
Hrádek- vinařská obec kdysi bez vinic 

 

Když v roce 1819 vznikl první soupis vinných sklepů na jaroslavickém panství, k němuž 

městečko Hrádek přináleželo, evidoval zde 87 vinných sklepů, ať již s lisovnami nebo bez 

nich. Svým počtem sklepů zastínil Hrádek i Jaroslavice (65 sklepů) a Oleksovičky (31 

sklepů), kteréžto obce byly až do závěru 18. věku oprávněny mít své vinné hory. Hrádek 

nikoliv, všechna půda byla využívána jako polnosti, pastviny, zahrady či lesy a privilegium 

vysadit zde vinice hrádečtí sousedé od vrchností nedostali. Přesto se ve městečku rozvíjela 

vinařská kultura, neboť Hrádečtí drželi svobodné vinice, s nimi mohli na rozdíl od polností 

volně nakládat, na dolnorakouské straně zemské hranice. Jak ukazují data z františkánského 

katastru z první poloviny 19. století patřila jim spousta viničních i polních pozemků v 

nedalekém Zwingendorfu a Grosskadolzi a polnosti okolo dvora v Pernhofenu. 

 

Hrádek- první vlastní vinice díky císaři Josefu II. 

 

Když Josef II. v roce 1784 vymanil vinaře z feudálních pout a poddaní mohli svobodně 

vysazovat vinice a šenkovat své víno, založili Hrádečtí na přelomu 18. a 19. století první 

vinice na svém katastru. (Stejně tak i Křídlůvky, Valtrovice či Hevlín) A tak do půl století 

zde réva vinná pronikla do původních polních tratí Haufeld a pěstovala se jako střídavá 

kultura na 109 jitrech (ca 62 hektarech)! Vinice tak obklopovaly intravilán obce na západě, 

severu a východě. Prvními známými hrádeckými odrůdami z té doby jsou grüner 

Muskateller čili Veltlínské zelené, Schrecker („Lekač“) čili Běloočko a Mehlweiss čili 

Topol. Svým tehdejším hrubým výnosem 30 zlatých z jitra (tj. z 0,57 ha s 7500 až 8000 hlav 

obvyklých v Hrádku) produkovaly hrádecké vinice standardní víno stejně jako dvě třetiny 

moravských vinohradů. Tento josefínský vinohradnický boom byl tedy v Hrádku úspěšný, 

kupř. v Hevlíně za pár let vinice zase zanikly. Ve druhé polovině 19. století vinic na Moravě 

ubývalo, ale v Hrádku jen pozvolna. V roce 1900 vykazovala obec  ještě 40 ha vinohradů. 
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