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Na kole vinohrady Uherskohradi!"ska 
a#Starom$stsk% den vína u& po sedmé 
Dobrou tradicí na Uherskohradi!"sku se stalo symbolické jarní otevírání 
cyklostezek kolem 25. dubna a#jejich zavírání okolo 10. $íjna. Cyklostezky vedou 
kolem vinohrad!, vina"ství #i zajímav$ch zastávek spojen$ch s%révou a%vínem.

S tezky dostaly jména podle odr!d 
révy vinné, kter"m se v#t$chto tra-
tích nejvíce da%í a#nejvíce se zde 

p$stují. Letos 8. %íjna 2022 prob$hl ji& 17. 
ro'ník zavírání cyklostezek. Na kole se 
jely celkem 'ty%i cyklotrasy a#jedna trasa 
byla ur'ena pro p$(í turisty. Na startu na 
nám$stí v#Uherském Hradi(ti se se(lo na 
700 registrovan"ch cyklist! a#podle mého 
odhadu stejné mno&ství cyklist! vyrazilo 
bez registrace. 

Nejv$t(í mno&ství ú'astník! vyrá&í 
tradi'n$ po stopách Mu(kátu moravské-
ho p%es pole(ovskou (lechtitelskou sta-
nici, Bor(ice a#Buchlovice. P%es Tupesy 
a#Staré M$sto se pak vrací do Uherského 
Hradi(t$.

Stezka po stopách cisterciák! – Ve-
lehradská – sm$%uje p%es obec Modrá, 
Velehrad, B%estek, Tupesy a#op$t Staré 
M$sto do Uherského Hradi(t$. Stezka 
Rulandského bílého vede p%i Ba)ov$ ka-
nálu na sever p%es Babice do Kudlovic, 
kde je vinn" &leb, dále pokra'uje p%es Ja-
lubí na Velehrad a#zp$t znovu p%es Staré 
M$sto do Uherského Hradi(t$. V(echny 
tyto t%i cyklistické stezky mají na zpá-
te'ní cest$ spole'nou zastávku. Tou je 
Jezuitsk" sklep, Event Centrum, nám$s-
tí Velké Moravy, Památník Velké Moravy 
a#nov" kostel svatého Ducha ve Starém 
M$st$. V#jedné z#v$&í tohoto kostela fun-
guje rozhledna, na ni& mohou ú'astníci 
vystoupit a#pokochat se krásou Dolno-
moravského úvalu a#pohledem na okolní 
poho%í – Bílé Karpaty, Ch%iby, Vizovickou 
vrchovinu a#Host"nské vrchy. K#Jezuit-
skému sklepu a#vina%!m se vrátím po-
sléze. 
*tvrtou cyklistickou trasou byla nov$ 

vytvo%ená trasa Ryzlinku r"nského ne-
boli Královská, která vedla na opa'nou 
stranu od Uherského Hradi(t$ – na v"-
chod. Vedla p%es Sady, Vésky, dovedla 
cyklisty a& k#Vl'novsk"m búdám a#pak Nám$stí Velké Moravy s kostelem sv. Ducha
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do Dolního N$m'í a#p%es Hluk se vrace-
la ke Kunovskému lesu a#do Uherského 
Hradi(t$. Kdo nem$l kolo, mohl putovat 
p$(ky p%es Ma%atice, Sady a#V"(inu sva-
tého Metod$je zp$t do Uherského Hra-
di(t$. Na v(ech trasách bylo v#leto(ním 
podzimu mo&né nav(tívit 30 vina%sk"ch 
zajímavostí.

