOJEMSKO – Kraj také plný vína 
Víno nejlépe chutná přímo v místě, kde se zrodilo. Malebné 
sklepní uličky na okrajích vinohradů ožívají v průběhu roku 
řadou vinařských akcí a vinné sklípky s lisovnami nejroz-
manitějších tvarů i barev zvou na degustace vína i lidovou 
muziku a domácí gastronomii. 

3.–4. 6. 2022  ŠATOV – Dny otevřených sklepů 
www.vinarisatov.cz
4. 6. 2022 HORNÍ DUNAJOVICE – Otevřené sklepy 
www.facebook.com/HorniDunajovice 
18. 6. 2022 CHVALOVICE – Otevřené sklepy
www.vinarichvalovice.cz
25. 6.2022 DAMNICE – Sklepní ulička 
www.facebook.com/vinarsky.spolek.damnice
25. 6. 2022 ZNOJMO-KONICE a POPICE – Otevřené 
sklepy 
www.facebook.com/Spolek-vinaru-Konice-a-Popice
2. 7. 2022 HNANICE – Otevřené sklepy
www.facebook.com/obecHnanice
16. 7. 2022 SLUP – Putování po čulských sklepech 
www.facebook.com/skupina.vinaru.slup.z.s 
23. 7. 2022 BOŽICE – Božické otevřené sklepy 
www.facebook.com/dbv.bozice
23. 7. 2022 JEVIŠOVICE – Zámecká vinařská romance
www.jevisovice.cz
30. 7. 2022 HNANICE – Otevřené sklepy 
pod hvězdami
www.facebook.com/obecHnanice
6. 8. 2022 JAROSLAVICE – Den otevřených sklepů 
www.jaroslavictivinari.cz 
13. 8. 2022 HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – Vavřinecké 
putování po sklepích
www.facebook.com/vinarihrusovany 
20. 8. 2022 ŠATOV – Toulky vinicemi 
www.vinarisatov.cz 

26.–27. 8. 2022 VRBOVEC – Posvícenské koštování 
a Letní noc na vinici 
www.cechvrbovec.cz 
3. 9. 2022 NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE – Křest 
Šaldorfských Kraváků 
www.saldorfske-sklepy.cz 
17. 9. 2022 MORAVSKÝ KRUMLOV – Krumlovské 
burčákobraní 
www.krumlovskeburcakobrani.cz 
17. 9. 2022 ZNOJMO A OKOLÍ – Tour de burčák 
po vinařských stezkách Znojemska 
www.znovin.cz/tour-de-burcak
23.–24. 9. 2022 ZNOJMO – Burčákfest 
www.znovin.cz 
29. 10. 2022 VRBOVEC – Vrbovecké vinobraní
se zazimováním Hroznového kozla 
www.cechvrbovec.cz

listopad 2022 – Svatomartinské slavnosti 
Každoročně okolo svátku sv. Martina (11. 11.) se odehrávají 
slavnosti spojené s ochutnáváním prvních mladých vín 
i speciálních husích menu. Na Znojemsku se pořádají např. 
ve Znojmě, v Božicích, Damnicích, Dyjákovicích, Hnanicích, 
Horních Dunajovicích, Chvalovicích, Jaroslavicích, Moraši-
cích, Novém Šaldorfě-Sedlešovicích, v Šatově i ve Vranově 
nad Dyjí či Znojmě-Popicích.

prosinec 2022 – Žehnání vína 
Tradiční koštování mladých vín spojené s jejich žehnáním bývá 
na programu v posledních dnech roku např. v Bohuticích, 
Božicích, Jaroslavicích a dalších vinařských obcích Znojemska.

Každoročně se v několika vyhlášených vinařských obcích 
na Znojemsku starají místní vinaři o to, aby měl každý ko-
lemjdoucí možnost ochutnat zdejší vína. Zpravidla od května 
do října se proto ve svých sklepních uličkách střídají ve služ-
bách, aby bylo vždy otevřeno min. v jednom sklepě. „Týdny 
vinaře“ drží v Novém Šaldorfě, kde bývá otevřeno každý 
den v týdnu a „Vinařskou pohotovost“ mají po celý týden 
i vinaři v Šatově. Ve Vrbovci vás „nenechají na suchu“ 
o víkendech a sklepy, kde je právě otevřeno, označuje žluté 
jízdní kolo opřené u dveří.
www.saldorfske-sklepy.cz
www.vinarisatov.cz
www.cechvrbovec.cz 

