Přílohy
Příloha č. 1

Moravské vinařské stezky

OBR. 1: SÍŤ MORAVSKÝCH VINAŘSKÝCH STEZEK

Zdroj: http://www.vinarske.stezky.cz/data/5141.jpg, dostupné 14. 6. 2011
Poznámka: Na obrázku jsou naznačeny jednotlivé stezky ze sítě Moravských vinařských
stezek. Páteřní stezka vyznačená červeně spojuje Uherské Hradiště se Znojmem a dalších
deset stezek vyznačených různými barvami je na ni napojeno. Celková délka tras je
přibližně 1 200 km.

OBR. 2: ZNAČENÍ MORAVSKÝCH VINAŘSKÝCH STEZEK

Zdroj: http://www.stezky.cz/cze/trasy/, dostupné 14. 6. 2011
Poznámka: Uvedenými žlutými tabulkami, které mají v pravé části tzv. sklepní žúdro,
jsou ve vinařské oblasti Morava značeny Moravské vinařské stezky určené především
pro cyklisty. Každá stezka má rovněž přidělenou jinou barvu.

Příloha č. 2

Fotodokumentace

OBR. 3: HOTEL MODRÉ HORY V BOŘETICÍCH

Zdroj: http://www.modrehory.cz/ubytovani/ubytovani, dostupné 6. 6. 2011
Poznámka:

Hotel

Modré

hory

v Bořeticích

uvádí

na

svých

stránkách

(www.hotelmodrehory.cz) mnoho tipů na výlety do okolí, z nichž mnohé souvisí
s vinařskou tematikou. Stejně tak propaguje bořetické vinařské akce jako Den otevřených
sklepů, hody, putování po vinných sklepích nebo výstavu vín. Z uvedeného je zřejrné, že
vinařský cestovní ruch je pro hotel Modré hory přínosný. Z obrázku je však patrné, že
modrá barva, celkový design budovy ani úprava nejbližšího okolí nevzbuzuje malebný
dojem. Tvar budovy ani její další atributy se do vinařské krajiny nehodí a budova tak
prostředí esteticky znečišťuje. Hotel nebyl renovován v souladu s tradičním vzhledem
vinařských obcí a „nezapadá“ do specifického místního prostředí, jehož atmosféru
návštěvníci vyhledávají. Pokud by budov s podobným vzhledem v oblasti přibývalo,
hrozilo by zaniknutí místního genia loci a destinace by mohla ztratit svou atraktivitu a
dospět až k efektu turistické pasti (kap. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.).

OBR. 4: PAVLOVSKÁ NÁVES – TYPICKÁ VINAŘSKÁ OBEC

Zdroj:

http://www.otevrene-sklepy-pavlov.cz/foto_akt/12910570834cf3f7bbc658b.jpg,

dostupné 1. 7. 2011
OBR. 5: PAVLOV – ATMOSFÉRA VE VINAŘSKÉ OBCI

Zdroj:

http://www.wineofczechrepublic.cz/galerie/images/p1020798_v.jpg,

dostupné

13. 6. 2011
Poznámka k obr. 4 a obr. 5: Fotografie se snaží zachytit typickou výstavbu, charakter a
atmosféru vinařské obce na jižní Moravě. Tyto prvky tvoří spolu s vínem hlavní složky
potenciálu vinařského cestovního ruchu a svou jedinečnou kombinací přitahují
návštěvníky. Nová zástavba a rekonstrukce starších budov by neměla narušit ilustrovaný
typický ráz, aby nebyly předpoklady vinařského cestovního ruchu narušeny.

