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DOUBRAVOU KOLEM VÁTÝCH PÍSKŮ
Kyjov » Skoronice » Milotice » Vacenovice » Ratíškovice
(Moravská vinná stezka) » Rúdník (zpevněná cyklotrasa
Ratíškovice - Rúdník) » Bzenec-přívoz (NS Váté písky) »
Bzenec (Strážnická vinařská stezka) » Vracov (cyklostezka
Bzenec - Vracov) » Vlkoš » Kyjov (Moravská vinná stezka)
Nenáročná trasa vhodná pro všechny věkové kategorie vás provede po klidných
zpevněných cestách Bzenecké doubravy, borového lesa vysázeného do původních
dubových porostů na mohutném písečném podloží, díky kterému dostala tato
lokalita přízvisko Moravská Sahara. Cestou navštívíte „barokní perlu jižní Moravy“
– Státní zámek Milotice, o historii těžby uhlí a jeho přepravě po Baťově vlečce
se něco dozvíte v ratíškovickém Muzeu Ve vagónu, kde se také můžete projet na
šlapací drezíně. Naskytnou se vám krásné pohledy na meandrující tok řeky Moravy
poblíž Přírodní památky Osypané břehy. Budete projíždět přes vinařské městečko
Bzenec s novogotickým zámkem a židovským hřbitovem. Ve Vracově se můžete
osvěžit na zdejším koupališti, abyste přes malebnou sklepní kolonii vlkošských
búd podél lesíku Chrást dorazili zpět do královského města Kyjova.

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE 1

»Vlastivědné muzeum Kyjov

V renesančním zámečku z poloviny 16. století, který je nejstarší
dochovanou budovou ve městě, sídlí od roku 1928 Vlastivědné muzeum
Kyjov, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně. Stálou expozici
archeologickou, etnografickou, přírodovědnou a expozici Příroda
Kyjovska (přírodovědná sbírka prezentovaná formou velkoplošného
dioramatu) doplňují příležitostné výstavy během celého roku.

»Slovácká izba Skoronice

V roce 1998 byl rekonstruován nejstarší dochovaný dům v obci (1903),
do kterého byla přemístěna obecní knihovna a v jedné části bylo zřízeno
místní národopisné muzeum pod názvem Slovácká izba.

»Státní zámek MILOTICE

Milotický zámek s parkem, jehož definitivní podobu určilo 18. století, tvoří
dominantu obce. Původně renesanční zámek z druhé poloviny 16. století,
jenž byl v letech 1720 – 1725 barokně přestavěn, měl svého předchůdce
v gotické vodní tvrzi. Dnešní návštěvník si může prohlédnout náročně
komponovaný celek zámeckého areálu s čestným nádvořím, jízdárnou,
konírnou, dvěma oranžériemi, francouzským parkem a přilehlou
bažantnicí. Zámeckou instalaci každoročně doplňují sezónní výstavy.
V současné době je zde prodejní galerie vín. Koncerty a další akce, které
se na zámku pravidelně pořádají, jsou součástí společenského života
obce. K zámku se váže pověst o milotické černé hraběnce.

»Muzeum Ve vagónu/Šlapací drezína

K zajímavým lákadlům našeho regionu patří tři kilometry dlouhá trasa
pro šlapací drezíny, která nabízí možnost projet se po části staré Baťovy

železniční dráhy. Trať sloužila v minulosti k přepravě uhlí z dolů Tomáš
a I. Máj 1 do výklopníku v Sudoměřicích, odkud uhlí putovalo po Baťově
kanálu do Otrokovic. Tématice železnice se věnuje také Muzeum
Ve vagónu, kde naleznete expozici malého železničního a hornického
muzea v Ratíškovicích. Expozice shromažďuje řadu zajímavých informací
z historie těžby lignitu a dozvíte se zde také o současnosti železničních tratí
okresu Hodonín. Kromě muzejních exponátů a řady dobových fotografií
je k vidění původní interiér historického železničního vozu ve stavu,
v jakém před více než sedmdesáti lety vyjel na své první kilometry.

Přírodní památka Osypané břehy
Neregulovaný úsek řeky Moravy se třemi vyvinutými meandry a přilehlými
lesy. Unikátním přírodním výtvorem je 13 metrů vysoká písečná stěna
v nárazovém břehu meandru, která vznikla zaříznutím řeky do vátých písků.
V sousedství přírodní památky je aktivní pískovna.

BZENEC

«
«

Významné vinařské centrum, jehož dominantou je zřícenina kaple sv.
Floriána a Šebestiána stojící v místě původního bzeneckého hradu.
V parku novogotického zámku, který je pro veřejnost uzavřen, roste
slavná Bzenecká lípa. Zajímavý je také zachovaný židovský hřbitov
a památník padlým rumunským vojákům. Bzenec nejvíce proslavilo
vinařství, pořádá se zde řada zajímavých akcí, jako Májová výstava vín
(pravidelně 1. 5.), Bzenecká pouť s bohoslužbami a trhem (15. 8. k svátku
Panny Marie). Nejvýznamnější akcí je Bzenecké vinobraní (vždy ve 2.
polovině září) s jarmarkem řemeslných výrobků, výstavami, koncerty,
pouťovými atrakcemi i taneční veselicí.

