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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá možným rozvojem turistického programu společnosti 

Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově ve Velkopavlovické vinařské podoblasti.  

Pro splnění stanoveného cíle byla důležitá analýza vybrané společnosti s primárním 

zaměřením na turistické programy a aktivity společnosti. Analytická část vymezuje 

podstatné souvislosti pro tvorbu a realizaci nového turistického programu. Vlastní návrh 

rozvoje turistického programu v rámci vybraného regionu zahrnuje návrh vhodné 

turistické aktivity spojující víno a místní zajímavosti. Realizace tohoto záměru zajistí 

zvýšení konkurenceschopnosti a množství zákazníků dané společnosti v uvedené 

podoblasti.  

Klíčová slova 

Vinařství, víno, vinařský cestovní ruch, vinařský turistický program, vinařské 

podoblasti 

Abstract 

The diploma thesis deals with the possible development of a touristic program  

of Znovín Znojmo, a.s. company, based in Šatov in Velkopavlovická wine sub-region.  

There has been a deep examination of the chosen company done in order to analyze  

the company’s touristic programs and its activities. The analytical part defines  

the essential context for the development and implementation of the new touristic 

program. The actual proposal of the development of the touristic program in the chosen 

region includes a proposal of appropriate touristic activities connecting wine and local 

places of interest. The implementation of this project will ensure a better 

competitiveness and an increased number of customers of the company  

in the mentioned sub-region. 

Keywords 

Viniculture, wine, wine tourism, wine tourism program, wine sub-regions 
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Úvod 

Vinařství patří celosvětově mezi důležité a nejstarší odvětví jak v České republice,  

tak i v ostatních zemí světa. Důležitost vychází jak z pohledu výroby a prodeje vína,  

ale i z pohledu využitelnosti vinařství jako rozvíjející se odvětví cestovního ruchu. 

V České republice prochází vinařství v posledním období kvalitativním vývojem,  

který způsobuje zařazení českých vín mezi nejlepší vína Evropy.   

Na přelomu 20. a 21. století začal vývoj moravského vinařství směřovat k rozvoji 

vinařské turistiky, která měla dopad na kulturu konzumace vína i ekonomiku vinařského 

odvětví. V širším kontextu mezi milníky tohoto rozvoje lze zařadit období po roce 1995, 

kdy byl přijat nový Vinařský zákon. Mezi další významné mezníky ve vývoji vinařské 

turistiky řadíme vstup ČR do Evropské unie a vznik Vinařského fondu podporující 

vinařství v České republice.  

Spojení vína a turistiky začíná tvořit významnou část vinařského odvětví a stává  

se lákadlem pro mnoho zákazníků vinařských společností. Tento způsob turistiky  

se zaměřuje především na poznávání vinařské kultury ve spojení s pěší turistikou  

nebo cykloturistikou. Vinařské společnosti zaměřující se na tento způsob propagace 

využívají zajímavé turistické cíle v jejich produkční oblasti a přizpůsobují program  

pro individuální turistiku, ale i pro skupinové zájezdy.  

Jižní Morava se stává oblíbenou destinací pro výlety spojené s aktivitami souvisejícími 

s vinařstvím a nabízí široké možnosti pro vinařský cestovní ruch. Turisté se stále více 

zaměřují a vyhledávají aktivní spojení turistiky s poznáváním procesu výroby vína,  

jeho dělení, způsob skladování a degustaci.  

Současný vývoj vinařského cestovního ruchu přináší změnu v marketingových 

činnostech jednotlivých vinařů a vinařských společností. Pro využití tohoto nového 

trendu je důležité využití potenciálu vinařských oblastí a vytvoření 

konkurenceschopného turistického programu. 

Téma diplomové práce „Rozvoj turistického programu v podniku Znovín Znojmo“  

bylo vybráno z důvodu využití turistického potenciálu vinařské oblasti v souvislosti 



  

11 

 

s pořízením nových vinic vinařskou společností. Současně byl navržen vhodný 

turistický program v rámci zvýšení konkurenceschopnosti společnosti v analyzovaném 

regionu.   

Struktura diplomová práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. 

V rámci teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a teoretická východiska důležitá 

pro pochopení základních předpokladů potřebných pro analytickou a návrhovou část.  

V analytické části je popsán současný stav vinařství v České republice a provedena 

analýza vybraného vinařského podniku Znovín Znojmo, a. s. se sídlem v Šatově (dále 

jen Znovín Znojmo). V návaznosti je zkoumán turistický program uvedené společnosti 

a vinařské turistické aktivity v Hustopečích pořádané místními vinaři a jinými 

organizacemi. 

Návrhová část je zaměřena na vlastní návrh konkurenceschopného turistického 

programu vhodného pro vybraný region. Kapitola zahrnuje vymezení zajímavostí 

daného regionu a návrh turistických tras vhodných pro zavedení nové turistické aktivity 

vybrané společnosti. Nedílnou součástí je harmonogram implementace zavedení  

a kalkulace nákladů na realizaci turistického programu. 
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1 Vymezení problému a cíl diplomové práce 

1.1 Vymezení problému 

Společnost Znovín Znojmo jako úspěšná společnost v propagaci a spojování vína 

s místními zajímavostmi a tradicemi uskutečnila v roce 2011 významný nákup vinic  

ve Velkopavlovické podoblasti. S pořízením zmiňovaných vinic se vytvořila příležitost 

pro rozvoj jejich úspěšného turistického programu realizovaného již ve Znojemské 

vinařské podoblasti.  

1.2 Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je návrh rozvoje turistického programu společnosti Znovín 

Znojmo ve vybrané oblasti.  Pro splnění stanoveného cíle je nezbytná podrobná analýza 

zvolené společnosti s hlavním akcentem na turistický program realizovaný společností 

ve znojemském regionu a zhodnocení vinařských aktivit v oblasti navrhované 

implementace rozvoje turistického programu.  Zjištěné výsledky získané pomocí 

provedených analýz uplatnit v rámci vlastního návrhu rozvoje turistického programu. 

1.3 Použitá metodologie 

Pro naplnění výše uvedeného cíle je zvolen následující metodický postup 

charakteristický následujícími dílčími kroky: 

1) V první fázi jsou formulována teoretická východiska s využitím odborné 

literatury na zadané téma v následujících okruzích: 

 vymezení pojmu cestovního ruchu jako významného odvětví,  

 teoretické předpoklady vinohradnictví a vinařství jako významné 

součásti venkovského cestovního ruchu. 

2) V druhé fázi je využita analýza jako vědecká metoda hodnocení umožňující 

hodnocení současného stavu vinařství v České republice a vybrané společnosti. 

Jednou z důležitých částí této kapitoly je analýza současného turistického 

programu společnosti, která je prováděna pomocí turistických materiálů 
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společnosti, dotazováním, resp. osobními schůzkami s vedením společnosti  

a osobním absolvováním turistického programu společnosti. 

3) Na základě předchozích fází je v závěrečné kapitole diplomové práce navrhnut 

rozvoj turistického programu společnosti v analyzované oblasti vedoucí 

k získání potenciálních zákazníků. Pro zpracování vlastního návrhu jsou využity 

dostupné turistické mapy a vlastní průzkum terénu.  Nedílnou součástí řešení je 

kalkulace nákladů realizace a návrh harmonogramu implementace pomocí 

Ganttova diagramu. 

Zvolený metodický postup je nezbytný pro získání údajů a poznatků pro splnění 

zadaného cíle diplomové práce a stal se východiskem pro zpracování celkových 

závěrů práce. 
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2 Teoretický přístup k řešení 

Teoretická část této práce je rozdělena do 2 hlavních částí nezbytných pro správné 

pochopení dané problematiky. V první části je vymezen cestovní ruch a jeho souvislosti 

se zaměřením především na jeho šetrné formy. Ve druhé části je blíže specifikováno 

vinohradnictví a vinařství v České republice. 

2.1 Cestovní ruch 

V první fázi je nutné objasnit pojem cestovního ruchu jako významného odvětví,  

které přináší významné ekonomické přínosy. Jeho význam spočívá v ovlivňování 

regionálního rozvoje, malého a středního podnikání, životního prostředí, kultury  

a v neposlední řadě také trhu práce. K základnímu pochopení tohoto důležitého odvětví 

národního hospodářství je věnován následující text. 

2.1.1 Základní vymezení cestovního ruchu 

Vymezení pojmu cestovní ruch je značně problematické, pojem bývá vysvětlován 

vícero způsoby v závislosti na zkoumané vědní disciplíně jednotlivými autory. Původní 

význam cestovního ruchu byl chápán jako pouhé synonymum pro výraz cestování 

(Ryglová, 2009). 

Moderní náhled na cestovní ruch ve svých definicích zahrnuje bližší charakterizování 

jednotlivých částí věcného projevu, také formy a účasti společnosti na cestovním ruchu. 

Na cestovní ruch je důležité nahlížet ze dvou rovin z důvodu mnohostranného 

společensky-ekonomického jevu. Jedno hledisko zahrnuje spotřebu jednotlivce,  

což je chápáno jako forma uspokojování potřeb. Druhý pohled se zabývá 

ekonomickými příležitostmi v různých oborech ekonomiky (Ryglová, 2009). 

Mezníkem, kde došlo k obsahovému vymezení převážné většiny pojmů týkajících  

se cestovního ruchu, byla konference Světové organizace cestovního ruchu (WTO) 

v Ottawě v roce 1991(Ryglová, 2009).   
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Dle zmiňované WTO se jedná o aktivity lidí cestujících na přechodnou dobu do míst 

mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících v těchto místech ne déle než jeden rok 

za účelem trávení volného času, obchodu nebo za jiným účelem (Greg, 1996).  

Cestovní ruch je v podstatě průmysl zahrnující veškeré služby, jenž jsou spojené 

s cestováním a turistikou. Jedná se o následující sektory (Ryglová, 2009): 

 Služby ubytovací -  představuje poskytovatele ubytovacích služeb zahrnující 

malé penziony i velké hotelové komplexy. 

 Turistické atrakce – kulturní a historické objekty jako například národní parky, 

historické památky, botanické parky, sportovní centra, atd. 

 Doprava – jedná se o dostupnost zahrnující jednotlivé druhy dopravy (letecká, 

lodní, automobilová, autobusová, půjčovny a další). 

 Zprostředkovatelé cestovního ruchu – příkladem jsou cestovní agentury, 

organizátoři konferencí, incentivní domy, atd. 

 Destinační organizace – tedy turistická centra, asociace, regionální centra 

podporující cestovní ruch. 

Obr. č. 1: Sektory průmyslu cestovního ruchu (Ryglová, 2009) 

 

Doprava 

Turistické atrakce 
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Cestovní ruch je komplexní společenský jev, který se prolíná mnoha oblastmi,  

bez přesně vymezených hranic. Je souhrnem všech jevů a vztahů v rámci narůstající 

mobility lidí spjaté s uspokojováním lidských potřeb (Zelenka, Pásková, 2012). 

Dle Ryglové (2009) je nutné pro rozmach cestovního ruchu vytvořit následující 

podmínky: 

 dostatečně vysoký disponibilní příjem obyvatelstva, 

 svobodu pohybu, 

 bezpečnost v destinaci, 

 dostatek volného času. 

2.1.2 Cestovní ruch v ekonomických souvislostech 

Cestovní ruch si lze představit z ekonomického hlediska jako soubor aktivit za účelem 

prodeje zboží a služeb. Řadí se mezi důležité složky ekonomiky státu,  

jak z makroekonomického, tak mikroekonomického pohledu. Cestovní ruch zahrnuje 

určité ekonomické funkce (Vystoupil, Šauer, 2006): 

 vyrovnávací – schopnost ekonomického růstu méně rozvinutých regionů;  

 zaměstnanosti – vytváření pracovních příležitostí; 

 příjmová – multiplikační efekt; 

 výrobní (efekt tvorby hodnot) – přidaná hodnota vytvořená výrobou (čistá 

produkce). 

Cestovní ruch v jeho ekonomických souvislostech má vliv na (Vystoupil, Šauer, 2006): 

 zaměstnanost, 

 hrubý domácí produkt, 

 platební bilanci státu, 

 příjmy státního rozpočtu, 

 příjmy místních rozpočtů, 

 příjmy malých a středních podniků (cestovní kanceláře, ubytovací zařízení, 

apod.) 

 investiční činnost. 
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2.1.3 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 

Negativním hlediskem současného rozmachu cestovního ruchu je zejména jeho masová 

podoba, která značně mění mnohé destinace k předpokládaným potřebám návštěvníků. 

V regionech způsobuje problémy zejména v následujících oblastech (Ryglová, 2009): 

 životního prostředí – překračuje-li počet návštěvníků jistou míru únosnosti  

a životní prostředí se nadměrným využíváním znehodnocuje (nadměrné 

využívání přírodních zdrojů a jeho znečišťování); 

 sociálně-kulturní – změna původního způsobu života místních obyvatel 

(zapříčiněné kontaktem návštěvníků s obyvateli destinace);  

 ekonomické – jedná se o skryté náklady vznikající jako důsledek rozvoje 

cestovního ruchu. 

Obecně je trvale udržitelný rozvoj definován v § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí následovně „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj,  

který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní 

životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce 

ekosystémů. “ 

Trvale udržitelný cestovní ruch tedy představuje uspokojování potřeb účastníků 

způsobem napomáhajícím k rozvoji dané destinace a z dlouhodobého hlediska 

nenarušující přírodní, kulturní ani sociální hodnoty (Katedra cestovního ruchu, 2007). 

2.1.4 Cestovní ruch a jeho typologie 

Jedním z aspektů cestovního ruchu je rozsáhlé spektrum cest, jak lze uspokojovat 

potřeby lidí. Základním hlediskem je potřeba poznání (např. rozdílná kultura, nová 

země, netradiční zážitky, atd.), dále se může jednat o potřebu změny životního stylu, 

odpočinku, potřeba intenzivního zážitku, atd. Ze zmiňovaných motivací nebo potřeb 

vycházejí různé formy a druhy cestovního ruchu. Rozdělení cestovního ruchu je velmi 

obtížné, neboť se vždy vztahuje ke konkrétnímu účelu, proto je zde typická relativnost, 

prolínavost a mnohdy označování totožného jevu několika různými termíny (Zelenka, 

Pásková, 2012). 
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Výkladový slovník uvádí nejčastěji používané kritéria pro třídění cestovního ruchu  

na jednotlivé druhy v zjednodušeném schématu, jak popisuje níže obrázek č. 2 

(Zelenka, Pásková, 2012): 

 

Obr. č. 2: Vybrané druhy cestovního ruchu (upraveno dle Zelenky, Páskové, 2012) 

Jak uvádí obr. č. 2, lze podle vlivu na životní prostředí rozdělit cestovní ruch  

na (Ryglová, Burian, Vajčnerová, 2011): 

 Tvrdý – charakterizující se velkými investicemi směřujícími k hlavnímu měřítku 

a to zisku, bez ohledu na jeho negativní vlivy na prostředí. Obvykle se jedná  

o masový cestovní ruch. 

 Měkký – snaží se uvědoměle vyrovnávat rozdíly mezi přínosy a dopady 

environmentálního, sociálního ale i ekonomického charakteru v místě,  

kde probíhá. 

Dále je nutné objasnit masový a alternativní cestovní ruch, které lze označit  

za protipóly. Následující schéma popisuje jejich základní charakteristiky.  
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Obr. č. 3: Charakteristiky masového a alternativního cestovního ruchu (upraveno dle Heskové, 

2011) 

Formy cestovního ruchu vycházejí z potřeb jednotlivých účastníků. Primárně se formy 

cestovního ruchu dělí na dvě hlediska, a to na základní, které uspokojují nejširší 

potřeby, zatímco specifické formy naplňují nejrozmanitější požadavky spotřebitelských 

segmentů, jejich potenciál s vývojem narůstá, a proto se jejich nabídka neustále 

rozšiřuje (Ryglová, 2009). 
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Mezi základní formy cestovního ruchu řadíme následující (Ryglová, 2009): 

 Rekreační – napomáhá k regeneraci a obnově sil jednotlivce, je realizován např. 

u vody, v lese, na horách. 

 Kulturně-poznávací – představuje uspokojení potřeby poznání historie, 

tradičních zvyklostí, kultury, atd. 

 Sportovně-turistický – jedná se o aktivní odpočinek lidí, tedy pasivní či aktivní 

účast na sportovních akcích. 

 Léčebný a lázeňský – soustřeďuje se na prevenci, léčbu a odpočinek  

pro fyzickou, ale i duševní reprodukci. 

Za specifické formy cestovního ruchu, tedy uspokojující specifické požadavky,  

lze označovat cestovní ruch mládežnický, rodinný, městský, venkovský, náboženský, 

zábavní a atrakční, cykloturistika, golfová turistika, rybolov a spousta dalších (Ryglová, 

2009). 

2.1.5 Venkovská turistika jako šetrná forma turistického ruchu 

Jak již bylo uvedeno, prudký nárůst masového cestovního ruchu s sebou přinesl 

negativní efekty, zejména sociální a kulturní dopady a poškození prostředí obecně. 

V současné době ze zmiňovaného důvodu dochází k prosazování alternativ. Formy 

cestovního ruchu označující se za šetrné neovlivňují životní prostředí. Popisované 

formy jsou v zahraniční literatuře také často označovány jako měkké, zelené, udržitelné 

nebo také alternativní.  Šetrné formy jsou realizovány převážně  

na venkově, proto se často hovoří o venkovském cestovním ruchu (Vystoupil, Šauer, 

2011). 

Výkladový slovník (2012) vymezuje venkovský cestovní ruch jako souhrnné označení 

pro formu cestovního ruchu s několikadenním pobytem a také aktivitami 

uskutečněnými na venkově (cykloturistika, pěší turistika, jízda na koni, pěstování  

a výroba vína, atd.). Rozmach tohoto typu cestovního ruchu značně souvisí s rozvojem 

venkova. 

Venkovská turistika svým účastníkům s sebou přináší způsob odpoutání  

se od stresového moderního života ve městě, dále také možnost uvolnění a zklidnění. 
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Obvykle se spojuje s aktivitami podporujícími zdravý životní styl (Venkovská turistika, 

2010). 

Mezi významy mimoekonomického charakteru, které venkovský cestovní ruch s sebou 

přináší lze zařadit (Foret, Foretová, 2001): 

 ochrana krajiny, 

 zachování tradic a zvyků, 

 podpora zdravého životního prostředí, 

 sbližování obyvatelstva (městského a venkovského). 

Podle Ryglové (2009) pojem venkovská turistika (rurální či zelená turistika) 

reprezentuje formu cestovního ruchu, jejíž aktivity jsou spojeny s přírodou  

a venkovským prostředím. Venkovský cestovní ruch je možné rozdělit do následujících 

dvou skupin: 

 Opakované rekreační pobyty – do této skupiny zařazujeme chataření a chalupaření, 

které je v rámci České republiky velmi rozšířené. 

 Jednorázové rekreační a turistické pobyty – jedná se o venkovskou turistiku 

společně s jejími subprodukty: 

 agroturistika, 

 ekoturistika, 

 ekoagroturistika, 

 pěší turistika, 

 hipoturistika, 

 vinařská turistika a další. 

2.1.5.1 Vinařský cestovní ruch 

Vinařský cestovní ruch (někdy označován jako vinařská turistika) vznikl v rámci České 

republiky poměrně nedávno, přestože u nás má pěstování vinné révy staletou tradici 

(Vystoupil, Šauer, 2011). 