CO SI V ROCE 2022 URČITĚ 
NENECHAT UJÍT V TURISTICKÝCH 
OBLASTECH ZNOJEMSKO A PODYJÍ 
& SEVERNÍ WEINVIERTEL 

od dubna 2022
UHERČICE – Znovuotevření zámku 
Po několikaleté náročné rekonstrukci se letos veřejnosti 
otevírá státní zámek Uherčice – jeden z největších zá-
meckých areálů na Moravě přezdívaný „učebnice slohů“. 
Kdysi býval oblíbenou zastávkou šlechty na cestě z Prahy 
do Vídně. Za socialismu však byl zdevastován natolik, že 
mu hrozila demolice... V obnovené kráse se letos představí 
celé severní zámecké křídlo s hraběcím apartmá a krásným 
Banketním sálem. Oprav se dočkala i salla terrena s vyhlíd-
kou, arkádové chodby i nádvoří, schodiště a konírny. V rů-
žové zahradě svůj účel opět plní původní kašna a v přileh-
lém lesoparku najdou návštěvníci opravenou romantickou 
zříceninu. Jde o nejstarší kamennou rozhlednu na Moravě 
a druhou nejstarší v ČR. www.zamek-uhercice.cz 

od dubna 2022 
ZNOJMO – Centrum Louka  
a Loucký klášter 
Nové společenské Centrum Louka se letos otevírá v nejstarší 
části znojemského Louckého kláštera zvané Stará škola. Kromě 
konferenčních prostor a workshopových místností zde vzniklo 
i lapidárium plné kamenných pokladů a také nové turistické 
informační centrum nabízející mj. komentované prohlídky 
sousedního kostela sv. Václava s cennou románskou kryptou. 
V areálu monumentálního barokního Louckého kláštera se 
od dubna rozšířily také komentované prohlídky pořádané 
vinařskou společností Znovín Znojmo o unikát zapsaný v České 
knize rekordů. Jde o kompletní Slovanskou epopej secesního 
malíře Alfonse Muchy ve formě velkoformátových puzzle-ob-
razů. Od května do září se zde také můžete ponořit do dětské 
fantazie a stát se součástí Trnkovy Zahrady. Multimediální 
projekt oživuje dílo výtvarníka Jiřího Trnky a nabízí dětem 
i dospělým netradiční a hravé setkání na pomezí interaktivní 
výstavy, divadelního představení a animovaného filmu. 
www.znojemskabeseda.cz , www.znovin.cz 

Praha

Wien

7. 8. 2022 
WEINVIERTEL – Letní zážitkový výlet 
Objevte vybrané podniky Weinviertelu v rámci celodenní zá-
žitkové tour od 10:00 do 19:00 hod. Každé 2 hodiny vám re-
gionální výrobci zdarma představí své výrobky i provozovny. 
Ochutnávky a nákupy jsou možné po celou otevírací dobu. 
www.weinviertel.at/enjoyment-tour-summer 

13.–14. 8. 2022 
BÍTOV – Hradní pouť 
Tradiční akce na hradě Bítov s historickým řemeslným jar-
markem, komedianty a kejklíři, ale i církevní poutí od hradní 
studánky ke smírčí Madoně z roku 1346 v hradní kapli. 
www.hrad-bitov.cz 

13.–15. 8. 2022 
LAA AN DER THAYA – Slavnosti cibule 
Dostatek slunce a tepla, optimální orná půda, déšť i doba 
dozrávání přinášejí jedinečné aroma cibuli z Laa. Své spe-
ciality nabízejí farmáři, přímí prodejci, vinaři i zdejší gastro 
podniky. Až do pozdních nočních hodin se těšte na dechovou 
hudbu i jedinečnou zábavu. 
https://veranstaltungen.weinviertel.at/9168/
zwiebelfest 

18.–20. 8. 2022 
MORAVSKÝ KRUMLOV – Rock Castle 
Open-air festival rockové a metalové hudby, kde se v dolním 
zámeckém parku po tři dny střídají nejzvučnější jména české 
i zahraniční „tvrdé“ scény. Jedna z největších akcí tohoto 
žánru na jižní Moravě. www.rockcastle.cz 

20.–21. 8. 2022 
HAUGSDORF – Víno a umění  
(Festival sklepních uliček) 
Tento víkend je Haugsdorfer Kellertrift místem setkání mi-
lovníků umění a vína. Zdejší sklepní uličky se stávají jevištěm 
– lisovny a vinné sklepy jsou kulisou pro výstavy a literární 
čtení. Vstup zdarma. www.kunstundwein.at 

2.–4. 9. 2022 
RÖSCHITZ – Festival vína 
Páteční tradiční večer v bývalém kamenolomu. V sobotu 
a neděli můžete ochutnat vína a vychutnat si regionální 
jídla na malebných nádvořích. Vinařství s poledním menu 
a restaurace jsou otevřeny v neděli již od 11.30 hodin, ostatní 
dny od 14 hod. www.dieroeschitzerwinzer.at 

3. 9. 2022 
SLUP – Slavnosti chleba 
Přehlídka folklórních souborů u renesančního vodního 
mlýna. Bohatý kulturní program, jarmark s ukázkami ře-
mesel a čerstvým pečivem, výstava historické zemědělské 
i vojenské techniky, ochutnávky vín i burčáku, program pro 
děti i zpívaná mše svatá. Kyvadlovou dopravu z/do Znojma 
zajišťují historické autobusy ze sbírek Technického muzea 
v Brně, díky kterému je vodní mlýn přístupný veřejnosti 
a jeho 4 mlýnská kola se na starobylém náhonu dosud točí. 
www.slup.cz/slavnostichleba 