Vlkošské búdy

«

První zmínky o vinařství ve Vlkoši jsou doloženy ve 12. století. Dnes se řádky
révy táhnou k obzoru i v tratích Zmoliska, Padělky, Achtele, Horolise. Ozvěnou
starých časů zní názvy původně pěstovaných odrůd vinné révy jako Hyblink,
Frašták, Rivola, Růžák nebo Kozí cecek. Tato dávná vína dnes nahradily Tramín,
Müller-Thurgau, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené, z modrých odrůd především
Rulandské modré, kterému se tady říká burgunda, Portugal a André.
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KRÁTKÝ OKRUH MEZI VINOHRADY
Kyjov » Chrást (silnice II. tř. č. 422) » Kelčany (Moravská
vinná stezka) » Žádovice » Hýsly » Moravany » Kameňák
(Kyjovská vinařská stezka) » Čeložnice (zelená KČT) » Kyjov
(žlutá KČT)
Vydejte se na krátký okruh obklopený malebnou krajinou, vykreslenou pestrými
barvami polí a luk, stejně jako četnými vinohrady v podhůří Chřibů. Trasa je vhodná
pro všechny cyklisty, kteří ocení za sucha dobře sjízdný terén a nezaleknou se
občasných mírných stoupání a sjezdů.
Výlet můžete zahájit prohlídkou Vlastivědného muzea v Kyjově (na Palackého
ulici) s archeologickou, etnografickou a přírodovědnou stálou expozicí a expozicí
Příroda Kyjovska (přírodovědná sbírka prezentovaná formou velkoplošného
dioramatu). Po výjezdu Brandlovou ulicí opustíte Kyjov a vydáte se po silnici II. tř,
č. 422 směrem na Osvětimany, načež pod malým lesíkem Chrást odbočíte doprava
po Moravské vinné stezce směrem na Kelčany. Po Kyjovské vinařské stezce se přes
malou osadu Žádovice táhlým stoupáním dostanete nad Hýsly, po průjezdu kolonií
vinných sklepů se můžete zastavit u rozhledny Johanka a pokochat se výhledem
na okolí. Následně bude vaše trasa směřovat k rekreační oblasti Kameňák, která se
rozprostírá na samém okraji chřibských lesů. Zde se nezapomeňte zastavit v útulné
výletní restauraci Kameňák. Po potřebném občerstvení pokračujte přes obec
Čeložnice, kde budete projíždět náměstím se zvoničkou a následně mírným sjezdem
přes vinice zamíříte zpět k nedalekému Kyjovu.

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE 2

»Vlastivědné muzeum Kyjov

V renesančním zámečku z poloviny 16. století, který je nejstarší
dochovanou budovou ve městě, sídlí od roku 1928 Vlastivědné muzeum
Kyjov, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně. Stálou expozici
archeologickou, etnografickou, přírodovědnou a expozici Příroda
Kyjovska (přírodovědná sbírka prezentovaná formou velkoplošného
dioramatu) doplňují příležitostné výstavy během celého roku.

»Hýsly - vinné sklepy

Nevelkou kolonii Pod Hýselskou horou tvoří
jednostranná ulička asi třiceti sklepů, jejichž
lisovny jsou z větší části poznamenány
přestavbou v 70. a 80. letech minulého století.
Poloha staveb na návrší nad vinohrady, častá
přítomnost hospodářů a několik půvabných
přízemních lisovenvšak dávají lokalitě přívětivou
tvář i družnou atmosféru. Svou původní
podobu si zachovávají pouze nejstarší sklepy
s kamennou klenbou a hliněnou podlahou, které
jsou téměř dvě stě let staré. Nové nebo přestavěné lisovny jsou většinou
patrové, štítově orientované stavby, nesoucí charakteristické stavební
nešvary doby svého vzniku. Modernizace lisoven však zvýšila komfort
a hygienu při zpracování hroznů, místnosti v podstřeší slouží k přespání
nebo společenským akcím.

Rozhledna Johanka

«

Na vrchu Johanka (272 m) východně od obce Hýsly stojí 11 metrů vysoká
dřevěná rozhledna. Je celoročně volně přístupná, návštěvníkům je k dispozici
také pergola s posezením. Atrakcí pro děti i dospělé je stádo ovcí, popásající
se v oploceném areálu pod rozhlednou. Za pěkného počasí je z rozhledny
pěkný výhled na Pálavu, Ždánický les a Chřiby s hradem Buchlov.

Kameňák

«

Rekreační osada se známou výletní restaurací. V minulosti zde stával
kamenný tzv. Vitáskův mlýn. Podle pověstí v něm strašilo. Půl kilometru
severně od restaurace je opuštěný kamenolom, který ukončil svou
činnost v 60. letech minulého století. Kameňáku se nevyhnuly tragické
události konce druhé světové války. 14. dubna 1945 zde v tzv. Ištokově
chatě skupinu partyzánů přepadlo a postřílelo gestapo. Událost
připomíná památník se jmény obětí, který se nachází při zelené značce
mezi Kameňákem a Zavadilkou.