Výkladový slovník (2012) vymezuje vinařský cestovní ruch jako „formu cestovního 

ruchu, jejíž účastníci jsou motivováni poznáním způsobu pěstování vína v tradičních 
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vinařských oblastech, návštěvami vinohradů, ochutnávkami vín, procítěním atmosféry 

vinných sklípků, vináren a nákupem archivních i nových vín.“ 

Vinařský cestovní ruch, který se začal v hojné míře prosazovat teprve nedávno, je spjatý 

s mnoha rozličnými formami zejména aktivního cestovního ruchu (především 

cykloturistika, pěší turistika nebo také poznávání přírodních a kulturních památek). 

Vznik vinařské turistiky se pojí s jižní Moravou, kde je pěstování vinné révy tradičně 

spojeno s venkovskou kulturou a typicky lidovou architekturou (Vystoupil, Šauer, 

2011). 

K významnému rozmachu vinařské turistiky přispěl projekt Moravské vinařské stezky. 

Cílem projektu je napomoci rozvoji vinařství, venkovské turistice ale i podpora malého 

a středního podnikaní. Vinařské stezky představují tematické stezky, které propojují 

pěstitele, poskytovatele a další poskytované služby do komplexního produktu 

(Vystoupil, Šauer, 2011). 

Za nejvýznamnější oblast vinařské turistiky (v prostorové koncentraci) je považována 

jižní Morava zejména vzhledem k počtu vinic, pěstitelů a producentů vína,  

ale také pro potřebné turistické zázemí a infrastrukturu, množství vinařských stezek, 

dále také přírodních a historických památek (Vystoupil, Šauer, 2011). 

S vinařskou turistikou jsou neodmyslitelně spojeny i velmi oblíbené vinařské akce. 

Mezi nejtypičtější vinařské akce patří výstavy vín, otevřené sklepy a vinobraní 

(Hamplová, 2009). Vinobraní je slavnost konaná k zakončení sklizně vína. Je zpravidla 

spojena s hudebním vystoupením (folklórem) a prodejem burčáku (Zelenka, Pásková, 

2012). 

Pro rozvoj vinařské turistiky byly založeny instituce, které se snaží propagovat 

tuzemské vinaře. Mezi instituce hájící české vinaře lze zahrnout (Instituce - Vína  

z Moravy a vína z Čech, 2005): 

 Vinařský fond, 

 Národní vinařské centrum, o. p. s., 

 MORAVÍN – svaz moravských vinařů, 

 Svaz vinařů České republiky. 
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Vinařský fond založen roku 2002 pomáhá podporovat vinařskou turistiku a podává 

informace o vinohradnictví a vinařství v České republice. Výdaje tohoto fondu jsou 

kryty následujícími příjmy - státní dotace, příspěvky a odvody za prodaná vína. Správa 

vinařského fondu je zajištěna následujícím organizačním uspořádáním (Vinařský fond 

ČR, 2006):  

 Rada – tvořena 11 členy, nejvyšší orgán fondu; 

 Ředitel - statutární zástupce fondu; 

 Dozorčí rada – tvořena 7 členy, provádí kontrolní činnost. 

Mezi další důležitou instituci lze zahrnout Národní vinařské centrum, o. p. s.,  

která propaguje moravská a česká vína zejména formou soutěží, expozicí Salonu vín 

ČR, vydáváním literatury, konáním školení a odborných seminářů (Národní vinařské 

centrum, 2013). 

MORAVÍN, svaz moravských vinařů, o. s. je především složen ze zástupců malých  

a středních vinařů, jejíž činností je poradenská činnost, propagace vinohradnictví  

a vinařství a podpora charakteru vinařského kraje (Moravín, 2013). 

Svaz vinařů České republiky je tvořen právnickými a fyzickými osobami podílející  

se na legislativním procesu vinařského zákona (Svaz vinařů ČR, 2013). 

V rámci podpory vinařské turistiky je součástí projektu rozvoje a podpory vinařské 

turistiky na Moravě také certifikace služeb vinařské turistiky. Účelem této certifikace  

je zvýšení kvality těchto služeb a přiblížení se k úrovni nabídky srovnatelné  

se sousedními vinařskými regiony Evropy. Po splnění kritérií mohou žadatelé získat 

certifikaci v níže uvedených kategorií (Obůrková, 2013): 

 Vinařství; 

 Vinné sklepy; 

 Vinotéky; 

 Restaurace s vínem; 

 Ubytování s vinařskou tématikou. 
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2.2 Základní vymezení vinohradnictví a vinařství 

V druhé fázi je nutné vymezit základní teoretické předpoklady vinohradnictví  

a vinařství, které se stává významnou součástí venkovského cestovního ruchu. 

2.2.1 Vinohradnictví a vinařství jako součást zemědělství 

Zemědělství bylo v minulosti chápáno primárně jako odvětví zabezpečující určité 

množství potravin. V průběhu vývoje společnosti došlo ke změně chápání  

tohoto odvětví od jeho základní úlohy zajištění potravin k pojetí multifunkčnímu.  

Pro tento model zemědělství je charakteristická produkční a mimoprodukční funkce,  

které zajišťují trvale udržitelný rozvoj (Bečvářová, 2005). 

Tento sektor v moderní ekonomii je označován jako agrární sektor, který zajišťuje 

(Rektořík, 2007):  

 produkci potravin, 

 rozvoj venkova, 

 ochranu životního prostředí. 

Uvedené funkce zemědělství v širším multifunkčním pojetí zajišťuje i samotné 

vinohradnictví a vinařství, které je nedílnou součástí tohoto sektoru. 

Dle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých 

souvisejících zákonů se vinohradnictvím rozumí: „ Pěstitelem provozovaná výsadba  

a pěstování révy ve vinici za účelem produkce vinných hroznů, případně révových roubů 

či sklizně těchto hroznů a roubů, výsadba a pěstování révy podnožové za účelem 

produkce podnožových řízků a produkce révových sazenic.“ Dále se dle stejného zákona 

vinařstvím rozumí: „ Zpracování vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu nebo vína, 

povolenými technologickými postupy, plnění produktu do obalu, označování produktu  

a jeho uvádění do oběhu.“ 
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2.2.2 Historie vinohradnictví a vinařství v ČR 

Réva vinná, jenž byla známá již ve starověku, patří k  nejstarším kulturním liánovitým 

rostlinám. Pro výrobu vína se používají plody révy vinné, označovány „bobule“ (Blaha, 

1961). 

Dle historických bádání byla původní forma révy vinné nazývána réva planá,  

která se vývojem změnila na révu ušlechtilou mající větší bobule (Blaha, 1961). 

Pěstování révy vinné bylo postupně rozšiřováno po celé Moravě již od 3. století n. l.  

V Čechách se vinařství rozvíjelo později ve středověku. V 15. a 16. století nastalo 

největší rozšíření vinohradnictví a vinařství, kdy rozloha vinic byla téměř shodná  

s výměrou v druhé polovině 20. století. V 19. století došlo ke zničení velké části vinic 

škůdcem révokazem, což vedlo ke změně odrůdy odolné vůči tomuto škůdci – americká 

odrůda révy vinné (Blaha, 1961). 

V 30. letech 20. století byla založena vinařská družstva, která vykupovala od vinařů 

hrozny a víno. Vykupovaná vína byla míchána s vlastními víny a označována jako 

sudová vína. Z vykoupených hroznů se zpracovávaly různé druhy vína (Blaha, 1961). 

V období socialismu byly zakládány velké parcely vinic pro využití velkovýrobní 

mechanizace. Odrůdy se rozdělovali dle jakostních skupin a byly důležitější než jakost 

hroznů. V této době výroba vína byla charakteristická používáním řepného cukru  

a stabilizačních látek (Sochor, 2013). 

Po „sametové revoluci“ začalo zaměření na jakostní vína s přívlastkem a produkce 

zaměřená na vína typická pro určité oblasti (Historický vývoj vlastnické struktury, 

2005). 

2.2.3 Proces výroby vína 

V rámci analýzy vinařství je důležité zmínit problematiku technologie výroby vína, 

která je svým postupem velmi obsáhlá, vzhledem k absenci jednoznačného obecného 

přístupu k produkci vína. Důvodem je specifičnost každého vína, která vzniká vlivem 

znalostí a zkušeností jednotlivých vinařů (Výroba vína, 2013). 
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V rámci této práce bude vysvětlena výroba bílého vína pouze zjednodušeně v obecné 

teoretické rovině. 

Výroba vína je závislá na kvalitě sklizených hroznů, jenž ovlivňuje především správný 

termín sklizně hroznů, v závislosti na konkrétní odrůdě probíhá sklizeň primárně 

od konce srpna do konce listopadu. Výjimku tvoří ledové víno, u kterého je nutné sbírat 

hrozny při určité teplotě pod bodem mrazu (Kraus, Foffová, Vurm, 2008). 

Po sklizni probíhá proces oddělení třapiny (stopky) od bobulí, po kterém následuje 

proces lisování. Lisováním vzniká kalný mošt obsahující dužninu a také úlomky slupek, 

proto je nutné provést následující krok, a to odkalení, který odstraní nepotřebné zbytky 

z lisování vína (třapiny, úlomky dužiny a kalící látky). Ze získaného čistého moštu  

lze upravovat obsah kyselin nebo cukernatost, s výjimkou vín přívlastkových,  

kde je tato činnost zakázána (Kraus, Foffová, Vurm, 2008). 

U získaného čistého moštu probíhá výroba alkoholu procesem kvašení,  

kde se přeměňují cukry (fruktóza a glukóza) na etanol a oxid uhličitý. K výrobě 

alkoholu jsou obecně používány čisté kultury kvasinek a při docílení 15 – 17 % 

objemových alkoholu je nutné zastavit proces fermentace. Tímto vzniká mladé víno,  

u nějž je při prvním stáčení nezbytné odstranit velké množství oxidu uhličitého. 

Následně je zušlechťováno a zkvalitňováno procesem tzv. školení, jenž se skládá  

z (Kraus, Foffová, Vurm, 2008): 

 síření vín sloužící k ošetření vína; 

 číření vín využívající se ke stabilizaci a zušlechtění vín; 

 zrání vína obvykle v nerezových tancích. 

V konečné fázi dochází k lahvování jednotlivých druhů vína za určité fáze zralosti. 

2.2.4 Vína dle zatřídění 

Podle veřejnosti nejznámějšího, a tedy nejzákladnějšího, způsobu dělení vín členíme 

vína na bílá, červená a růžová. Pro značení kvality vína se používají dva způsoby 

rozdělení – germánský a románský. Germánský způsob vychází ze zákona č. 321/2004 

Sb., o vinohradnictví a vinařství, v němž jsou vína rozdělena dle cukernatosti hroznů, 

jak uvádí následující tabulka. 
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Tab. č. 1: Germánský způsob třídění   (VOC Znojmo, 2010)  

Druh 
Minimální 

cukernatost hroznů 

Přirozený obsah 

alkoholu 

Stolní vína 11° NM 6,5 % obj. 

Zemská vína 14° NM 8,3 % obj. 

Jakostní vína 

odrůdová 15° NM 8,9 % obj. 

známková 15° NM 8,9 % obj. 

Jakostní vína s přívlastkem 

kabinetní 19° NM 11,3 % obj. 

pozdní sběr 21° NM 12,5 % obj. 

výběr z hroznů 24° NM 14,3 % obj. 

výběr z bobulí 27° NM 16,1 % obj. 

výběr z cibéb 32° NM 19,0 % obj. 

ledové víno 27° NM 16,1 % obj. 

slámové víno 27° NM 16,1 % obj. 

Stolní víno se vyrábí z hroznů vyprodukovaných jen na území ČR a je povoleno 

zvyšování cukernatosti přídavkem sacharózy. U tohoto vína je zakázáno označení 

názvem odrůdy, vinařské obce, viniční tratě a vinařské oblasti (Horáková, 2009). 

Zemské víno smí být označeno ročníkem vína a zeměpisným označením původu hroznů 

(české zemské víno, moravské zemské víno). Odrůdu na etiketě lze uvést při 85 % 

zastoupení jedné odrůdy nebo při zastoupení více odrůd, lze vyjmenovat na etiketě 

pouze tři odrůdy za předpokladu, že každá má zastoupení minimálně 15 % podílem 

(Horáková, 2009). 

Jakostní víno (odrůdové, známkové) je označené vinařskou oblastí a musí mít 

minimálně 15° přírodní cukernatosti. Jakostní známkové víno je vyráběno smícháním 

maximálně tří odrůdových jakostních vín. Jakostní odrůdové víno je charakteristické 

minimálně 85 % podílem odrůdy uvedené na etiketě (Horáková, 2009). 

U jakostního vína s přívlastkem musí být hrozny vyprodukovány z jedné oblasti  

a zároveň musí být dodržen hektarový výnos na vinici, z které pochází, při uvedení  

na trh. Tento druh vína nelze konzervovat chemickými látkami (pouze oxidem 

siřičitým) a dále je zakázáno zvyšování cukernatosti (Horáková, 2009). 
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Románský způsob značení je systém zohledňující kvalitu vína dle místa původu 

hroznů dávající vínu nezaměnitelný a jedinečný charakter. Tento apelační systém  

je používán velmi úspěšně ve Francii (AOC), Itálii (DOC), Rakousku (DAC)  

a ve Španělsku (DO) (VOC Znojmo, 2010).  

V České republice mají tato vína označení zkratkou VOC (vína originální certifikace). 

Právo na užívání certifikace uděluje Ministerstvo zemědělství. Současná úprava 

nezřizuje nové kontrolní instituce, které by prověřovali regionalitu ani výjimečné prvky 

konkrétní oblasti. Vymezuje pouze značku, která je při splnění určitých podmínek 

přidělována vínům. Kvalitativní podmínky určuje pouze konkrétní sdružení výrobců vín 

(Horáková, 2009). 

V současné době smí popisovanou certifikaci v České republice užívat 5 sdružení. Jedná 

se o VOC Znojmo, VOC Pálava, VOC Mikulov, VOC Modré hory, VOC Blatnice. 

Konkrétní podmínky pro zařazení mezi VOC vína si stanovuje každé sdružení 

samostatně (VOC sdružení, 2012). Pro ilustraci jsou v tabulce č. 2 uvedeny konkrétní 

podmínky pro zařazení pod značku VOC Znojmo. 

Tab. č. 2: Podmínky pro udělení VOC Znojmo (VOC Znojmo, 2010) 

Číslo Stanovené podmínky 

1 Je nutné, aby výrobce byl členem VOC Znojmo, o. s. 

2 
Povoleny jsou výhradně odrůdy Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené 

a jejich cuveé 

3 Hrozny musí pocházet z registrovaných vinic 

4 Hrozny musí mít nejméně 19° NM 

5 Výnos nesmí překročit 2,5 kg na keř 

6 Výlučně korkovým uzávěr láhve 

7 Školení vína nesmí probíhat metodou „barikování“ 

8 Vína nesmí být vyrobena metodou dlouhodobého zrání na kvasničných kalech 

9 Jablečno-mléčná fermentace je povolena 

10 Zbytkový cukr ve víně je povolen do 25 g/l 

11 Obsah alkoholu je omezen na maximálně 13,9 % objemových 

12 Vína musí vykazovat typické senzorické vlastnosti Znojemské podoblasti 
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Jak popisuje Horáková (2009), další možný způsob třídění vín je uveden níže: 

 Šumivé víno nesmí být uváděno jako sekt a lze ho vyrábět prvotním nebo druhotným 

kvašením vín při celkovém obsahu alkoholu kupáže nejméně 8,5 % objemových  

a přetlaku nejméně 0,3 MPa při 20°C. 

 Jakostní šumivé víno (sekt) je vyráběno z tuzemských moštů a vín nebo vín z dovozu 

povolených pro produkci jakostního vína v zemi výroby. Uvedené víno vzniká 

kvašením (prvotním nebo druhotným) v tancích po dobu 60 dní a při kvašení v lahvi 

je nutné 9 měsíců. Přetlak při teplotě 20 °C musí vykazovat nejméně 0,35 MPa  

při 10 % objemových alkoholu. 

 Při výrobě aromatického sektu je nutné použití odrůdy Muškát moravský, Muškát 

Ottonel, Tramín červený, Muller-Thurgau nebo Irsai Oliver. 

 Perlivé víno je zakázáno vydávat za druh sektu nebo šumivého vína a musí 

obsahovat 7 % objemových alkoholu. Vyrábí se sycením stolních nebo jakostních 

vín oxidem uhličitým. Hodnota přetlaku musí činit 0,1 – 0,25 MPa. 

 Aromatické víno se vyrábí aromatizací vína nebo hroznového moštu s maximálně  

15 % přídavkem vody. Konečný výrobek musí dosahovat 14,5 – 22 % objemových 

alkoholu a lze použít přírodní líh k dosažení těchto hodnot.  

 Likérové víno musí obsahovat 15 – 22 % objemových alkoholu a být vyráběno 

z hroznového moštu, vína ze směsi hroznového moštu nebo vína. 
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3 Analýza současného stavu 

Následující kapitola zahrnuje analýzu současného stavu vinařství v České republice  

a vybrané společnosti v rámci diplomové práce. 

3.1 Analýza současného stavu vinařství v ČR 

České vinařství má na území České republiky dlouholetou tradici a důležitou roli 

v současnosti. Vinařství v České republice neupadá i přes neustále rostoucí konkurenci 

zahraničních vinařů. Dochází k výraznému narůstání kvality českých vín, která bývají 

oceňována i v zahraničí a tento vývoj naznačuje pozitivní budoucnost českého vinařství. 

V následujících podkapitolách bude zhodnocena současná situace vinařského odvětví 

v České republice. 

3.1.1 Plochy vinic a vinařské oblasti 

V současné době v České republice je 16 648 hektarů vinic a většina z těchto vinic  

se nachází na jihu Moravy. Jak lze vidět z následujícího obrázku je české vinařství 

rozděleno do dvou oblastí, konkrétně se jedná o oblast Čechy a Morava (Réva vinná  

a víno, 2013). 

Obr. č. 4: Vinařské oblasti (Vinařská oblast Morava, 2005)    
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Jednotlivé oblasti se dále rozdělují na vinařské podoblasti. Moravská oblast je rozdělena 

na 4 podoblasti, a to Znojemská, Mikulovská, Velkopavlovická a Slovácká.  

Plocha těchto podoblastí se rozprostírá na 16 536 hektarů plochy (k 31. 12. 2011),  

což představuje většinu osázených ploch vinic v České republice (Réva vinná a víno, 

2013). 

Obr. č. 5: Moravská vinařská oblast a její podoblasti (Vinařské oblasti, 2013) 

Významně méně rozsáhlou vinařskou oblastí je Česká, která se rozděluje  

na Mělnickou a Litoměřickou podoblast. Tato oblast představuje jen 164 pěstitelů,  

což činí 0,8 % pěstitelů České republiky (Réva vinná a víno, 2013). 

Z následujícího grafu č. 1 lze vidět vývoj rozlohy vinic od roku 2000. Z vývoje rozlohy 

vinic lze vidět významný nárůst v roce 2004, který byl způsoben podporou výsadby 

vinic před vstupem do Evropské unie. Po vstupu České republiky do Evropské unie  

se toto významné navyšování ploch vinic zpomalilo z důvodů regulace výsadby vinic 

Evropskou unií - SOT s vínem
1
 (Společné organizace trhu, 2009). 