Vrátím se te+ k#historickému Jezuit-
skému sklepu, kter" se nachází pod Pa-
mátníkem Velké Moravy a#vchází se do 
n$j p%es informa'ní centrum, jeho& ná-
zev Event Centrum nezní p%íli( slovácky. 
Historie Jezuitského sklepa sahá do roku 
1668. Vybudovali ho 'lenové jezuitského 
%ádu, sídlícího v#Uherském Hradi(ti. Na-

z"vali ho sv"m „pokladem“, proto&e mohl 
pojmout zásoby v(ech jejich vinic v#okolí. 
Okolo roku 1700 produkovali ka&doro'n$ 
100–200 v$der vína, co& bylo tém$% 7000 
litr!. Jezuitsk" sklep se pozd$ji vyu&íval 
pro pot%eby Schilderova ml"na, kter" byl 
dominantou tohoto prostranství. Stával 
zde a& do sedmdesát"ch let minulého 
století, tedy v#místech dne(ního nám$s-
tí Velké Moravy a#'áste'n$ na plo(e pod 
nov"m kostelem sv. Ducha. Schilder!v 
ml"n nakonec zbourali, co& si dob%e pa-
matuji, proto&e jsem se zrovna v#té dob$ 
do Starého M$sta p%ist$hoval. 

P%ed revolucí sklep slou&il pro usklad-
n$ní post%ik! a#hnojiv pro okolní zem$-
d$lská dru&stva. To si také pamatuji. N$-
kolikrát jsem do prostoru sklepa zavítal 
coby zam$stnanec Agrochemického pod-
niku ve Starém M$st$. Jezuitsk" sklep 
pro(el rekonstrukcí a#d!kladnou sanací 
a#od roku 2014 slou&í k#nejr!zn$j(ím kul-
turním a#spole'ensk"m akcím. Probíha-
jí zde degustace vín, (kolení, p%edná(ky 
a#mnohé dal(í akce. Na nám$stí Velké 
Moravy vyr!stal od roku 2001 do roku 
2014 velkolep" kostel svatého Ducha, po-
dle projektu slovinského architekta Ivo 
Goropev(eka.  Na 'elní stran$ obrovské 
stavby stojí dv$ dominantní v$&e, symbo-
lizující Cyrila a#Metod$je. Osy obou v$&í 
se sbíhají k# jednomu cíli – Bohu. Mezi 
v$&emi je voln" prostor ve tvaru k%í&e. 
V#p%ízemí kostela vznikl velk" prostor 
pro po%ádání v"stav a#p%edná(ek. V#okolí 
kostela se konávají koncerty a#sout$&e 
nap%íklad ve verbu,ku, jako p%edkola 
Strá&nick"ch slavností folkloru a#vína. 
Jezuitsk" sklep je opravdu prostorn", 
s#vysokou klenbou.

Okolo Starého M$sta neexistují vel-
ké v"sadby vinic, které by pat%ily m$stu. 
D%íve m$lo v"sadbu vinic v#trati mezi Sta-
r"m M$stem a#Velehradem zem$d$lské 
dru&stvo Dolina, které ale své vinice na 
p%elomu tisíciletí zru(ilo. Drobní vina%i ze 
Starého M$sta usilovali o#to, aby vznikl 
n$jak" spolek, pod ním& by mohli po%ádat 
ko(ty a#v"stavy vín. To se poda%ilo v#roce 
1999, kdy vznikl Klub p%átel vína – KPV. 
Byly zavedeny pravidelné v"stavy vín, 
jako poslední v#okrese Uherské Hradi(t$, 
a#to druhou sobotu v#kv$tnu. *innost Klu-
bu p%átel vína se postupn$ krom$ po%ádá-
ní v"stav rozr!stala o#mnoho dal(ích akcí. 
Hlavn$ (lo o#akce, kde se mohou ko(tovat 
vína starom$stsk"ch vina%!. Pro jejich 
p%átele a#podporovatele se v#únoru po%á-

(elo kostela s v$&emi Cyril a Metod$j

Lenka Michlovská p)i v%kladu k prezentovan%m vín*m
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dají tradi'ní setkání s#vínem a#cimbálov-
kou v#Jezuitském sklep$. Sou'asnou zá-
kladnu KPV tvo%í p$t vina%! – Karel *ejka, 
Ivan Hulck", Jaroslav Pelka, Lud$k Vávra 
a#Dalimil Vrána. 

