2022

PUTOVÁNÍ

VYDÁVÁ ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. K PŘÍLEŽITOSTI XX. PUTOVÁNÍ PO VINICÍCH ZNOJEMSKA

XX. Putování po vinicích Znojemska
Otevírací doba na ochutnávkovém
stánku Šobes v době „Putování
po vinicích Znojemska“

Praha
Znojmo

Loucký klášter

Staré vinice

Šobes
U kapličky
Fládnická

U Chlupa

Pěchotní srub
Zahrada
RAKOUSKO
Peklo

Načeratický kopec

Znovín – sídlo
Vídeň

Letos jsme pro vás připravili návštěvu zajímavých míst jižní a jihovýchodní
části Znojemské vinařské podoblasti.

1. O
 bec Havraníky
viniční trať Staré vinice

známá viniční trať ležící na okraji
Národního parku Podyjí

2. Obec Šatov
pěchotní srub Zahrada

malá exkurze do nedávné minulosti

3. Obec Šatov, viniční trať Peklo

terasovitá vinice ve tvaru „pekelného
kotle“ s nově otevřeným degustačním
stánkem

4. O
 bec Strachotice
viniční trať Dívčí vrch

9.00–18.00 hod.
9.00–18.00 hod.
9.00–18.00 hod.
9.00–18.00 hod.
9.00–18.00 hod.
9.00–18.00 hod.
9.00–18.00 hod.
9.00–18.00 hod.
9.00–18.00 hod.

Na vinici

Knížecí vrch
Heiliger Stein
obětní keltský kámen

Brno

Pátek
13. 5. 2022
Sobota
14. 5. 2022
Neděle
15. 5. 2022
Pátek
20. 5. 2022
Sobota
21. 5. 2022
Neděle
22. 5. 2022
Sobota
28. 5. 2022
Neděle
29. 5. 2022
Od 1. 6. 2022 otevřeno
denně Po–Ne

nádherně klenutý terén znovínské vinice
připomínající křivky dívčího těla

Program:
• 13.00 odjezd autobusů z nástupních
míst
• 13.00–17.30 prohlídka viničních tratí
ve Znojemské vinařské podoblasti
s výkladem a ochutnávkou vín
• 17.30–19.15 odpočinek a individuální
večeře v hotelích a penzionech
• 19.30–20.30 řízená ochutnávka vín
v Louckém klášteře ve Znojmě
• 20.30–22.30 individuální ochutnávka
vybraných vín ve štukových sálech,
Návštěvnickém centru a ve sklepě
s posezením, cimbálová muzika
• 21.30, 22.00 a 22.30 rozvoz autobusy
do hotelů a penzionů

Dívčí vrch

Loucký klášter ve Znojmě, chodba
u obrazové galerie v 1. patře nalevo
MIMOŘÁDNÁ POCHŮZKOVÁ
OCHUTNÁVKA
TŘÍ STARŠÍCH, JIŽ DŘÍVE
NA JARNÍCH PUTOVÁNÍCH
VYDRAŽENÝCH
AUKČNÍCH VÍN.

20.45–21.30 hod.
Dnes jsou tato vína v optimální
chuťové zralosti. Aukční vína dle
dražebních pravidel nelze prodávat.
Starší, neaukční, velmi podobná vína
také v optimální chuťové zralosti,
si za příznivé ceny můžete zakoupit
přímo v prodejně lahvových vín
v Louckém klášteře ve Znojmě.