                                                 
1
 SOT s vínem – společná organizace trhu s vínem – hlavním cílem je regulace nabídky v Evropské unii. 
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Graf č. 1: Vývoj rozloh vinic od roku 2000 – 2012 v ČR (Veřejná databáze ČSÚ, 2014) 

Pokles rozlohy vinic v roce 2002 je způsoben změnou metodologie statistického 

hodnocení, kde již nejsou započítávány domácí hospodářství a také vinice s rozlohou 

menší jak 0,1 ha. Do této statistiky je zahrnut jen zemědělský sektor (Český statistický 

úřad, 2012). 

Výše uvedená podpora výsadby nových vinic v letech 2002-2004 se významně promítla 

v množství nově vysazených hektarů vinic, viz následující graf. 

 

Graf č. 2: Vývoj výsadby vinic od roku 2000 – 2011 v ČR (Ministerstvo Zemědělství, 2011, 2014) 

Stoupající trend výsadby vinic začal již rokem 2001, tato podpora plynula 

z Ministerstva zemědělství a Vinařského fondu. Ukončením těchto podpor po vstupu 
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České republiky do Evropské unie vznikly víceleté projekty na podporu 

restrukturalizace vinic zajišťovány prostřednictvím Státního zemědělského 

intervenčního fondu, sloužící zejména k obnově starých méně úrodných vinic  

(SZIF, 2013). 

3.1.2 Produkce vinných hroznů a vína 

Produkce vinných hroznů neboli výnos hroznů se v posledních letech průměrně 

pohybuje okolo 5 tun na hektar. Průměrná sklizeň vinných hroznů v České republice 

dosahuje v průměru téměř 71 140 tun za posledních 13 let. Tato sklizeň  

byla vyprodukována na ploše plodných vinic pohybující se v průměru na úrovni  

14 228 hektarů. 

Tab. č. 3: Vývoj ploch a sklizní vinných hroznů od roku 2000 – 2012 v ČR (Veřejná databáze ČSÚ, 2014) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plocha 

plodných 

vinic (ha) 

11236 11317 10794 11825 12967 14247 15519 17008 16302 16089 15991 16006 15667 

Sklizeň 

(t) 
66937 68346 56682 67412 69733 62597 57635 99030 98323 68737 45923 91253 59990 

Výnos 

(t/ha) 
5,96 6,04 5,25 5,7 5,38 4,39 3,71 5,82 6,03 4,27 2,87 5,7 3,83 

Vývoj hektarových výnosů vinných hroznů se v letech 2000 - 2012 pohyboval 

v rozmezí od 2,87 tun/ha do 6,04 tun/ha. Z tabulky č. 3 je vidět kolísání výnosů 

v určitých letech. Tento vývoj je ovlivněn nepříznivým počasím a také stářím 

jednotlivých vinic. 
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Graf č. 3: Vývoj výnosu vinných hroznů od roku 2000 – 2012 v ČR (Veřejná databáze ČSÚ, 2014) 

Z dlouhodobého trendu v předcházejícím grafu je patrný snižující se hektarový výnos, 

jenž obecně souvisí s narůstající cukernatostí vinných hroznů, která se v posledních 

letech zvyšuje (Ministerstvo Zemědělství, 2014).  

Vinohradníci a vinaři snižují cíleně výnos vinných hroznů z důvodu zvýšení 

cukernatosti a zajištění výroby kvalitnějších vín s přívlastkem – ledové víno, výběr 

z hroznů, pozdní sběr, kabinet (Váňa, 2013). Při vyšších výnosech a velkém zatížení 

keřů révy vinné se snižují kvalitativní parametry vinných hroznů jako suroviny (Odrůdy 

hroznů, 2013). 

I přes dlouhodobý trend snižování výnosů vinných hroznů lze vidět zvyšování poptávky 

a spotřeby vína v České republice, což blíže charakterizuje následující text. 

3.1.3 Spotřeba stolních hroznů a vína 

Vývoj spotřeby stolních hroznů v České republice zaznamenal v posledních letech 

kolísání úrovně spotřeby, ačkoliv má spotřeba stolních hroznů a vína zvyšující se trend. 

Nejvyšší spotřeba byla zjištěna v roce 2008, která se pohybovala na úrovni 4,8 kg 

objemových na osobu, což je o 1,9 kg více než v roce 2001 (2,9 kg/os.). 
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Graf č. 4: Spotřeba vinných hroznů a vína na obyvatele od roku 2001 po 2011 (Ministerstvo Zemědělství, 

2011; Český statistický úřad, 2013)  

Z předchozího grafu lze vidět zvyšování spotřeby vína. Toto zvýšení od roku 2001  

do roku 2011 činí 3,2 l vína na osobu. V roce 2010 a 2011 byla zaznamenána nejvyšší 

spotřeba, která dosahuje 19,4 l vína/osobu za analyzované období. 

Spotřeba vína je pozitivně ovlivňována marketingovými činnostmi jednotlivých vinařů, 

kteří se snaží propagovat české víno a formou vinařských stezek seznamovat veřejnost 

s vinařským krajem. 

3.1.4 Vinařské stezky 

Moravské vinařské stezky je vytvořený projekt pro rozvoj vinařské turistiky a podporu 

kulturního dědictví. V tomto projektu je zapojeno 280 vinařských obcí,  

které se rozdělují do 10 vinařských stezek propojené hlavní Moravskou vinnou stezkou. 

Každá vinařská stezka je specifická vlastní barvou loga a každá obec na vinařské stezce 

má informační panel s mapou. Mezi vinařské stezky jsou zahrnuty:  

 Brněnská vinařská oblast,  

 Znojemská vinařská oblast,  

 Mikulovská vinařská oblast,  

2
,9

 

3
,1

 

3
,3

 

3
,5

 

4
,1

 

4
,2

 

3
,9

 

4
,8

 

4
 

3
,5

 

4
,1

 

1
6

,2
 

1
6

,2
 

1
6

,3
 

1
6

,5
 

1
6

,8
 

1
7

,2
 

1
8

,5
 

1
8

,5
 

1
8

,7
 

1
9

,4
  

1
9

,4
  

0

5

10

15

20

25

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stolní hrozny (kg/ obyv.) Vína celkem (litr /obyv.)

Lineární (Stolní hrozny (kg/ obyv.)) Lineární (Vína celkem (litr /obyv.))



  

36 

 

 Velkopavlovická vinařská oblast,  

 Mutěnická vinařská oblast,  

 Vinařská oblast Podluží,  

 Kyjovská vinařská oblast,  

 Bzenecká vinařská oblast,  

 Strážnická vinařská oblast,  

 Uherskohradišťská vinařská oblast. 

Celý projekt je zaměřen především na podporu vinařské turistiky se zachováním 

lidových tradic, úctou ke krajině a poznávání kulturního dědictví. 

 

Obr. č. 6: Moravské vinařské stezky (Nadace partnerství, 2000) 

Jak lze vidět z předcházejícího obr. č. 6, Moravská vinařská stezka propojuje oblast 

Znojma se vzdáleným Uherským Hradištěm. Tato forma vinařské turistiky protíná 

veškeré moravské vinařské podoblasti s poznáním jižní Moravy, vína, krajinného rázu 

s autentickým prostředím sklepních uliček a místních specifických produktů (Nadace 

partnerství, 2006). 
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3.2 Analýza podniku Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově 

3.2.1 Charakteristika společnosti 

Akciová společnost Znovín Znojmo je tradiční výrobce vína z vinné révy pěstované 

převážně na úrodných vinicích jihovýchodního Znojemska. Tato společnost vznikla  

4. května 1992 a je významným výrobcem vína patřící svou velikostí a produkcí mezi 

střední vinařské producenty (Znovín Znojmo, 2002). V České republice je přibližně  

3,5 % celkové spotřeby vína vyprodukováno analyzovanou společností (Znovín 

Znojmo, 2011a). 

Společnost v současné době vlastní tři výrobní střediska (Znovín Znojmo, 2002): 

 Šatov – ředitelství, administrativa, expedice, lahvovna; 

 Přímětice – sklepní hospodářství s kapacitou 2 000 tun hroznů ročně; 

 Jaroslavice – sklepní hospodářství – instalováno zařízení na zpracování modrých 

hroznů. 

Obr. č. 7: Logo společnosti se sloganem (Znovín Znojmo, 2011a) 

Znovín Znojmo má široké spektrum nabídky kvalitních vín, mezi které lze zahrnout 

specifická přívlastková vína, archivní vína, ale i tradiční odrůdová a známková vína. 

Jejich portfolio tedy dokáže uspokojit velké množství zákazníků, což vede společně 

s kvalitou vína k prosperitě společnosti. Každoročně získávají vína Znovínu Znojmo 

řadu prestižních tuzemských ale i mezinárodních ocenění (Znovín Znojmo, 2002). 

K prezentování aktuálních novinek a aktivit společnosti je vydáván obsáhlý Katalog vín 

a služeb dvakrát ročně (Znovín Znojmo, 2011a). 
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Znovín Znojmo udává v mnoha oblastech nové trendy a pomáhá českému vinařství 

k získání určitého respektu ve světě. Jako první společnost zavedli v 90. letech výrobu 

řízeným kvašením, dále zavedla velice úspěšné a naučné vinařské putování, snaží  

se o úspěšné propojení vína, místních tradic a sportu, spoluorganizují „přelomové“ 

vinařské výstavy a nelze zapomenout na aktivity propojující umění v Louckém klášteře 

s jejich specifickým vinařským uměním. Lze vyzdvihnout, že jako první v ČR zavedli 

zásilkovou službu vín, dále i jejich unikátní nabídku privátního archívu pro zákazníky 

v Moravském sklípku v Šatově (Znovín Znojmo, 2011a; Znovín Znojmo, 2002). 

Aktivity Znovínu Znojmo jsou od roku 1997 propojené s propracovaným a uceleným 

Vinařským turistickým programem nabízející široké spektrum aktivit spojené  

s vínem a snahou nabídnout specifickou formu vinařské turistiky, která bude blíže 

specifikována v této práci (Znovín Znojmo, 2002). 

3.2.2 Historie 

Historie společnosti se začala datovat již v roce 1752, kdy bednář Jan Mössmer založil 

firmu Mössmer. Tato společnost vytvořila sesterský podnik v Šatově, který se zabýval 

výrobou bednářských výrobků a jejich opravami, produkcí vinné révy a velkoobchodem 

s vínem. Později v roce 1852 se zaměřili na výrobu octa a vinných destilátů.  

Jejich majetek v České republice byl v roce 1945 zkonfiskován a přidělen  

Vinařsko-ovocnářskému družstvu ve Znojmě, které se v roce 1953 sloučilo  

s Česko-moravskými vinařskými závody ve Znojmě. Další reorganizace nastala v roce 

1958, kdy byl znojemský závod jednou z poboček Vinařských závodů Praha.  

O dva roky později se stal součástí Vinařských závodů v Bratislavě. Rok 1968 přinesl 

další změnu v reorganizaci, která znamenala, že závod Znojmo byl součástí 

Moravských vinařských závodů (Znovín Znojmo, 2002). 

Po rozpadu Moravských vinařských závodů v roce 1990 byl podnik osamostatněn  

a pokračoval jako státní podnik Znovín Šatov. Transformací státního podniku Znovín 

Šatov vznikla 4. května 1992 společnost Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově,  

která byla stoprocentně vlastněna státem (Znovín Znojmo, 2002). 
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Znovín Znojmo, a. s. se sídlem v Šatově byl následně zprivatizován a v této době byla 

společnost zaměřena na produkci levných známkových vín, ale také se soustředila  

na prodej archivních odrůdových vín (Znovín Znojmo, 2002). 

V první etapě vývoje se společnost zaměřila na zachycení změn na trhu, na výrobkové 

portfolio, marketing a posilování značky. Významnou událostí v roce 1992 bylo 

zahájení první zásilkové služby. Znovín Znojmo začal již v těchto letech vyvážet velké 

množství vína do Velké Británie, kde se tehdy naučil moderní technologie výroby vína  

a marketingu (Znovín Znojmo, 2002). 

V roce 1994 byla dokončena koncentrace akcionářských podílů do majoritního podílu 

dvou fyzických osob. Tento vývoj vytvořil základní předpoklad budoucí prosperity 

firmy a bylo rozhodnuto o soustředění se na výrobu kvalitních odrůdových vín.  

Tato strategie tvoří páteř celé činnosti společnosti a doposud je plně naplňována 

(Znovín Znojmo, 2002). 

V roce 1995 pořídili nejkvalitnější a nejcennější vinici v České republice – vinici Šobes 

v Národním parku Podyjí, která významně pomáhá při marketingových činnostech 

společnosti (Znovín Znojmo, 2002). 

V roce 1997 Znovín Znojmo plně rozvíjí vinařský turistický program s ochutnávkami  

na vinicích a jako první vinařská společnost na světě zavedla Environmentální 

manažerský systém ISO 14001. V tomto roce se zaměřili na Terroir (původ a originalita 

vín z určitých viničních tratí), které bylo pojato jako základní filozofie jejich vín 

(Znovín Znojmo, 2002). 

Jako výhodu oproti konkurenci bylo založeno v roce 2000 samostatné marketingové 

oddělení zaměřující se na koordinaci programů a individuální péči o zákazníky,  

což vedlo ke zvýšení úspěšnosti Vinařského turistického programu. Znovínu Znojmo  

se od roku 2000 začalo projevovat úsilí v marketingové činnosti a vedle Vinařského 

turistického programu se novým lákadlem pro turisty stalo jarní Putování  

po vinicích Znojemska a nadále posilovalo úspěch tradiční podzimní Putování  

po archivních sklepích Znovínu (Znovín Znojmo, 2002). 
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Od roku 2001 začala postupná modernizace a rozšiřování technologií spojené 

s výsadbou vinic. Dále v roce 2006 začalo pořizování nových pneumatických lisů, 

crossflow filtrů a byla vybavena lahvovací linka v Šatově (Znovín Znojmo, 2002). 

V roce 2009 byla na trh uvedena řada vín Lacerta viridis – ještěrka zelená,  

která se vyrábí z hroznů z viničních tratí z teritorií vzácné ještěrky zelené – vyskytuje  

se pouze v ekologicky čisté krajině (Gargelová, 2014a).  

Od roku 2011 se společnost zaměřila na zajišťování surovinové soběstačnosti,  

tedy vytvoření vlastní surovinové základny. Prvotní opatřením byl nákup rozlehlých 

vinic na Hustopečsku, v červnu uvedeného roku došlo také k pořízení nových mladých 

vinic na jihu Znojemska (Znovín Znojmo, 2013b). 

Znovín Znojmo obdržel ocenění Vinař roku 2012, u této soutěže se hodnotí nejen 

kvalita vín, ale také přínos pro české vinařství obecně (marketingové akce, turismus, 

úroveň vinohradnictví, webové stránky). 

V květnu roku 2013 společnost nakoupila další nově vysázené vinice na historické 

viniční trati Weinperky nacházející se u Miroslavi. Na konci téhož roku došlo  

také k nákupu vinic v obci Petrovice u Moravského Krumlova.  

3.2.3 Organizační struktura společnosti 

Znovín Znojmo má zavedenou funkcionální organizační strukturu  

rozdělenou dle ekonomických funkcí oddělení. Společnost řídí generální ředitel,  

v čele jednotlivých oddělení jsou náměstci generálního ředitele. Dále je přímo podřízen 

generálnímu řediteli vedoucí řízení jakosti. Následující obrázky znázorňují celkový 

přehled organizační struktury, složení představenstva a dozorčí rady společnosti. 
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Obr. č. 8: Organizační struktura Znovín Znojmo, a.s.(Gargelová, 2014b)  

Obr. č. 9: Představenstvo společnosti (Znovín Znojmo, 2013a) 
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Obr. č. 10: Dozorčí rada společnosti (Znovín Znojmo, 2013a) 

3.2.4 Analýza produkce  

Následující podkapitola analyzuje vybranou společnost Znovín Znojmo z produkčního 

hlediska. Zahrnuje rozlohu vlastněných vinic, množství zpracovaných tun hroznů,  

a prodeje vín za konkrétní období. 

3.2.4.1 Plochy vinic 

V dlouhodobém horizontu společnost Znovín Znojmo vlastnila jen 18,01 hektarů 

vlastních vinic, konkrétně se jednalo o Šobes, část Staré vinice v Havraníkách  

a také naučnou vinici za Moravským sklípkem v Šatově. Převážná většina jejich 

produkce byla zpracována z nakupovaných vinných hroznů 

Společnost v rámci zajišťování surovinové soběstačnosti začala v roce 2011 s novým 

přístupem a to skupováním vlastních vinic.  

Prvotním krokem byl v roce 2011 nákup rozsáhlých vinic na Hustopečsku v celkové 

výměře 267, 36 ha. Tyto vinice se staly první dceřinou společností Znovínu Znojmo 

(Vinice Hustopeče s. r. o.). V červnu uvedeného roku vznikla i druhá dceřiná společnost 

Vinice Znovín s. r. o., která vlastní vinice na jihu Znojemska. Jedná se o viniční trať 

Dívčí vrch o rozloze přibližně 52 ha.  

K následujícímu pořízení vinic došlo v roce 2013, kdy vznikly další dvě dceřiné 

společnosti Znovínu Znojmo. Nejprve společnost v květnu nakoupila 47,6 ha nově 

vysazených vinic na historické trati Weinperky u Miroslavi. Vinice Weinperky, a. s. je 

v pořadí již třetí dceřinou společností. Poslední současnou dceřinou společností se stala 

společnost Premix, s. r. o. vlastnící vinice o celkové rozloze 70,1 ha u Moravského 

Dozorčí rada 

Předseda  
 Ing. Zdeněk Palát 

Místopředseda 
Ing. Pavel Novotný 

Člen 
Nataša Sigmundová 
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Krumlova. K tomuto poslednímu nákupu došlo na sklonku roku a stěžejní část nákupu 

tvoří viniční trať s názvem Kokusové hory. 

3.2.4.2 Zpracování tun hroznů 

V oblasti surovinného zázemí a následného zpracování hroznů je snahou analyzované 

společnosti uzavření dlouhodobých kontraktů s rozhodujícími dodavateli  

pro zabezpečení plynulého nákupu hroznů a možnosti vyrábět kvalitní vína s identitou 

dané lokality. Znovín Znojmo se také v posledních letech zaměřuje na posílení stabilní 

surovinové základny zejména z vlastních vinic. 

Graf č. 5: Množství zpracovaných vinných hroznů od roku 2003 do 2013 ve Znovínu Znojmo 

(Znovín Znojmo, 2005, 2008, 2011, 2013a) 

Jak je vidět z předcházejícího grafu množství zpracovaných hroznů lineárně stoupalo  

až do roku 2008. V roce 2007 lze zpozorovat významné zvýšení množství zpracovaných 

hroznů díky vyšší úrodě. Rekordní zpracování množství hroznů v historii společnosti 

bylo zaznamenáno v roce 2008. Tyto výrazné nárůsty byly způsobeny novými 

výsadbami před vstupem do EU, které Znovín Znojmo podporoval ve Znojemské 

vinařské podoblasti. Zvýšení množství zpracovaných hroznů bylo také způsobeno jejich 

mimořádnou dosadbou a dlouhodobým korektním přístupem k dodavatelům hroznů. 