Zvonice v Čeložnicích

«

Zvonička na návsi se slunečními hodinami pochází z roku 1854,
pravděpodobně vznikla úpravou starší barokní stavby. V nice je umístěná
socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1761. V roce 2005 byla zvonice
opravena.
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CYKLOTURISTIKA NA KYJOVSKU
Moravské vinařské stezky
Územím Kyjovska prochází tři z deseti okruhů regionálních cyklostezek,
které spojuje malebná krajina, bohaté tradice a jiskrné víno. Kyjovská,
Mutěnická a Bzenecká vinařská stezka jsou součástí ucelené sítě
značených cyklistických tras procházejících všemi vinařskými
podoblastmi jižní Moravy. Okruhy jsou propojeny páteřní Moravskou
vinnou stezkou, která vede napříč vinorodou Moravou ze Znojma
do slovácké metropole Uherského Hradiště. Trasy jednotlivých okruhů
jsou v mapách i terénu barevně odlišeny, poznávacím znakem vedení
stezky jsou žluté tabulky s kolem a stylizovaným sklepním žúdrem v barvě
příslušné stezky. V případě souběhu s cyklotrasou značenou KČT je
na tabulce uvedeno i její číslo. V každé obci na vinařských stezkách
najdete i tabuli s mapou stezky. Trasy všech okruhů jsou zpracovány
do map, které obsahují v textové části charakteristiku příslušné vinařské
oblasti a základní informace o osadách na stezce. Více informací
o projektu získáte na http://www.vinarske.stezky.cz.

Cyklotrasy značené KČT
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Kyjovskem procházejí také trasy značené Klubem českých turistů. Jsou to
především dálkové cyklotrasy č. 412 a 473 a několik místních tras, které
vedou převážně Chřiby a Ždánickým lesem.
Trasa č. 412 | Kyjovskem prochází od Dubňan přes Milotice, Kyjov,
Bukovany, Ostrovánky, Nechvalín, Lovčice. Končí na vrchu U Slepice,
kde se napojuje na trasu č. 473.
Trasa č. 473 | Dálková trasa z Rajhradic do Otrokovic. Kyjovskem
prochází po hřbetu Ždánického lesa, dále pokračuje přes Snovídky
a Mouchnici do Koryčan.
Trasa č. 5096 | Tato trasa vstupuje na území Kyjovska pod
partyzánským pomníkem necelých 5 km severozápadně od Ždánic,
kterými následně prochází. Pokračuje přes Lovčice a končí U Slepice
ve výšce 437 m.n.m. Celá je vedena nejkrásnějšími kouty přírodního
parku Ždánický les.
Trasa č. 5095 | Do Kyjovska ústí tato trasa pod kopcem Písečná,
částečně obkrouží Prostřední vrch a kolem vinohradů pokračuje
do Dambořic. Odtud pokračuje přes Uhřice do Silničné a Zdravé vody,
za kterou se napojuje na trasu 473.
Trasa č. 5150 | Západní část Velkomoravské poutní cesty. Začíná
ve Starém Městě, prochází přes Stupavu, okolo hradu Cimburk,
pokračuje přes sedlo U křížku, Vřesovice a končí v Osvětimanech.