Viniční tratě a místa, která v rámci putování navštívíme
Viniční trať Staré vinice
vinařská obec Havraníky

Viniční trať Staré vinice patří do katastru vinařské obce Havraníky. Celková
výměra je 80,3 ha. Nadmořská výška 276–
312 m. Je situována jižně až jihovýchodně.
Od severozápadu je chráněna lesy českého
masívu Národního parku Podyjí a Havranickým vřesovištěm. Od jihovýchodu je
oddělena cestou Znojmo–Retz. Ve spodní
části se nachází sprašové půdy, horní část
je písčito-hlinitá ze zvětralin Dyjského
masívu.
Název Staré vinice svědčí o tom, že vinohrady zde byly již od dávných dob. Vinice
byla v roce 2003 a 2004 v rozsahu 30 ha
nově osázena. Nachází se zde zejména
odrůdy Rulandské modré, Zweigeltrebe,
Müller Thurgau, nebo Veltlínské zelené.
Pěstují se zde však i netradiční odrůdy jako
Chenin Blanc, Viognier, Muškát žlutý nebo
Sauvignon šedý.
V těsném sousedství se nacházejí další
pozoruhodná místa . Jedním z nich je
poutní kaple, kde se roku 1680 stal zázrak.
Víc než polovinu obyvatel Popic tehdy zachvátila morová epidemie. K božím mukám
se vypravilo orodující procesí – a morová
rána ustala tak náhle, jako začala. Místo
je od té doby považováno za posvátné a Popičtí zde v letech 1815–1816 postavili na památku kapli Panny Marie Bolestné.

Viniční trať Dívčí vrch
vinařská obec Strachotice

Dívčí vrch se nachá zí pod Znojmem
v blízkosti rakouských hranic. Ze Znojma
k viniční trati se lze dopravit přes obce
Vrbovec nebo Dyjákovičky anebo Hnízdo.
Vinice se nachází v komplexu vinic u viničních tratí Šác a Lampelberg. A aby to
nebylo tak jednoduché, část viniční tratě
patří do katastru vinařských obcí Slup
a část do Strachotic.

Obě vesničky mají starou vinařskou
historii. Slup (ve středověku zvaná Čule)
je známá národní technickou památkou
– vodním mlýnem a již 700 let star ým
mlýnským náhonem, pokračující sem ze
sousedních Strachotic a Micmanic.
V roce 1392 pů sobi l ve Slupi fa r á ř
mistr Ja n ze Štěkna, předchůdce Ja na
Husa. Ke Strachoticím patří i významná
přírodní památka Ječmeniště, která je
v těsné blízkosti právě viničních tratí
Lampelberg a Dívčí vrch. Jsou zde zbytky
teplomilných rostlin stepního charakter u, dá le vzácná ma nd loň nízká , a le
i kosatec nízký, třezalka ozdobná nebo
pampeliška pozdní.
Průměrné roční srážky na této vinici
jsou 529 mm, průměrná roční teplota je
9,1 °C, pH půdy 7,2, tedy slabě alkalická
jílovito-hlinitá půda. Nadmořská výška
212–236 metrů nad mořem, svažitost 3–8 %,
převažující expozice – jižní. Geologický
původ – jemné křemenné písky a štěrkopísky Karpatské předhlubně. Nyní je zde
vysázeno 52 ha vinic. Hlavní odrůdy této
vysoce kvalitní a nádherné viniční tratě
jsou Ryzlink rýnský, Chardonnay, Rulandské modré a Cabernet Sauvignon. Dále jsou
zde vysázeny odrůdy Sauvignon, Tramín
červený a Rulandské šedé.

Viniční trať Peklo
vinařská obec Šatov

Nachází se téměř na státní hranici mezi
Českou republikou a R akouskem jižně
od Šatova. Peklo je orientované jižním směrem a má tvar kotle, podkovy, sedla nebo
také amfiteátru. Svahy jsou strmé a spodní
vinice leží v mírné prohlubni. Tato viniční
trať je jedna z nejlepších na Znojemsku.
První zmínky o vinici v této oblasti se objevují již v 15. století, v té době však byly
svahy velmi příkré a až v 19. stol. se začaly
vytvářet terasy.
Název Peklo byl nejspíše odvozen od nedalekého Šibeničního vrchu, kde od roku
1497 až do poloviny 18. stol. stála šibenice
a konaly se zde popravy. Druhou variantou
vzniku názvu je, že hrozny, které jsou pěstovány v prohlubni, bývají někdy natolik
vystaveny slunečnímu žáru, že jsou doslova
jako v pekle.
Nejvíce se zde pěstuje odrůda Müller
Thurgau, ze které se v yrábí víno, které
má své t ypické aromatické vlastnosti.
„Müllerka z Pekla“ je známým pojmem.
Dále se zde nachází odrůdy Neuburské,

Tramín červený a v neposlední řadě také
odrůda Modrý Janek.