OBR. 6: SKLEPNÍ ULIČKA – KOBYLÍ

Zdroj:

http://www.vinamoravy.cz/img/sklep/sklepni-ulicka-kobyli_big.jpg,

dostupné

1. 7. 2011
Poznámka: Sklepní uličky jsou ulice ve vinařských obcích lemované vinnými sklepy.
Vyskytují se jako jedinečný prvek v zástavbě vinařských obcí a dotvářejí jejich zvláštní
atmosféru. Sklepní uličky jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst v souvislosti
s vinařským cestovním ruchem a tím spíše je třeba chránit jejich specifický ráz a
přirozenost (například zabránit výskytu pouličních stánků nabízejících kýčovité předměty
v těchto místech). Navíc každá lokalita díky rozdílům v lidovém umění a architektuře
nabízí sklepní uličky odlišného charakteru. Díky tomu vzniklo několik Průvodců
sklepními uličkami, které návštěvníkům dotváří komplexní zážitek z návštěvy.

OBR. 7: VINAŘSKÁ KRAJINA JIŽNÍ MORAVY – VINICE

Zdroj: http://www.podmartinkou.cz/upload/web/img_3302.jpg, dostupné 13. 6. 2011
OBR. 8: VINAŘSKÁ KRAJINA JIŽNÍ MORAVY – PAVLOVSKÉ VRCHY

Zdroj: http://www.ubytovaniusolcu.cz/photos/palava.jpg, dostupné 13. 6. 2011
Poznámka k obr. 7 a obr. 8: Obě fotografie zachycují typický ráz mírně zvlněné
jihomoravské vinařské krajiny. Vinice v pozadí s Pavlovskými vrchy tvoří unikátní
prostředí, které vzbuzuje uklidňující dojem a návštěvníci je vyhledávají. Budování
dopravní infrastruktury stejně jako nová zástavba by neměla tento ráz narušit, aby nebyl
potenciál vinařského cestovního ruchu poškozen. Vhodným způsobem prožití místní
atmosféry je využití sítě Moravských vinařských stezek (kap. Chyba! Nenalezen zdroj
odkazů.) vedoucích po méně využívaných silničkách a dalších zpevněných cestách, jimiž
je krajina zachycená na fotografiích protkána.

OBR. 9: PENZION POD PÁLAVOU V

DOLNÍCH DUNAJOVICÍCH

Zdroj: http://www.ubytovani-jizni-morava-vinny-sklipek.cz/bc02ea.jpg
Poznámka: Budova penzionu Pod Pálavou vzbuzuje příjemný dojem a především svým
vzhledem zapadá do tradiční zástavby ve vinařských obcích jižní Moravy. Podobným
způsobem by měly budovat či rekonstruovat své budovy i jiné subjekty, ideálně nejen ty
podnikající v odvětví cestovního ruchu.

OBR. 10: VINNÝ SKLEP A UBYTOVÁNÍ U KRČKŮ V ZAJEČÍ

Zdroj: http://www.vino-z-moravy.cz/vinarstvi-u-krcku/, dostupné 14. 6. 2011
Poznámka: Ubytování nad vinným sklepem U Krčků v Zaječí je příkladem objektu
s typickou vizáží poskytujícího ubytovací služby v rámci vinařského cestovního ruchu.
Turisté se mohou ubytovat v nádstavbě nad původním vinným sklepem a užívat tak
v rámci své návštěvy atmosféru tradičního vinařství.

OBR. 11: BUDOVA NÁKUPNÍHO STŘEDISKA VE VINAŘSKÉ OBCI POZOŘICE

Zdroj: vlastní fotografie pořízená 15. 6. 2011
Poznámka: Tradiční zástavba vinařských obcí je často dopněna nevkusnými budovami,
které přetrvaly z dob komunismu. Vzhledem k tomu, že tyto budovy většinou slouží jako
nákupní střediska, většina místních i návštěvníků je využívá. Zážitek hostů z atmosféry
vinařské krajiny je kvůli tomuto rušivému prvku nekvalitní. Je vhodné tyto budovy
využívat, nicméně jejich rekonstrukce by měla proběhnout s ohledem na tradiční prvky
místní architektury. Budova by svým designem měla následně být v harmonii s tradiční
zástavbou a nepůsobit rušivým dojmem.

