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CHARAKTERISTIKA OBLASTI

Moravská vinná stezka
Moravská vinná stezka je páteřní trasou celé sítě Moravských vinařských stezek. Jejich celková délka
je 1200km a z toho Moravská vinná tvoří 280km. Stezka nabízí několikadenní putování krajem, který
zdobí víno, malebná krajina a příroda, bohatá historie a živé tradice. Červená značka prochází všemi
moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek. Na
její trase leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i významné historické a architektonické památky regionu. Cyklisté znalci říkají, že je jednou z nejkrásnějších cyklistických tras
v Česku vůbec.

Moravská vinná stezka na Slovácku
Počítaje délku a celkové převýšení, je tato část Moravské vinařské stezky rekordmanem. I z vinařského pohledu je výjimečná třeba počtem malých vinařů v obcích. Vlastníků velkých ploch vinic je
tady málo a platí, že Slovácko je z hlediska folklóru a vinařských tradic nejzachovalejším regionem.
Řádky vinných sklepů jsou tady často přímo pod svahy s vinicemi, kterým se zde říká „hora“. Typicky
například v Čejči, pod Dubňanskú horú v Dubňanech nebo v největší sklepní lokalitě na Slovácku v
Mutěnicích. S přibývajícími kilometry na severovýchod se výška kopců zvedá, klima ochlazuje, sklepy
zmenšují, jen vína a jeho kvality neubývá. Čím více se blížíme k hraniční řece Moravě na východě, tím
více se tradice projevují zpěvem, tancem i lidovou architekturou. Taková je slovanská duše – přišla
z východu. A vy – ať přicházíte odkudkoliv, připijte zde na zdraví sobě i všem pohostinným lidem této
země. U nás se říká: Na zdraví!
TIP NA VÝLET
Pestré krajině Slovácka lidé přisoudili několik výstižných přívlastků, například Kraj beze stínů nebo
Malovaný kraj. Moravská vinná stezka vás o pravdivosti těchto charakteristik přesvědčí. Protíná hned
několik svérázných regionů a podle nich pojmenovaných lokálních vinařských stezek: Mutěnickou,
Podluží, Strážnickou, Bzeneckou, Kyjovskou a Uherskohradišťskou. Podle jejich značek v terénu si můžete zvolit, co je vašemu srdci nejbližší. Možná je to vodní cesta Baťův kanál s půjčovnami motorových
i nemotorových lodí, možná dechberoucí krojované slavnosti a tradiční Jízda králů na Kyjovsku nebo
neodmyslitelný závěr cyklistické sezóny na vinařských stezkách se stratem v Uherském Hradišti. Do
kalendářů si v takovém případě piště: na Slovácko kdykoliv, nejlépe však v květnu, srpnu nebo říjnu.

Květen – Otevírání Baťova kanálu (Sudoměřice).
Symbolický klíč se každoročně na začátku května ponoří do Baťova kanálu a zahájí tak plavební sezonu. Svezte se lodí se zkušeným kapitánem, nebo si ji sami vypůjčte a nechte se po kanále jen tak
unášet! www.batacanal.cz/
Srpen – Slovácký rok (Kyjov).
Přijměte pozvání na největší a nejstarší svátek všech folkloristů – Slovácký rok. Oči vám budou přecházet při pohledu na tisíce krojovaných účastníků při průvodu městem, jehož vyvrcholením bývá Jízda králů. Těšit se můžete také na přehlídku dechových hudeb, stavění máje, lidový jarmark a večerní
zábavy pod širým nebem. www.slovackyrok.cz

Říjen - Na kole vinohrady Uherskohradišťska (start v Uherském Hradišti).
Vydejte se na podzim po vinařských cyklistických stezkách, vychutnejte nádherné pohledy do kraje
zbarveného do podzimních barev a navštivte zajímavá místa regionu. Tento cyklovýlet (na výběr máte
hned z několika tras rozdílné náročnosti) propojuje oblíbený sport s místním vinařstvím. Ze sedla
kola je pohled na památky i přírodní krásy nejkrásnější! www.stezky.cz/Akce/Krajem-vina-2014.aspx

TURISTICKÉ CÍLE

Bazilika Velehrad
Velehrad je jedním z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě, duchovním centrem, místem častých církevních poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav. Jeho chloubou je nádherná barokní
bazilika postavená na románských základech s přilehlými budovami bývalého cisterciáckého kláštera.
Bazilika je každoročně 5. července cílem velkolepé Národní pouti na Velehradě. I ti, kteří církevním
památkám neholdují, si tady určitě najdou své – a to díky lapidáriu a katakombám. Pokud byste rádi
prožili něco zajímavého (ale zároveň netrpíte klaustrofobií – některé chodby jsou pravdu úzké a nízké),
toto místo je k tomu určitě dobrou příležitostí. Špetku odvahy ale vyžaduje pohled malým okénkem
do kostnice – pohled na dosti velké množství shromážděných kostí nebo na tajemný kruh utvořený
z lebek nemusí být každému příjemný.
Turistické centrum Velehrad, Salašská 328, tel.: 723 984 080, www.velehrad.cz

Archeoskanzen Modrá
Na počátku minulého století zde byl odkryt první zděný kostel z 9. století. V bezprostřední blízkosti
archeologického naleziště a repliky velkomoravského kostelíka byl otevřen i archeologický skanzen
s věrnými kopiemi budov z období Velké Moravy. Můžete zde navštívit výstavy, naučné programy či si
na vlastní kůži vyzkoušet práci experimentálního archeologa při výrobě keramiky nebo tavení kovů,
hned vedle vás přitom budete moci pozorovat skutečné vědce při stále probíhajícím archeologickém
výzkumu.
Archeoskanzen Modrá, Modrá 170, tel.: +420 572 501 823, www.archeoskanzen.cz

Baťův kanál
Baťův kanál je historickou vodní cestou vybudovanou ve 30. letech 20. století. Známý zlínský podnikatel Tomáš Baťa tehdy prosadil a ﬁnančně se podílel na vybudování kanálu, po kterém mohl snadněji dopravovat uhlí pro jeho továrny z Rohatce do Otrokovic. Jeho snem bylo následné vybudování
průplavu Dunaj - Odra, které by mu přineslo jednodušší a levnější spojení se světovými trhy. Dnes už
však Baťův kanál slouží pouze turistům k plavbám na výletních lodích. Jste-li starší 18 let, můžete si
dokonce vypůjčit malé plavidlo do výkonu 20 kW a max. rychlosti 12 km/h a stát se kapitánem, není
nutné mít žádné zvláštní povolení či průkaz! V půjčovně vás pouze proškolí k manipulaci s lodí. Na
trase Strážnické vinařské stezky můžete nastoupit na loď v přístavištích v Uherském Ostrohu, Veselí
nad Moravou, Vnorovech, Strážnici, Petrově, Sudoměřicích a Rohatci.
Informační centrum Baťova kanálu, Zámecká 2, tel.: +420 518 325 330, www.batacanal.cz
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