Šibeniční vrch
Vyvýšený kopec, který leží nad viniční
tratí Peklo, téměř na hranici s Rakouskem
v nadmořské výšce 283 m. Od konce 15.
stol. do 18. stol zde byla šibenice. Od roku
1497 měl Šatov právo soudní a hrdelní,
které jim udělil Vladislav II. Jagelonský.
Šatovští vedli spor s obyvateli vedlejší vesnice Unterretzbach, která leží v Rakousku,
komu vlastně vrch patří, protože povodeň
odnesla hra nici. Na konec přímo císa ř
potvrdil šatovským, že náleží jim. Často
pak říkali: „Šibenice patří nám a našim
dětem.“ A ani když je sousedé prosili, zda
by jim šibenici na vykonání trestu půjčili,
nevyhověli jim.
Šibenice byla dvousloupcová. Pilíře se
zachovaly až do 20. stol., v té době taky
mezi nimi stála pohraniční bouda na hlídání hranice. Po provedení archeologických
průzkumů nebyly nalezeny žádné lidské
ostatky, kromě jedné kosti.

Pověsti o Šatově
O názvu obce
Po roce 1918 byl německý název obce
Schattau přeložen do češtiny jako Šatov.
A le ja ký je původ tohoto slova? To se
přesně neví. Někdo říká, že obec pojmenoval správce různých úřadů na Moravě
z rodu Berků, na počest manželky Vratislava Svatavy (tedy německy Schattau).
Da l ší va r i a ntou je i prost é odvoz en í
od jména Šat.
Ke vzniku názvu se pojí i jedna pověst:
Kdysi bý va la v blízkosti tohoto místa
obec Unšovice, která se prý propadla celá
do země kvůli tomu, že byla spláchnuta
povodní. Z celé vesnice zůstala nad zemí
jen věž kostela. Lidé z okolí se dozvěděli
o této pohromě tak, že slyšeli bít zvony.
Přispěchali na pomoc a viděli vepře, jak
ta há za la no od z vonu a rozeznívá jej.
Lidem bylo smutno a jedna žena si povzdechla: „Schad’ um die Au“. neboli: „Škoda
toho luhu“. A poté stažením těchto slov
vznikl název Schattau.
O prasečí studánce
Poté, co zanikla obec Unšovice, kterou
spláchla povodeň, si postavili obyvatelé
nové sídlo Šatov a na původním místě
u d ě l a l i p a st v u pr o k r áv y a pr a s a t a .
Jednou vepř ryl do půdy a objevil zvon
z původního kostela. Pastýř zvon vykopal
a pověsil jej na kostelní věž v Šatově, kde
visel po mnoho let. Později zvon ve Znojmě přetavili, protože se svým zvukem nehodil k ostatním zvonům. Na místě, kde
vepř zvon objevil, začal vyvěrat pramen.
Tento pramen byl pojmenován Prasečí
studá nka a d louhou dobu posky tova l
vodu pro osvěžení všech, kteří pracovali
na onom poli.