8.–11. 9. 2022 
POYSDORF – Poysdorfské slavnosti vína 
Vinaři a vinařské spolky z regionu se po 4 dny starají o pří-
jemně strávený čas s vynikajícími víny. Dechové kapely 
a hudební skupiny dotvářejí skvělou atmosféru. Vrcholem 
je tradiční nedělní průvod vinařů. www.vinoversum.at 

9.–11. 9. 2022 
ZNOJMO – Znojemské historické 
vinobraní 
Velkolepá historická a vinařská slavnost v centru Znojma 

připomínající dobu krále Jana Lucemburského, jedna z nej-
větších a nejstarších akcí tohoto druhu v ČR. Kostýmovaný 
průvod s koňmi, rytířské turnaje, historická tržnice s ukáz-
kami řemesel, vojenské ležení, ulička chudiny a bohatý 
kulturní program na 13 multižánrových scénách. Nechybí 
ochutnávky vín a burčáku doslova na každém kroku, obří 
dětská zóna ani závěrečný ohňostroj. 
www.znojemskevinobrani.cz 

16.–18. 9. 2022 
FALKENSTEIN – Víno-Umění-Kultura 
(Festival sklepních uliček) 
Zažijte sklepní uličky v pátek od 19 hod. při svíčkách. V so-
botu a neděli má každý vinný sklep od 12 hod. své kulinářské 
téma. Mezi sklepy defilují hudební a pěvecké skupiny z blíz-
kého i dalekého okolí. A Falkenstein můžete poznat z jeho 
nejkrásnější stránky i při projížďce na traktoru. 
www.falkenflug.at 

23.–25. 9. 2022 
RETZ – Retzské vinobraní 
Tradiční vinařský festival s trhem a hudebními vystoupeními 
na hlavním náměstí v Retzu. Vrcholem nedělního programu 
je vinná fontána zdarma, přehlídka vinařů i závěrečný obří 
ohňostroj. www.retzer-weinlesefest.at 

8.–9. 10. 2022 
PULKAU – Oftalesn  
(Vinařská turistika v Pulkau) 
Prozkoumejte okouzlující krajinu vinic v zemi Retzer na túře 
po úpatí Manhartsbergu: cestou si pochutnáte na pozdně 
dozrávajících hroznech, ochutnáte vína i regionální delika-
tesy. www.retzer-land.at 

29.–30. 10. 2022 
RETZER LAND – Dýňové slavnosti 
Originální dýňové sochy i gastro speciality na vás čekají 
na největším festivalu v gurmánském regionu Retzer Land, 
letos v Obermarkersdorfu a v sobotu 29. října také v Maula-
vern-Kellergasse v Zellerndorfu. 
www.kuerbisfest.at 

26.–27. 11. 2022 
POYSDORF – Vánoční trh 
Poysdorfský vánoční trh se koná ve venkovním areálu WEIN 
+ TRAUBENWELT a nabízí regionální lahůdky, krásné řeme-
slné výrobky a hudební doprovodný program. Všechno se 
zde točí okolo Ježíška. www.vinoversum.at

27. 11.–22. 12. 2022 
ZNOJMO – Znojemský advent 
Neopakovatelná atmosféra, vánočně vyzdobené památky 
i slavnostně nasvícené centrum města s tradičními vánoč-
ními trhy. Zažijte kouzelnou sváteční atmosféru během 
tradičního Znojemského adventu. 
www.znojemskabeseda.cz 

3.–4. 12. 2022 
RETZ – Advent „nad & pod“ 
Advent nahoře (na hlavním náměstí) a dole (v částech Retz-
kého zážitkového podzemí) láká na vánoční trhy s anděly, 
s útulnými stánky s punčem a kaštany, velkým táborákem, 
obchodem se suvenýry, tradičními lahůdkami, vánoční 
hudbou a mnoha dalšími. 
www.advent-in-retz.at 

3.–4. a 10.–11. 12. 2022 
HADRES – Adventní trh 
Advent v nejdelší, stavebně uzavřené sklepní ulici v Ra-
kousku o druhém a třetím adventním víkendu. Můžete se 
těšit na tradiční řemesla, paličkované krajky, stará umělecká 
díla, domácí výrobky z kuchyně a sklepa i individuální dárky 
od umělců. www.hadres.at 

10.–11. 12. 2022 
BÍTOV – Adventní prohlídky hradu 
Speciální prohlídky středověkého hradu Bítov s průvodcem 
představí slavnostně nazdobené interiéry, jak slavili Vánoce 
původní majitelé hradu a na závěr umožní i ochutnat dob-
roty z hradní kuchyně. www.hrad-bitov.cz 
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IN DER ZNAIMER 
REGION UND THAYATAL 

& IM NÖRDLICHEN 
WEINVIERTEL

Kultur ohne Grenzen

Österreich-Tschechische Republik
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

10. 6. 2022 
ZNAIMER REGION – Lange Nacht der Kirchen 
Besuchen Sie nach Einbruch der Dunkelheit Kirchen, Kapellen 
und verschiedene Bethäuser (nicht nur) in der Znaimer Region 
und lernen Sie deren kulturhistorischen Wert mittels Musik, 
Kunst oder Führungen durch sonst nicht zugängliche Räume 
kennen. www.nockostelu.cz 

