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Průběh trasy: V. Pavlovice – Rozhledna Slunečná
– Bořetice – Vrbice – Kobylí – Vinné sklepy Kraví
hora – Němčičky – V. Pavlovice
Značení trasy: žluté dopravní značení cyklostezek
s logem Modré Hory
Vhodný typ kola: krosové
Náročnost trasy: turista
Max. / min.nadmořská výška: 321 / 166 m n.m.
Celkové převýšení: 1596 m
Celkem vystoupáno výškových metrů: 718 m
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Mapa turistických cílů v Modrých Horách
Stezka Modrými Horami
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Výškový proﬁl trasy
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VELKÉ PAVLOVICE
1 Turistické informační centrum

Nabízí informace o památkách, sportovním vyžití, přírodních lokalitách, vinařských cyklistických
stezkách a kulturních akcích.
www.velke-pavlovice.cz • 777 736 413
2 Rozhledna Slunečná

Vyhlídková plošina ve výšce 15 m s rozhledem na
viniční trať Nadzahrady. Včetně kiosku s občerstvením a suvenýry.
www.velke-pavlovice.cz • 737 830 669
3 Pod Starou Horou – Opilé sklepy

Sklepní ulička Pod Starou Horou s patnácti netradičními vinnými sklepy odvážného moderního
pojetí hýří pestrými barvami.
www.opilesklepy.cz • 776 325 334
4 Vinné sklepy Františka Lotrinského

Nově vybudovaný komplex chodeb, rotund, místností pro posezení a sklepního labyrintu. Ochutnat zde můžete vína oblastních vinařů.
www.lotrinskesklepy.cz • 515 535 828
5 Vinařství Lacina – Habánský sklep

Užijte si interaktivní prohlídku vinařské památky
s degustací vín. Čekají vás multimediální projekce,
poznáte historii habánů, obce i výroby vína.
www.vinarstvilacina.cz • 773 003 702
6 Tereziánská kontribuční sýpka

Dvoupatrová hospodářská budova sýpky z 18. století, vystavěná v barokním slohu. Nyní slouží jako
hotel se zážitkovou restaurací.
www.hotel-lotrinsky.cz • 515 535 828
7 Ekocentrum Trkmanka

Původní novorenesanční tvrz a později Zámeček
skýtá zázemí k environmentálnímu vzdělávání pro
školy i širokou veřejnost.
www.ekocentrum-trkmanka.com • 519 325 313
8 Relaxační lesopark

11 Šlechtitelská stanice vinařská

21 Black Rose Ranch

31 Rozhledna Kraví hora

41 Solná jeskyně

12 Vinařství V&M Zborovský

22 Desátkový sklep

32 Rodinné vinařství Jedlička

42 Kavárna, vinárna a penzion U Křížku

13 Vinařství a vinná galerie Baraque

23 Vinařství P&R Stávkovi

33 Dvorek Café Wine Bistro

43 Restaurace Na záložně

14 Restaurace Vinopa

24 Vinařství Hulata

34 Hotel Kraví hora

15 Galerie vín Stará hora

25 Paštikárna Němčičky

35 Café Jordán

Jako Zemská révová školka pomáhala moravskému vinohradnictví od roku 1901. Nyní spojuje
vinařství, penzion, wellness a kvalitní restauraci.
www.slechtitelka.cz • 777 468 894
Vinařství založené dvěma bratry vyrábí kvalitní
přírodní vína a ekologicky smýšlí i ve vinohradu.
Součástí vinařství je vinotéka a kavárna.
www.vinarstvizborovsky.cz • 731 141 878
Vinná galerie Baraque nabízí nejen vína po skleničce, ale i kávu a dezert – s výhledem na rozhlednu Slunečná a vyhlášenou viniční trať Nadzahrady.
www.vinarstvibaraque.cz • 777 473 746
Restaurace se zaměřuje na tradiční českou kuchyni. Při její přípravě spolupracuje s místními farmáři. Nabídku doplňují lokální moravská vína.
www.restaurace-vinopa.cz • 602 972 660
Stará hora k degustaci i koupi nabízí přes 70 druhů
vín z významných moravských vinařství. Součástí
je vinný bar s kavárnou.
www.stara-hora.cz • 608 111 778
16 Vinařství JaKuba

Vinařství JaKuba se drží kréda, že víno se dělá ve
vinici. V sezóně otevírají posezení na dvorku, kde
se návštěvníci osvěží třeba míchanými drinky.
www.vinojakuba.cz • 732 541 828
17 Prodejna a servis jízdních kol

