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Březí
Obec Březí leží v Mikulovské vinařské podoblasti a zdejší vinice patří mezi nejteplejší místa na jižní
Moravě. Vinařské stavby v Březí byly v průběhu minulých staletí budovány v několika lokalitách po obvodu
obce.
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Popis sklepní uličky
Sklepní zástavba ve vesnici čítá asi sto sklepů a vytváří čtyři samostatné kolonie, z nichž nejstarší je
pravděpodobně areál Pod kaštany. Nad starými zemními sklepy zde stojí prostorné lisovny, kvůli manipulaci
s kládovým lisem zapuštěné pod úroveň terénu. Součástí kolonie je i původně habánský sklep. Na západním
okraji obce, v blízkosti bývalého rybníka, se nachází půvabný sklepní areál U rybníka. Většina nadzemních
vinařských staveb na tichém plácku byla vystavěna ve 20. letech minulého století a vytváří jeden z
nejpůsobivějších sklepních souborů. Sousední Sklepní ulice nabízí kromě několika pro obec spíše atypických
sklepních staveb lákavou příležitost ochutnat vína místních vinařů.
Obec Březí leží v Mikulovské vinařské podoblasti a zdejší vinice patří mezi nejteplejší místa na jižní
Moravě. Vinařské stavby v Březí byly v průběhu minulých staletí budovány v několika lokalitách po obvodu
obce. Sklepní zástavba ve vesnici čítá asi sto sklepů a vytváří čtyři samostatné kolonie, z nichž nejstarší je
pravděpodobně areál Pod kaštany. Nad starými zemními sklepy zde stojí prostorné lisovny, kvůli manipulaci
s kládovým lisem zapuštěné pod úroveň terénu. Součástí kolonie je i původně habánský sklep. Na západním
okraji obce, v blízkosti bývalého rybníka, se nachází půvabný sklepní areál U rybníka. Většina nadzemních
vinařských staveb na tichém plácku byla vystavěna ve 20. letech minulého století a vytváří jeden z
nejpůsobivějších sklepních souborů. Sousední Sklepní ulice nabízí kromě několika pro obec spíše atypických
sklepních staveb lákavou příležitost ochutnat vína místních vinařů.
Zajimavosti
Zajímavostí obce je kostel sv. Jana Křtitele, stavěný v románském slohu bez ozdob, byl vysvěcen r. 1862 a je
památkově chráněn, stejně jako fara s bránou a hospodářským stavením. V kostele se nachází lustr
pravděpodobně z roku 1860. Jde o zřejmě největší lustr svého druhu v celé republice. Má na výšku 4 m,
průměr dolního kruhu je 2 m. Nachází se na něm celkem 13.684 skleněných křišťálových ověsků.
Další informace:
www.breziumikulova.cz
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