10. 6.–18. 8. 2022 
DOBŠICE – Musik im Weinberg am Weingut LAHOFER 
Im Rahmen des Musikfestivals Musik in den Weinbergen wird 
das Outdoor-Amphitheater der Weinkellerei LAHOFER mitten 
in den Weinbergen von Znaim wieder mit Konzerten füh-
render tschechischer Musiker und Bands erfüllt: Mňága und 
Žďorp (10. Juni), Queenie (24. Juni), Pokáč (2. Juli), Jiří Krhut & 
Štěpán Kozub (30. Juli), MIG 21 (6. August), Jelen (11. August), 
Barbora Poláková und Poletíme? (12. August) oder Čechomor  
(18. August). www.lahofer.cz 

11.–12. 6. 2022 
ZNAIMER REGION – Tag der Festungsmuseen  
in Südmähren 
An diesen Tagen öffnet Südmähren militärische Blockhütten, 
Bunker und Festungsmuseen entlang der tschechisch- 
österreichischen Staatsgrenze. Heuer bieten das Technische 
Museum in Brünn und sein Areal tschechoslowakischer Befes-
tigung und des Eisernen Vorhangs spezielle militärhistorische 
Programme in der Znaimer Region an. 
www.tmbrno.cz/akce/den-pevnostnich-muzei-
jizni-moravy-2022 

11. und 18. 6. 2022 
ZNAIMER REGION – Bierfeierlichkeiten 
Die taufrische Produktionsschau regionaler Brauereien, er-
gänzt durch ein Musikprogramm, findet an mehreren Orten in 
der Znaimer Region statt, z. B. am 11. Juni 2022 in Znaim und 
am 18. Juni 2022 in Mährisch Krumau. 
www.znojemskabeseda.cz, www.mkrumlov.cz 

12. 6. 2022 
Ein Tal am Rad mit Ziel in Vrbovec 
Amateur-Radrennen und eine entspannte Fahrt für die ganze 

Familie, die über die tschechische und österreichische Grenze 
führt. Entlang der Route zwischen den Weinstraßen im schö-
nen Pulkautal gibt es etwa 20 Stempelstellen, an denen man 
starten kann. Das Ziel mit Begleitprogramm befindet sich in 
diesem Jahr in Vrbovec auf dem Platz neben der Kirche. 
www.obec-vrbovec.cz, www.pulkautal.at 

15. 6.–20. 8. 2022 
WEINVIERTEL – Tafeln im Weinviertel 
An 21 Terminen verwöhnen Weinviertler Spitzenköche und 
Winzer ihre Gäste unter freiem Himmel an langen, weiß 
gedeckten Tafeln mit einem 5 Gänge-Menü inklusive Wein-
begleitung. www.weinviertel.at/tafeln 

15.–19. 6. 2022 
RETZ – Retzer Weinwoche 
Verkosten Sie über 700 Spitzenweine der Region im Retzer 
Sparkassengarten. Eine Leistungsschau der Winzer der Groß-
lage Retzer Weinberge. Prämierung der Sortensieger und 
Top-Winzer. Wahl zum „Winzer des Jahres“. 
www.retzer-weinwoche.at 

7.–24. 7. 2022
RETZ – Festival Retz
Die Weinstadt Retz als Schauplatz des Festivals Retz. Die 
Verbindung von Literatur und Musik einerseits, sowie die 
Neu- und Wiederentdeckung des gemeinsamen österrei-
chisch-tschechischen Kulturraumes stehen im Mittelpunkt. 
www.festivalretz.at 

8.–24. 7. 2022 
ZNAIM – Musikfestival Znaim 
Das internationale Fest der Meistermusik und des Spitzen-
weins mit dem Untertitel „Festival als auch Wein“ sucht jeden 
Sommer verschiedene Teile von Znaim und seiner Umgebung 
auf. Freuen Sie sich auf Musik- und Opernstars, Konzerte 
junger Talente, ein romantisches Kerzenlichtkonzert, eine 
musikalische Matinee im Nationalpark Thayatal, Musik auf 
den Straßen oder eine Orgeltour durch mehrere Kirchen in 
der Region Znaim. Außerdem gibt es ein Schlemmerfest auf 
der Burg, einen Sommelierkurs für die Öffentlichkeit, ein 
spezielles Festspielmenü und eine limitierte Festweinedition, 

WAS SIE HEUER AUF KEINEN FALL 
VERSÄUMEN SOLLTEN IN DER 
ZNAIMER REGION UND THAYATAL 
& IM NÖRDLICHEN WEINVIERTEL

ganzjährig 2022 
WEINVIERTEL – Radlerpicknick 
Stärken Sie sich nach einer Radtour durchs Weinviertel mit 
regionalen und saisonalen Köstlichkeiten, die in einem leicht 
montierbaren Fahrradkorb verstaut sind. Neben der klassi-
schen Variante steht auch eine vegetarische Version zur Ver-
fügung. Erweiterbar um einen Kinderrucksack. Erhältlich ist 
das Weinviertler Radlerpicknick bei teilnehmenden Wirten, 
Heurigenbetrieben, Beherbergern und Rad-Verleihstellen. 
Bestellen Sie Ihr Picknick mindestens 24 Stunden vorher. 
Sie können das Radlerpicknick auch als Gutschein schenken. 
www.weinviertel.at/radlerpicknick 

