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Mikulčice
Obec Mikulčice se nachází v samém centru slováckého regionu Podluží a obepíná ji krásné prostředí vinic,
sadů a lužních lesů. Obec se pyšní bohatou historií sahající až do 2.-3. století našeho letopočtu.
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Popis sklepní uličky
Mikulčice to není jenom historie. Představuje i centrum slováckého folkloru. Obec leží na trase několika
dobře značených cyklostezek, jmenujme zejména trasu Podluží.
V Mikulčicích nalezneme čtyři sklepní uličky a každá je jiná:
U Cihelny

Kolonii, kterou tvoří převážně cihlové přízemní lisovny se sklepy, dal název blízký rybník, který je
pozůstatkem těžby zeminy na výrobu cihel. Krátké a plytké sklepy zde vznikly počátkem 19. století a
sloužily především k uskladnění krmiva pro dobytek a uložení dřevěných "kanónů" na vyvážení močovky od
dobytka.
U Myslivecké chaty

Sklepní kolonie U myslivecké chaty je vystavěna do tvaru podkovy s mysliveckou chatou uprostřed.
Představuje jak pestrou přehlídku sklepní architektury, tak i ukázku výtvarného cítění a vkusu majitelů. Na
plácku v sousedství mikulčického hřbitova stojí zřejmě nejstarší sklepy v obci.
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Na Dědině

Na začátku 19. století byly vybudovány i první sklepy "Na dědině". Deset kvelbených sklepů s cihlovým
průčelím, které původně sloužily pro skladování krmiv pro dobytek, se nachází před domy směrem k
velkomoravskému sídlišti Valy.
Těšické búdy

Název búd na okraji vinic v tratích Pusty, Zvolence a Přední díly napovídá, že zdejší sklepy patřily v
minulosti občanům Těšic a dodnes udržuje živé povědomí o hranicích dvou původně samostatných obcí.
Vinařskou kolonii dnes tvoří 47 přízemních lisoven se sklepy rozptýlenými podél cesty. Těšická sklepní
kolonie nabízí i ukázku ojedinělých vinařských staveb - dnes již téměř vymizelých zemních sklepů s
vchodem chráněným jednoduchým přístřeškem z krokví. Tyto sklepy stavěli menší vinaři, kteří si hrozny
nechali lisovat u svých nejbližších sousedů.
Zajímavost:
Původně dřevěné vřetenové lisy dnes slouží většinou jako dekorace, funkční lis z roku 1812 lze shlédnout ve
sklepě č. 32 u pana Handlíře.
Další informace:
COLLEGIUM VINITORUM je sdružení vinařů z obcí Moravská Nová Ves a Mikulčice.
Občanské sdružení mladých vinařů "Mikulečtí vinaři" - www.vinomikulcice.cz
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