Areál československého opevnění
v Šatově pěchotní srub MJ–S 3
„Zahrada“

Areál československého opevnění v Šatově s pěchotním srubem
MJ–S 3 Zahrada se nachází na jižním okraji městyse Šatov. Veřejnosti přístupný objekt stálého těžkého opevnění je unikátní svým
plánovaným využitím československou armádou po druhé světové
válce při předpokládaném vypuknutí tzv. studené války.
Stavba srubu začala 15. 6. 1938 a betonáž proběhla ve dnech
22. až 30. 8. 1938. Do září roku 1938 se srub nepodařilo stavebně
dokončit. Po druhé světové válce armáda objekt stavebně dokončila. Od roku 1960 se stal novou zbraní srubu, upravený tankový
kanón ráže 85 mm vz. 44 ze středního tanku T-34/85 (zaveden jako
pevnostní kanón PvK vz. 44/59, který byl vyroben v počtu 20 ks).
Armáda objekt využívala až do konce roku 1999.
Rekonstruovaný srub je uveden do podoby z osmdesátých let 20.
století. Ve srubu je instalována pevnostní výzbroj – dva pevnostní
kanóny, těžké a lehké kulomety a další důležitá výbava. V blízkosti
srubu se nachází také 9 m vysoká strážní věž Pohraniční stráže, replika domku pro celní stráž a pasovou kontrolu z roku 1938 a prvky
protitankových překážek. V roce 2016 přibyly do venkovní expozice
závora Ippen, která sloužila v 30. letech 20. století k zamezení postupu nepřítele po silnicích a cestách a replika hraničního orientačního sloupu. Tyto sloupy v období první republiky vyznačovaly státní
hranici Československé republiky.
Otevírací doba: duben, květen a říjen: sobota a neděle a státní svátky
9.00–17.00, prohlídky v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
(12.00–13.00 polední přestávka) poslední prohlídka v 16.00 hod.! Návštěvu mimo stanovené dny v uvedených měsících lze pro skupiny nad 10
osob objednat u správce. Červen, červenec, srpen a září: úterý–neděle
9.00–17.00, prohlídky v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
(12.00–13.00 polední přestávka) poslední prohlídka v 16.00 hod.!
U průvodce je možno zakoupit „Pevnostní víno“ z produkce Znovínu Znojmo, a.s.
Provozovatel: Technické muzeum v Brně, tel.: 602 438 637,
www.technicalmuseum.cz, satovsrub@technicalmuseum.cz

POZVÁNKA NA AKCI
Technické muzeum v Brně připravuje na sobotu
11. června v době od 10 do 17 hod. speciální
vojensko-historický program s názvem
Byla vojna, byla…
V rámci celodenního programu můžete nahlédnout hluboko
do historie a připomenout si významné vojenské události, které
tvořily dějiny našich zemí. Představeny budou vybrané armády,
výzbroj i bitvy od gotiky až po současnost. Během dne budou připraveny stanoviště s úkoly pro děti, která budou připravena pracovníky muzea ve spolupráci s dalšími spoluorganizátory.
Program doplní ukázka hasičské techniky Sboru dobrovolných
hasičů Šatov, výstava vojenské techniky ze sbírek Technického muzea v Brně. V určené časy se uskuteční prezentace Kynologického
klubu Nový Šaldorf s ukázkou výcviku služebních psů a také příslušníků Aktivních záloh Armády ČR.
Akce se koná ve spolupráci s kluby vojenské historie a dalšími
subjekty. Otevřeno: sobota: 9.00–17.00, neděle: 9.00–12.00,
13.00–17.00.

Heiliger Stein
obětní keltský kámen

Mísovitý mystický kámen na návrší nad Mitterretzbachem, téměř na bývalé hranici, je bývalým keltským kultovním a později
i poutním místem. Po svém uzdravení v roce 1647 zde nechala
Katharina Oberhammerinová, měšťanka z Retzu, postavit kapličku. Později byl postaven mariánský kostel, který však byl v roce
1785 zrušen a zbourán na základě císařského nařízení Josefa II.
Dnes je zde malá kaple a vyhlídková terasa z roku 1999 umožňující
panoramatický pohled do východní vinařské oblasti okolí Retzu,
Šatova a Hnanic. Podle fyzikálního měření se v místě protíná
několik silných geomantických zón. V blízkosti se nachází bývalý
turistický hraniční přechod.