Návrhy doporučených cyklistických tras v okolí Kyjova
Kolektiv pracovníků kyjovského informačního centra pro vás připravil pětici
doporučených jednodenních výletů v okolí Kyjova. Součástí každého
z navržených okruhů je přehledná mapka s barevným vyznačením
průběhu trasy. Nechte se inspirovat našimi návrhy a vydejte se poznat
krásy Kyjovska ze sedla kola – vybere si určitě každý...
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PŘÍRODNÍ KRÁSY CHŘIBŮ
Kyjov » Kostelec (Moravská vinná stezka) » Moravany »
Kameňák (místní komunikace) » Zavadilka (KČT zelená) »
Moravanské louky » U Křížku (KČT červená) » Cimburk (KČT
žlutá) » U Křížku » Sv. Kliment » Vřesovice (KČT žlutá/zelená,
cyklotrasa 5150) » Podhoří » Josefínský dvůr » Kostelec (místní
komunikace) » Kyjov (Moravská vinná stezka)
Vydejte se na výlet do tajemných a mýtických Chřibů se zachovalými bukovými lesy,
nádhernými vyhlídkami a pozoruhodnými skalními útvary. Trasa je dobře sjízdná
pouze za suchého počasí a je navržena pro zdatnější a zkušenější cyklisty, kteří si
díky pestrosti cesty a krajiny přijdou na své. Těšit se můžete na táhlá stoupání plná
náročných technických úseků, úzké cestičky mezi stromy a parádní sjezdy, které si
s odpruženým kolem skutečně užijete.
I když je zpočátku nenáročná cesta vedena po místních komunikacích, stojí za to
šetřit silami, protože od chatové osady Kameňák, začíná mírné táhlé stoupání
k Zavadilce, odkud po červené značce následuje dlouhý náročný výjezd směrem
k Moravanským loukám. Zde se můžete pokochat pohledem na rozkvetlou chřibskou
flórou, cesta dále pokračuje vlnícími se technickými pasážemi k rozcestí U Křížku.
Zde se můžete po žluté značce vydat na zříceninu hradu Cimburk nebo můžete dál
po červené pokračovat ke skalnímu útvaru Kozel. Opravdoví hardcore jezdci si
mohou zkusit vyjet strmý stoupák ke Kazatelně a odtud se famózním sjezdem
vydat po zelené k Hradisku sv. Klimenta. Těm méně odvážným doporučujeme vrátit
se stejnou cestou zpět k rozcestí U Křížku a odtud pak po žluté pokračovat ke sv.
Klimentu. Zde uvidíte odkryté základy středověkého kostela, nově vybudovanou
dřevěnou kapli, zvonkohru, symbolické kříže připomínající sv. Cyrila a Metoděje
a jejich žáky, a tzv. Gorazdovu studánku. Odtud se dalším dlouhým sjezdem po žluté
značce směrem na Osvětimany dostanete k rozcestí, kde se napojíte na cyklostezku
č. 5150 vedoucí do Vřesovic. Dále pak pokračujte po místní komunikaci přes Podhoří
a Josefínský Dvůr do Kostelce, odkud už unaveni uvidíte vytoužený cíl vaší cesty –
královské město Kyjov.

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE 3

»Kameňák

Rekreační osada se známou výletní restaurací. V minulosti zde stával
kamenný, tzv. Vitáskův mlýn. Podle pověstí v něm strašilo. Půl kilometru
severně od restaurace je opuštěný kamenolom, který ukončil svou
činnost v 60. letech minulého století. Kameňáku se nevyhnuly tragické
události konce druhé světové války. 14. dubna 1945 zde v tzv. Ištokově
chatě skupinu partyzánů přepadlo a postřílelo gestapo. Událost
připomíná památník se jmény obětí, který se nachází při zelené značce
mezi Kameňákem a Zavadilkou.

»Zavadilka

Upravená a využívaná studánka při zelené značce pod skupinou chat.
Další studánka je u chaty při žluté značce 1 km jihozápadně od Zavadilky
u tzv. Sklářské chaty.

Moravanské louky

«

Přírodní rezervace Moravské louky tvoří komplex několika malých
luk, které jsou oddělené lesíky nacházejícími se na zalesněném
hřebeni Chřibů. Rozprostírají se 1 km severně od vrchu Bradlo, okrajem
rezervace prochází červená turistická značka. Při severním okraji je
informační tabule. Výměra rezervace je 8,7 ha. V lese při dolním okraji
luk je Mravenčí skála a několik hranečníků. Nedaleko odtud najdete při
lesní cestě tzv. Římský most.

Cimburk

«

Rozsáhlé zříceniny hradu založeného kolem roku 1330. Největšího
rozsahu dosáhl hrad v 16. a 17. století, kdy se s ním počítalo jako
s protitureckou pevností. V roce 1709 byl však již pustý. V současné době
se jej snaží sdružení Polypeje zachránit před postupující zkázou. Hrad je
otevřen o víkendech a prázdninách a vybírá se zde vstupné.
Příležitostně tu jsou pořádány kulturní akce. Mezi rozcestím U Křížku
a Cimburkem je při žluté značce studánka.