ganzjährig 2022 
WEINVIERTEL – Weinviertler Picknick
Mit einem Picknickkorb zu den schönsten Plätzen im Weinviertel 
– in Kellergassen, in Weingärten oder an Plätze mit wunderbarer 
Aussicht. Momente, in denen die Zeit still steht. Weil ausgiebig 
geplaudert wird. Weil der Picknickkorb voller Überraschungen 

steckt. Und weil regionale Schmankerl und Weine im Grünen 
besonders gut schmecken. Erhältlich ist der Picknickkorb für  
2 Personen oder für eine Familie bei ausgewählten Wirten der 
Region wahlweise als klassische oder prickelnde Version. Mit dem 
Picknick-Gutschein können Sie das Picknick auch verschenken. 
www.weinviertel.at/picknick-im-weinviertel 

seit April 2022 
UHERČICE – Schloss-Neueröffnung 
Nach mehreren Jahren des Umbaus öffnet in diesem Jahr das 
Schloss Uherčice – einer der größten Schlosskomplexe in Mäh-
ren, der den Spitznamen „Lehrbuch der Stile“ trägt – wieder 
seine Pforten. Früher war es ein beliebter Zwischenstopp des 
Adels auf dem Weg von Prag nach Wien. Während des Sozialis-
mus war es jedoch so zerstört, dass ihm der Abriss drohte ... In 

diesem Jahr präsentiert sich der gesamte nördliche Schlossflügel 
mit der gräflichen Suite und dem wunderschönen Festsaal in 
neuer Schönheit. Auch die Salla Terrena mit Aussicht, Arkaden-
gänge und Höfe, Treppen und Ställe wurden instandgesetzt. Im 
Rosengarten erfüllt der ursprüngliche Brunnen wieder seinen 
Zweck und im angrenzenden Waldpark findet der Besucher eine 
restaurierte romantische Ruine. Es ist der älteste steinerne Aus-
sichtsturm in Mähren und der zweitälteste in der Tschechischen 
Republik. www.zamek-uhercice.cz 

seit April 2022 
ZNAIM – Zentrum Louka und Klosterbruck  
(Loucký klášter) 
Im ältesten Teil des Klosters Loucký in Znaim, der Alten Schule, 
wird in diesem Jahr das neue Sozialzentrum Louka eröffnet. Neben 
Tagungs- und Workshop-Räumen entstand hier ein Lapidarium 
voller Steinschätze sowie eine neue Touristeninformation, die 
unter anderem Führungen durch die benachbarte Kirche des  
Hl. Wenzel mit wertvoller romanischer Krypta anbietet. Im Areal 
des monumentalen Barockklosters Loucký werden seit April 
kommentierte Führungen, angeboten von der Weingesellschaft 
Znovín Znojmo, um einen einzigartigen Eintrag in das tschechische 
Buch der Rekorde erweitert. Es handelt sich um das komplette sla-
wische Epos des Jugendstilmalers Alfons Mucha in Form von groß-

formatigen Puzzleteilen. Von Mai bis September können Sie auch 
in die Fantasie von Kindern eintauchen und Teil des Trnka-Gartens 
werden. Das Multimedia-Projekt belebt die Arbeiten des Künstlers 
Jiří Trnka und bietet Kindern und Erwachsenen eine unkonven-
tionelle und spielerische Begegnung an der Grenze zwischen 
interaktiver Ausstellung, Theateraufführung und Animationsfilm. 
www.znojemskabeseda.cz, www.znovin.cz 

ab Sommer 2022
MÄHRISCH KRUMAU – Rekonstruktion der Burg 
und des Slawischen Epos 
Das berühmte Werk „Slawisches Epos“ von Alfons Mucha 
(Original) kann auf der Burg in Mährisch Krumau besichtigt 
werden. Insgesamt 20 großformatige Leinwände stellen 
die Geschichte der slawischen Völker und die wichtigsten 
historischen Meilensteine dar. Das weltberühmte Werk ist 
ganzjährig in den rekonstruierten Schlosssälen zu sehen, die 
in diesem Sommer den instandgesetzten südlichen Schloss-
flügel mit dem dominanten Turm ergänzen. Von dort eröff-
net sich den Besuchern ein einzigartiger Aussichtspunkt, 
darunter ein neues touristisches Informationszentrum mit 
modernen Besuchereinrichtungen und Schätzen, die beim 
Umbau des Renaissanceschlosses entdeckt wurden. 
www.mucha-epopej.cz 

