Ratíškovice

Skalica – Kalvária
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Z Ratíškovic do Popudinských Močidľan a zpět
V

íce než šedesátikilometrový okruh spojuje dvě významné vinařské
osady na obou stranách řeky Moravy – slovácké Ratíškovice a Popudinské Močidlany na slovenském Záhoří. Přes hranice tady teče nejen víno, ale i životadárná řeka, jejíž břeh spojuje cykloturistiký okruh,
který nabízí atraktivní expedici krajem památek a vína.

CYKLOTURISTICKÝ OKRUH
RATÍŠKOVICE – POPUDINSKÉ MOČIDĽANY
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ
FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO
REGIONEM BÍLÉ KARPATY

Než vyrazíte po zpevněné cyklostezce z Ratíškovic směrem na Rúdník,
navštivte ojedinělou expozici Muzea
ve vagonech mapující působení Tomáše Bati v regionu. Projížďkou na
šlapací drezíně v jeho sousedství si
Ratíškovice
můžete otestovat svou předstartovní
kondici. První zastávkou na trase je
statek s chovem koní a ovcí na Rúdníku. Je vyhledávaným odpočinkovým místem pro cyklisty i bruslaře, velkým zážitkem zejména pro městské děti je příležitost pohladit a nakrmit chovaná zvířata.
Za zaniklou osadou odbočuje vinařská stezka
Podluží doprava a oranžové sklepní žudro jejího
značení nás bude provázet až do Hodonína. Písčitý
singletrack kopírující okraj boroRudník
vého lesa se změní v asfaltovou
lesní cestu a po krátkém silničním úseku odbočuje
trasa znovu doprava. Po lesní cestě spěje do Rohatce, malované obce, kterou v minulosti procházela obchodní cesta do Uher. Přímo na trase stezky
stojí mimořádná památka na Hodonínsku – raně
kaple sv. Bartoloměje
gotická kaple částečně přestavěná v 17. století.

Nezpevněný povrch vinařské stezky Podluží z Rohatce se vlní v blízkosti řeky Moravy v souběhu s dálkovou trasou č. 47. Poté co dospěje
k zahradní kolonii na okraji Hodonína, odbočí doprava k silnici a po cyklostezce v jejím sousedství dosáhne správního a společenského centra
regionu. Hodonínem prokličkuje trasa okruhu po cyklostezkách i místní
komunikaci a těsně před náměstím odbočí směrem k Moravě. Trasa po
břehu řeky ústí na mostě, za nímž
nás už vítá Slovenská republika.
Len malý kúsok prejdeme po
poľnej ceste – za železničným
Kopčany – žrebčín
mostom sa zmení na spevnený
povrch Moravskej magistrály –
po korune hrádze ide priebeh úseku zovretého medzi lesom a riekou
Moravou až poza obec Kopčany. Za pozornosť tu
stoji návšteva bývalého císárskeho a kráľovského žrebčína založeného roku 1736 Františkom
Štefanom vojvodom Lotrinským. V strede obce
stojí barokový kostol sv. Štefana Kráľa a rodný
dom otca prezidenta Tomáša Garrigue MasaryKopčany – kaple
ka. Z obce smerom na Holíč vychádzame okolo
„kačenárne“ po poľnej ceste ku
gotizovanej kaplnke sv. Margity.
Úsek z Kopčian je klasická cyklotrasa, ktorá do Holíča vchádza
pri najvýznamnejšej holíčskej
stavebnej pamiatke – barokovo-klasicitickým kaštieľom
Holíč – kaštiel
s opevnením, ktorý je národnou

kultúrnou pamiatkou. Za pozornosť stojí aj manufaktúru na výrobu
fajansy, v ktorej sa vyrábala slávna holíčska majolika. Po mestských
komunikáciách sa dostaneme k poslednej budove veterného kamenného mlyna na Slovensku z 19. storočia zvaného „Povjetrnák“, ktorý
patrí medzi svetské pamiatky Holíča. Z kopca sa po poľnej spustíme
ku krížu, ktorý stojí na rozcestníku smerom na Trnovec. Na konci obce
odbočíme doprava na účelovú asfaltovú komunikáciu, ktorá nás dovedie do Popudinských Močidlan. Pre návrat volíme bezpečnú cestnú komunikáciu cez časť Popudiny smerom na typickú vinársku obec
Prietržka. V obci poza kostola a okolo cintorína smerujeme do vinohradníckej oblasti, cez lokalitu Vrádište a ďalej na Skalicu. Množstvo
vinohradníckych búd sa tiahne z oblasti Prietržky cez Vrádišťskú oblasť
až k mestu.
Na svahoch chotára sú rozosiate vinohrady, kde sa pestujú odrody
červeného i bieleho vína. V niektorej skalickej búde môžeme ochutnať známy Skalický rubín – preslávenú zmesku Frankovky a Portugalu
a Skalické trdlo, prvý potravinársky výrobok na Slovensku s EU certiﬁkáciou krajovej špeciality. Skalica je starobylé slobodné kráľovské
mesto o ktorého kráse vypovedá pesnička „Skalica je pjekné mjesto“.
Pamiatková zóna zahŕňa 6 kostolov s dominantou Františkanskeho kláštora, výrazná je Románska rotunda sv. Juraja z 13. storočia
a priľahlá Kalvária, milovníkom histórie odporúčame aj návštevu Zá-

Skalica – Rotunda sv. Juraja

horského múzea. Najväčšia vinotéka
v meste sa nachádza v areáli Františkánského kláštora. Zo Skalice si môžu
menej zdatný cyklisti trasu výletu skrátiť spojkou cez pristav Skalica a Baťov
kanál. Po krátkom úseku pozdĺž vody
Skalica – Záhorské muzeum
k ústiu Kanálu do rieky Moravy odbočíte doprava k ceste, po ktorej smeruje trasa cez Rohatec-kolonii a lesné
partie Moravskej Sahary do Ratíškovic.