Sv. Kliment

«

Místo osídlené v době velkomoravské a ve středověku. Předpokládá
se, že zde bývalo významné hradiště, jedno z kulturních středisek
velkomoravské říše. Měly zde být uchovávány ostatky sv. Klimenta
a fungovat církevní škola. Po pádu velkomoravské říše hradisko nebylo
opuštěno a osídlení zde přetrvalo až do 11. století. Podle nepodložené
tradice zde žili tzv. černí mniši. Pak místo zpustlo a k jeho obnově došlo
až po roce 1358, kdy bylo předáno brněnským augustiniánům. Ti zde
obnovili a rozšířili kostel a vybudovali malý klášter. Za husitských válek
byl klášter zničen a později zde žili už jen poustevníci. Dnes tu nalezneme
odkryté základy středověkého kostela, nově vybudovanou dřevěnou
kapli, zvonkohru, symbolické kříže připomínající sv. Cyrila a Metoděje
a jejich žáky, a tzv. Gorazdovu studánku. Hora sv. Klimenta byla prohlášena
národní kulturní památkou. Přes provedené výzkumy a množství
literatury, která byla o Hoře sv. Klimenta napsána, se stále čeká na kritické
vyhodnocení skutečného významu tohoto místa.
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KOLEM LOPATEK MLÝNA NA VRCH BABÍ LOM
Kyjov » Bohuslavice (silnice II. tř. č. 432/NS Kyjov Bohuslavice) » Bukovany » Bukovanský mlýn (Kyjovská
vinařská stezka) » Sobůlky (polní cesta a žlutá KČT) » Věteřov
» Strážovice (Kyjovská vinařská stezka) » Svatobořice-Mistřín
(zelená KČT) » Svatoborský sklípek (Mutěnická vinařská
stezka) » Kyjov (cyklotrasa č. 412)
Středně náročná trasa vedoucí zvlněnou pestrobarevnou krajinou Kyjovské
pahorkatiny je z větší části dobře sjízdná za každého počasí, je ideální pro milovníky
přírody, panoramatických výhledů do okolí a znalce dobrého jídla a pití. Cestu
z Kyjova do Bohuslavic můžete absolvovat po silnici II. tř. č. 432 (směr Koryčany,
Kroměříž) nebo můžete využít značení Naučné stezky Kyjov – Bohuslavice, která vás
pomocí 9 informačních panelů seznámí s přírodními a historickými zajímavostmi
okolí Kyjova a Bohuslavic. Z Bohuslavic se vydáte západním směrem po Kyjovské
vinařské stezce k Bukovanům.
Po vystoupání na vrchol kopce nad obcí navštivte rozhlednu Bukovanský mlýn,
která kromě nádherných výhledů do krajiny skýtá také malou muzejní expozici.
Přímo pod lopatkami větrného mlýna se můžete posilnit ve stylové
restauraci Mlynářské stavení a ochutnat některou z vyhlášených specialit tradiční
slovácké kuchyně. Odtud pak zamíříte západně po silnici na Ostrovánky, kde
v pravotočivé zatáčce u kapličky odbočte doleva na polní cestu. Na dalším rozcestí
u křížku odbočte doprava a po žluté značce sjeďte do Sobůlek. Zde se znovu napojíte
na Kyjovskou vinařskou stezku, která vás táhlým stoupáním zavede do Věteřova.
Hned na kraji obce po levé straně uvidíte terénní pozůstatky někdejšího tvrziště
s dvojitým valem. Na křižovatce před kostelem se stezka stáčí doleva a směřuje
polní cestou k lesu na hřbetu vrchu Babí lom. Po krátkém lesním úseku vyjedete
ve Strážovicích u hřiště, naproti se nachází hřbitov s hrobem malíře Jano Köhlera.
V místě prudké pravotočivé zatáčky na jihovýchodním okraji obce se dejte dolů
po zelené, dostanete se tak do vinařské obce Svatobořice-Mistřín s kostelem
Navštívení Panny Marie a pomníkem v místě bývalého internačního tábora.
Po Mutěnické vinařské stezce pokračujte kolem penzionu Svatoborský sklípek
východně pod Liščí kopec. Zpět do Kyjova vás zavede dálková cyklotrasa č. 412.

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE 4

»Vlastivědné muzeum Kyjov

V renesančním zámečku z poloviny 16. století, který je nejstarší
dochovanou budovou ve městě, sídlí od roku 1928 Vlastivědné muzeum
Kyjov, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně. Stálou expozici
archeologickou, etnografickou, přírodovědnou a expozici Příroda
Kyjovska (formou velkoplošného dioramatu) doplňují příležitostné
výstavy během celého roku.

»Kostel sv. Filipa a Jakuba v Bohuslavicích

Kostel v Bohuslavicích se poprvé připomínal v roce 1408. Dnešní stavba
je ze 17. a 18. století. V roce 2000 bylo při stavebních úpravách kostela
objeveno zazděné sanktuárium s cennou nástěnnou malbou představující
výjev tzv. Malé Kalvárie s málo častým vyobrazením kříže ve tvaru
vidlice. Postavy pod křížem představují P. Marii a sv. Jana Evangelistu.

Dílo vzniklo pravděpodobně již ve 2. čtvrtině 14. století a naznačuje starší
původ kostela.

Bohuslavické stráně

«

Přírodní památka Bohuslavické stráně se vzácnou teplomilnou
travobylinnou vegetaci se skládá ze dvou oddělených lokalit. Větší
se rozprostírá na kopci Hrad, kde se nachází skromné pozůstatky
středověkého opevnění. Přístup: od kostela vzhůru na nezalesněnou
vyvýšeninu. Druhá, menší lokalita leží na protější straně údolí, na okraji
vesnice na stráni zvané Chrástka. Přístup: po zelené značce směr
Čeložnice.

