Vrbice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav

Správní obvod: Hustopeče

GPS souřadnice: 48.915086N, 16.897788E

Nadmořská výška: 290 m n. m.

První pís. zmínka: 1222 (798 let)

Počet obyvatel: 1 060

PSČ: 691 09

Adresa URL: www.vrbice.cz

Sportovní možnosti Vrbice
Vrbice jsou jedinou obcí v regionu, kterou prochází dvě vinařské turistické stezky.
Krajem André
Vinařská podoblast: Velkopavlovická
Délka: 18,6 km
Náročnost: střední
Vhodné pro: pěší, cyklisty
Stezka Krajem André vede malebným krajem po cestách vybízejících k rozhlédnutí do kraje či zastavení
na deci jiskrného moku. Nese jméno odrůdy, která vznikla ve Velkých Pavlovicích křížením Frankovky a
Svatovavřineckého a šlechtitel ing. Horák jí dal jméno po francouzském přírodovědci Christianu C.
André. Extraktivní víno s intenzivní barvou je jednou z nejrozšířenějších odrůd ve viničních tratích
měst a obcí, kterými stezka prochází.
Proč Krajem André?Na trase Hustopeče - Starovičky - Velké Pavlovice - Bořetice - Vrbice poznáte nejen
vinařství na Velkopavlovicku, ale i nejlepší viniční trati kraje a památky, které po staletí utvářely jeho
historii. Vinařská expozice v renesančním domě U Synků v Hustopečích dosvědčuje slavnou minulost
středověké bašty moravského vinařství, vyhlídka nad Starovičkami nabízí panoramatický výhled
na Pavlovské vrchy a Novomlýnské nádrže. Centrum oblasti je přehlídkou jedinečných staveb sklepní
architektury s celoroční nabídkou programů vinařské turistiky. Cykloturistické akce, otevřené sklepy a
soutěžní výstavy vín ve Velkých Pavlovicích vítají každoročně tisíce milovníků vína na
tradičních slavnostech Hanáckého Slovácka. Samostatná vinařská vesnička Kraví Hora a vínem
inspirovaná recese zdobí sousední Bořetice, starobylá Vrbice rozložená na náhorní planině pod kopcem
Stráž je v posledním desetiletí místem nejkvalitnějších červených vín na Moravě.
Modré hory
Vinařská oblast: Velkopavlovická
Délka trasy: 20 km
Náročnost: střední
Vhodná pro: pěší, cyklisty (crossové a horské kolo)
Cyklistická a pěší stezka Modré hory je turistickou součástí vinařského projektu, u jehož zrodu stál
profesor Vilém Kraus. Své vyznání kraji, jehož vinorodým stráním dávají modrou barvu letní rána i
bobule hroznů na podzim, vložil do těchto vět: „Pětihvězdí moravských vinařských obcí v čele s
městem Velké Pavlovice je odedávna známé svými červenými víny ze svahových viničních poloh
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rozložených okruhem ve zvlněné krajině. K rovinatému jihu otevřená „rukapáně" je jako mozolnatá
dlaň, z níž vychází pět čilých a tvořivých prstů, které modelovaly svahy v okolí lidských sídlišť
do tvaru polí, sadů, vinic i lesů. Těmi pomyslnými prsty prochází náhodný poutník a slabikuje jejich
jména, jak by četl radost z doteků dětské ruky: Velké Pavlovice, Němčičky, Bořetice, Kobylí a
nejvýš položená Vrbice."
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