V následujících letech 2009, 2010 a také v roce 2012 bylo zaznamenáno menší 

množství zpracovaných hroznů z důvodu nízké úrody hroznů. Nižší úroda v posledních 

 0

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4 356 

3 042 
3 316 3 284 

6 122 

7 776 

3 335 

1 861 

4 923 

2 693 

4 739 



  

44 

 

letech měla impuls k zajištění stabilní surovinové základny společnosti a k nákupu 

dalších vinohradů, které zlepšily surovinovou soběstačnost Znovínu Znojmo. 

Soběstačnost společnosti v základní surovině je více než 50%. Tento stav se ukázal 

důležitý při nižší úrodě v roce 2012, kdy bylo v důsledku vyšší soběstačnosti dostatek 

hroznů pro výrobu vína. 

3.2.4.3 Prodej vína 

Znovín Znojmo prodává tradiční vína jako například Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, 

Sauvignon, Tramín červený, Rulandské modré, Zweigeltrebe a dále nabízí suché  

a polosuché pozdní sběry, vína kategorie výběr z hroznů a výběr z bobulí, ledová vína, 

slámová vína, ale i šumivá vína (sekty). Celkový vývoj objemu prodeje jejich vína  

je uveden v následující tabulce č. 4. 

Tab. č.  4: Přehled prodeje litrů vína v jednotlivých letech (Znovín Znojmo, 2005, 2008, 2011, 2013a)  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

P
o

če
t 

li
tr

ů
 

4543038 4143779 3859613 3945263 4353081 5011947 4683513 4608183 4056771 3659997 3480535 

Vývoj prodeje vína společnosti Znovín Znojmo zaznamenal viditelné kolísání v letech 

2003 – 2013. Jak lze vidět z předchozí tabulky č. 4, prodej vína od roku 2003 klesal  

až do roku 2005. Od roku 2006 rostl objem prodeje až do roku 2008, kde byla 

zaznamenána nejvyšší hodnota 5 011 947 prodaných litrů vína. Následné období  

od roku 2009 do roku 2013 bylo charakteristické klesajícím trendem a změnou 

spotřebitelského chování ve výběru vína, což charakterizuje graf č. 6. 
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Graf č. 6: Prodejnost dle jednotlivých druhů vín (Znovín Znojmo, 2005, 2008, 2011, 2013a) 

Vývoj prodeje jednotlivých druhů vín analyzované společnosti zaznamenává postupnou 

změnu v letech 2003 – 2013. Od roku 2003 lze pozorovat zaměření spotřebitelů  

na odrůdová vína a vína v balení po jednom litru. Od roku 2009 se poptávka mění  

a zvyšuje se zájem o vína ročníková, archivní a pozdní sběry. Dále je z předcházejícího 

grafu vidět zvyšující se poměr prodeje sudových vín a burčáku. 

3.2.5 Turistické aktivity společnosti 

Znovín Znojmo jako společnost, která se snaží upevňovat dobré vztahy  

se zákazníky, vytváří pomocí svého marketingového oddělení mnoho turistických 

aktivit zajišťující upevňování dobrého jména společnosti a v neposlední řadě rozvoj 

turistického ruchu v regionu. Vinařský turistický program společnosti obsahuje rozsáhlý 

výběr akcí, ale mezi tradiční a jedny z nejznámějších lze zařadit jarní Putování  

po vinicích Znojemska, podzimní Putování po archivních sklepích a Tematické 

putování za vínem po sklepích a vinicích ve Znojmě a okolí.  

Znovín Znojmo se nechtěl zaměřit na vinařskou turistiku představující hromadný zájezd 

omezený degustací ve sklepě, ale chtěl nabídnout rozsáhlé aktivity spojené s vínem. 
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Prvotním cílem uváděných akcí byla osvěta k vínu, seznámení široké veřejnosti  

se značkou Znovín Znojmo. Tento trend byl v sousedních zemích již běžný,  

a proto společnost věřila v postupné rozšíření i do České republiky. Vinařský turistický 

program se začal rozvíjet v Moravském sklípku v Šatově, kde probíhalo seznámení 

s vínem a v restauraci si mohli návštěvníci vychutnat do té doby nevídané spojení vína 

s jídlem (Znovín Znojmo, 2011a). 

Společnost se snažila postupně přecházet z hromadných zájezdů na individuální formu 

turistiky, díky níž se turistický program začal rozrůstat o degustace v Křížovém sklepě 

v Příměticích a realizaci ochutnávkového stánku na vinici Šobes v národním parku 

Podyjí (Znovín Znojmo, 2012). 

V době stoupajícího zájmu o cyklistiku začali spojovat současné cyklotrasy  

na Znojemsku k vytváření další formy aktivity spojené s vínem a poznáváním prostředí 

národního parku Podyjí. Na cyklotrase mezi Znojmem a vinicí Šobes byl také zřízen 

ochutnávkový stánek, v kterém je možno ochutnat víno vyprodukované z místních vinic 

(Znovín Znojmo, 2012). 

Společnost v rámci propagace svých turistických aktivit vydávala následující 

propagační materiály: 

 Tematické putování za vínem po sklepích a vinicích ve Znojmě a okolí; 

 Vinařský turistický program. 

Nicméně v souvislosti s úspornými opatřeními společnosti se prozatím vydávání těchto 

materiálů pozastavilo. V současné době jsou všechny informace o turistických  

a propagačních aktivitách dostupné na internetových stránkách společnosti, dále jsou 

stálí zákazníci informování prostřednictvím Katalogu vín, který je vydáván v půlročním 

intervalu. 

Marketingové činnosti Znovínu Znojmo se začali dynamicky orientovat na trendy,  

které jsou mezi zákazníky vyhledávány a žádány. Pro uspokojení širokého spektra 

spotřebitelů proto vytváří rozsáhlou nabídku činností oslovující potenciální zákazníky. 

V následujícím textu budou popsány jednotlivé aktivity vinařské turistiky analyzované 

společnosti. 
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3.2.5.1 Putování po vinicích Znojemska 

Putování po vinicích Znojemska je tradiční akce připravovaná pro věrné zákazníky  

a majitele privátních boxů.  Tato akce trvá 9 dnů v průběhu měsíce května a minulý rok 

(2013) ji navštívilo 5 541 návštěvníků. Během jednodenního programu  

si lze prohlédnout jednotlivé vinařské tratě ve  Znojemské vinařské podoblasti.  

Pro minulý rok (2013) byly k putování vybrány následující vinice (Znovín Znojmo, 

2011a):  

 Weinperky v Miroslavi, 

 Stará hora v Miroslavských Knínicích, 

 U tří dubů ve Stošíkovicích na Louce, 

 Gránice v centru Znojma. 

Součástí akce je řízená ochutnávka vybraných vzorků vín a večerní program v Louckém 

klášteře (Znovín Znojmo, 2012). Návštěvníkům bylo minulý rok nabídnuto k degustaci 

34 vzorků vín. Zájemci z řad zákazníků odebírající vína alespoň v hodnotě 4000 Kč/rok 

mají možnost se na tuto akci přihlašovat a sledovat obsazenost jednotlivých termínů na 

oficiálních internetových stránkách Znovínu Znojmo (Znovín Znojmo, 2011a). 

Z následujícího grafu lze vidět vzrůstající trend návštěvnosti této tradiční turistické 

akce.  

Graf č. 7: Putování po vinicích Znojemska- návštěvnost v jednotlivých letech
2
 (Gargelová, 2014b) 

Od začátku zkoumaného období vzrostlo množství návštěvníků téměř o 7 násobek,  

tedy z 830 návštěvníků nárůst na 5541 návštěvníků. 
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3.2.5.2 Putování po archivních sklepích 

Jednou z dalších tradičních akcí je i podzimní ochutnávání vín po archivních sklepích, 

které se koná na přelomu října a listopadu. Tato každoroční akce, která měla  

již 16. ročník, je pořádána výhradně pro aktivní zákazníky a odběratele. Probíhá 

dohromady 9 dní ve stanovené datum od čtvrtka do soboty (Znovín Znojmo, 2011a). 

Putování probíhá návštěvou následujících tradičních míst (Znovín Znojmo, 2011a).: 

 Křížový sklep v Příměticích, 

 Loucký klášter ve Znojmě, 

 sklep v Sedlešovicích, 

 sklep ve Strachoticích, 

 sklep v Jaroslavicích, 

 národní památku Vodní mlýn ve Slupi. 

Podmínkou získání pozvánky je minimální odběr vína v hodnotě 4000 Kč za rok. 

Pozvánky jsou doručovány poštovní zásilkou a vzhledem k velkému zájmu a rozdílné 

době doručení jsou rozesílány v dostatečném předstihu před začátkem přihlašování  

na webových stránkách Znovínu Znojmo. Přihlašování probíhá pomocí unikátního 

registračního čísla a na webových stránkách je zveřejněno počítadlo obsazenosti 

jednotlivých termínů (Znovín Znojmo, 2011a). 

Níže uvedený graf č. 8 znázorňuje lineárně rostoucí trend v návštěvnosti vinařské 

turistické akce Putování po archivních sklepích. V roce 2012 bylo zaznamenáno  

6 545 návštěvníků a v počátečním analyzovaném roce (1998) bylo jen 198 návštěvníků.  

Tento rozdíl znamená několikanásobné zvýšení a úspěšnost vinařsko-turistických 

činností společnosti. 
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Graf č. 8: Putování po archivních sklepích - návštěvnost v jednotlivých letech
3
(Gargelová, 2014b)  

3.2.5.3 Tematické putování za vínem po sklepích a vinicích ve Znojmě a okolí 

Tematické putování vychází ze zkušeností z Putování po archivních sklepích a Putování 

po vinicích Znojemska. Záměrem tohoto putování je zaměření se na menší skupiny 

návštěvníků, kterým je představena Znojemská vinařská podoblast a zejména vína 

Znovínu Znojmo. Tematické putování je vhodné pro vyznavače vína a vinic, přírody, 

historie, dobrého jídla a vinných sklepů (Znovín Znojmo, 2011b). 

Tato turistická akce má celkem 6 rozdílných témat a každý návštěvník si tedy může 

vybrat takové, které mu nejvíce vyhovuje. Jednotlivé témata nelze vzájemně 

kombinovat, jejich program je pevně stanoven. Následující text bude věnován popisu 

jednotlivých nabízených variant. 

Téma č. 1  

První téma je určeno převážně pro skupiny návštěvníků, kteří chtějí poznat nejznámější 

znojemskou vinici Šobes, kde na ně čeká ochutnávka několika vzorků vína. Program 

začíná procházkou viniční tratě „ U kapličky“ a na vinici Šobes. Poté se pokračuje  

ve sklepích Louckého kláštera a v Moravském sklípku v Šatově. Program lze využít 

v době od 1. června do 30. září a je vhodný pro skupiny od 2 do 45 účastníků (Znovín 

Znojmo, 2011b). 

                                                 
3
 Údaje o počtu účastníků jsou získané sečtením prezenčních listin 
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Téma č. 2 

Druhé putování je určeno pro zájemce o prohlídku sklepních prostor Louckého kláštera, 

sedlešovického archivního sklepa a Křížového sklepa v Příměticích. V těchto prostorách 

probíhá řízená ochutnávka vybraných vzorků vína. Toto téma je zaměřeno  

pro vyznavače prohlídky specifických sklepních prostor Znovínu Znojmo. Program 

probíhá od 5. ledna do 10. září a zúčastnit se mohou skupinky 2 – 45 účastníků (Znovín 

Znojmo, 2011b). 

Téma č. 3 

Třetí putování nabízí možnost plavby lodí v okolí Vranovské přehrady s unikátním 

pohledem na meandrující údolí. Plavba je spjata s návštěvou hradu Bítov spojenou 

s ochutnávkou několika vzorků vína. Putování pokračuje ve sklípku „U Rudolfa“,  

kde probíhá řízená ochutnávka vín a zde lze vidět stálou vinařskou expozici 

znázorňující výrobu vína a scenérie výroby sektu. Program probíhá od 1. dubna  

do 31. října. Putování je určeno pro skupinky 2 – 45 účastníků, maximální počet  

je 75 osob (Znovín Znojmo, 2011b). 

Téma č. 4 

Čtvrté téma nabízí prohlídku podzemními labyrinty v Šatově, vojenský bunkr z roku 

1938. Dále je možnost ochutnávky vín již běžně nepěstovaných odrůd révy vinné 

z vinice za Moravským sklípkem v Šatově. V rámci akce probíhá ochutnávka vína  

a je nabídnuto malé občerstvení. Putování lze navštívit od 1. února do 15. prosince  

a mohou se zúčastnit skupinky 2 – 30 osob (Znovín Znojmo, 2011b).  

Téma č. 5 

Téma č. 5 nabízí putování po viniční trati Staré vinice ve vinařské obci Havraníky, 

dále procházku po viniční trati U kapličky. Poté probíhá společný přejezd do Stošíkovic 

na Louce severně od Znojma na 25 ha mladou vinici U tří dubů. Přímo na vinici  

je připravena ochutnávka 3 vzorků vín. Na závěr akce probíhá řízená ochutnávka  

10 vzorků vín z navštívených viničních tratí v Louckém klášteře ve Znojmě.  

Tento program je vhodný pro návštěvníky, kteří chtějí poznat jedinečný „terroir“ 
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Znojemska. Putování si mohou objednat skupinky 2 až 45 účastníků a to v období  

od 1. června do 30. září (Znovín Znojmo, 2011b).  

Téma č. 6.  

Poslední téma zaměřující se na poznání historického města Znojma. Nejdříve zájemcům 

nabídne prohlídku Louckého kláštera s románskou kryptou, kde je uskutečněna řízena 

ochutnávka 5 vzorků vín. Následuje večerní projížďka turistickým vláčkem ke kostelu 

sv. Mikuláše ve Znojmě, poté trasa pokračuje po významných památkách královského 

města Znojma. Na závěr je připravena večeře a další ochutnávka 5 vzorků vín. Téma  

je zájemcům dostupné v období od 1. května do 30. září a je vhodné zejména  

pro skupiny 2 – 30 účastníků (Znovín Znojmo, 2011b).   

3.2.5.4 Loucký klášter ve Znojmě 

Loucký klášter ve Znojmě byl založen roku 1190 a stal se jedním z nejvýznamnějších 

klášterních komplexů ve střední Evropě. V průběhu staletí vznikaly a zanikaly ukázky 

architektury, doplněné řadou dalších uměleckých artefaktů (Znovín Znojmo, 2012). 

V současné době je Loucký klášter spojen s aktivitami společnosti Znovín Znojmo.  

Na návštěvníky zde čeká návštěvnické centrum, vinařské a bednářské muzeum, 

prodejna vín a obrazová galerie (Znovín Znojmo, 2011a).  

Graf č. 9: Návštěvnost prohlídek Louckého kláštera v jednotlivých letech
4
 (Gargelová, 2014b)  

                                                 
4
 Údaje o počtu jsou získané na základě prodaných vstupenek prohlídky kláštera s průvodcem 
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Z předcházejícího grafu č. 9 je patrná snižující se návštěvnost prohlídek Louckého 

kláštera v rámci turistického centra Znovínu Znojmo od roku 2005,  

kde bylo zaznamenáno 6 491 návštěvníků. V roce 2013 se snižování zastavilo  

na hodnotě 2 698 turistů, kteří absolvovali prohlídku Louckého kláštera. Tento trend 

může být z důvodu nižší poptávky turistů ze znojemského regionu zapříčiněného  

již zúčastněním prohlídky tohoto kláštera v předchozích letech. 

V návštěvnickém centru návštěvník získá informace o Vinařském turistickém 

programu, o sezónních ochutnávkách vín, provozu Moravského sklípku v Šatově,  

o organizovaných prohlídkách Louckého kláštera a lze zde ochutnat několik vzorků vín. 

Pro všechny návštěvníky je zde k dispozici úschovna i půjčovna kol, sociální zařízení  

i se sprchou. (Znovín Znojmo, 2012). 

U návštěvnického centra je hlavní zastávka turistického vláčku, na jehož provozování  

se společnost Znovín Znojmo podílí. V průběhu devadesáti minut zájemce proveze 

nejzajímavějšími částmi historického města Znojma. Trasa vede středověkými uličkami, 

kolem významných památek a také přírodou v údolí řeky Dyje. Cestou lze ochutnávat 

vína Znovínu Znojmo. Nastoupit mohou účastníci na libovolné z osmi zastávek  

a na jakékoliv z nich lze okružní jízdu přerušit a pak, s označeným lístkem, 

následujícím spojem okruh dokončit (Znovín Znojmo, 2012). Následující graf 

charakterizuje počet účastníků v jednotlivých letech. 

Graf č. 10: Turistický vláček – počet účastníku v jednotlivých letech
5
(Gargelová, 2014b)  
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V letech 2007 – 2011 lze vidět mírně kolísavý trend, který se v roce 2012 změnil  

ve vysoký nárůst počtu účastníků cesty turistickým vláčkem. Toto navýšení činí  

více než stoprocentní nárůst oproti předcházejícímu roku 2011. Tento nárůst  

byl zapříčiněn z důvodu změny provozovatele turistického vláčku, který navýšil 

kapacitu turistického vláčku. U tohoto typu turistické atrakce lze vidět sezónní výkyvy, 

když v roce 2013 klesla návštěvnost, což lze v tomto roce přisuzovat vlivu počasí  

(horké léto).   

3.2.5.5 Moravský sklípek v Šatově 

Moravský sklípek v Šatově je tradiční součástí Vinařského turistického programu. 

Návštěvník může ochutnat mnoho druhů kvalitního vína, ochutnat gastronomické 

speciality a prohlédnout si tři sta let starý sklep. Dále je zde možnost ochutnávat vína  

ve vinárně, na terase nebo v pravé vinařské stodole, ve které se o prázdninových 

sobotách konají posezení s muzikou spojené s ochutnávkou vín (Znovín Znojmo, 

2011a). 

Obr. č. 11: Privátní boxy v Moravském sklípku v Šatově (Znovín Znojmo, 2011a) 

V prostorách sedm a půl metru pod zemí společnost nabízí svým zákazníkům dozrávání 

znovínských vín v privátních uzamčených boxech (obr. č. 21). Zdejší stálá teplota  

a optimální vlhkost jsou vynikající podmínky pro archivaci. Zákazníci vlastnící boxy 

mají možnost využívat sklepní prostory pro degustaci vín, ať už s přáteli  

nebo obchodními partnery (Znovín Znojmo, 2012). 
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V rámci turistického programu společnosti mohou návštěvníci procházet labyrintem 

chodem a nahlížet do uzamčených kojí, které jsou označeny jmény jednotlivých 

vlastníků (Znovín Znojmo, 2012). 

Moravský sklípek v Šatově nabízí prohlídku naučné vinice, kde v roce 2001 byly 

vysazeny staré odrůdy vinné révy, které pěstovali naši předkové. Návštěvníci  

se zde seznámí s odrůdami, které dříve rostly v českých a moravských vinicích  

a samozřejmě i se způsobem jejich pěstování. U jednotlivých odrůd je informační tabule 

o její charakteristice. Nakonec lze ochutnat i vína z těchto odrůd, která jsou vyrobena 

bez jakékoliv stabilizace a úprav pro vyniknutí typičnosti odrůdy. Těchto lahví  

je z důvodu specifičnosti vyrobeno jen několik desítek kusů (Znovín Znojmo, 2012). 

3.2.5.6 Vinice Šobes v Národním parku Podyjí 

Vinice Šobes v Národním parku Podyjí, jedna z nejstarších a nejlepších vinic 

evropských vinařských poloh, leží na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje. 