ZNAIMER REGION – Region auch voller Wein 
Der Wein schmeckt am besten dort, wo er gewachsen und gereift 
ist. Die malerischen Kellergassen nahe der Weinberge werden im 
Laufe des Jahres durch zahlreiche Weinveranstaltungen lebendig, 
und Weinkeller mit ihren unterschiedlichsten Pressen laden zur 
Weinprobe, ebenso wie Volksmusik und regionale Gastronomie.
3.–4. 6. 2022 ŠATOV – Tage der offenen Kellertüren 
www.vinarisatov.cz
4. 6. 2022 HORNÍ DUNAJOVICE – Offene Weinkeller 
www.facebook.com/HorniDunajovice 
18. 6. 2022 CHVALOVICE – Offene Weinkeller
www.vinarichvalovice.cz
25. 6.2022 DAMNICE – Kellergasse 
www.facebook.com/vinarsky.spolek.damnice
25. 6. 2022 ZNAIM-KONICE und POPICE – Offene 
Weinkeller
www.facebook.com/Spolek-vinaru-Konice-a-Popice
2. 7. 2022 HNANICE – Offene Weinkeller
www.facebook.com/obecHnanice
16. 7. 2022 SLUP – Spaziergang entlang der Zulber 
Weinkeller  www.facebook.com/skupina.vinaru.slup.z.s 
23. 7. 2022 BOŽICE – Offene Weinkeller
www.facebook.com/dbv.bozice
23. 7. 2022 JEVIŠOVICE – Schlossweinromantik
www.jevisovice.cz
30. 7. 2022 HNANICE – Offene Weinkeller unter 
Sternen www.facebook.com/obecHnanice
6. 8. 2022 JAROSLAVICE – Tag der offenen 
Weinkeller www.jaroslavictivinari.cz 
13. 8. 2022 HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – 
Laurentius Keller-Wanderung 
www.facebook.com/vinarihrusovany 
20. 8. 2022 ŠATOV – Wanderung durch die 
Weinberge www.vinarisatov.cz 
26.–27. 8. 2022 VRBOVEC – Kirchweih-Verkostung 
und Sommernacht in den Weinbergen
www.cechvrbovec.cz 
3. 9. 2022 NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE – Taufe des 
Šaldorfer Kravák-Weines www.saldorfske-sklepy.cz 

17. 9. 2022 MÄHRISCH KRUMAU – Krumauer Sturm-
Weinlesefest www.krumlovskeburcakobrani.cz 
17. 9. 2022 ZNAIM und Umgebung – Tour de Sturm 
entlang der Weinstraßen der Region Znaim
www.znovin.cz/tour-de-burcak
23.–24. 9. 2022 ZNAIM – Sturmfest www.znovin.cz 
29. 10. 2022 VRBOVEC – Vrbovecer Weinlesefest 
mit Einwinterung der „Weinbeer-Goas“
www.cechvrbovec.cz

November 2022 – Feierlichkeiten anlässlichen des 
hl. Martintages 
Jedes Jahr rund um das Fest des hl. Martin (11. 11.) finden 
Feierlichkeiten im Zusammenhang mit der Verkostung der 
ersten jungen Weine und speziellen Gänsemenüs statt. Sie 
finden zum Beispiel in Znaim, Božice, Damnice, Dyjákovice, 
Hnanice, Horní Dunajovice, Chvalovice, Jaroslavice, Morašice, 
Nový Šaldorf-Sedlešovice, Šatov und Vranov nad Dyjí oder 
Znaim-Popice statt.

Dezember 2022 – Weinsegnung 
Die traditionelle Verkostung junger Weine verbunden mit 
ihrer Segnung steht in den letzten Tagen des Jahres auf dem 
Programm, zum Beispiel in Bohutice, Božice, Jaroslavice und 
anderen Winzerdörfern in der Region Znaim.

Jedes Jahr sorgen lokale Winzer in mehreren renommierten 
Winzerdörfern in der Region Znaim dafür, dass jeder Passant 
die Möglichkeit hat, die lokalen Weine zu probieren. In der 
Regel wechseln sie sich daher von Mai bis Oktober in ihren 
Kellergassen ab, damit immer mindestens ein Keller offen 
hat. Die „Winzerwochen“ finden in Nový Šaldorf statt, wo 
sie jeden Tag der Woche geöffnet haben, einen „Winter-Be-
reitschaftsdienst“ haben auch die Winzer in Šatov die ganze 
Woche über. In Vrbovec wird man am Wochenende nicht 
„am Trockenen sitzen gelassen“. Die Keller, in denen gerade 
geöffnet ist, sind durch ein gelbes Rad, das an der Tür lehnt, 
gekennzeichnet. www.saldorfske-sklepy.cz, 
www.vinarisatov.cz, www.cechvrbovec.cz 

8.–9. 10. 2022 
PULKAU – Oftalesn (Weinwandern in Pulkau) 
Erkunden Sie die reizvolle Weingarten-Landschaft des Retzer 
Landes bei einer Wanderung am Fuße des Manhartsberges: 
Naschen spätreifer Trauben am Wegesrand, Weinverkostung, 
regionale Schmankerl. www.retzer-land.at

29.–30. 10. 2022 
RETZER LAND – Kürbisfest 
Originelle Kürbisskulpturen und Spezialitäten erwarten Sie 
zum größten Fest in der Genussregion Retzer Land, dieses Jahr 
in Obermarkersdorf und am Samstag, 29. Oktober auch in der 
Maulavern-Kellergasse in Zellerndorf. 
www.kuerbisfest.at 