Krom$ ji& zmín$n"ch zastávek akce 
Na kole vinohrady, která se koná na ja%e 
a#na podzim, se dohodli, &e budou po%á-
dat p%edná(kovou a#degusta'ní akci práv$ 
p%i podzimním konání Na kole vinohrady. 
-ízené degustace pozvan"ch vina%ství 
nazvali Starom$stsk" den vína a#krom$ 
pozvan"ch vina%ství se navíc ko(tují vína 
starom$stsk"ch vina%!. První Starom$st-
sk" den vína se konal v#roce 2015, kde 
p%edná(el .t$pán Ma,ák, v#roce 2016 to 
bylo Zámecké vina%ství Bzenec, roku 2017 
Vina%ství Nosreti ze Zaje'í, v#roce 2018 
Vina%ství Skalák a#roku 2019 Dufek ze 
Svatobo%ic. V#roce 2020 byl ko(t kv!li 
covidu zru(en. Loni prob$hla degustace 
vín vina%ství Agro Zlechov. A#letos 8. %íjna 
p%i(la p%ednést v"klad a#provést %ízenou 
degustaci Ing. Lenka Michlovská z#Vinse-
lektu Michlovsk" z#Rakvic. V$t(iny degus-
tací v#p%ede(l"ch letech jsem se zú'astnil. 
V#Jezuitském sklep$ se shromá&dilo asi 
dv$ st$ ú'astník!, co& není málo, p%i'em& 
akustika sklepa není p%íli( dobrá. V"b$ru 
vzork! na degustaci 8. %íjna v#Jezuitském 
sklep$ p%edcházela náv(t$va delegace 
p%edstavitel! KPV p%ímo ve Vinselek-
tu v#Rakvicích. Optimistická a#v"born$ 
p%edná(ející Lenka Michlovská p%edved-
la jedenáct odr!d vína. P%edstavila /rmu 
Vinselekt Michlovsk", která vznikla v#roce 
1993. Jejího man&ela docenta Milo(e 
Michlovského odborná ve%ejnost vnímá 
jako v"znamného vina%ského a#(lechti-
telského odborníka, kter" do p%ípravy vín 
vná(í nové metody. Lenka Michlovská 
vtipn$ prolo&ila 'ervená vína mezi bílá. 
První ochutnan" vzorek byl Müller Thur-
gau 49 L (ozna'ení podle 49. rovnob$&ky), 
následovalo Sylvánské zelené vh VIP (kde 
VIP znamená Víno Palaviense) ze svah! 
Pálavy s#vysok"m extraktem. Následoval 
Modr" Portugal Harmony s#nízkou t%íslo-
vinou, po n$m Tramín 'erven" Harmony, 
Pálava ps VIP a#Laurot bio z#v"borného 
ro'níku pro 'ervená vína 2018. Jako ná-
sledující vzorky se p%edstavily Ruland-
ské bílé ps VIP a#Rulandské (edé ps ChD 
(kde ChD znamená Chateau Domina pod 
Dív'ími hrady na Pálav$). .lo o#mohutné, 
vyvá&ené víno ze stoprocentního bariko-
vého sudu. Dal(ím vzorkem bylo Svato-
vav%inecké barique ze 100 % barikovému 

sudu, po n$m& jsme ochutnali Aurelius 
ps barrique z#francouzského sudu. Zde 
Ing. Michlovská zavzpomínala na pokusy 
s#víny p$ti odr!d, která le&ela v#p$ti r!z-
n"ch barikov"ch sudech. Poslední vzorek 
byl Ryzlink vla(sk" ps VIP, také víno z#Mi-
kulovska, s#projevem u(lechtilé botritidy 
ve vín$. Po skon'ení %ízené degustace zod-

pov$d$la Lenka Michlovská dotazy ú'ast-
ník! p%ímo u#stol!. Akce se líbila a#ú'ast-
níci 7. Starom$stského dne vína si mohli 
profesionální vzorky srovnat s#dal(ími 84 
vzorky vín p%inesen"mi 24 vina%i ze Sta-
rého M$sta. Od dvacáté hodiny zahrála ke 
ko(tu cimbálová muzika Jaroslava *echa 
– *echovci. 

Pohled do Jezuitského sklepa p)i )ízené degustaci

Následoval ko!t vín starom$stsk%ch vina)*