Víno ze Šobesu za své vynikající vlastnosti vděčí kvalitnímu mikroklimatu podobné 

podmínkám v údolí francouzské Rhôny. Přes vinici Šobes vede cyklostezka  

a lze si přímo na vinici vychutnat ve firemním stánku zdejší šobeská vína (Znovín 

Znojmo, 2012). 

 

Obr. č. 12: Vinice Šobes (Znovín Znojmo, 2011a)           
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Z následujícího grafu je vidět nárůst počtu turistů v letech 2011 – 2013 v porovnání  

s předcházejícími roky, které v počtu návštěvníků mírně kolísaly. Nejnižší stav  

byl zaznamenán v roce 2003 v počtu 2 513 turistů. Tento počet je téměř 10 krát nižší 

v porovnání s rokem 2013. Nárůst v posledních lze také přisuzovat zvyšujícímu  

se zájmu o cykloturistku, která je nedílně spjata s turistickými aktivitami společnosti.  

Graf č. 11: Návštěvnost na vinici Šobes v jednotlivých letech
6
 (Gargelová, 2014b)  

3.2.5.7 Staré vinice Havraníky 

Havraníky jako stará vinařská obec se nachází v půlce cesty po cyklostezce  

mezi Louckým klášterem a vinicí Šobes. Toto místo je známé svými dlouhými několika 

set metrovými vinnými sklepy. Součástí cyklostezky je i ochutnávkový stánek Znovínu 

Znojmo, který stojí přímo u mladých vinic, zobrazující obr. č. 13 (Znovín Znojmo, 

2012). 

Z tohoto místa mohou návštěvníci při ochutnávce obdivovat nádherný výhled do kraje. 

V těsné blízkosti se nachází Havranické vřesoviště, které je součástí Národního parku 

Podyjí a patří k největším vřesovištím na jižní Moravě (Znovín Znojmo, 2012).    

                                                 
6
 Jedná se o orientační počty udané obsluhou ochutnávkového stánku 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2 513 

9 222 
8 414 

10 407 
9 164 

8 289 

13 703 
12 413 

20 321 

22 819 
24 647 



  

56 

 

  Obr. č. 13:  Ochutnávkový stánek Znovínu na staré vinici v Havraníkách (Stánek Staré vinice, 2012) 

Následující graf č. 12 charakterizuje lineárně narůstající trend návštěvnosti Staré vinice 

v Havraníkách, což lze také přisuzovat již zmíněnému zájmu o cykloturistiku  

a Znovín walking. Nejvyšší počet turistů byl zaznamenán v roce 2011  

(8 710 návštěvníků). Poslední analyzovaný rok klesla návštěvnost na úroveň 

srovnatelnou s rokem 2008, což lze přičíst situaci, kdy turisté v menší míře využívají 

toto místo k zastavení a pokračují po cestě na vinici Šobes (viz graf č. 11) 

Graf č. 12: Staré vinice Havraníky – návštěvnost v jednotlivých letech
7
 (Gargelová, 2014b) 
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3.2.5.8 Křížový sklep v Příměticích 

Přímětické sklepní hospodářství, kde Znovín Znojmo zpracovává svá vína,  

patří k největším křížovým sklepům na světě. Návštěvníci si zde mohou všimnout 

unikátní akustiky a zdejšího „jezuitského telefonu“ – při tichém promluvení  

do zdi se váš hlas po klenbě donese až na opačnou stranu chodby. Jedinečné je i sklepní  

klima – stropy a stěny pokrývá silná vrstva ušlechtilé plísně Rhacodium cellarae,  

která dokonale reguluje vlhkost, tedy není nutné využívat žádné klimatizační zařízení 

(Znovín Znojmo, 2012).  

Obr. č. 14: Křížový sklep v Příměticích (Znovín Znojmo, 2011a) 

3.2.5.9 Znovín walking 

Znovín Znojmo začal nabízet světem se šířící turistický trend – walking (Znovín 

Walking). Walking je chůze s pomocí teleskopických hůlek vycházející z finského 

Nordic Walking nebo v USA známého Pole Walking. Tento populární rekreační sport 

zapojuje svaly celého těla bez nadměrné námahy a bez nutnosti speciálního vybavení. 

Znovín Znojmo nabízí návštěvníkům celkem 14 vyznačených tras,  

z toho 7 pro začátečníky a 7 pro pokročilé. Všechny trasy jsou situovány na jihozápadu 

Znojemské vinařské podoblasti. Trasy se mohou libovolně kombinovat dle nálady 

každého turisty. Spojení vinařské turistiky s Národním parkem Podyjí, přírodními, 
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kulturními a architektonickými zajímavostmi získává stále větší popularitu (Znovín 

Znojmo, 2012). 

Doporučené trasy vedou většinou mimo veřejné komunikace po polních cestách mezi 

vinicemi, stezkách nebo volnou krajinou. Trasy účastníky zavedou na mnoho 

zajímavých míst (Znovín Znojmo, 2012): 

 bývalá „železná opona“, v okolí vinařské obce Šatov; 

 Moravský sklípek s vinicí starých odrůd a labyrintem sklepení; 

 pěchotní srub Zahrada; 

 hnanický kostel sv. Wolfganga; 

 havranické vřesoviště; 

 viniční tratě včetně vinice Šobes; 

 Kraví hora; 

 Sealsfieldův kámen. 

Obr. č. 15: Znovín walking – trasa č. 11(Znovín Znojmo, 2012) 
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Společnost vytváří marketingové akce velmi důkladně, a proto vydali propagační 

materiál Znovín Walking - soubor map a informací. Současně v podnikové prodejně 

jsou k dostání i teleskopické hole s logem společnosti. Jedná se o celoroční akci,  

s výjimkou mimosezónního uzavření provozovaných stánků na vinicích. 

V rámci podpory tohoto stále populárnějšího turistického trendu společnost pravidelně 

pořádá dubnový „Den Znovín Walkingu“. Zájemci si mohou vybrat ze dvou okruhů,  

na každém z okruhů jsou určené dvě stanoviště, kde mohou účastníci ochutnat 8 vzorků 

různých vín produkovaných společností. Zájemci po zaplacení registračního poplatku 

mohou na vycházkové okruhy vyrazit individuálně v kterýkoliv čas po registraci.  

Pokud si netroufají absolvovat okruh samostatně, jsou zde průvodci, kteří vyráží 

v předem stanovenou hodinu a zvolenými trasami zájemce provedou (Znovín Znojmo, 

2011a). 

Zdatnější, kteří projdou obě trasy, mohou ochutnat na čtyřech ochutnávkových 

stanovištích až 16 vzorků různých vín. Nutnou podmínkou je zaplacení registračního 

poplatku za oba okruhy (Znovín Znojmo, 2011a). 

 Graf č. 13: „Den Znovín Walkingu“ počet účastníků v jednotlivých letech (Gargelová, 2014b) 

Na výše uvedeném grafu č. 13 je patrný narůstající trend návštěvnosti společnosti 

pořádaného „Dne Znovín walkingu“. V roce 2008, kdy byl realizováno první konání 

tohoto dne, se zúčastnilo 80 zájemců, v roce 2012 se počet 10 krát zvýšil  

a bylo zaznamenáno 826 účastníků.  
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3.2.5.10  Znovín Cup 

Další úspěšnou turistickou akcí je cyklistický závod Author Znovín  

Cup – vinařská ,,50“. Jedná se o závod amatérských i profesionálních cyklistů,  

u něhož je hlavním cílem poznání okolí Znojemské vinařské podoblasti ve spojení  

se sportovním vyžitím. Trasa závodu vede podél vinic a vinařských sklípků,  

dále přes vřesoviště, po venkovských silnicích a po okrajích NP Podyjí. Pro všechny 

účastníky čeká tradiční taška s lahví vína od Znovínu Znojmo. Závodu se v roce 2013 

zúčastnilo více než 1500 cyklistů. Součástí tohoto závodu je i doprovodný program.  

Na obrázku č. 16 je zobrazena trasa turistické akce. (Znovín Znojmo, 2012). 

Obr. č. 16: Trasa Author Znovín Cup – vinařská „50“ (Vinařská „50“, 2010) 

3.2.5.11 Ochutnávkový stánek ve Znojemském podzemí 

Znojemské podzemí nacházející se pod historickým jádrem města je soustava 

středověkých sklepů a chodeb budovaných od 13. do 17 století. Labyrint chodeb  

pod centrem Znojma má přibližně třicet kilometrů, vedou často i ve čtyřech poschodích 

nad sebou. Uvnitř tohoto tajemného podzemí se nachází i ochutnávkový stánek Znovínu 

Znojmo, kde si mohou zájemci zakoupit vzorky různých vín produkovaných 

společností. 
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Graf č. 14: Návštěvnost ochutnávkového stánku v podzemí
8
 (Gargelová, 2014b) 

Z grafu č. 14 je patrný každoroční nárůst návštěvnosti ochutnávkového stánku  

ve znojemském podzemí od roku 2004 do roku 2007. Následující období od roku 2008 

do roku 2013 přineslo snížení počtu degustujících s nejnižším počtem v roce 2010 

(22 995). V posledních letech 2011 – 2013 se návštěvnost stánku pohybuje v průměru 

na hodnotě 23 530 návštěvníků. 

3.2.5.12 Další marketingové akce společnosti 

Znovín Znojmo se jako první v rámci České republiky zaměřili na původ („terroir“), 

což při pěstování zahrnuje spolupůsobení několika faktorů, které vytváří specifičnost 

vyprodukovaného vína v určité oblasti. Mezi tyto faktory zahrnujeme (Znovín Znojmo, 

2011a): 

 vlastnosti půdy, 

 vlastnosti odrůdy, 

 lokální klima, 

 lidský faktor. 

V tomto kontextu společnost začala produkovat vína s označením „Terroir Levure“ 

zvýrazňující originalitu, původ, terroir vín i původní kvasinky z příslušné viniční tratě. 

Znovín Znojmo pro zvýšení projevu terroir vytvořil „kvasinkovou banku“ z vybraných 

viničních tratí.  

                                                 
8
 Jedná se o orientační počty udané obsluhou ochutnávkového stánku za sledované měsíce červenec a 

srpen konkrétního roku 
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Dále se Znovín Znojmo podílel na prosazení prvního apelačního systému v České 

republice a to VOC Znojmo. Jedná se o románský způsob pohledu na kvalitu vína 

zohledňující místo původu hroznů, které dává vínům jedinečný charakter. Typická 

aromatičnost vín spojuje vína VOC Znojmo zapříčiněná zejména místem původu 

(Znojemsko), střídáním studených nocí a teplých dnů v době zrání hroznů (Znovín 

Znojmo, 2011a).  

V této souvislosti posledním trendem je produkce vín označených samolepkou 

,,JEŠTĚRKA ZELENÁ“ latinsky LACERTA VIRIDIS (viz obr. č. 17). Tyto vína 

jsou vyráběna z hroznů z viničních tratí, které jsou teritoriem této ještěrky.  

Na Znojemsku se vyskytuje u vinic s kamenitým podložím v povodí meandrující řeky 

Dyje z důvodu ekologicky čisté krajiny, která je pro ni důležitá (Znovín Znojmo, 2012). 

Obr. č. 17: Označení vín Terroir club, VOC Znojmo a Lacerta Viridis (Znovín Znojmo, 2011a) 

Dále se společnost kromě v předcházejících kapitolách popisovaných marketingových 

činností prezentuje i na spoustě dalších významných událostí, které buď společnost 

sama organizuje, nebo se alespoň na jejich provozu (organizaci) podílí. Příkladem 

mohou být tyto následující akce (Znovín Znojmo, 2011a): 

 Znojemské historické vinobraní – tradiční akce k oslavě sklizně úrody vinné révy, 

čímž vrcholí celoročního vinařovo úsilí. Jedná se o několikadenní slavnost 
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s jarmarky, rytířskými turnaji a historickým průvodem, který každoročně navštíví 

tisíce nadšených turistů. 

 Znojemský burčákový festival (Burčákfest) – zaměřující se na spojení burčáku, 

vína, hudby a kulinářských specialit. Během festivalu je k dispozici bohatý 

doprovodný program. Tradiční a žádaná akce nazývána „šlapání hroznů bosýma 

dívčíma nohama“ je každoročně za účelem výroby speciálního vína s názvem 

Šlapané víno. Vyrobené Šlapané víno je k prodeji při Burčákfestu následující rok  

a „šlapající“ jsou odměněny a jejich jména jsou uvedeny na zadní etiketě vzniklého 

vína (Znovín Znojmo, 2012). 

 Procházka časem – akce určená pro milovníky starších vín a zejména pro majitele 

privátních boxů, kteří se mohou o svých uložených vínech dozvědět mnoho 

informací. 

 Znovínský košt vín – jedná se o akci konanou na začátku března. Ochutnávka 

znovínských ročníkových vín, pozdních sběrů, výběrů, ledových vín, úspěšných vín 

na tuzemských i světových výstavách, archivních i unikátních vín. 

 Pěchotní srub "Zahrada" - jedná se o velké obranné opevnění z roku 1938, 

zrekonstruované, plně vybavené a návštěvníků přístupné. V tomto objektu  

je možnost zakoupit si "pevnostní víno" od společnosti Znovín Znojmo. 

 Festival vín VOC ZNOJMO - akce, jejíž první ročník se konal v roce 2009, 

navazuje na tradici znojemského spojování kultury s vínem. Během festivalu  

je připravena ochutnávka všech vzorků vín VOC Znojmo za doprovodu živé hudby. 

 Vyhlídkové plavby lodí Viktorie po Vranovské přehradě s ochutnávkami 

znovínských vín. 

 Vyhlídkové plavby lodí po Brněnské přehradě s ochutnávkami znovínských vín. 

 

 

 

 

http://www.znovin.cz/kompletni-nabidka-vin?privlastek=VOC%20Znojmo
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3.3  Vinařské turistické aktivity v Hustopečích  

Pro posouzení potenciální konkurenceschopnosti návrhu v diplomové práci je nutné 

zanalyzovat turistické aktivity na Hustopečsku. V současné době jsou Hustopeče známé 

jako město spojené s  vínem a díky tomu nabízí i několik vinařských akcí, mezi které 

lze zahrnout (Háder, 2012; Vinařství, 2014): 

 Hustopečská pečeť – soutěž a přehlídka vín z celé České republiky i ze Slovenska. 

 Výstava vín ČZS Hustopeče – výstava organizovaná členy Českého zahrádkářského 

svazu Hustopeče (ČZS), kde je každoročně průměrně přes 800 vzorků vína k volné 

degustaci. 

 Putování krajem André – putování po vinařské stezce krajem dlouhé cca 40 

kilometrů, kde vznikla odrůda André, cyklisté mohou využít pestrý doprovodný 

program s možností ochutnávek vína a jiných krajových specialit. 

 Slavnosti mandloní a vína – slavnost spojená s jarním řemeslným trhem. Součástí 

slavnosti je chůze “Mandloňovou stezkou na rozhlednu“ a otevřené vinné sklepy. 

 Burčákové slavnosti – třídenní oslavy vína a burčáku v centru Hustopečí. 

 Královský košt vín – degustace nejlepších českých a moravských vín – medailistů 

soutěže KRÁL VÍN České republiky. 

 Oslava Svatomartinských vín a husí – ochutnávka mladých vín a husích specialit 

v Hustopečích. 

 Světový duel vín Hustopeče – nesoutěžní světová přehlídka a srovnávání vín. 

 Výstavy vinařských uliček 

 Výstavy archivních nebo mladých vín 

 Stálá vinařská expozice  
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3.4 Souhrn 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že Znovín Znojmo je jednou 

z nejvýznamnějších společností zaměřující se na zákazníka a rozvoj turistického ruchu 

spojeného s vinařstvím. Na základě této skutečnosti a rozšiřováním jeho působnosti  

do Velkopavlovické podoblasti vzniká možnost rozšíření turistického programu  

do tohoto regionu.  

Z předchozí analýzy vinařských turistických aktivit Hustopečska byla zjištěna existence 

několika vinařských aktivit, které propagují místní vinaře. Jednou za zajímavých 

možností a dále vyplnění mezery v turistickém programu ve Velkopavlovické 

podoblasti, resp. na Hustopečsku je pro Znovín Znojmo navrhnutí a realizace turistické 

aktivity „Znovín walking“ v této oblasti. Pro realizaci tohoto turistického programu 

v této oblasti je možnost využití existence turistických tras v okolí nově nakoupených 

vinic.  

Následující část této diplomové práce se bude zabývat konkrétním návrhem 

potencionálního rozvoje turistického programu Znovínu Znojmo. Výhodou společnosti 

je zejména zkušenost v této oblasti marketingu, dále současný trend navyšujícího  

se zájmu o vinařskou turistiku a již velmi pozitivně vytvořená image společnosti.  
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4 Vlastní návrh rozvoje turistického programu 

Následující kapitola se zaměřuje na vlastní návrh rozvoje turistického programu  

u vybrané společnosti Znovín Znojmo, jak bylo stanoveno v cíli této diplomové práce. 

4.1 Základní charakteristika rozvoje turistického programu 

Ve výše provedené analýze byl podrobně popsán turistický program společnosti 

realizován ve znojemském regionu. Společnost Znovín Znojmo neustále inovuje svůj 

turistický program a významnou příležitostí k budoucímu rozvoji se v současnosti 

naskýtá možnost rozšíření tohoto trendu na Hustopečsko, kde byly společností 

nakoupeny již zmiňované rozsáhlé vinice v roce 2011. 

Hustopečsko se rozkládá v jižní části naší republiky při hlavní trase Brno-Břeclav. 

Mnoho návštěvníků tohoto regionu pouze projíždí a při této příležitosti si nemohou 

nevšimnout mírné pahorkatiny, která je pokryta poli, lesy, sady a vinicemi.  

Díky příznivým přírodním podmínkám se zde rozšířilo pěstování vinné révy,  

které se postupně stalo dominantní. Z hlediska vinařských oblastí se tato oblast nachází  

ve Velkopavlovické vinařské podoblasti (Gargelová, 2014b). 

V září minulého roku byla v této podoblasti již realizována první organizovaná akce 

Znovínu Znojmo nesoucí název Putování po hustopečských vinicích v době zrání 

hroznů. Na rozdíl od tradičního Putování po vinicích Znojemska byla tato akce 

uskutečněna nejen pro stálé zákazníky, ale také pro potencionální nové zákazníky.  

Tato nová akce byla pro každého zájemce zpoplatněna. Celkově se tohoto programu 

zúčastnilo 511 platících účastníků (Gargelová, 2014b).  

V současné době společnost upřednostňuje zacílení svého turistického programu 

především na individuální návštěvníky s otevřenými smyslovými vjemy, toužící vidět, 

zažít, ochutnat a také poznat. 

Vzhledem k výše popsanému je v rámci této práce navrženo celkem 8 tras určených 

zejména k chůzi, ať již s holemi nebo bez nich. Trasy návštěvníky zavedou do okolí 
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vinic vlastněných Znovínem Znojmo a současně vedou kolem zajímavých míst  

této oblasti. 

Vinařské turistické aktivity pořádané na Hustopečsku nepředstavují pro realizaci 

navrhované turistické akce Znovínu Znojmo téměř žádnou konkurenci,  

neboť se na Hustopečsku nevyskytují podobné turistické aktivity cíleně zaměřené  

„na chůzi“ spojenou s vínem. 