Slovanská epopej z velkoformátového puzzle v Louckém klášteře ve Znojmě

Během Putování po vinicích v rámci večerního programu v Louckém klášteře si můžete od 20.45 do 21.30
Slovanskou epopej z puzzle prohlédnout.
Dvacet obrazů o velikosti v průměru 3 metry, které zobrazují celou Slovanskou epopej od Alfonse Muchy, si můžete prohlédnout v tzv.
„Dřevěném salonku“. Autorkou této výstavy je paní Anna Počarovská z Miroslavi.
Prohlídku Louckého kláštera je možné objednat v Návštěvnickém centru přímo v klášteře. Během prohlídky, která trvá přibližně dvě
hodiny, ochutnáte šest vzorků vín. Mimo jiné uvidíte také muzeum vinařství a bednářství, štukové sály, galerii „znovínský Louvre“, výstavu historických kolkovaných cihel ze Znojemska nebo expozici Železná opona.

NOVINKA

Světový šampion mezi růžovými
polosuchými víny pochází ze Znovínu!
Př íznačně s pr vními teplý m i d ny ja ko před z věst í bl ížící se r ů žové sezóny proběhl
v e š p a n ě l s k é m Va l l a d o l i d u
2. ročn ík soutěže Concours
Mondial de Bruxelles Rosé Wine
Session, věnovaný výhradně růžovým vínům. Concours Mondial
de Bruxelles Rosé Wine Session je
součástí jedné z největších a nejpresti žnějších meziná rod ních
soutěží vín Concours Mondial de
Bruxelles.
V konkurenci 1170 vín z celého
s vět a s e ne jú sp ě š n ě j š í m mo ravským zástupcem na soutěži
stalo vinařství Znovín Znojmo.
Světovým šampionem mezi růžovými polosuchými víny se stalo
Rulandské modré rosé 2017, πnot
3,14, pozdní sběr, šarže 7397!
Tot o v í no m á me k d i s p oz ic i
a můžete si ho zakoupit jak na
e-shopu, tak na našich prodejnách.
Titul šampiona polosuchých vín
získal představitel řady kulatých
pinotů, která vznikla ve spolupráci Znovínu Znojmo a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy v Praze.
„Př i v ýrobě těchto vín vždy
propojujeme a zúročujeme ušlechtilost a potenciál starobylé odrůdy
Rulandské modré, možnosti špičkové
technologie, která nám umožňuje chladit
surovinu na 3,14 °C, luxusní moderní
skleněný uzávěr, který zajišťuje dlouholeté zachování svěžesti a charakteru vína,
a samozřejmě cit a um našich vinařů,”
přiblížil s radostí oceněné víno Ing. Karel
Matula, výrobní ředitel Znovínu Znojmo.
Zlatou medaili získala další dvě znovínská vína, a to Cabernet Sauvignon
rosé 2019, jakostní, šarže: 9377 (je v pro-

deji) a Znovín De Lux Brut 2013 (není
v prodeji). Na stříbrnou medaili dosáhl
i Cabernet Sauvignon rosé 2019, pozdní
sběr, šarže 9375 (není v prodeji, ale lze jej
zakoupit v Salonu vín ČR).
Toto ocenění nám udělalo velkou radost,
která se ještě znásobila, když čtrnáct dní
po tomto úspěchu opět Rulandské modré
rosé 2017, πnot 3,14, pozdní sběr, šarže
7397 vybojovalo zlatou medaili na prestižní soutěži Vinalies Mondial du Rosé.

Páteční podvečery v Louckém klášteře
Zveme vás na páteční podvečery v Louckém klášteře ve Znojmě, kde vám během
řízené degustace představíme 10 vzorků
vín z naší nabídky. Program začne v 19.00
a bude probíhat na nádvoří kláštera.
V př ípadě nepř íznivého poča sí bude
ochutnávka přesunuta do vnitřních sálů.
Více informací naleznete na našem webu,
kde také bude probíhat přihlašovaní.
Zaregistrovat se také můžete na tel.:
515 266 620.
Degustace se budou konat v následujících
termínech:
• 1. 7. 2022
• 8. 7. 2022
• 15. 7. 2022
• 22. 7. 2022
• 29. 7. 2022
• 5. 8. 2022
• 12. 8. 2022