26.–27. 11. 2022 
POYSDORF – Christkindlmarkt 
Der Christkindlmarkt findet im Freigelände der Wein + Trau-
benwelt statt und bietet regionale Schmankerln, wunderschö-
nes Kunsthandwerk und ein musikalisches Rahmenprogramm. 
Alles dreht sich rund ums Christkind. www.vinoversum.at 

27. 11.–22. 12. 2022 
ZNAIM – Znaimer Advent 
Einzigartige Atmosphäre, weihnachtlich geschmückte 
Denkmäler und festlich beleuchtete Stadtzentren mit traditi-
onellem Jahrmarkt. Erleben Sie die zauberhafte Weihnachts-

stimmung zum Beispiel beim Znaimer Advent. 
www.znojemskabeseda.cz 

3.–4. 12. 2022 
RETZ – Advent „drüber & drunter“ 
Für Christkindln und Weihnachtsengerl empfiehlt sich der 
Advent drüber (am Retzer Hauptplatz) und drunter (in Teilen 
des Retzer Erlebniskellers) mit gemütlichen Punsch- und 
Maroniständen, großem Lagerfeuer, Geschenkboutique, tra-
ditionellen Köstlichkeiten, weihnachtlichem Turmblasen und 
vielem mehr. www.advent-in-retz.at 

3.–4. und 10.–11. 12. 2022 
HADRES – Adventmarkt 
Advent in der längsten, baulich geschlossenen Kellertrift Öster-
reichs am zweiten und dritten Adventwochenende. Hier erwar-
ten Sie handgefertigte Arbeiten und Naturprodukte, Klöppeln, 
altes Kunstwerk, hausgemachtes aus Küche und Keller sowie 
individuelle Geschenke von Künstlern. www.hadres.at 

10.–11. 12. 2022 
BÍTOV – Adventsführungen auf der 
mittelalterlichen Burg 
Die Führungen zeigen die festlich geschmückten Innenräume, 
wie sie von den ursprünglichen Schlossbesitzern zelebriert 
wurden. Und zum Abschluss können Sie die Köstlichkeiten der 
Schlossküche verkosten. www.hrad-bitov.cz 

Kofinanziert aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

deren Verkostungen alle Konzerte begleiten. Das Hauptthema 
2022: Heimkehr und unsere Engel. www.hudbaznojmo.cz 

15.–17. 7. 2022 
MIROSLAV – Marillenfest mit Jahrmarkt 
beim Hl. Florian 
Marillenspezialitäten und -wettbewerbe, Weinverkostun-
gen, eine Schau von Traktor-Oldtimern, eine historische 
Schlacht und Parade, bei der Prinzessin Miroslava vom 
Schwarzen Ritter begleitet wird. Ebenso eine „farbige Gasse“ 
mit Kinderprogramm, Führungen durch Schloss Miroslav, 
Kunsthandwerksmärkte, Feuerwehrwettbewerbe, Flug von 
Ultraleichtflugzeugen, Konzerte u.v.m. All dies in dem Jahr, 
in dem die Stadt Miroslav 800 Jahre seit seiner ersten schrift-
lichen Erwähnung feiert. www.miroslavskakultura.cz 

23. 7. 2022 
CORNŠTEJN – Jahrmarkt auf Cornštejn 
Ganztägiger Jahrmarkt mit Vorführungen alter Handwerke 
und reichhaltigem Begleitprogramm für Jung und Alt in der 
Ruine einer mittelalterlichen Burg oberhalb des Vranov Stau-
sees. www.muzeumznojmo.cz 

29.–30. 7. 2022 
VRANOV STRAND – Staumdamm Fest 
Ein Fest für die ganze Familie am sonnigen Strand von Vranov. 
Neben musikalischen Darbietungen bekannter Bands erwar-
tet Sie ein Wochenende voller Aktivitäten und Erlebnisse. 
Theater, Werkstätten, Trommeln, Workshops, Treffen mit 
Bands, aber vor allem Strand, Schwimmen, Wassersport und 
Wasserspaß an der „Mährischen Adria“. 
www.vranovska-plaz.cz 

5. 8. 2022 
ZNAIM – Gurkenfest 
Eine Erinnerung an die jahrhundertealte Tradition des 
Gurkenanbaus in der Region Znaim – Kulturprogramm, ein 
Gurken- und Bauernmarkt, Traktorfahrten, Wettbewerbe für 
die Öffentlichkeit und für die Produzenten eingelegter Gurken, 
Kinderprogramme und eine kulinarische Show. 
www.znojemskabeseda.cz 

7. 8. 2022 
WEINVIERTEL – Sommer Genusstour 
Entdecken Sie ausgewählte Weinviertler Betriebe im Rahmen 
der Sommer Genusstour am 7. August 2022 von 10 bis 19 Uhr. 
Alle 2 Stunden führen Sie die Produzenten kostenlos durch 
ihre Betriebe. Verkostungen und Einkauf sind während der 
gesamten Öffnungszeit möglich. 
www.weinviertel.at/genusstour-sommer 

13.–14. 8. 2022 
BÍTOV – Burg-Jahrmarkt 
Traditionelle Veranstaltung auf Burg Bítov mit historischem 
Handwerksmarkt, Komödianten und Gauklern sowie einer 
kirchlichen Wallfahrt vom Burgbrunnen zur Versöhnungsma-
donna aus dem Jahre 1346 in der Burgkapelle. 
www.hrad-bitov.cz 