Z celkového počtu 8 navržených tras začíná 6 tras na náměstí v Hustopečích, při nichž 

lze vidět nejzajímavější místa v okolí Hustopečí, zhlédnout vinice vlastněné společností 

a na viniční trati Stará hora lze přímo degustovat vína Znovínu Znojmo v navrženém 

ochutnávkovém stánku, který je součástí 5 navrhovaných tras.  

Další 2 trasy jsou umístěné v oblasti Židlochovic, kde se nachází vinice společnosti  

v 5 viničních tratích rozkládající se v Přírodním parku Výhon.  

4.2 Popis zajímavostí v rámci navrhnutých tras 

V této podkapitole jsou podrobněji specifikována zajímavá místa a významné památky 

nacházející na jednotlivých trasách. 

4.2.1 Zajímavosti v okolí Hustopečí 

Při chůzi po trasách v okolí Hustopečí lze navštívit níže podrobněji popsané zajímavé 

místa, dle konkrétní zvolené trasy. Všechny navrhované trasy v této oblasti začínají  

a zároveň i končí na Dukelském náměstí v Hustopečích. 

4.2.1.1 Dům ,,U Synků“ 

Na Dukelském náměstí v Hustopečích se nachází nejvýznamnější původní renesanční 

zástavba a to dům U Synků pocházející z 16. století. Na nádvoří se nachází pomník 

kvasinky vinné a původní studna. Dále je zajímavý vyčnívající arkýř do náměstí, dvorní 

křídlo zdobené patrovou arkádovou lodžií, klenuté místnosti a historické sklepení. 

V dnešní době zde sídlí Turistické informační centrum, Městské muzeum,  

Stálá vinařská expozice a galerie (Památky, 2012). 
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4.2.1.2 Chrám sv. Václava a sv. Anežky české 

Současný chrám zasvěcený roku 1994 stojí na místě původního gotického kostela,  

který byl poškozen při pádu věže. Nově vystavený chrám má půdorys otevřené spirály  

a součástí je věž vysoká 52 m s atributy sv. Václava. V interiéru chrámu je vystavena 

řada památek z původního gotického kostela (Památky, 2012). 

4.2.1.3 Původní a stávající radnice 

Stavba stávající radnice pochází z novorenesančního období, na vnější straně budovy 

jsou patrné pískovcové detaily (letopočet, znak a hlava Bakcha) a v prostoru dveří  

lze vidět pamětní desku T. G. Masaryka. 

Původní radnice, sousedící se stávající radnicí, prošla proměnou z původně renesanční 

stavby na empírovou podobu. Ve středověku zde probíhalo útrpné právo  

před radnicí na pranýři. Pod objektem staré radnice se nacházelo patrové gotické 

sklepení a také zde vedla podzemní chodba k původnímu kostelu. V dřívější době měla 

velkou zasedací síň, venkovní schodiště a v přízemí budovy měl pronajatou radniční 

hospodu předek T. G. Masaryka. Původní účel budovy nebyl zachován z důvodu 

častých požárů (Památky, 2012).  

4.2.1.4 Kašna ,,Žumberák“ 

Kamenná roubená kašna umístěná na Dukelském náměstí v Hustopečích pochází  

z 16. století a v dřívějších dobách poskytovala ve městě jako jeden z mála zdrojů pitnou 

vodu. Přiváděná voda pocházela ze studní na západním návrší. V zimním období byl 

problém se zamrzáváním vody v kašně, tak bylo prováděné zabednění kašny a vyplnění 

bednění slámou proti zamrznutí. Na podstavci je vyobrazen znak Moravy, města  

a tří lvů. Název „Žumberák“ byl vybrán lidmi a odvozen o názvu kopce  

Schönberg-Sumperk (Památky, 2012). 

4.2.1.5 Morový sloup 

Dominantou horní části Dukelského náměstí v Hustopečích je 14 m vysoký morový 

sloup zasvěcený tzv. morovým patronům (sv. Šebestiánu, Františku Xaverskému, 

Rochu a Karlu Boromejskému) pocházející z 18. století, který byl postaven na základě 
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opakovaných morových epidemií. Na vrcholu sloupu můžeme vidět sv. Trojici  

se svatozáří, ležící postavy v náznaku jeskyně patří sv. Rozálii a Alžbětě a v dolní části 

jsou sochy sv. Josefa a Panny Marie (Památky, 2012). 

4.2.1.6 Kamenný vrch 

Přírodní rezervace Kamenný vrch s rozlohou 104 hektarů se nachází severozápadně  

od obce Kurdějov v nadmořské výšce 300 – 343 m. Tato rezervace byla vyhlášena 

v roce 1956 a její reliéf je členitý se svahy různorodé orientace. Jedná se o teplomilně 

kvetenou pastvinu na svahu Kamenného vrchu (343 m. n. m.), kde se nachází 

subpanonské stepní trávníky a xerofilní křoviny (Hoskovec, 2007).  

Kamenný vrch je přírodní rezervace chránící vzácné a ohrožené rostlinné druhy,  

mezi které řadíme (Přírodní rezervace Kamenný vrch, 2007):  

 koniklec velkokvětý, 

 hadinec nachový, 

 čilimník bílý, 

 len chlupatý, 

 vstavače osmahlý, 

 kavyl sličný, 

 černýš rolní, 

 kosatec různobarvý, 

 hlaváček jarní. 

Z hlediska ochrany vzácných živočichů má tato lokalita význam z důvodu výskytu 

ohrožené kudlanky nábožné nebo modráska ligrusového (Přírodní rezervace Kamenný 

vrch, 2007). 

4.2.1.7 Mandloňové sady 

V současné době se mandloň obecná pěstuje v místech s vhodnými klimatickými 

podmínkami, mezi které lze zařadit i prosluněné svahy Hustopečska, což je jedna 

z nejteplejších oblastí České republiky s teplým létem a kratší zimou. 
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Hustopečské sady byly vysazeny v roce 1949 ve snaze o soběstačnost socialistického 

hospodářství. Rozloha sadů se v Hustopečích rozšiřovala a v šedesátých letech  

20. století dosahovala až 185 hektarů (Mandloňové sady, 2011). 

Postupem času mandloňové sady začaly ustupovat perspektivnějším stromům meruněk. 

Nakonec zůstaly zachovány 2 mandloňové sady – na Hustopečském starém vrchu  

a Kamenci (Mandloňové sady, 2011). 

Sad v lokalitě Hustopečský starý vrch se rozkládá na 2,7 ha a v lokalitě Kamenec  

na 1,7 ha. Získáním sadů do vlastnictví města a podporou systematického ošetřování 

byla zajištěna dlouhodobá existence sadů a turisticky atraktivní lokalita.  

Uvedené mandloňové sady leží v lokalitách patřící k nevýznamnějším v České 

republice s hodnotnou a mimořádnou přírodou patřící do evropské soustavy území 

Natura 2000 (Mandloňové sady, 2011). 

4.2.1.8 Mandloňová rozhledna 

Mandloňová rozhledna (obr. č. 18) se nachází v mandloňových sadech u Hustopečí  

a její výška činí 17 metrů.  

 Obr. č. 18: Mandloňová rozhledna (Mandloňovou stezkou na rozhlednu, 2012) 
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Z rozhledny se naskytuje možnost výhledu po celém Hustopečsku, výhled na Pálavské 

vrchy a také na mandloňové sady. Místo pod rozhlednou lze využít k turistickému 

odpočinku (Mandloňová rozhledna, 2013). 

4.2.1.9 Hustopečské rybníky 

Na Hustopečsku se nachází 2 rybníky – Přední a Zadní. Tyto rybníky byly vybudované 

jako protipovodňové opatření města Hustopeče na potoku Štinkavka v roce 1952. 

V současné době je Přední rybník využíván ke sportovnímu rybolovu a jeho plocha činí 

6,5 ha. Zadní rybník má plochu 2,5 ha a je využíván jako chovný. Do rybníků jsou 

nasazovány ryby jako kapr obecný, štika obecná, candát obecný a sumec velký, úhoř 

říční, lín obecný, amur bílý a cejnek malý (Hustopečské rybníky, 2011). 

Z méně běžných živočišných druhů u rybníků žijí potápka malá, ledňáček říční, užovka 

obojková a také lze vidět vodní druhy skokanů i oba druhy ropuch (obecná a zelená). 

Mezi vzácné druhy rostlin zde roste ostřice ječmenovitá (Hustopečské rybníky, 2011). 

4.2.1.10 Lesopark na Křížovém kopci 

Lesopark na Křížovém kopci nabízí prostředí pro relaxaci a poklidné procházky  

mezi listnatými stromy, dále se zde nachází kaštanová alej a velký počet javorů. 

Křížový kopec v Hustopečích byl pojmenován podle křížové cesty, která vedla ke kapli  

sv. Rocha nacházejícího se v tomto lesoparku (Turistické zajímavosti, 2000). 

Kaple sv. Rocha byla postavena na Křížovém (dříve Volském) vrchu jako ochrana  

vůči morové epidemii v 17. století. Postupem času byla tato kaple rozšiřována  

do velikosti menšího kostela. Probíhali zde barokní poutě věřících z okolí Hustopečí. 

Od 20. století se kaple proměnila v novorománskou podobu, neboť se zde nenachází 

původní sochy, barevná okna, ale i staré nástěnné malby. V současné době se jedná 

kupolovitou stavbu se čtyřmi výklenky, věžičkou a zvonem. V interiéru kaple lze vidět 

umístněné vitráže a nástěnné malby Ludvíka Kolka (Památky, 2012).  
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4.2.1.11 Opevněný kostel v Kurdějově a podzemní chodby 

Stávající kostel v Kurdějově, který je zasvěcený sv. Janu Křtiteli, pochází  

už ze 14. století. V kostelním areálu se nacházela 45 m vysoká věž, která byla dříve 

s kostelem propojena dřevěným mostem. Z důvodu zasažení bleskem a následného 

poškození věže bylo v 19. století rozhodnuto o snížení výšky a vytvoření jednodušší 

architektury v její horní části (Zajímavosti – Kurdějov, 2014). 

V gotickém kostele sv. Jana Křtitele lze vidět gotické klenby, balutriádu zdobenou 

ornamentem tzv. plaměnkovou kružbou, sochu Ukřižovaného, majestátní varhany  

a pozdně gotický portál s tudorovským prohnutým obloukem nazývaným „oslí hřbet“ 

(Zajímavosti – Kurdějov, 2014). 

Na návrší nad kostelem se nachází kaple Všech svatých, která dříve sloužila  

pro dělostřelectvo, a proto je silně opevněná. Z ohrazeného kostela vedly podzemní 

chodby směrem k faře a do budovy tehdejší radnice (Zajímavosti – Kurdějov, 2014). 

4.2.1.12 Přední kopaniny 

V sousedství mandlových sadů se nachází Evropsky významná lokalita Přední 

kopaniny, která chrání vzácné suchomilné stepní trávníky. Celková rozloha činí  

8,9 ha (Dufek, 2006). 

4.2.1.13 Homolí kopec 

Homolí kopec je název pro návrší na konci ulice Hradní v Hustopečích dříve nazývané 

jako Burgstall v nadmořské výšce 218 m. Jedná o uměle upravenou plochu zaobleného 

tvaru s výměrou 304 m
2
. Předpokládá se, že se zde dříve nacházelo opevněné sídlo 

Viléma z Hustopečí (Wihelmo de Huztopets). Jednalo se o dřevěnou obytnou věž 

obehnanou valem, jejíž pozůstatek je znatelný nad jihozápadním úpatím kopce. 

V dřívější době zde probíhaly archeologické výzkumy, které nalezly středověkou 

keramiku, a byl zjištěn zvláštní způsob zpevňování svahů pomocí drnů. Opevněná 

šlechtická sídla, jako sídlo Viléma z Hustopečí, umístěná na uměle upraveném návrší 

v přímé blízkosti vesnic se nazývají motte (Kopova, 2011; Nadace partnerství, 2014).  
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4.2.2 Zajímavosti v okolí Židlochovic 

Židlochovický zámek je startovním a konečným bodem posledních dvou tras 

navrhnutých v rámci této práce. Navrhnuté okruhy v okolí Židlochovic zavedou 

návštěvníky k níže popsaným zajímavostem a také viničním tratím společnosti Znovínu 

Znojmo nacházející se v přírodním parku Výhon.  

4.2.2.1 Přírodní park Výhon 

Výhon je kopec v Dyjskosvrateckém úvalu, který se zvedá z rovinaté nivy z nadmořské 

výšky 180 m. Kopec Výhon má 2 nejvyšší vrcholy v Dyjskosvrateckém úvalu ve výšce 

355 m. n. m.  

V rámci ochrany přírodních, krajinářských a kulturně-historických hodnot bylo území 

na kopci Výhon v roce 2002 vyhlášeno přírodním parkem. Krajina byla historicky 

tvořena množstvím vinic, zahrad, sadů, lesů a travnatých porostů. Tento krajinný ráz  

se na přelomu 20. a 21. století začal měnit na židlochovické části Výhonu – snížení 

zemědělského hospodaření a zarůstání dřevinnou vegetací (Dratva, Vavřík, 2014).  

4.2.2.2 Akátová věž na Výhonu 

Rozhledna na kopci Výhon (obr. č.19) je vysoká 17,7 m včetně hromosvodu, stavba  

má otevřenou vyhlídkovou část ve výšce 14,5 m. Uvedená věž je postavena v kruhovém 

půdorysu a jako hlavní stavební materiál bylo použito akátové dřevo. Kruhový půdorys 

umožňuje výhled na všechny světové strany a při výstupu po schodišti na vyhlídkovou 

část věže se postupně otevírá návštěvníkům výhled přes konstrukci stavby z důvodu 

snižujícímu se počtu akátových fošen směrem vzhůru. Díky použitému materiálu  

na výstavbu se Akátová věž stala přirozenou součástí krajiny Výhonu (Dratva, Vavřík, 

2014).   
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Obr. č. 19: Akátová rozhledna na Výhonu (Židlochovice – Akátová věž, 2014)  

4.2.2.3 Zámek 

Židlochovický zámek ve své historii prošel mnoha proměnami, kdy od 14. století  

se zde nacházela vodní tvrz, dále v 16. století byl hrad přestavěn renesančně,  

takže získalo podobu opevněného zámku. V 17. století byl zámek napaden švédskými 

vojsky, kterými byl i obsazen. Současná podoba zámku byla vytvořena v 18. století 

hrabětem Filipem Ludvíkem ze Sinzendorfu. Zámek byl zrekonstruován klasicistně 

v tehdejším období vrcholné baroka. Stavba měla jednoduchý půdorys s prostými  

a souměrnými obrysy vrcholící ústředním průčelím.  

Poslední rekonstrukce prováděna Habsburky byla dokončena v 19. století,  

tehdejší vodní příkop byl po napoleonských válkách zasypán a nádvoří upraveno  

do dnešní podoby. Cesta na zámecké nádvoří je lemována sochami sv. Anny, Jáchyma, 

Josefa a Marie.  

Zámek je v současné době majetkem České republiky a využíván jako sídlo Lesního 

závodu Židlochovice (Dratva, Vavřík, 2014).   
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4.2.2.4 Zámecký park 

Zámecký park je tvořen v anglickém stylu a jeho rozloha činí 23 ha. Její vývoj navazuje 

na barokní a klasicistní přestavby zámku. Jedná se o významnou památku zahradního 

umění, kde se nachází velké množství rozvolněných skupin a solitér malebných 

vzrostlých stromů, velké louky a volně chovaná mufloní a jelení zvěř. Na území parku 

je zaznamenáno 87 druhů listnatých a 25 druhů jehličnatých dřevin. 

Při pobytu T. G. Masaryka na tomto zámku byla na jeho počest vysazena Lípa,  

u které je v dnešní době pamětní deska. 

Velká část keřového patra a mladé stromy byly poškozeny vysazeným stádem muflonů 

a jelenů v 70. letech 20. století. Poškozená krajina byla postupně obnovována od 90. let 

20. století (Dratva, Vavřík, 2014).   

4.2.2.5 Nové hory 

Přírodní památka Nové hory se nachází na severozápadní stráni kopce Výhon 

s rozlohou 0,4 ha. Prostředí Nových hor je významné výskytem širokolistých 

teplomilných trávníků s výskytem významných druhů rostlin, mezi které lze zařadit 

(Nové hory – přírodní památka, 2007): 

 len žlutý, 

 pětiprstka žežulník,  

 sasanka lesní, 

 hvězdice chlumní, 

 vstavače vojenský,  

 oman mečolistý, 

 zvonek moravský. 

Dále zde lze vidět ovocné stromy, břízu bělokorou, topol osiku, lísku obecnou, slivoň 

trnitou, svídu krvavou, hloh jednosemenný, ale i třešeň křovitou. Lokalita je významná  

i entomologicky – nalezeno až 418 druhů motýlů (Nové hory – přírodní památka, 2007). 

V dřívějších dobách zde probíhalo zemědělské obhospodařování, ale postupem času 

byly pozemky opouštěny a docházelo k rozvoji náletových dřevin. 
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4.2.2.6 Studánka v Nových horách 

Na turistické trase mezi Židlochovicemi a Blučinou se nachází studánka. Ve studánce 

v Nových horách vyvěrá voda z vodojemu z Nových hor, který koupila obec Blučina  

od města Židlochovic. Poté byla tato studánka zrekonstruována a deklarováno  

dle ověření, že jde o vodu pitnou a hygienicky nezávadnou (Studánka v Nových horách, 

2007). 

4.2.2.7 Studánka ve Velkém Hájku 

Tato studánka se nachází v lokalitě Velký Hájek na západní části kopce Výhon. 

Studánka je vzdálena jen několik desítek metrů od kamenného Sternova kříže  

na rozcestí. Místo bylo v minulosti upravováno zdejším mysliveckým spolkem,  

který zde osadil pamětní kámen. V roce 2011 proběhla rekonstrukce místa  

studánky - postavení přístřešku a umístění informační tabule s lavičkou. Pamětní kámen 

je umístěn pod nově umístěnou lavičkou (Studánka ve Velkém Hájku, 2007). 

4.2.2.8 Sternův kříž 

Tento barokní kříž z roku 1764 je umístěn na západním svahu kopce Výhon u zdejšího 

rozcestí v blízkosti 2 mohutných lip. Kříž byl vytvořen zdejším sochařem Johannem 

Sternem, který ho nechal původně umístit se sochami na kamenném mostě přes řeku 

Svratku. Na sochařovi díla byl použit místní pískovce, který obsahuje zvláštní druh řas 

odolný proti většímu zvětrávání (Sternův kříž, 2007). 
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4.3 Specifikace navrhnutých tras 

Podkapitola je zaměřena na konkrétní vymezení cest v jednotlivých navrhnutých 

turistických trasách lišící se zejména jejich délkou. V případě některých okruhů  

lze jednotlivé trasy libovolně kombinovat, zkracovat či naopak prodlužovat.  

4.3.1 Trasa č. 1 

Společným bodem prvních 6 tras je doporučený počáteční a konečný bod okruhu trasy 

stanoveným na Dukelském náměstí, na němž je možné navštívit několik zajímavostí.  

Navržený okruh trasy č. 1 (obr. č. 20) je určený zejména pro zájemce, kteří chtějí poznat 

nové viniční tratě vlastněné společností Znovín Znojmo. Trasa prochází kolem  

6 viničních tratí společnosti a nabízí úchvatné pohledy zejména jihovýchodně u obce 

Velké Němčice. Zde se nachází viniční tratě Růžová hora (Pindule a Kolébky) 

poskytující okouzlující pohled do údolí osázeného Rulandským šedým.  