Výběr jízdních kol značek Author, Superior, CTM,
DEMA a Lectron. Servis nabízí garanční prohlídky, veškeré opravy a seřizování jízdních kol.
www.zaf.cz • 776 820 690

Patrová lisovna s vinným sklepem z přelomu
18. a 19. století je zástupcem mohutných vinohradnických staveb na hanáckém Slovácku.
www.jstavek.cz • 777 906 991
Rodinné vinařství se 130letou historií klade důraz
na typický charakter odrůd a jejich příznačný původ daný tratí. V sezóně si zde dáte i kávu.
www.vinostavek.cz • 739 013 637
Vína pod touto značkou zrají v unikátních chodbách, vyhloubených v pískovcovém kopci. V jejich vinném baru je můžete ochutnat po skleničce.
www.vinarstvihulata.cz • 608 623 006
Kvalitní paštiky jsou pravou delikatesou. Tyto
vznikají z českého masa a základního koření tak,
jak se dělaly kdysi na každé zabijačce.
www.e-pastikarna.cz • 720 189 295
26 Víno J. Stávek

Rodinné vinařství se specializuje na odrůdu Frankovka. Je známé také výrobou rosé a fortifikovaných vín. V sezóně hostům otevírá bar Za.Stávka.
www.jstavek.cz • 777 906 991
27 Mezi řádky s vyhlídkou U Větřáka

Vyhlídka mezi vinicemi s malebnou kapličkou.
V sezóně zde food truck nabízí kvalitní kávu
a skvělé víno, společně s drobným občerstvením.
facebook.com/meziradkynemcicky • 774 970 927

Patnáctimetrová dřevěná rozhledna postavená
místními řemeslníky nabízí výhledy do vinařských
obcí i viničních tratí.
www.boretice.cz
Degustace vín z vlastních bio vinic v prvorepublikové budově s prohlídkou historického sklepa. Pro
zájemce zajistí na blízkém letišti i vyhlídkové lety.
www.vinoboretice.cz • 724 286 276
Kavárna na dvorku bořetické fary s venkovním sezením pod starou jabloní a ve stodole. V sezóně si
nenechte ujít víkendové snídaně.
www.dvorekboretice.cz • 736 625 403
Stylový hotel s wellness a s kvalitní restaurací,
která osloví milovníky regionální gastronomie
a modrohorských vín.
www.kravihora.cz • 776 583 276
Prodejna čerstvě pražené kávy, ve které ji můžete rovnou i ochutnat. Jako jediní v Česku pracují
s kávovými boby, které se z keřů sbírají natřikrát.
www.cafejordan.cz • 604 323 679
36 Cyklorestaurant

Klasickou českou a moravskou kuchyni vaří v rustikální restauraci v původním bořeckém mlýně.
Cykloturisté ocení dvě venkovní prostorné terasy.
www.mlyn-boretice.com • 724 251 132

KOBYLÍ
37 Vinařství Tomčala v Suchořádské zmole

NĚMČIČKY

BOŘETICE

Kdysi tu byla „zmola“ tedy rokle, dnes je to sklepní
ulička. V sezóně vinařství Tomčala potěší hosty venkovním posezením a občerstvením se skvělým vínem.
www.tomcala.com • 724 993 532

18 Lyžařský svah a koupaliště

28 Vinné sklepy pod Kraví horou

38 Stezka nad vinohrady

Lavičky pro odpočinek, průlezky, hrazdy a houpačky lákají děti ke hře a sousední skatepark k pohybu na skateboardech, bruslích nebo BMX.
www.velke-pavlovice.cz

Nejníže položený lyžařský svah ve střední Evropě s 240 metrů dlouhou sjezdovkou a koupaliště
s hlavním bazénem o rozměrech 50×25 metrů.
www.sportnemcicky.cz • 608 434 805

9 Vinařství Buchtovi

19 Paintball

Vinařství s víny z velkopavlovické podoblasti v sezóně otevírá pro turisty svou zahrádku. Nabídku
doplňuje káva, dezerty a další pochutiny k vínu.
www.vinobuchtovi.cz • 605 242 291

Paintballové hřiště nabízí nevšední adrenalinový
zážitek. Do akce zapůjčí certifikované paintballové vybavení a zaškolí zkušený instruktor.
www.manyak.cz • 722 704 407

