MORAVSKÁ VINNÁ STEZKA
Moravská vinná stezka, procházející městem Klobouky u Brna, patří do ucelené sítě
značených cyklistických tras na území všech vinařských oblastí jižní Moravy a zároveň je i
páteřní trasou vedoucí ze Znojma až do Uherského Hradiště.Celá stezka je dlouhá 242 km a je
značena červenou barvou. Trasa Vám představí Jižní Moravu od Národního parku Podyjí až
po svahy Bílých Karpat. Vinařské stezky jsou nejen cestou za poznáním jižní Moravy, ale
také putování za vínem a lidmi, pro které je pěstování révy vinné údělem i celoživotní
zálibou. Setkání s vinaři budou pro vás stejným zážitkem, jako zdolávání nejpůvabnějších
úseků stezky. Na realizaci projektu a péči o Moravské vinařské stezky se podílejí lidé, kteří
usilují o zdravé životní prostředí, zachování kulturního a přírodního dědictví a šetrný rozvoj
obcí a měst. Moravská vinná stezka patří spolu s Greenway Praha - Vídeň a Greenway
Krakov - Morava - Vídeň k nejznámějším stezkám Greenways ve střední Evropě, o čem
svědčí i získání zvláštní ceny poroty Evropské asociace zelených stezek EGWA pro nejlepší
projekty v Evropě.
Zdroj: Moravské vinařské stezky
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Pohled od kravihorského ministerstva "financí, pošt, šeptandy a spojů různých" naznačuje
pokračování trasy Moravské vinné - stoupá po silnici do Vrbice. Následuje sjezd mezi
vinohrady do Kobylí a cesta bezlesou krajinou přes Brumovice a Morkůvky do Klobouk. Na
vrcholu stoupání, těsně před vjezdem do města můžete odbočit k rekonstruovanému větrnému
mlýnu, který stojí na místě posledního z klobouckých větřáků, jako připomínka časů, kdy
na jižním svahu Klobouk fungovalo několik větrných mlýnů.
Obec Terezín je nejzápadnější výspou bývalé Mutěnické vinařské oblasti, která je dnes
součástí Slovácké podoblasti. Oblast vyniká širokým sortimentem odrůd, výše položené
vinice v kopcovitém terénu dávají plná vína se svěžím charakterem a výrazným odrůdovým
aroma. Leží zde dvě významná vinařská centra - Mutěnice s výzkumnou vinařskou stanicí a
Čejkovice s gotickou tvrzí a rozsáhlým sklepením.
Krajem T. G. Masaryka vede úsek stezky přes Čejč do Čejkovic. Připomínkou několikaletého
pobytu prezidenta-osvoboditele je stejnojmenná cesta i pamětní desky v obou obcích. Brzy za
Čejčem končí odbočkou růžové vinařské stezky do Mutěnic její krátký společný úsek s
páteřní vinařskou trasou. Moravská vinná pokračuje mírným stoupáním po silnici směrem na
Čejkovice. V polovině cesty odbočí do terénu a začíná desetikilometrový úsek do Starého
Poddvorova, který patří k nejpůvabnějším na celé trase. Kvalitní, většinou nezpevněný povrch
stezky kopíruje členitý reliéf krajiny, parádní výhledy do údolí střídá pohodová jízda na úpatí
polí a vinic.

