
Na jižní Moravě buďte 
GOURMET

Kde se na výletu dobře najíst… 
Inspiraci můžete nasát v loňském 
Gourmetu Jižní Morava. Prů-
vodce po nejlepších gastronomic-
kých podnicích regionu i letos 
představí po boku Gourmeta Brno 
zaručené tipy, kde se ztratit v ku-
linárním nebi v kategorii restau-
rací, bister, vinařství a vinoték, 
pivovarů a kaváren. Letošní vítěze 
se dozvíte v červnu 2020 na webu 
gourmetjiznimorava.cz. Aktu-
álně tam najdete podniky, které 
bodovaly vloni. U každého najde-
te jako bonus nápady na prově-
řené výlety do okolí. 

Nej restaurace, bistro, 
pivovar a kavárna?

Za restaurace vyhrál loni Re-
staurant Essens, který najdete 
v Hraničním zámečku Lednic-
ko-valtického areálu. V Essens 
používají výhradně regionální 
ingredience, část si v areálu sami 
pěstují. Můžete zajít až na večeři, 
protože Lednicko-valtický areál 
toho nabízí tolik, že celý den ne-
budete vědět co dřív. Na malém 
území okoukněte zámek Valtice, 
Lednici, honosné stavby jako Tři 
grácie, kolonádu na Reistně...

V kategorii bister loni vyhrálo 
mikulovské KUK Bistro. Každý 
den podávají čerstvě napečený 

domácí chléb a poctivou polév-
ku z regionálních surovin, kávu 
i výborná místní vína. Po dob-
rém obědě v Mikulově navštivte 
zámek a projděte naučnou stez-
ku židovskou čtvrtí, vyšlápněte 
na křížovou cestu na Svatý ko-
peček. 

 A když už budete v tomto kraji 
a dostanete chuť na dokonalou 
kávu, vemte to přes Bořetice. 
Za kavárny a cukrárny v Gour-
metu Jižní Morava na plné čáře 
vyhrál Dvorek. Designový kon-
tejner s romantickým posezením 
pod jabloní najdete na dvorku 
bořetické fary. Výběrová káva je 
tady jediná z daleké ciziny. Vše 
ostatní je striktně lokální – de-
zerty, vlastní sirupy, víno, sýry, 
paštiky, pivo… 

A na pivo nejlíp sem

Když už jsme zmínili pivo… 
Pivovarnictví celorepublikově 
zažívá hezké časy. Jižní Morava 
je známá hlavně vinařstvím, ale 
jestli jste na pivo, bude vám tu 
taky hej!  

V Gourmetu vyhrál loni 1. mís-
to Kyjovský pivovar, kde na-
jdete také pivní lázně, restaurace 
a hotel v jednom. Vaří spodně 
i svrchně kvašená piva, vše 
nefiltrováno, nepasterizováno. 
Jestli tu budete s dětmi, zajeďte 
do Bukovan. Místní mlýn má 
zážitkový areál s rozhlednou, 

jízdou na koních, lukostřelbou, 
minigolfem atd. Nebo se projeďte 
šlapací drezínou v Ratíškovicích, 
pro prcky to bude zážitek!

Parádní pivo vaří Frankies 
v Břeclavi, kde se majitelé Štěpán 
a Adam nebojí experimento-
vat. Degustovat můžete přímo 
v prodejně pivovaru a favorita si 
odnést domů. Pokud se vydáte 
na krásný zámek Vranov nad 
Dyjí nebo bítovský hrad, stavte 
se v Bítově na pivo do rodinného 
Hasičského pivovaru U Te-
sařů. Ti vedle v restauraci také 
výborně vaří! 

Brno – metropole na 
světové úrovni

Chystáte se i do moravské 
metropole? Zapomeňte na řízek 
v alobalu. Brno je svatyní gurme-
tů a ty aktuálně nejlepší podniky 
najdete v Gourmet Brno 2019. 
Kategorie bistro tady skvěle 
doplňuje zavedené restaurace. 
Fantasticky se najíte v bistru 
Bastardo, Soul, Forky´s, 4po-
koje...