Přírodní koupací biotop Bohuslavice

«

Přírodní koupací biotop s jedinečným přírodním systémem filtrace vody
bez chemikálií se skládá ze dvou částí: nádrže ke koupání a regenerační
biologické části sloužící k filtraci vody (laguny). Koupací část zóny
a laguny jsou navzájem propojeny v cirkulačním systému. Mezi hlavní
výhody tohoto řešení patří snížení alergenního tlaku na organismus,
citlivější zapojení do krajiny a odstranění zátěže vodotečí algicidy aj.
(výměna vody). Koupaliště nabízí i doplňkové sportovní aktivity – závěsné
kuželky, dětské hřiště a další sportoviště. Celý areál okolo biotopu je
převážně zatravněn, přičemž k pohybu osob slouží zpevněné chodníčky.
Předpokládaná otevírací doba koupaliště byy měla být
ý od půli června
do
d
o srpna 2010.
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»Bukovanský mlýn

Větrný mlýn, který se stal zdaleka viditelnou dominantou kopce
nad obcí Bukovany u Kyjova, byl postaven a slavnostně otevřen
v roce 2004. Třípatrová budova mlýna ukrývá malou expozici muzea
slovácké vesnice 19. století a také galerii, kde jsou pravidelně pořádány
výstavy zejména jihomoravských umělců. V nejvyšším patře se
nachází vyhlídková terasa, která skýtá nádherné výhledy do okolí.
V roce 2007 vyrostl kolem mlýna areál hotelu, který byl postaven
v tradičním stylu moravského Slovácka a dotváří tak kompozici
mlynářského statku. Součástí areálu je „Mlynářské stavení“ s restaurací
nabízející krajovou kuchyni v prostředí stylového rustikálního interiéru,
kvelbený sklep s posezením a rotundu s vinotékou, kde můžete
ochutnat nejlepší vína z Kyjovské vinařské oblasti. Kvalitní ubytování,
opět v rustikálním slováckém stylu, je nabízeno v podkroví Mlynářského
stavení a v dalších čtyřech samostatných budovách.

»Věteřov

Věteřov leží na severním svahu Babího lomu 6 km severozápadně
od Kyjova. Jižně a východně jsou lesy, ze západu a severu je obec
obklopena zemědělskou krajinou. Mezi dominanty obce patří kostel sv.
Cyrila a Metoděje, secesní fara zdobená freskami Jano Köhlera, lokalita
se sídlištěm z doby bronzové a tvrziště.
Tvrziště s dvojitým valem se nachází v dominantní poloze na
jihovýchodním okraji obce přímo nad silnicí do Sobůlek. Povrch tvrziště
byl v minulosti překopán hledači pokladů.

»Strážovice

Strážovice leží 7 km západně od Kyjova na jižním svahu Babího lomu.
Mezi zajímavosti patří hrob Jano Köhlera na místním hřbitově.

Hrob malíře Jano Köhlera zdobí mozaika madony, kterou sám
vytvořil ještě za svého života. Jano Köhler žil ve Stážovicích v letech
1926–41. Obýval adaptovanou kancelářskou budovu bývalé Šmelcovny,
která se nachází na severovýchodním okraji obce poněkud stranou
od silnice na Kyjov.
Přímo nad obcí se vypíná nejvyšší bod Kyjovské pahorkatiny s názvem
Babí lom. Na vrchol kopce s vysílačem Českých radiokomunikací
vede nové zelené a žluté turistické značení. Cyklisté sem mohou vyjet
po asfaltové silničce. Na východním okraji obce můžete navštívit centrum
volnočasových aktivit Sportland Babylon s nekuřáckou restaurací
v kanadském srubovém stylu, zimní zahradou s tanečním parketem
a hudební produkcí. Pro děti je k dispozici dětský koutek.

Svatobořice-Mistřín
Svatobořice-Mistřín jsou vinařskou obcí s množstvím vinných
sklepů, která dýchá bohatým kulturním životem a vyznačuje se
konáním řady folklorních a vinařských akcí v průběhu celého roku.
V obci se nachází kostel
Navštívení Panny Marie –
původní románský kostel
s hodnotnou křížovou cestou.
Za II. světové války byl v obci
zřízen internační tábor pro
občany židovského původu
a politické vězně. Pozůstatky
temné
minulosti
dnes
připomíná pomníček u bývalé
textilky. V táboře bylo 2500
vězňů. Stálá výstava Práce
vězňů o internačním táboře
z let 1942–45 je instalována v prostorách školy. V místě původní tvrze
později přestavěné na renesanční panské sídlo se nachází dvě busty
římského boha Januse. Janus byl bůh vchodu a východu a zobrazoval
se s dvěma tvářemi, z nichž jedna hledí dopředu a druhá dozadu. Mezi
lidmi dostaly tyto busty přezdívku Svatoborské opice.

«
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PUTOVÁNÍ ZA VÍNEM
Kyjov » Skoronice » Milotice (Moravská vinná stezka)
» Dubňany » Mutěnice » Čejč » Hovorany » Šardice »
Svatobořice-Mistřín (Mutěnická vinařská stezka) » Kyjov
(cyklotrasa č. 412)
Vydejte se poznat krásy zdejšího půvabného kraje po vinařských stezkách.
Trasa je dobře sjízdná, přehledná a rovinatá a po krátkých stoupáních s malým
převýšením nabízí daleké výhledy na okolní krajinu. Její ráz je tvořen převážně
zelení sadů, remízků a vinic střídajících se s velkými žlutými lány řepky, slunečnic
a obilí. Půvab stezek je oživen koloniemi vinných sklepů kypících činorodou
prací místních vinařů, jejichž jiskrné produkty máte možnost ochutnat. Kromě
vinných sklepů můžete navštívit další zajímavá místa jako jsou Slovácká izba
ve Skoronicích, renesanční zámek v Miloticích nebo si odpočinout u Jarohněvického
rybníka poblíž Dubňan. Mutěnická vinařská stezka míjí barokní rezidenci
augustiniánského kláštera a kostel v Šardicích či kostel Navštívení Panny Marie
ve Svatobořicích-Mistříně se zajímavou křížovou cestou od Vladimíra Vašíčka.