Znovín Znojmo,

znovinznojmo_official, www.znovin.cz

Některá významná ocenění
z posledního období
Rulandské modré 2017/7397, πnot ~ 3,14,
pozdní sběr, Uherčice, Kolby-Strossberg
•	Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“
– velkopavlovická podoblast
•	Šampion polosuchých vín a Velká zlatá medaile
na „CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES
ROSE 2022“, Španělsko
•	Zlatá medaile na „VINALIES MONDIAL DU ROSE
2022“, Francie
Cabernet Sauvignon rosé 2019/9377,
jakostní, Slup, Dívčí vrch
•	Zlatá medaile na „CONCOURS MONDIAL DE
BRUXELLES ROSE 2022“, Španělsko
•	Zlatá medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE“ 2022
Solaris 2021/1311,
výběr z hroznů, Starovice, Podhoří
•	Zlatá medaile na „BERLINER WINE TROPHY
2022“, Německo
Sauvignon 2020/0358, VOC Znojmo,
Havraníky, Staré vinice
•	Zlatá medaile na „LE MONDIAL DES VINS
BLANCS 2021“, Strasbourg, Francie
•	Zlatá medaile na „BERLINER WEIN TROPHY
2021“, Německo
•	Zlatá medaile na „PORTUGAL WINE TROPHY
2021“, Portugalsko
•	Stříbrná medaile na „CONCOURS MONDIAL
DU SAUVIGNON 2022“, Portugalsko
Tramín červený, 2017/7357,
výběr z cibéb, Strachotice, Dívčí vrch
•	Velká zlatá medaile na „BERLINER WEIN TROPHY
2021“, Německo
•	Zlatá medaile na „PORTUGAL WINE TROPHY
2021“, Portugalsko
•	Velká zlatá medaile na „TEXAS INTERNATIONAL
WINE COMPETITION 2021“, USA
•	Velká zlatá medaile na „SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2021“ USA
•	Velká zlatá medaile na „VINALIES
INTERNATIONALES 2022“, Paříž
Ryzlink vlašský 2020/0327,
pozdní sběr, Podmolí, Šobes
•	Stříbrná medaile na „SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2021“, USA
Tramín červený 2015/5075,
výběr z hroznů, Stošíkovice na Louce, U tří dubů
•	Zlatá medaile na „VINALIES INTERNATIONALES
2021“, Paříž
•	Absolutní šampion soutěže a Velká zlatá medaile
na „VINO BOJNICE 2021“, Slovensko
•	Zlatá medaile na „OENOFORUM 2021“, Lednice
•	Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ –
znojemská podoblast
•	Stříbrná medaile na „TEXAS INTERNATIONAL
WINE COMPETITION 2021“, USA
•	Stříbrná medaile na „SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2021“ USA
Rulandské modré, 2018/8406,
výběr z bobulí, Slup, Dívčí vrch
•	Velká zlatá medaile na „MICHELANGELO
INTERNATIONAL WINE AND SPIRITS
AWARDS 2021“ Kapské Město, Jihoafrická
republika
Ryzlink rýnský, 2019/9354,
výběr z hroznů, Stošíkovice na Louce, U tří dubů
•	Stříbrná medaile na „TEXAS INTERNATIONAL
WINE COMPETITION 2021“, USA
•	Stříbrná medaile na „SAN FRANCISCO
INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2021“
USA
•	Zlatá medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2022“
•	Vítěz kategorie a Zlatá medaile
na „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2022“
Müller Thurgau 2021/1310,
výběr z hroznů, Šatov, Peklo
•	Stříbrná medaile na „VINUM JUVENALE 2021“
Brno
•	Zlatá medaile na „VINAGORA 2022“, Maďarsko
Hibernal 2020/0348,
výběr z hroznů, Starovice-Podhoří
(bude uveden do prodeje)
•	Zlatá medaile na „VINAGORA 2022“, Maďarsko