Děti vemte do cukrárny Sorry, 
pečeme jinak. Pobaví je vtipné 
názvy dortů jako čokoládová Bes-
tie. A když se budou nudit, mů-
žou si poskládat origami podle 
návodu. Vy si můžete dát třeba 
dort říznutý absinthem nebo 
Mechový dort se sušeným cvrč-
kem místo třešničky. Zjistěte, zda 
cukrárna vyhrála loni v kategorii 
cukrárny 1. místo právem.

Za kavárny bodoval Mono-
gram Espresso Bar na Kapucín-
ském náměstí, kde vám cappu-
ccino našlehá několikanásobný 
držitel titulu Barista roku Adam 
Neubauer. Na pivo s nej atmosfé-
rou zajděte do Výčepu na Stojá-
ka na Jakubském náměstí. A top 
brněnským barem byl neorto-
doxní Super Panda Circus.

Propojení světa
architektury a vína

Po jižní Moravě můžete do-
jet za vínem prakticky všude 
na kole. Řiďte se podle Morav-
ských vinařských stezek, které 
vás spolehlivě vedou od vinaře 
k vinaři. Trasu si naplánujte 
podle webu stezky.cz. Nadšené 
budou nejen chuťové pohárky 
– některé vinařské objekty jsou 
pastva pro oči... 

Vinařství Gotberg v Po-
picích získalo ceny za vína 
i „Nejlepší průmyslovou stavbu 
Jihomoravského kraje 2009“. 
Nabízí přespání, úchvatný vý-
hled na Pálavu z otevřené terasy 
a přívlastková vína v degustační 
místnosti Diamant.

Z terasy vinařství Sonberk 
v Popicích máte uhrančivý 
výhled na vinohrad a Pálavu. 
Vychutnávejte k tomu výhrad-
ně přívlastková vína. Krásnou 
stavbu architekt Pleskot citlivě 
zasadil do terénu mezi vinicemi. 
Použité materiály i nezapome-
nutelný pohled na vinice a pro-
tější pálavské vrchy pasují Son-
berk na jedno z nejkrásnějších 
vinařství u nás. 

Budova vinařství Obelisk 
ve Valticích také jako by or-
ganicky vrostla do krajiny. Duo 
Bainarovi ji vizuálně a ideově 
napojilo na místní památky 
a krajinu. Z proskleného horního 
patra nabízí úchvatný výhled 
na vinice. V interiérech nepře-
hlédnete díla česko-afghánské 
umělkyně Natalie Perkof.

Aktuálně vznikají na jihu Mo-
ravy další nevšední koncepty. 
Třeba reprezentativní centrum 
vinařství Lahofer nad Dobšice-
mi u Znojma. Projekt architek-
tonického studia Chybík + Krištof 
získal cenu Design Vanguard 
2019. A vína Lahofer nemusíme 
představovat, jsou dokonalá. 

Ochutnejte vypečenou gastronomii jižní Moravy 
Jižní Morava vybudovala v posledních letech 
fantastickou gastroscénu. Tady nejde jen o chuť, 
zapojte ostatní smysly… a vydejte se na výlet!
Co jižní Morava servíruje? Typická lokální 
jídla i experimenty, fantastická vína, poctivá 
piva. Hodně podniků pracuje s ryze lokálními 
surovinami.

Ochutnejte lokální dobroty i neobvyklé kombinace. 
Foto Oldřich Hrb

V centru na Jakubském náměstí to žije ostošest ve všední dny 
i o víkendu. Foto Pavel Gabzdyl



Macocha je pecka, 
ale... co takhle jeskyně 
bez davů?