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE 5

»SKORONICE

V obci, která získala v roce 2000
ocenění v soutěži Vesnice roku
a též Modrou stuhu za bohatý
kulturní a společenský život,
je udržováno velké množství
tradic, svátků a obyčejů jako
např. Jízda králů, fašaňk,
církevní pouť, krojované hody
a mnoho dalších. V roce 1998
byl rekonstruován nejstarší dochovaný dům v obci (1903), do kterého
byla přemístěna obecní knihovna a v jedné části bylo zřízeno místní
národopisné muzeum s názvem Slovácká izba. Dalšími historickými
památkami jsou sochy sv. Františka a Anny a kostel sv. Floriána. Mezi
zajímavosti patří také vinné sklepy Skoronské bůdy s nedalekou přírodní
nádrží.

»Státní zámek MILOTICE

Milotický zámek s parkem, jehož definitivní podobu určilo 18.
století, tvoří dominantu obce. Původně renesanční zámek z druhé
poloviny 16. století, jenž byl v letech 1720 – 1725 barokně přestavěn,
měl svého předchůdce v gotické vodní tvrzi. Dnešní návštěvník si
může prohlédnout náročně komponovaný celek zámeckého areálu
s čestným nádvořím, jízdárnou, konírnou, dvěma oranžériemi,
francouzským parkem a přilehlou bažantnicí. Zámeckou instalaci
každoročně doplňují sezónní výstavy. V současné době je zde prodejní
galerie vín. Koncerty a další akce, které se na zámku pravidelně pořádají,
jsou součástí společenského života obce. K zámku se váže pověst
o milotické černé hraběnce.

Vinné sklepy ŠIDLENY

«

Areál vinných sklepů stojící samostatně asi 2 km jihozápadně
od obce Milotice pod kopcem Náklo. Dějiště Národopisného
festivalu kyjovského Dolňácka. Vinařství v obci má dlouholetou
tradici, réva se zde pěstovala již ve 12. století. V průběhu třicetileté
války vinařství zaniklo a teprve koncem 17. století milotická vrchnost
pěstování révy znovu obnovila. Vinných sklepů ve středu viniční
trati Šidleny je na 200, nejstarší sklep s vinařským lisem je z r. 1800.
Současná celková výměra vinic je 89 ha, z toho viniční trať Šidleny 64 ha
a trať Kopce 25 ha. Hlavní pěstované bílé odrůdy jsou Rulandské, Ryzlink
rýnský, Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Tramín, Chardonnay, MüllerThurgau, z červených Frankovka, Svatovavřinecké, André, Zweigeltrebe
a Modrý Portugal.

Jarohněvický rybník
Velká vodní nádrž na Kyjovce s několika ostrovy, hráz je 750 m dlouhá a
4,5 m vysoká. Rybník je rybochovný.

Vinné sklepy Pod Dubňansků horů

«
«

Na dubňanském katastru jsou vysázeny vinohrady o celkové výměře 0,5
ha, navazující na vinohradní oblast Šidleny v katastru obce Milotice, kde
má asi 50 dubňanských občanů vysázeny vinice a někteří postaveny i
sklepy. K hlavní vinohradnické lokalitě však náleží oblast Vyšicka, trať
pod Dubňanskou horou. Nachází se cca 5 km východně od Dubňan,
kde jsou na jižních svazích vysázeny vinohrady končící v údolí, které je v
délce cca 2 km zastavěno búdami a vytváří dojem malé dědiny.
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»Mutěnická viniční tra

Mutěnický viniční katastr je
rozdělen na pět viničních tratí:
Vyšicko, Mutěnská hora, Úlehle,
Hraničky a Dubňanská hora.
Vinařství v obci má dlouholetou
tradici, která se dědí z otců
na syny, téměř každý vlastní
vinohrad a vinný sklep. Raritou
Mutěnic je lokalita s téměř pěti
sty vinnými sklepy v části obce
zvané „Búdy“. Každý z těchto sklepů má osobitý ráz, většina z nich je
zdobena slováckými ornamenty. Geografická poloha obce Mutěnice s
velkými plochami vinorodých strání dávají právo hovořit o Mutěnicích
jako o srdci vinařského kraje.