13.–15. 8. 2022
LAA AN DER THAYA – Zwiebelfest
Viel Sonne, Wärme, optimale Ackerböden, Regen und die 
nötige Zeit zur Reifung bringen das einzigartige Aroma der 
Laaer Zwiebel zur Geltung. Landwirte, Direktvermarkter, 
Winzer und die lokale Gastronomie bieten ihre Spezialitäten 
an. Dazu erwartet Sie regionale Blasmusik und Top-Unter-
haltung bis spät in die Nacht. https://veranstaltungen.
weinviertel.at/9168/zwiebelfest

18.–20. 8. 2022 
MÄHRISCH KRUMAU – Rock Castle 
Open-Air-Festival mit Rock und Heavy Metal Musik, bei dem 
sich im Unteren Schlosspark drei Tage lang die klangvollsten 
Namen der tschechischen und ausländischen „harten“ Szene 
abwechseln werden. Eine der größten Veranstaltungen dieses 
Genres in Südmähren. www.rockcastle.cz 

20.–21. 8. 2022 
HAUGSDORF – Wein & Kunst (Kellergassenfest) 
An diesem Wochenende ist die Haugsdorfer Kellertrift 
Treffpunkt für Kunst- und Weinliebhaber, die Kellergasse 
wird zur Bühne. Presshäuser und Kellerröhren sind Kulisse 
für Ausstellungen und Lesungen. Eintritt frei. 
www.kunstundwein.at 

2.–4. 9. 2022 
RÖSCHITZ – Winzerfest 
Freitag Brauchtumsabend im Steinbruch. Am Samstag 
& Sonntag können Sie in malerischen Innenhöfen Weine 
verkosten und regionale Speisen genießen. Winzerhöfe mit 
Mittagstisch und Gastronomiebetriebe haben am Sonntag 
bereits ab 11.30 Uhr geöffnet, alle anderen ab 14 Uhr. 
www.dieroeschitzerwinzer.at 

3. 9. 2022 
SLUP – Brot-Festlichkeiten 
Aufführung von Folklore-Ensembles bei der Renaissan-
ce-Wassermühle. Reiches Kulturprogramm, Jahrmarkt mit 
Kunsthandwerk-Vorführungen und frischem Gebäck, Aus-
stellung historischer landwirtschaftlicher und militärischer 
Geräte, Wein- und Sturm-Verkostungen, Kinderprogramm 
und eine gesungene Hl. Messe. Der Shuttle-Service von / nach 
Znaim wird mit historischen Bussen aus den Sammlungen des 
Technischen Museums in Brünn gewährleistet, dank derer die 
Wassermühle für die Öffentlichkeit zugänglich ist und sich mit 
ihren 4 Mühlrädern noch mit altem Antrieb dreht. 
www.slup.cz/slavnostichleba 

8.–11. 9. 2022 
POYSDORF – Poysdorfer Winzerfest 
4 Tage lang sorgen Winzer und Weinbauvereine aus der Region 
mit ihren ausgezeichneten Weinen für genussvolle Stunden. 
Blaskapellen und Musikgruppen bieten tolle Stimmung in der 
Kellergstetten. Höhepunkt ist der traditionelle Winzerfestum-
zug am Sonntag. www.vinoversum.at 

9.–11. 9. 2022 
ZNAIM – Znaimer historische Weinlese 
Ein großartiges Geschichts- und Weinfest im Zentrum von 
Znaim, das an die Zeit von König Johann von Luxemburg er-
innert, eine der größten und ältesten Veranstaltungen dieser 
Art in der Tschechischen Republik. Ein kostümierter Umzug 
mit Pferden, Ritterturnieren, einem historischen Markt mit 
Handwerksvorführungen, ein Militärlager, eine Armengasse 
und ein reichhaltiges Kulturprogramm auf 13 verschiedenen 
Bühnen. Bei buchstäblich jedem Schritt gibt es Wein- und 
Sturm-Verkostungen, eine riesige Kinderzone und ein ab-
schließendes Feuerwerk. www.znojemskevinobrani.cz 

16.–18. 9. 2022
FALKENSTEIN – Wein-Kunst-Kultur (Kellergassenfest)
Erleben Sie die Kellergasse am Freitag ab 19 Uhr bei Kerzen-
schein. Samstag und Sonntag ab 12 Uhr steht jeder Weinkeller 
unter einem eigenen kulinarischen Motto. Musik- und Ge-
sangsgruppen aus nah und fern ziehen durch die Kellergasse, 
lernen Sie Falkenstein zudem bei einer Traktorrundfahrt von 
seiner schönsten Seite kennen. www.falkenflug.at 

23.–25. 9. 2022 
RETZ – Retzer Weinlesefest 
Das traditionelle Winzerfest mit Hauermarkt und Musikdar-
bietungen am Retzer Hauptplatz. Höhepunkt am Sonntag: 
Gratisweinbrunnen, Winzerumzug, Riesenfeuerwerk. 
www.retzer-weinlesefest.at 