Řekněte Moravský kras 
a každý zaručeně doplní – 
Macocha! Ale pokud se chcete 
vyhnout nájezdům turistů 
na Punkevní jeskyně, o kus 
dál v Ostrově u Macochy 
objevte Balcarku. Má snad 
nejbohatší krápníkovou vý-
zdobu ze všech jeskyní Mo-
ravského krasu a okolní kraji-
na stojí za to.

V Kateřinské jeskyni 
s impozantním, osm metrů 
vysokým vchodem nepře-
hlédněte Bambusový lesík 
– desítky dlouhých tenkých 
stalagmitů i stalagnátů, hoto-
vé štíhlé bambusy. 

A věděli jste, že největší 
zpřístupněné jeskyně v ČR 
jsou Sloupsko-šošůvské? 
Rozsáhlé království dómů, 
chodeb, obřích podzemních 
propastí. Nejen děti bude ba-
vit odlehčená prohlídka Histo-
rický okruh, který humornou 
formou seznamuje s historií 
objevování jeskyní. Děti nad 
10 let můžete utahat na zážit-
kové trase Po stopách Nagela. 

Když vás při cestování 
po tomto kraji popadne chuť 
na kvalitní kávu, zamiřte 
do Blanska do Coco coffee. Vel-

ký hlad zaženete na blízkém 
statku Samsara s krásným 
interiérem i exteriérem, odkud 
se dá vyšlápnout na výlet 
na zachovalou zříceninu 
Nový hrad u Blanska. 

Metropole jako 
parádní výchozí bod 
na výlety do okolí

Strategickou základnou pro 
výlety do všech světových 
směrů je moravská metro-
pole, letos v Janáčkově hávu. 
Na podzim 28. 9.–16. 10. se 
sjedou fandové vážné hud-
by na Mezinárodní operní 
a hudební festival Janáček 
Brno, jednu ze zásadních akcí 
evropské kulturní scény. 

Rok 2020 je v Brně díky 
dvěma významným výročím 
zasvěcen architektuře. Uply-
nulo 90 let od dokončení vily 
Tugendhat a 150 let od naro-
zení rodáka Adolfa Loose, jed-
noho ze zakladatelů moderní 
architektury. Projekt Brněn-
ský architektonický manuál 
připravuje Loosovu stezku, 
která formou výletů představí 
jeho dílo v Brně i okolí. 

Z Brna se stala také gastro-
nomická metropole. Kromě 
moderní kuchyně nezapo-
míná ani na moravskou ku-
linární tradici dob minulých. 

I letos bude brněnský hrad 
Veveří zázemím pro největší 
uzenářsko-vinařskou show 
v ČR. 29. února a 1. března 
tu zavoní moravské uzené 
a vína. K hradu samozřejmě 
můžete dojet autem… ale 
i děti zvládnou turistickou 
cestu z přístaviště Brněnské 
přehrady po jejím pravém 
břehu až k hradu Veveří. Není 
nad výlet s vidinou dobrého 
jídla v cíli. Čeká vás uzenářská 
sobota a gourmetská neděle, 
dětský ráj, koutek „udělej si 
sám svou klobásku“ atd.

Kam za dobrým pivem

Máte jižní Moravu zaška-
tulkovanou jako vinařský ráj? 
Ani milovníci piva nezůstávají 
nasucho. V Brně si získaly 
oblibu zajímavé koncepty 
pivnic, jako je Výčep Na Sto-
jáka, U Sajmona pod Hájkem, 
Lokál U Caipla, Lucky Bastard 
Beerhouse nebo Ochutnávko-
vá pivnice

Ale Brnem to nekončí. Au-
tem nebo vlakem – abyste 
mohli degustovat – zamiřte 
třeba směrem na Tišnovsko. 
To skrývá poklady jako kláš-
ter Porta coeli, jeden z nej-
krásnějších tuzemských 
hradů Pernštejn, půvabná 
městečka na každém kroku. 