»ČEJČ

Městečko se středověkým právem trhu a právem vařit a prodávat
pivo utrpělo velké škody v době husitských válek a v polovině 15.
století zpustlo. Při zakládání nových obcí v 18. století bylo území
osady znovu osídleno, částečně i francouzským obyvatelstvem
z malých vesniček v okolí města Besançon. Pohnutý osud osady nebyl
příznivý pro rozvoj vinařství, vinohrady v Čejči jsou v historických
listinách často zmiňovány jako pusté. O přerušení vinohradnického
sepětí se starší dobou svědčí i skutečnost, že po znovuosídlení gruntů
byly skromné plochy vinic vysázeny v nových tratích.
Čejč je součástí Mutěnické vinařské stezky, dlouhé 65 km, která je sjízdná
po celý rok. Vede vinicemi a poli a přivede návštěvníky do části obce Pod
Búdama s 98 vinnými sklepy místních vinařů. Víno můžete ochutnat také
v oblíbeném Vinném sklepě U Hroznu.

HOVORANY

«

Hovorany leží 11 km jihozápadně od Kyjova ve velmi zajímavě
tvarované zvlněné krajině s poli, vinicemi a sady. První zprávy
o pěstování vinné révy nacházíme již v zakládací listině obce.
Dnes je vinnou révou osázeno přes 200 ha převážně jižních svahů
katastru obce. Viniční katastr je rozdělen na pět viničních tratí: Díly
za vinohrady, Staré hory, Podvinohradí, Dolní padělky a Zadní díly.
Vinné sklepy jsou rozděleny do 3 lokalit: Na Benátkách, Hluboká
cesta, Břehy. Severozápadně od obce se nachází Přírodní rezervace
Hovoranské louky. Jedná se o prudké travnaté svahy nad bezvodým
údolíčkem. Jedna z nejvýznamnějších lokalit stepních luk na Moravě.
Území je zařazeno do soustavy Natura 2000.

ŠARDICE

«

Šardicemi prochází Mutěnická vinařská stezka, která míjí bývalou
augustiniánskou biskupskou rezidenci i historický Loydrův sklep,
malebné vinohrady i sklepy. V současnosti obec registruje viniční trati
Hejdy, Kameny, Dubový-Červenice, Požární čtvrtě, Padělky, Bařínové
čtvrtě, Hrubý kopec a Špitálka. Každé roční období nabízí pohled na
vinice v jiném světle. Obzvláště magické jsou podzimní výhledy do vinic
ve společnosti burčáku. V Šardicích a jejich okolí je mnoho památek
náboženského charakteru, za zmínku stojí smírčí kámen připomínající
vpád Tatarů. Historicky hodnotná jsou pozdně barokní boží muka
se sochou Nejsvětější Trojice.

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN
Svatobořice-Mistřín jsou vinařskou obcí s množstvím vinných
sklepů, která dýchá bohatým kulturním životem, vyznačuje se
konáním řady folklorních a vinařských akcí v průběhu celého roku.
V obci se nachází kostel Navštívení Panny Marie –
původní románský kostel s hodnotnou křížovou
cestou od akademického malíře Vladimíra Vašíčka.
Za II. světové války byl v obci zřízen internační
tábor pro občany židovského původu a politické
vězně. Pozůstatky temné minulosti dnes připomíná
pomníček u bývalé textilky. V táboře bylo 2500
vězňů. Stálá výstava Práce vězňů o internačním
táboře z let 1942–45 je instalována v prostorách
školy. V místě původní tvrze později přestavěné na
renesanční panské sídlo se nachází dvě busty římského boha Januse.
Janus byl bůh vchodu a východu a zobrazoval se s dvěma tvářemi,
z nichž jedna hledí dopředu a druhá dozadu. Mezi lidmi dostaly tyto
busty přezdívku Svatoborské opice.

«
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Kontakt :
Informační centrum města Kyjova
s půjčovnou a úschovnou kol
Svatoborská 26, 697 01 Kyjov
Tel.: +420 518 323 484
+420 518 697 409
GSM: +420 602 155 679
E-mail: info@mukyjov.cz
Web: http://www.ickyjov.cz

Otevírací doba:
X.-V. (mimosezónní provoz)
PO-PÁ 09:00 – 17:00
SO 09:00 – 11:30
VI.-IX. (sezónní provoz) PO-SO 09:00 – 18:00
NE a státní svátky 13:00 – 17:00

PŮJČOVNA A ÚSCHOVNA KOL
půjčovna a úschovna kol – k dispozici 12 kol pro dospělé
(6 pánských, 6 dámských), 2 kola pro děti, kola jsou půjčována
včetně ochranné přilby a zámku
zastřešené, odstavné místo pro kola a zavazadla, uzamykatelná
místnost / boxy pro bezplatné uschování kol a zavazadel
miniopravna a servis – poskytování základního nářadí
pro jednoduché opravy kol, montážní stojan, kompresor;
k dispozici i cyklolékárnička
zastřešené posezení pro cca 25 osob
bezbariérové sociální zařízení
prodej cyklistických a turistických map okolí
nabídka doporučených jednodenních cyklovýletů v okolí Kyjova
seznam ubytovacích možností pro cyklisty v regionu
certifikace „Cyklisté vítáni“
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