10 Obchůdek U Eruwen

20 Farma Ovčí terasy

Prodejna regionálních farmářských potravin a výrobků z nich, včetně sladkostí, které jsou základem
pro kvalitní životní gastrostyl.
www.obchudekueruwen.cz • 739 205 475

Rodinný ranč nabízí kompletní jezdecké a vozatajské služby od výuky jízdy na koni, přes vyjížďky
v terénu až po ustájení koní.
www.blackroseranch.cz • 724 182 707

Útulné ubytování uprostřed přírody. Vnitřní kavárna a bistro je v provozu i pro neubytované hosty. Za návštěvu stojí i kvůli pasení ovcí či mini zoo.
www.beee.cz • 722 500 797

Malebná vesnička a dominanta Bořetic čítá na 260
vinných sklepů, je zároveň recesistickou republikou s vlastní vládou i prezidentem.
www.republikakravihora.cz • 724 964 250
29 Vinotéka VOC Modré hory

Jeden z nejstarších vinných sklepů v Bořeticích
nabízí všechna vína VOC Modré hory a vítězná
vína Top 30 vín Modrých Hor na jednom místě.
www.modrehory.cz • 732 135 499
30 Alaadinova farma

První Farm-to-table koncept v Česku, který vaří
lahodná jídla ze surovin, které ekologicky vypěstuje. Zaměřuje se na orientální a českou kuchyni.
www.alaadinfarma.com • 605 268 043

Bezbariérová kruhová rozhledna vystupuje nad
vinohrady. Při dobré viditelnosti spatříte Pálavu,
Bílé Karpaty i Malou a Velkou Fatru.
www.kobyli.cz
39 Muzeum obce Kobylí

Prostředí s měnícími se barvami, vodopádem
a hvězdným nebem, s 22 tunami soli ve stěnách
blahodárně působí na lidský organismus.
www.solnajeskyne-kobyli.cz • 777 802 076
Odpolední relaxaci u bazénu, prohlídky vinařství,
řízené degustace vín i čerstvě praženou kávu se zákusky nabízí U Křížku.
www.ukrizkukobyli.cz • 770 655 660
Rodinná restaurace uspokojí milovníky pravé italské pizzy přímo z pece, těstovin, steaků i salátů.
www.restauracezalozna.cz • 603 448 041
44 Vinařství Vajbar Kobylí

Pro jarní a letní měsíce o víkendech otevírá vinařství Vajbar. Návštěvníkům nabízí odpočinek
u skleničky vína, kávy a místních specialit.
www.vajbar.cz • 604 235 048

VRBICE
45 Vinné sklepy – lokality Stráž a Na sklepech

Pískovcové sklepy stojí až v sedmi patrech nad sebou, upoutají kamennými vstupy s goticky lomenými oblouky. Na vrcholu s mohylou míru.
www.vrbice.cz
46 Galerie Sklep

Galerie Sklep spojuje víno, kvalitní kávu a umění.
Z malé terasy před sklepem můžete nasát atmosféru Modrých hor a načerpat energii.
www.syfany.cz • 728 485 265
47 Muzeum obce Vrbice

Muzeum sídlí v nejstarší budově Vrbice – ve staré radnici a prezentuje svoji historii obce i lidové
tradice.
www.vrbice.cz
48 Vinný sklep U Hošků

Přímo na vrbecké Stráži si turisté mohou vychutnat kávu, drinky, víno, ale i speciality na grilu
a z udírny ve vinném sklepě U Hošků.
www.penzionuhosku.cz • 603 240 946

Prostory staré měšťanské školy poskytují zázemí
národopisné expozici, která návštěvníky seznamuje s lidovou tvorbou.
www.muzeumkobyli.cz • 608 889 966

49 Lion bistro

40 Discgolfové hřiště

50 Kafé Sklep Vinařství Bařina

Discgolf spojuje dva sporty – házení talířem
freesbee a tradiční golf. Z golfu jsou to pravidla
a freesbee talíř nahradil golfové hole a míčky.
www.kobyli.cz

Food truck nabízející skvělá jídla z čerstvých surovin v lokalitě vrbeckých sklepů.
facebook.com/lionbistrovrbice • 608 029 056
Typické prostředí vrbeckého sklepa je ideálním
místem nejen k ochutnání skvělého vína, ale i šálku kávy, dezertu nebo domácí limonády.
www.vinobarina.cz • 773 685 499
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