TISKOVÁ ZPRÁVA
Informační centrum VOC ZNOJMO, Vlkova věž
Vlkova věž, Kollárova, Znojmo
Novinka od dubna 2013 - VOC Znojmo představuje projekt:
Informační centrum VOC ZNOJMO s ochutnávkou vín ve věži s vyhlídkou
Informační centrum VOC ZNOJMO s vyhlídkovým ochozem, možností degustací vín i jejich prodejem a s
nabídkou velkého množství informačních materiálů o vinařství na Znojemsku otevře začátkem dubna v
historické Vlkově věži na atraktivním místě v centru města sdružení VOC Znojmo. Informační centrum
VOC ZNOJMO ve Vlkově věži je prvním stabilním místem, kde bude sdružení nabízet jak svá vína, tak
informační materiály a doplňkový turistický a návštěvnický program po celou turistickou sezonu. K hlavním
atrakcím budou pravděpodobně patřit pravidelné ochutnávky vín VOC ZNOJMO přímo na ochozu Vlkovy
věže s atraktivním a málo známým výhledem na historické město Znojmo a jeho okolí.
Informační centrum ve Vlkově věži ve Znojmě na ulici Kollárová se veřejnosti slavnostně otevře 5. dubna
2013. Otevřeno pak bude první měsíc tj. duben vždy v pátek, sobotu, neděli a všechny svátky. Od května do
října bude otevřeno každý všední den včetně sobot a nedělí, od října opět pátek, sobota, neděle a svátky.
DUBEN: pá, so, ne, svátky: 12.00–18.00 hod.
KVĚTEN - ZÁŘÍ: po–čt: 10.00–18.00 hod., pá–so: 10.00–20.00 hod., ne: 10.00–15.00 hod.
ŘÍJEN: pá, so, ne, svátky: 12.00–18.00 hod.
Úprava a vybavení informačního centra přišlo sdružení VOC ZNOJMO na 535 tisíc korun, na část nákladů
se sdružení podařilo získat dotaci Jihomoravského kraje a v nákladech nejsou započteny stavební úpravy, do
kterých investovalo město Znojmo. Další investice se ještě přepokládají během tohoto roku. Posláním
Informačního centra VOC ZNOJMO bude informovat turisty především o vinařstvích a vinařských akcích.
Dostupné zde budou veškeré informace o jednotlivých patnácti členech VOC ZNOJMO. Díky tomuto
unikátnímu projektu nebude mít návštěvník města Znojmo problém získat aktuální informace, kam jít
ochutnat víno, čí sklep je zrovna otevřen nebo jaká vinařská akce se právě koná.
Dále návštěvníci Informačního centra VOC ZNOJMO budou mít možnost ochutnat vína VOC ZNOJMO.
Vína originální certifikace bude možno ochutnat v přízemí ze speciálního vinného baru. Atraktivní budou
ochutnávky přímo ve věži s vyhlídkou na Znojmo a jeho okolí. Tyto ochutnávky jsou plánované třikrát
denně, případně mimo stanovené časy na objednávku.
Návštěvníci si budou moci i víno zakoupit s sebou.

VOC Znojmo zve na další akce:
Festival vína VOC Znojmo 2013 (8. května, Znojmo, Horní náměstí)
Ochutnávka vín VOC Znojmo na Znojemském hradě u rotundy sv. Kateřiny v rámci Znojemského
historického vinobraní (13. – 14. 9. 2013).
Další informace poskytne:
Bc. František Koudela, předseda VOC Znojmo, o.s.
737 815 402, voc@vocznojmo.cz, www.vocznojmo.cz
Projekt za podpory:

Historicky první apelační systém v České republice – VOC Znojmo - zavedli znojemští vinaři před pěti lety.
Značka VOC garantuje chuťově plná a aromatická vína z ověřených oblastí Znojemska. Zkratka VOC
znamená „vína originální certifikace“. Do systému VOC Znojmo jsou zařazeny tři pro Znojemsko
nejtypičtější odrůdy: Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené. Do sdružení VOC Znojmo patří v
současné době patnáct vinařství.
Vinaři VOC Znojmo:

1. DV-PROMOTION s.r.o. www.dobravinice.cz
2. Ing. Josef Dobrovolný www.vinarstvi-dobrovolny.cz
4. Vinařství Kořínek, s.r.o. www.vinarstvikorinek.cz
5. Jan Vaněk, tel.: 603/324 194, 604/566 175
6. Vinařství LAHOFER, a.s. www.lahofer.cz
7. Vinařství Líbal, s.r.o. www.vinolibal.com
8. Vinařství rodiny Špalkovy www.saler.cz
9. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o. www.vino-waldberg.cz
10. Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. www.vslechovice.cz
11. VINO HORT, s.r.o. www.vinohort.cz
12. Zemědělské družstvo Hodonice www.zdhodonice.cz
13. ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., www.znovin.cz
14. Vinařství Sádek s.r.o. www.vinarstvi-sadek.cz
15. VINICE – HNÁNICE s.r.o. www.vinice-hnanice.cz
16. Vinařství HANZEL spol. s.r.o. www.vinarstvihanzel.cz

Vznik apelačního systému VOC představuje v České republice revoluční krok, který klade velký důraz na
terroir, tedy označování vín podle místa původu. Vína VOC Znojmo sjednocuje mimořádná aromatičnost
vín, způsobená střídáním studených nocí a teplých dnů v době zrání hroznů, což má velký vliv právě na
tvorbu aromatických látek. Právě díky těmto podmínkám jsou vína z okolí Znojma velmi výrazná a dobře
rozpoznatelná.

VLKOVA VĚŽ
Vlkova věž se původně nazývala „vlčí“ a byla pevnostní věží nedaleké Vídeňské neboli Dolní brány, která
stávala přibližně v místech, kde dnes stojí Okresní soud. Tato brána byla opatřena železnou zdvihací mříží a
padacím mostem, ale v roce 1847 byla zbořena a už se znovu nestavěla.
Vlkova věž je postavena v gotickém slohu, vznikla pravděpodobně ve 14. století a je posledním zbytkem
původního opevnění z doby krále Přemysla Otakara I. Přístupná byla věž pouze do 1. patra a to přímo z
hradebního ochozu po dřevěném žebříku, který si vojáci vytahovali do věže, aby byli chráněni proti vpádu
nepřítele.
Věž je tedy součástí hradeb, což lze vidět z oken na jihozápadní straně a z oken na protější - severovýchodní
straně. Na jihozápadní straně jsou vidět tři malé hlídkové věže, zbytek hradeb a uměle vytvořený příkop, na
protější straně je další hlídková věž, pokračování příkopu a hradeb. Ty pak vedou dál městským parkem
kolem celého centra města a u rotundy a hradu se vracejí k údolí řeky Dyje. Těm malým hlídkovým věžím se
říkalo „hlásky“, protože si z nich vojáci vzájemně hlásili, že se blíží nepřítel a mohli zavčasu zaútočit a bránit
svoje město. Hlásky jsou podél celého opevnění a to v takových vzdálenostech od sebe, aby vojáci byli na
dohled a na doslech. V roce 1843 do věže uhodil blesk, takže co bylo ze dřeva shořelo a muselo se nahradit
novým dřevem.
Vlkova se jí začalo říkat podle městského hradního velitele markrabího Vlka.
V současné době je věž vysoká 32 m celkem, na dřevěný ochoz je to 22 m, vede sem 123 schodů a přízemek
věže má 2,20 m silné zdi. To je zase z obranných důvodů, protože věž stála za veškerých válek a bitev o
město jako terč nepřátelským útokům a musela jim odolat a něco vydržet. Nepřítel se snažil zasáhnout
nejvíce spodní část věže, aby ji zbořil a mohl dobít město.
Schodiště původní není, to pochází z roku 1960, kdy město památkově věž opravovalo, dříve zde byly
zřejmě dřevěné ochozy na způsob dnešního lešení, zase propojené žebříky, které si vojáci vytahovali na
jednotlivá podlaží, aby byli chráněni proti nepříteli, pokud by se jim dostal až do věže.