Trase dále prochází kolem Předního rybníka a Evropsky významné lokality Přední 

kopaniny směrem k další vinici společnosti. 

Na poslední navštívené viniční trati Stará hora je navrženo umístění firemního 

ochutnávkového stánku, kde mohou zájemci degustovat vína produkovaná společností 

Znovín Znojmo. Stánek se na konkrétní trase nachází zhruba po 10,5 km, proto je místo 

vhodné k menšímu odpočinku. Při pokračování trasou se po necelém 0,5 km nachází 

významná dominanta Hustopečska a to mandloňový sad s mandloňovou rozhlednou. 

Popisovaný okruh má přibližně 13 km. 
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Obr. č. 20: Trasa č. 1(vlastní zpracování; mapy.cz, 2013) 

 Doporučený začátek trasy – Dukelské náměstí 

 Dukelské náměstí, na kterém se nacházejí následující zajímavosti: 

 Dům u „Synků“ – významná původní renesanční zástavba pocházející  

z 16. století. 

 Původní a stávající radnice – stávající radnice pochází z novorenesančního 

období jako budova původní radnice, která poté prošla proměnou  

na empírovou podobu. 

 Kašna „Žumberák“ – roubená kašna pocházející z 16. století – poskytovala 

v dřívějších dobách jako jedna z mála zdrojů v Hustopečích pitnou vodu. 

 Barokní morový sloup – sloup pocházející z 18. století postavený na základě 

morových epidemií. 
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 Chrám sv. Václava a sv. Anežky české – chrám stojící na místě původně 

gotického kostela zničeného při pádu věže. 

 Jezdecká stáj Sonet – jezdecká stáj v Hustopečích nabízí vyjížďky na koni  

do přírody pro dospělé i děti. Součástí areálu je zookoutek s drobnými zvířaty. 

 Přední rybník – vybudovaný jako protipovodňové opatření v roce 1952 sloužící 

nyní ke sportovnímu rybolovu. 

 Přední kopaniny – evropsky významná lokalita chránící vzácné suchomilné stepní 

trávníky. 

 Mandloňové sady – sady ležící v přírodě patřící do evropské soustavy území 

Natura 2000 byly vysázeny v roce 1949 na území prosluněných svahů Hustopečska 

patřící k nejteplejším územím ČR. 

 Rozhledna Hustopeče – rozhledna poskytující výhled na mandloňové sady  

a Pálavské vrchy. 

 Ochutnávkový stánek Znovínu Znojmo. 

 V místě se nachází posezení. 

 V místě se nachází informační tabule. 

Navštívené viniční tratě ve vlastnictví společnosti Znovín Znojmo jsou: 

1 Viniční trať Podhoří; 

2 Viniční trať Punty; 

3 Viniční trať Růžová hora – Kolébky; 

4 Viniční trať Růžová hora – Pindule; 

5 Viniční trať Středohoří; 

6 Viniční trať Stará hora. 

4.3.2 Trasa č. 2 

Trasa začíná v Hustopečích na Dukelském náměstí a odtud pokračuje kolem jezdecké  

a sportovní stáje k Přednímu rybníku, kde můžete využít altán k odpočinku.  

Dále je navštíven Zadní rybník. U druhého z rybníků jsou umístěné 2 informační tabule 

jako na dalších částech cesty. Tyto tabule podávají informace o okolní přírodě a krajině, 
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jejím využívání a o mandloních. Cesta vede kolem významné přírodní lokality 

Kamenný vrch, která je součástí přírodní lokality Natura 2000. Zároveň je Kamenný 

vrch nejvyšší kopec v blízkém okolí Hustopečí nacházející se severozápadně nad obcí 

Kurdějov. Z Kamenného vrchu turisté zamíří k prvnímu mandloňovému sadu 

s připraveným posezením pro odpočinek a poté k nedaleké významné lokalitě Přední 

kopaniny odkud vede cesta k navrhovanému degustačnímu stánku Znovínu Znojmo  

u vinice ve viniční trati Stará Hora.  

Další část trasy vede kolem mandloňového sadu a rozhledny, z které je krásný výhled 

na Hustopeče, Pálavu a Nové Mlýny. Poté turisté zamíří do stanoveného konce trasy,  

kde lze navštívit Dům u ,,Synků“, Původní a stávající radnici, Kašnu ,,Žumberák“, 

Barokní morový sloup a Kostel sv. Václava a sv. Anežky české. 

Obr. č. 21: Trasa č. 2 (vlastní zpracování; mapy.cz, 2013) 
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 Doporučený začátek trasy – Dukelské náměstí 

 Dukelské náměstí, na kterém se nacházejí následující zajímavosti: 

 Dům u „Synků“ – významná původní renesanční zástavba pocházející  

z 16. století. 

 Původní a stávající radnice – stávající radnice pochází z novorenesančního 

období jako budova původní radnice, která poté prošla proměnou  

na empírovou podobu. 

 Kašna „Žumberák“ – roubená kašna pocházející z 16. století – poskytovala 

v dřívějších dobách jako jedna z mála zdrojů v Hustopečích pitnou vodu 

 Barokní morový sloup -  sloup pocházející z 18. století postavený na základě 

morových epidemií 

 Chrám sv. Václava a sv. Anežky české – chrám stojící na místě původně 

gotického kostela zničeného při pádu věže.  

 Jezdecká stáj Sonet – jezdecká stáj v Hustopečích nabízí vyjížďky na koni  

do přírody pro dospělé i děti. Součástí areálu je zookoutek s drobnými zvířaty. 

 Sportovní stáj Valkýra – areál s jízdárnou a rančem, kde se nachází zvířecí 

minifarma. 

 Přední rybník – rybník vybudovaný jako protipovodňové opatření v roce 1952 

sloužící nyní ke sportovnímu rybolovu. 

 Zadní rybník – chovný rybník, v němž se nachází vzácné druhy rostlin a méně 

běžné živočišné druhy. 

 Přírodní rezervace Kamenný vrch – teplomilná pastvina na svahu Kamenného 

vrchu, kde se nachází subpanonské stepní trávníky a xerofilní křoviny. Vyskytují 

se zde vzácné druhy rostlin a živočichů. 

 Mandloňové sady – sady ležící v přírodě patřící do evropské soustavy území 

Natura 2000 byly vysázeny v roce 1949 na území prosluněných svahů 

Hustopečska patřící k nejteplejším územím ČR. 

 Přední okopaniny – evropsky významná lokalita chránící vzácné suchomilné 

stepní trávníky. 
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 Rozhledna Hustopeče - rozhledna poskytující výhled na mandloňové sady  

a Pálavské vrchy. 

 Ochutnávkový stánek Znovínu Znojmo 

 V místě se nachází posezení 

 V místě se nachází informační tabule 

Navštívená viniční trať ve vlastnictví společnosti Znovín Znojmo je: 

1 Viniční trať Stará Hora 

4.3.3 Trasa č. 3 

K opevněnému kostelu v Kurdějově a jeho podzemním chodbám zájemce zavede okruh 

trasy č. 3 zhruba v polovině své délky, tedy po 6 km. Po dalších 2 km mohou příznivci 

degustovat vína přímo na viniční trati u ochutnávkového stánku společnosti Znovín 

Znojmo. 

Trasa nabízí další zajímavá místa k navštívení jako např. přírodní rezervaci Kamenný 

vrch, mandloňové sady, mandloňovou rozhlednu, evropsky významnou lokalitu Přední 

kopaniny a další památky na Dukelském náměstí. 

Celková délka tohoto turistického okruhu činí přibližně 12,7 km. 

9 
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Obr. č. 22: Trasa č. 3 (vlastní zpracování; mapy.cz, 2013) 

 Doporučený začátek trasy – Dukelské náměstí 

 Dukelské náměstí, na kterém se nacházejí následující zajímavosti: 

 Dům u „Synků“ – významná původní renesanční zástavba pocházející  

z 16. století. 

 Původní a stávající radnice – stávající radnice pochází z novorenesančního období 

jako budova původní radnice, která poté prošla proměnou na empírovou podobu. 

 Kašna „Žumberák“ – roubená kašna pocházející z 16. století – poskytovala 

v dřívějších dobách jako jedna z mála zdrojů v Hustopečích pitnou vodu. 

 Barokní morový sloup – sloup pocházející z 18. století postavený na základě 

morových epidemií. 
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 Chrám sv. Václava a sv. Anežky české – chrám stojící na místě původně 

gotického kostela zničeného při pádu věže. 

 Jezdecká stáj Sonet – jezdecká stáj v Hustopečích nabízí vyjížďky na koni  

do přírody pro dospělé i děti. Součástí areálu je zookoutek s drobnými zvířaty. 

 Sportovní stáj Valkýra – areál s jízdárnou a rančem, kde se nachází zvířecí 

minifarma. 

 Přední rybník – rybník vybudovaný jako protipovodňové opatření v roce 1952 

sloužící nyní ke sportovnímu rybolovu. 

 Přední okopaniny – evropsky významná lokalita chránící vzácné suchomilné 

stepní trávníky. 

 Mandloňové sady – sady ležící v přírodě patřící do evropské soustavy území 

Natura 2000 byly vysázeny v roce 1949 na území prosluněných svahů 

Hustopečska patřící k nejteplejším územím ČR. 

 Přírodní rezervace Kamenný vrch – teplomilná pastvina na svahu Kamenného 

vrchu, kde se nachází subpanonské stepní trávníky a xerofilní křoviny. Vyskytují 

se zde vzácné druhy rostlin a živočichů. 

 Opevněný kostel v Kurdějově a podzemní chodby – gotický kostel s podzemními 

chodbami pocházející ze 14. století, k němuž náleží i kaple sloužící dříve  

pro dělostřelectvo. 

 Rozhledna Hustopeče – rozhledna poskytující výhled na mandloňové sady  

a Pálavské vrchy. 

 Ochutnávkový stánek Znovínu Znojmo. 

 V místě se nachází posezení. 

 V místě se nachází informační tabule. 

Navštívené viniční tratě ve vlastnictví společnosti Znovín Znojmo jsou: 

1 Viniční trať Stará hora 

2 Viniční trať Růženy 
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4.3.4 Trasa č. 4 

Jedná se o nejkratší navrhnutou trasu o délce necelých 6 km, vhodnou zejména  

pro rodinné výlety.  Tento čtvrtý okruh nejprve zavede zájemce zhruba po 1 km 

k viniční trati Růženy vlastněné společností Znovín Znojmo. Možnost k odpočinku 

nabízí ochutnávkový stánek Znovínu Znojmo umístěný na viniční trati Stará hora  

a následně nelze vynechat mandloňovou rozhlednu a pohled na mandloňový sad.  

Vzhledem ke skutečnosti, že trasa začíná i končí na Dukelském náměstí, lze si zvolit 

prohlídku zajímavostí na tomto náměstí dle vlastního uvážení a harmonogramu.  

Obr. č. 23: Trasa č. 4 (vlastní zpracování; mapy.cz, 2013) 
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 Doporučený začátek trasy – Dukelské náměstí 

 Dukelské náměstí, na kterém se nacházejí následující zajímavosti: 

 Dům u „Synků“ – významná původní renesanční zástavba pocházející  

z 16. století. 

 Původní a stávající radnice – stávající radnice pochází z novorenesančního 

období jako budova původní radnice, která poté prošla proměnou  

na empírovou podobu. 

 Kašna „Žumberák“ – roubená kašna pocházející z 16. století – poskytovala 

v dřívějších dobách jako jedna z mála zdrojů v Hustopečích pitnou vodu. 

 Barokní morový sloup – sloup pocházející z 18. století postavený na základě 

morových epidemií. 

 Chrám sv. Václava a sv. Anežky české – chrám stojící na místě původně 

gotického kostela zničeného při pádu věže. 

 Mandloňový sad – sady ležící v přírodě patřící do evropské soustavy území 

Natura 2000 byly vysázeny v roce 1949 na území prosluněných svahů 

Hustopečska patřící k nejteplejším územím ČR. 

 Rozhledna – rozhledna poskytující výhled na mandloňové sady a Pálavské vrchy. 

 Ochutnávkový stánek Znovínu Znojmo. 

 V místě se nachází posezení. 

 V místě se nachází informační tabule. 

Navštívené viniční tratě ve vlastnictví společnosti Znovín Znojmo jsou: 

1 Viniční trať Růženy  

2 Viniční trať Stará hora  
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4.3.5 Trasa č. 5 

Okruh č. 5 je nejdelší z navrhovaných 8 tras v rámci této práce. Délka okruhu  

má přibližně 20,5 km a proto je určena pro „zdatnější“ milovníky walkingu.  

Trasa začíná v centru Hustopečí a vede přes Lesopark na Křížovém kopci,  

kde se nachází kaple sv. Rocha ze 17. století. Okruh pokračuje přes Křížový vrch  

až k vinici Znovínu Znojmo ve viniční trati Na Výslunní. 

Další část cesty vede k dalším vinicím této společnosti ve viniční trati  

Kolby - Strossberg  a Bílá hora. Během cesty lze také navštívit tvrziště Mohyla 

nacházející se nad obcí Popice na částečně upravené malé vyvýšenině.  

Mezi poslední zastávkou ve viniční trati Bílá hora a Homolím kopcem u Hustopečí činí 

vzdálenost po navrhnuté trase 6,3 km. V tomto úseku se nachází místa pro pěkné 

výhledy do okolí, mezi které lze zařadit vrch Žebrák ležící v nadmořské výšce 293 

metrů.  

Vzdálenost z Homolího kopce na konec okružní trasy činí přibližně 2,3 km. 
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Obr. č. 24: Trasa č. 5(vlastní zpracování; mapy.cz, 2013) 

 Doporučený začátek trasy – Dukelské náměstí 

 Dukelské náměstí, na kterém se nacházejí následující zajímavosti: 1 
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 Dům u „Synků“ – významná původní renesanční zástavba pocházející  

z 16. století. 

 Původní a stávající radnice – stávající radnice pochází z novorenesančního 

období jako budova původní radnice, která poté prošla proměnou  

na empírovou podobu. 

 Kašna „Žumberák“ – roubená kašna pocházející z 16. století – poskytovala 

v dřívějších dobách jako jedna z mála zdrojů v Hustopečích pitnou vodu. 

 Barokní morový sloup – sloup pocházející z 18. století postavený na základě 

morových epidemií. 

 Chrám sv. Václava a sv. Anežky české – chrám stojící na místě původně 

gotického kostela zničeného při pádu věže. 

 Lesopark na Křížovém kopci – listnatý les, v němž se nachází kaštanová alej, 

nabízející prostředí pro relaxaci. 

 Kaple sv. Rocha – postavena na Křížovém vrchu jako ochrana vůči morové 

epidemii v 17. století. Později rozšířena do velikosti menšího kostela a přestavena 

v novorománskou podobu. 

 Boží muka 

 Tvrziště Mohyla – nacházející se nad obcí Popice na upravené malé vyvýšině.  

 Homolí kopec – návrší na konci ulice Hradní v Hustopečích dříve nazývané  

jako Burgstall v nadmořské výšce 218 m. 

 Ochutnávkový stánek Znovínu Znojmo. 

 V místě se nachází posezení. 

 V místě se nachází informační tabule. 

Navštívené viniční tratě ve vlastnictví společnosti Znovín Znojmo jsou: 

1 Viniční trať Na Výslunní 

2 Viniční trať Kolby-Strossberg 

3 Viniční trať Bílá hora 
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4.3.6 Trasa č. 6 

Na trase č. 6 turisté navštíví 3 viniční tratě, na kterých se nachází vinice analyzované 

společnosti. Výchozím bodem cesty je centrum Hustopečí, dále turisté zamíří směrem  

k Lesoparku na Křížovém kopci, kde navštíví kaple sv. Rocha a přes Křížový vrch 

zamíří až k viniční trati Na Výsluní. 

Směrem k druhé viniční trati Stará hora trasa prochází přes vrch Žebrák (výhled  

do širokého okolí) a město Hustopeče (jezdecká stáj) až k turisticky atraktivní lokalitě  

u mandloňových sadů, kde je pro turisty k dispozici posezení. Uprostřed mandloňových 

sadů se nachází 17 metrů vysoká rozhledna s výhledem do mandloňových sadů  

a na nedaleké Pálavské vrchy. Po 0,5 km od mandloňových sadů se nachází vinice 

Znovínu Znojmo s navrhnutým degustačním stánkem nabízející vína z hustopečských  

a znojemských vinic. 

Prohlídku třetí viniční trati Růženy na této okružní trase absolvujete po dalších 2,4 km. 

Celková trasa měřící 16 km končí na Dukelském náměstí v blízkosti dalších zajímavých 

památek. 

Obr. č. 25: Trasa č. 6(vlastní zpracování; mapy.cz, 2013) 
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 Doporučený začátek trasy – Dukelské náměstí 

 Dukelské náměstí, na kterém se nacházejí následující zajímavosti: 

 Dům u „Synků“ – významná původní renesanční zástavba pocházející  

z 16. století. 

 Původní a stávající radnice – stávající radnice pochází z novorenesančního 

období jako budova původní radnice, která poté prošla proměnou na empírovou 

podobu. 

 Kašna „Žumberák“ – roubená kašna pocházející z 16. století – poskytovala 

v dřívějších dobách jako jedna z mála zdrojů v Hustopečích pitnou vodu. 

 Barokní morový sloup – z 18. století postavený na základě morových epidemií. 

 Chrám sv. Václava a sv. Anežky české - chrám stojící na místě původně 

gotického kostela zničeného při pádu věže. 

 Lesopark na Křížovém kopci – listnatý les, v němž se nachází kaštanová alej, 

nabízí prostředí pro relaxaci. 

 Kaple sv. Rocha – postavena na Křížovém vrchu jako ochrana vůči morové 

epidemii v 17. století. Později rozšířena do velikosti menšího kostela a přestavena 

v novorománskou podobu. 

 Jezdecká stáj Sonet – jezdecká stáj v Hustopečích nabízí vyjížďky na koni  

do přírody pro dospělé i děti. Součástí areálu je zookoutek s drobnými zvířaty. 

 Mandloňový sad – sady ležící v přírodě patřící do evropské soustavy území 

Natura 2000 byly vysázeny v roce 1949 na území prosluněných svahů 

Hustopečska patřící k nejteplejším územím ČR. 

 Rozhledna Hustopeče – rozhledna poskytující výhled na mandloňové sady  

a Pálavské vrchy. 

 Ochutnávkový stánek Znovínu Znojmo. 

 V místě se nachází posezení. 

 V místě se nachází informační tabule. 

Navštívené viniční tratě ve vlastnictví společnosti Znovín Znojmo jsou: 

1 Viniční trať Na Výsluní 
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2 Viniční trať Stará hora 

3 Viniční trať Růženy 

4.3.7 Trasa č. 7 

Židlochovický zámek je doporučeným startem dvou židlochovických tras. Okruh trasy 

č. 7 provede zájemce přírodním parkem Výhon, ve kterém jsou situovány i viniční tratě 

společnosti Znovín Znojmo. Jedná se o delší okruh mající délku okolo 14 km.  

Po přibližně 2,5 km od začátku se mohou zájemci zastavit a rozhlédnout z Akátové 

věže, dále se pozastavit u studánky v blízkosti Sternova kříže nebo také obdivovat 

lipovou alej u obce Nosislav, kde se nachází evangelický kostel, kolem něhož tato trasa 

vede. 