Přímo v Tišnově je hned 
několik pivovarů a další 
jsou rozeseté všude kolem 
v Doubravníku, Lomnici atd. 
Proto vznikla Tišnovská piv-
ní stezka! Propojila pivovary 
a pivní místa, a tak můžete 
při degustování piva putovat 

pěšky nebo na kole po nád-
herné krajině Tišnovska. Kdo 
je hravá duše, může po cestě 
sbírat razítka všech pivovarů, 
aspirovat na pivního krále 
a vyhrát třeba sud s pivem. 

Přímo z Tišnova vede 
spousta turistických cest. Tře-
ba sedmikilometrový výlet 
na rozhlednu Klucanina se 
zastávkou v galerii Patriot, 
která je plná minerálů a vzác-
ných kamenů. Nebo 12kilo-
metrový výlet do Lomnice 
přes Veselský chlum. 

Na kole se nechte zlákat cyk-
lostezkou z tišnovského nádra-
ží kolem proudu řeky. Čeká vás 
v Předklášteří už zmiňovaný 
klášter Porta coeli s klášterní 
kavárnou a pivovarem. A přes 
několik vísek se dostanete 
i ke slibovanému Pernštejnu. 

Po stopách bitvy 
do Slavkova

Jiné zážitky čekají na výlet-
níky na Slavkovsku. I tady jste 
z Brna za chvíli autem i vla-
kem. Slavkov a zámek v cen-
tru města jsou místy pohody. 
Tedy pokud zrovna neprobíhá 
rekonstrukce napoleonské 
bitvy a po zámeckém parku 
se nerozléhá hřmění dobo-
vých zbraní a procítěný řev 
vojáků v dobových unifor-
mách. Jestli máte radši klid 
a ticho, po stopách bitvy se 
můžete vydat kdykoli po na-
učné stezce ze zámku přes 
památeční Mohylu míru. 
Po návratu zpět do Slavkova 
se vyplatí osvěžit ve Slavkov-
ském pivovaru. 

Na jižní Moravu na víkend i dva roky prázdnin
Romantika ve dvou, adrenalin s partou kama-
rádů, prázdniny s dětmi... Poradíme vám pár 
zaručených tipů do navigace. Připraveni na cestu 
na jih Moravy?

Stezky pro cyklisty vedou i k rozhlednám (Stezka nad vinohrady, 
Kobylí vrch). Foto Oldřich Hrb

Hradní šenk Nového hradu nalévá o víkendech od Velikonoc 
do podzimu. Foto Jan Brettschneider



Nejhustější 
cyklostezky v republice

Po jižní Moravě můžete 
najezdit stovky kilometrů 
a po cestě jako bonus vidět 
památky, některé z nich pod 
záštitou UNESCO. Vinař-
ské stezky.cz vás povedou 
po vinařských objektech. 
I s malými dětmi lze křižovat 
Lednicko-valtický areál, kde 
nečíhá žádné velké stoupá-
ní. A po zámeckém parku 
Lednice se můžete prohánět 
pro změnu na koloběžkách. 
Pokud nebudete mít svoje, 
půjčí vám je třeba v Bul-
harech 5 km od Lednice. Pěš-
ky byste za den ani všechny 
místní památky nestihli, zato 
na dvou kolech vás čeká ko-
chání za kocháním. Zámek 
s tropickým skleníkem, Apo-
llonův chrám, minaret…

Naopak Hustopeče jsou 
stvořeny nejlépe pro pěší 
výlet. O víkendu 28. a 29. 
března tu proběhnou Slav-
nosti mandloní a vína. Lidé 
z daleka se sjíždí podívat, jak 
kvete největší mandloňový 
sad střední Evropy. A samo-
zřejmě ochutnávají mand-
lové speciality a mandlovici. 
Výhled na jedničku budete 
mít ze 14metrové rozhledny 
nejen o slavnostním víkendu. 
Nejkrásnější obrazy ukazuje 
rozhledna v dubnu a květnu, 
kdy všude kolem ní rozkvéta-
jí růžové mandloňové květy.