Obr. č. 26: Trasa č. 7 (vlastní zpracování; mapy.cz, 2013) 
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 Doporučený začátek trasy je u Židlochovického zámku. 

 Zámek a zámecká zahrada – zámek, který ve své historii prošel od renesanční  

po klasicistní podobu v období vrcholného baroka. K zámku náleží park 

anglického stylu s významným zahradním uměním. 

 Přírodní park Výhon – území, které má přírodně, krajinářsky a kulturně-historické 

hodnoty. Nachází se zde kopec Výhon, který má nejvyšší vrchol 

Dyjskosvrateckého úvalu. 

 Akátová rozhledna – rozhledna kruhového půdorysu vysoká 17,7 m. 

 Strže – přírodní památka s výskytem řady teplomilných druhů rostlin. 

 Sternův kříž – kříž vyrobený z pískovce obsahující druh řas odolné proti 

zvětrávání. 

 Studánka ve Velkém Hájku – studánka umístěná na západní části kopce Výhon. 

 Evangelický kostel – trojlodní síňový chrám s polygonálním kněžištěm a průčelní 

věží v ose kostela. 

 Lipová alej. 

 V místě se nachází posezení. 

 V místě se nachází informační tabule. 

Navštívené viniční tratě ve vlastnictví společnosti Znovín Znojmo jsou: 

1 Viniční trať Kozí hory; 

2 Viniční trať Kačírky; 

3 Viniční trať Přední hory; 

4 Viniční trať Staré hory; 

5 Viniční trať Kyndlířky. 

4.3.8 Trasa č. 8 

Poslední trasa mající neúplných 15 km je určena pro milovníky toužící se procházet 

mezi viničními tratěmi. Za malé pozastavení a zhlédnutí stojí zejména pohled z viniční 

tratě Kozí hory na terasy viniční tratě Kačírky. 
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Okolí Židlochovic zahrnuje také několik zajímavých míst, které lze absolvováním 

tohoto okruhu navštívit. Na začátku a na konci trasy se turisté budou nacházet v okolí 

zámku a zámecké zahrady v Židlochovicích, kde mohou zhlédnout několik zajímavostí 

nebo památku zahradního umění. 

Okruh dále pokračuje přírodním parkem Výhon až mezi viniční tratě Znovínu Znojmo. 

Po procházce mezi vinicemi turisté pokračují přes Sternův kříz, studánku a přírodní 

památku Strže k nejvyššímu místu Dyjskosvrateckého úvalu, kde se nachází rozhledna 

s širokým výhledem do okolí, součástí tohoto místa je i odpočinková lavička. Závěrečná 

část trasy zahrnuje návštěvu přírodní památky Nové hory a studánky v Nových horách, 

od které dojdeme až do centra Židlochovic k místnímu zámku. 

Obr. č. 27: Trasa č. 8 (vlastní zpracování; mapy.cz, 2013) 
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 Doporučený začátek trasy je u Židlochovického zámku. 

 Zámek a zámecká zahrada – zámek, který ve své historii prošel  

od renesanční po klasicistní podobu v období vrcholného baroka. K zámku 

náleží park anglického stylu s významným zahradním uměním. 

 Přírodní park Výhon – území, které má přírodně, krajinářsky  

a kulturně-historické hodnoty. Nachází se zde kopec Výhon, který má nejvyšší 

vrchol Dyjskosvrateckého úvalu. 

 Sternův kříž – kříž vyrobený z pískovce obsahující druh řas odolné proti 

zvětrávání. 

 Studánka ve Velkém Hájku – studánka umístěná na západní části kopce Výhon. 

 Strže – přírodní památka s výskytem řady teplomilných druhů rostlin. 

 Rozhledna na vrcholu nejvyššího kopce Dyjskosvrateckého úvalu. 

 Přírodní památka Nové hory – významná památka s výskytem teplomilných 

trávníků, vzácných druhů rostlin a přibližně 418 druhů motýlů. 

 Studánka v Nových horách – studánka s vyvěrající vodou z vodojemu Nových 

hor. 

 V místě se nachází posezení 

 V místě se nachází informační tabule 

Navštívené viniční tratě ve vlastnictví společnosti Znovín Znojmo jsou: 

1 Viniční trať Kozí hory 

2 Viniční trať Kačírky 

3 Viniční trať Přední hory 

4 Viniční trať Staré hory 

5 Viniční trať Kyndlířky 
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4.4 Marketingové souvislosti navrhovaného turistického programu 

V rámci práce je navrženo celkem 8 walkingových tras v hustopečském regionu,  

kde společnost vlastní 267,36 hektarů vinic od roku 2011. Navrhované trasy zavedou 

zájemce po zajímavých místech tohoto regionu a především k jednotlivým viničním 

tratím Znovínu Znojmo. 

Při realizaci návrhu je v první řadě nezbytné zajištění marketingové propagace. 

Společnost Znovín Znojmo musí nechat natisknout nové propagační materiály 

(konktrétně se jedná o prospekt Znovín walkingu - soubor map a informací),  

které je potřebné rozšířit o výše popisované trasy. Nezbytnou součástí je i zveřejnění  

a marketingová podpora na internetových stránkách a sociálních sítích.  

Dále společnost Znovín Znojmo spolupracuje na Hustopečsku s místním  

čtyřhvězdičkovým hotelovým zařízením, kde by mohl být v případě vzájemné dohody 

umístěn informační panel poskytující propagační materiály s informacemi  

o walkingových trasách společnosti Znovín Znojmo nacházejících se v okolí. 

Vzhledem k velmi úspěšnému pořádaní „dubnového dne Znovín walkingu“,  

kterého se v minulém roce (2013) zúčastnilo 709 lidí, vzniká společnosti možnost 

organizování každoroční akce i po navrhovaných trasách Hustopečska nesoucí název  

např. „Hustopečský den Znovín walkingu“. 

Termín pro konání „Hustopečského dne Znovín walkingu“ je navrhován na podzimní 

období (např. začátek září – v době zrání hroznů). Tento termín je doporučován zejména 

z důvodu oddělení znojemského a hustopečského dne Znovín walkingu. Rozdělit  

tyto dvě akce dostatečným časovým odstupem je vhodné zejména z důvodu 

návštěvnosti, neboť při organizovaní obou akcí v krátkém časovém intervalu po sobě 

může dojít k navštívení jen jedné z těchto akcí potenciálními zájemci. 

Hlavním přínosem vlastního návrhu práce je eventuální rozšíření podvědomí lidí  

o společnosti do regionu, kde společnost zakoupila zmiňované vinice a kde v současné 

době spolupracuje pouze s jediným hotelovým zařízením. Společnost Znovín Znojmo 

nemá na Hustopečsku žádné distribuční centrum, v němž by mohli potencionální 
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zákazníci nakoupit produkt společnosti. Díky této absenci distribučního centra je v práci 

na viniční trati Znovínu Znojmo umístěn degustační stánek umožňující ochutnat vína 

produkovaná společností z tamnějších i Znojemských vinic. 

4.5 Náklady realizace nového turistického programu 

Návrhová část této práce se zaměřovala na rozšíření turistického programu analyzované 

společnosti Znovín Znojmo. V rámci práce bylo navrženo rozšíření Znovín walkingu  

do hustopečského regionu, kde společnost nakoupila rozsáhlé vinice. Náklady plynoucí 

z realizace navržených walkingových tras v této práci lze rozdělit na náklady realizace  

a náklady provozu.  

Počáteční náklady spojené s realizací rozšíření turistického programu jsou následující: 

 náklady spojené s pořízením a montáží stánku,  

 technická infrastruktura, 

 náklady na posezení ke stánku, 

 náklady na vybavení, 

 náklady na pořízení a instalaci chladicích boxů, 

 náklady na vytvoření map, 

 náklady na vytvoření propagačních prospektů, 

 náklady na pořízení informačních tabulí, 

 náklady na úpravu webových stránek. 
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Tab. č. 5: Počáteční náklady vzniklé návrhem 9(vlastní zpracování) 

Počáteční náklady na: Částka v Kč 

pořízení a montáž stánku 150 000,00 

technická infrastruktura 30 000,00 

pořízení posezení ke stánku 30 000,00 

vybavení stánku 15 000,00 

pořízení a instalaci chladicích boxů 30 000,00 

vytvoření map 12 000,00 

výtisk propagační prospektů10 12 000,00 

informační tabule (na vybrané viniční tratě, navigační) 30 000,00 

úpravu webových stránek 2 000,00 

Celkem 311 000,00 

Jak uvádí tabulka č. 5, předpokládané investiční náklady realizace jsou vyčíslené na 

311 000 Kč. Jedná se o počáteční náklady spojené s uskutečněním návrhu vytvoření 

walkingových tras na Hustopečsku popsaného v předcházejících kapitolách,  

s tímto spojenou propagací a také pořízením degustačního stánku umístěného na jedné 

z viničních tratí společnosti Znovín Znojmo.  

Provozní náklady se vztahují pouze k provozu ochutnávkového stánku umístěného  

na viniční trati společnosti Znovín Znojmo a jsou tvořeny: 

 náklady na zaměstnance, 

 náklady na provoz,  

 zásobováním. 

Tab. č. 6: Provozní náklady spojené s návrhem (vlastní zpracování) 

 

 

                                                 
9
 Peněžní hodnota nákladů je stanovena na základě konzultace s odpovědnou osobou společnosti Znovín 

Znojmo 
10

 V počtu přibližně 5 000 výtisků 
11

 Náklady v období provozu stánku od dubna do září daného roku 

12
 Náklady na dva zaměstnance v období provozu stánku 

13
 Předpokládané zásobování je odhadováno 1 krát týdně během provozu stánku  

Provozní náklady na 
11

  Částka v Kč  

 zaměstnance 
12

         90 000,00     

 zásobování 
13

         26 000,00     

 provoz           9 000,00     

 Celkem        125 000,00     
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Provozní náklady jsou spojené s degustačním stánkem, kde je nutné zabezpečit obsluhu, 

zásobování a také jeho provoz. Zásobování stánku bude nezbytné jedenkrát týdně,  

tedy za období od dubna do září se jedná o 26 zásobovacích cyklů.  Celková částka  

za období provozu stánku se bude pohybovat okolo 125 000 Kč.  

Celkové náklady realizace vlastního návrhu popsaného v rámci této práce v prvním roce 

tedy souhrnně představují částku 436 000 Kč. 
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5 Harmonogram implementace 

Pro úspěšnou realizaci výše popisovaného návrhu je nezbytné stanovit časový 

harmonogram implementace. Následující obrázek přehledně zobrazuje jednotlivé 

činnosti, které jsou důležité pro úspěšné realizovaní rozšíření turistického programu 

společnosti Znovín Znojmo.  

Obr. č. 28: Ganttův diagram vlastního návrhu (vlastní zpracování) 
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U jednotlivých činností je uvedena doba trvání činnosti, datum zahájení a dokončení 

konkrétní činnosti. Datum zahájení realizace celého návrhu je stanoveno na 1. 7. 2014. 

Jak je možné zjistit z časové osy umístěné v horní části obr. č. 28, všechny plánované 

činnosti by měly být dokončeny k 12. 9. 2014. Pomocí Ganttova diagramu lze  

také názorně vidět návaznosti jednotlivých činností. 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce byl návrh rozvoje turistického programu společnosti 

Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově. V rámci splnění stanoveného cíle bylo nutné 

analyzovat současnou situaci společnosti, jejich turistických programů a turistických 

aktivit realizovaných v oblasti navrhované implementace rozvoje turistického 

programu. 

V první části byla diplomová práce zaměřena na teoretickou část věnovanou cestovnímu 

ruchu a jejímu podrobnějšímu vysvětlení zahrnující základní vymezení a udržitelnost 

cestovního ruchu. Nedílnou součástí bylo vysvětlení cestovního ruchu v ekonomických 

souvislostech a pochopení venkovské turistiky jako šetrné formy turistického ruchu.  

Pro splnění cíle bylo dále důležité základní vymezení vinohradnictví a vinařství  

jako součást zemědělství. Pro vytvoření teoretické části byla použita odborná literatura 

zaměřující se na uvedená témata. 

Na základě získaných poznatků z teoretické části práce byla provedena analýza 

současného stavu vinařství v ČR s převážným zaměřením na velikost ploch vinic, 

produkci a spotřebu hroznů a vína. Dále byl charakterizován úspěšný projekt Moravské 

vinařské stezky nabízející poznání „vinařské“ jižní Moravy a putování za vinaři 

v jednotlivých vinařských podoblastech. 

Pro splnění zadaného cíle byla provedena analýza společnosti Znovín Znojmo  

se zaměřením na charakteristiku společnosti, historii, organizační strukturu a analýzu 

produkce. V rámci této části byly zkoumány turistické aktivity společnosti  

a také vinařské turistické aktivity v okolí Hustopečí, kde společnost pořídila nové 

vinice. 

Analýzou současného stavu vinařství v ČR bylo zjištěno, že dochází k narůstání kvality 

českých vín, která bývají oceňována i v zahraničí. Po vstupu ČR do EU zvyšování 

rozlohy vinic mírně klesalo a byla vytvořena podpora EU na restrukturalizaci vinic. 

V posledních letech je zaznamenán lineárně snižující se výnos vinných hroznů z důvodu 

zlepšování kvalitativních parametrů hroznů a zajištění výroby kvalitnějších vín 

s přívlastkem. Současně je zaznamenán zvyšující se zájem o vinařský turistický ruch  
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a v těchto souvislostech byl vytvořen projekt pro rozvoj vinařské turistiky a podporu 

kulturního dědictví v moravských vinařských podoblastech. 

Na základě podrobné analýzy společnosti bylo zjištěno, že společnost Znovín Znojmo 

patří k významným výrobcům vína a velikostí se řadí mezi střední vinařské producenty. 

Široké spektrum nabídky vína dokáže uspokojit velké množství zákazníků  

a v kombinaci s kvalitou vína získávají řadu prestižních ocenění. Společnost Znovín 

Znojmo do českého vinařství přináší nové trendy, ať již výrobu řízeným kvašením, 

zásilkovou službu vín, nebo jejich „průkopnický“ vinařský turistický program. Prvotním 

cílem byla osvěta k vínu a propagace značky Znovín Znojmo. V současné době 

turistický program společnosti poskytuje ucelené spektrum aktivit spojující víno, 

místními tradice a sport. 

Vzhledem k rozšíření rozlohy vinic Znovínem Znojmo do okolí Hustopečska byla 

zjištěna možnost rozvoje turistického programu do Velkopavlovické podoblasti.  

Tento záměr je podpořen provedenou analýzou vinařských turistických aktivit  

na Hustopečsku, kde se nenachází kompletní a ucelený vinařský turistický program,  

což představuje možnost rozvoje pro analyzovanou společností. 

Provedená analýza byla důležitá pro výběr a následný návrh rozvoje turistického 

programu společnosti ve Velkopavlovické podoblasti. Jako nejvhodnější varianta 

z pohledu ekonomického a konkurenceschopného v analyzované oblasti byla navrhnuta 

turistická aktivita navazující na „Znovín walking“, tedy zdravotně prospěšná a stále 

populárnější chůze s holemi. 

V rámci vlastní práce bylo navrženo celkem 8 tras v okolí vinic analyzované 

společnosti. Uvedené trasy byly navrhnuty způsobem, který poskytuje turistům 

navštívení nejzajímavějších míst a památek v okolí uvedených vinic. Návštěvníci pěti 

navrhovaných tras mohou dále navštívit a ochutnat vína Znovínu Znojmo v navrženém 

stánku nacházející se na jedné z viničních tratí společnosti. 

Součásti návrhu byly vypracovány předpokládané investiční náklady realizace  

a provozní náklady v období turistické sezóny. Závěr vlastní práce je soustředěn  
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na marketingové souvislosti turistického programu a realizaci časového harmonogramu 

implementace. 

Realizace nového turistického programu v okolí nových vinic Znovínu Znojmo  

je předpokladem pro budoucí rozvoj vinařských turistických aktivit společnosti  

ve Velkopavlovické podoblasti. Zároveň může napomoci společnosti k lepší pozici  

na trhu a získání nových potenciálních zákazníků v analyzované podoblasti. 
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Příloha č. 1: Přehled prodeje vína za jednotlivé roky (Znovín Znojmo, 2005, 2008, 2011, 2013a) 

Druhy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

balení 1 l 1571229 1415879 1299036 1351407 1617314 2044654 1804030 1739536 1061767 705855 

Odrůdová vína 0,7 a 0,75 l 2010692 1666658 1513066 1394643 1366493 1361939 1171315 1024352 985771 858837 

Balení 0,187 l 44810 53925 50730 73267 46918 41617 45028 48597 41936 48384 

Ostatní balení (ročníková, 

archivní, pozdní sběry) 815552 871557 834359 926275 1058681 1198416 1257504 1284345 1443130 1503964 

Sekty 20621 33734 35229 34380 38946 44066 39708 47959 49405 52715 

Ostatní (sudová, burčák) 80134 102026 127193 165291 224729 321255 365928 463394 474762 490242 

Celkem 4543038 4143779 3859613 3945263 4353081 5011947 4683513 4608183 4056771 3659997 

 

Příloha č. 2: Přehled návštěvnosti sledovaných turistických aktivit společnosti (Gargelová, 2014b) 

Turistická aktivita 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem 

Prohlídky Louka         1 215 4 512 5 322 6 491 5 029 4 120 3 647 4 158 4 661 3 706 3 445 2 698 49 004 

Vláček                   13 632 11 135 14 711 13 191 12 595 27 455 20 405 113 124 

Šobes           2 513 9 222 8 414 10 407 9 164 8 289 13 703 12 413 20 321 22 819 24 647 141 912 

Staré vinice             4 417 3 562 3 958 4 315 5 603 4 776 7 728 8 710 7 382 5 848 56 299 

Podzemí             12 613 25 663 50 213 67 816 48 664 58 597 22 995 23 806 24 416 22 367 357 150 

Putování po vinicích       830 1 610 1 536 2 150 2 599 3 084 3 530 3 885 4 468 4 981 4 990 5 387 5 541 44 591 

Putování po sklepích 198 269 723 1 800 1 713 2 921 3 221 3 591 3 965 4 663 5 045 6 062 6 036 6 284 6 545 5 936 58 972 

Walking                     80 130 321 544 826 709 2 610 

Celkem  198 269 723 2 630 4 538 11 482 36 945 50 320 76 656 107 240 86 348 106 605 72 326 80 956 98 275 88 151 823 662 

 

 



  

 

 

Příloha č. 3:Počty vinařských obcí, katastrálních území a viničních tratí v ČR k 31. 12. 2011(Réva vinná a víno, 2013). 

Vinařská 
podoblast 

Počet 
vinařských 

obcí 

Počet 
katastr. 
Území 

Počet 
viničních 

tratí 

Plocha 
viničních 
tratí (ha) 

Počet 
pěstitelů 

Plocha 
osázených 
vinic (ha) 

Oblast Čechy   

Mělnická 42 53 82 1420 92 360 

Litoměřická 30 37 70 1110 54 293 

Ostatní         18 9 

Celkem Čechy 72 90 152 2530 164 662 

Oblast Morava   

Mikulovská 30 33 182 10431 2473 4432 

Slovácká 117 132 408 15455 8307 4188 

Velkopavlovická 75 80 321 14435 7007 4741 

Znojemská 90 105 215 8825 1142 3153 

Ostatní         59 22 

Celkem Morava 312 350 1126 49146 18874 16536 

Celkem ČR 384 440 1278 51676 19037 17198 

 