Vyčistit hlavu od sta-
rostí? Nedělat vlny 
a fotit 

Jedinečné vlny krajiny, kte-
ré zformovala příroda i člo-
věk v harmonické souhře. 
Moravské Toskánsko. Tak 
říkají zvlněné oblasti Slovác-
ka plné remízků, kapliček, 
vinic, luk a polí. Jestli se ně-
kde ztratit v krajině, pak tady. 
Toulat se tu můžete pěšky 
nebo na kole celý týden, stále 
je nač koukat. A jestli k tomu 
budete mít v ruce foťák, po-
řídíte nejspíš své nejkrásnější 
obrázky krajiny v životě. 

Těžko vyjmenujeme všech-
na vhodná místa na focení, 
tak aspoň pár: kolem Karlí-
na, Strážovic, Šardic, Sva-
tobořic… 

Jen kousek odsud stojí zá-
mek Milotice. Jestli jste se 
smáli nad knihami Evžena 
Bočka o svérázné aristokratce 
(nebo viděli nedávno v ki-
nech filmové zpracování), 
máte výletní cíl.

Nejvíc slunečních dní 
v roce a zrekonstruo-
vaný zámek navrch

Když se řekne Podyjí, větši-
ně lidí vyskočí z paměti Znoj-
mo – parádní víno, románská 

rotunda, Loucký klášter 
s ochutnávkami Znovínu atd. 
Je to krásné město, o tom 
žádná. Pro případ, že už jste 

tam byli, co takhle Miroslav? 
Zámek Miroslav je bývalá 

vodní tvrz usazená v krás-
ném parku. Otevřený je celo-
ročně. V pěkně zrekonstruo-
vaných sálech najdete třeba… 
sbírky Lega a puzzle! 

Samotné město Miroslav 
má bohatou historii, židov-
skou obec a hřbitov. Velké 
koupaliště a hned tři spor-
tovní letiště. Po místních vin-
ných sklípcích můžete vyrazit 
po turistických i cyklistických 
trasách. Ve vinařství Hanzel 
lze přespat ve stylovém ho-
telu. 

Okolo města je 7 kopců. Pří-
rodní památkou „Miroslav-
ské kopce“ vede příjemná 
naučná stezka. Dá se protáh-
nout až k rybníku zvanému 
Réna. Vede tudy hledačka pro 
rodiny s dětmi (mapku s úko-
ly si vyzvednete na zámku 
v pokladně).

A jak je Znojmo známé 
okurkami, v Miroslavi mají 
slavnou meruňkovou tradici. 
Lidé se zdaleka sjíždějí na ob-
rovskou akci Meruňkobraní. 
Letošní 31. ročník 18. červen-
ce bude s jarmarkem, průvo-
dem v dobových kostýmech, 
výstavou veteránů, sletem 
ultralehkých letadel, his-
torickou bitvou, rockovým 
nářezem, ochutnávkami vína 
i meruňkovice… a samozřej-
mě s pojídáním knedlíků 
na čas o titul „Meruňkový 
král“. Na takové akci zabavíte 
sebe i děti, takže pokud už 
vás nelákají slavnosti burčá-
ku, přijeďte letos na meruň-
kobraní. 

Mandloňová rozhledna 
v Hustopečích v květu.

Silně zvlněná krajina Moravského Toskánska je cílem 
nejen profi fotografů. Foto Radek Severa 

Šik je nejen milotický zámek, ale také park.

Není to ilustrace z pohádky, takto malebně vypadá Porta coeli 
i naživo. Foto Jan Brettschneider

Stezky pro cyklisty vedou i k rozhlednám (Stezka nad vinohrady, 
Kobylí vrch). Foto Oldřich Hrb