Holíč – Veterný mlyn

Hlavní okruh se vrací na Moravu z metropole a architektonické
perly Záhoří po silnici do Sudoměřic. U Starého potoka můžete zabočit k místní sklepní kolonii – je ukázkou novodobých sklepních staveb
využívajících tradiční tvarosloví i příležitostí ochutnat jadrnou milerku
či burgundu některého z místních malovinařů. Jejich chuť i modrá barva značení stezky vám napoví, že jsme na
Petrov-Plže
Strážnicku – v někdejším kraji Pánů z Kravař.
Jméno jednoho z nich nese i sousední obec,
kterou již po staletí zdobí nejcennější areál
sklepních staveb v ČR, památkově chráněná rezervace Plže. Z Petrova nás houpavá

„lumpeštrase“ přivede do Strážnice – města věhlasného folklórního
festivalu a několika unikátních památek. Protože do cíle okruhu zbývá sotva patnáct kilometrů, určitě
navštivte alespoň expozici Muzea
vesnice jihovýchodní Moravy.
Pět rychlých silničních kilomeStrážnice – brána
trů do Bzence-přívozu nás povede
ještě modré žudro Strážnické vinařské stezky, před viaduktem ji opustíme podjezdem trati a odbočením doleva.
Závěrečný úsek přes Rúdník do Ratíškovic je už spanilou jízdou
borovým lesem s možností poučné zastávky u informačních tabulí,
které představují národní přírodní památku Váté písky a oblast
Moravské Sahary. Pro zvídavé se na Rúdníku nabízí ještě krátká
zajížďka – v závětří a stínu lesa se po perfektním povrchu vinařské stezky Podluží může vydat do Vacenovic. Příležitost shlédnout
několik hodnotných sakrálních památek a návštívit živé vinařské
společenství v kolonii Žleby za těch pár kilometrů
navíc stojí. Ratíškovický
Slavín, kde můžete vinařskou expedici stylově zakončit ochutnávkou u některého z šikovných vinařů, dosáhnete po páteřní
Moravské vinné stezce za
okolí Strážnice
deset minut.

Ratíškovice – Muzeum ve vagónu

Zajímavosti na trase
1

Ratíškovice –
Šlapací drezína a Muzeum ve vagonech

Šlapací drezína zřízená na bývalé Baťově železniční vlečce slouží
turistům od roku 2005. Tříkilometrová trasa nabízí poznání části
dopravní cesty, která ve 30. letech minulého století sloužila
k přepravě uhlí z Ratíškovic
do přístavu v Rohatci. V sousedství drezíny je Muzeum ve
vagónech se stálou expozicí
mapující působení Tomáše Bati
a hornictví v regionu.
2

Petrov-Plže

Jeden z nejhodnotnějších souborů vinařských staveb na Moravě je chráněnou
památkovou rezervací lidové architektury. Vinné sklepy v Plžích jsou připomínány již v 15. a 16. století, kdy podzemní
„plže“ sloužily nejen k ukládání vína, ale
i jako úkryt před válečnými útrapami.
Určujícím výtvarným a estetickým prvkem lokality, jejíž název je
pravděpodobně odvozen od tvaru sklepů vyhloubených v poddajné žluté hlíně, jsou štíty barokních tvarů s vypjatým obloukem nad
vchodem do předsklepí.
3

Rohatec – Kaple sv. Bartoloměje

Na volném prostranství před farou stojí jedna z nejcennějších
drobných sakrálních staveb na Hodonínsku. Raně gotická kaple

Strážnice – Baťův kanál

s trojbokým štítem a dochovanými architektonickými gotickými prvky.
Stavba je zaklenuta křížovou klenbou s hřebínky, východní a severní
stěna je osazena původními okny s lomeným obloukem v záklenku,
východní okno je opatřeno jednoduchou kamennou gotickou kružbou. Kaple, o níž se předpokládá, že byla původně presbytářem stejnojmenného kostela, byla částečně přestavěná v 17.století.
4

Strážnice –
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Návštěva muzea v přírodě je návratem do časů, kdy ruce řemeslníků
vedla pokora, cit pro uměřenost a smysl pro užití díla. Do časů roubených chaloupek s doškovými střechami, řemeselných dílen, klidu a harmonie. Skanzen je ukázkou lidového
stavitelství Slovácka, jednotlivé areály
představují všechny zdejší regiony. Ojedinělou část expozice tvoří soubor vinohradnických staveb a jejich zařízení,
který je doplněn ukázkovou vinicí.
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Bzenec-přívoz – Váté písky
Území, které je chráněné jako Národní přírodní památka, tvoří sedimenty
moře, z nichž byly odváty jemnější
částice. Písek je tak tvořen čistými
křemennými zrny a jeho vrstva zde
dosahuje mocnosti od 10 do 30 m.
Z rostlin jsou zde nejvíce zastoupený
kavyl a smil písečný, kostřavy, divizna.

Petrov-Plže

Strážnice – zámek

Mezi bezobratlými živočichy se vyskytují velmi vzácné druhy hmyzu
a pavouků – kudlanka nábožná, ploskoroh pestrý, stepník rudý a další.
Čeleď obratlovců zastupují ještěrka zelená a užovka hladká.
6

Kopčany – Kostol sv. Margity Antiochijskej

Stojí mimo obec na ľavom brehu rieky
Moravy. Ako farský kostol (prvá zmienka
v r. 1392) slúžil až do 18. storočia. Považuje sa za najstaršiu stojacu cirkevnú stavbu v strednej Európe. Vznikol v súvislosti
s vybudovaním veľkomoravského hradiska
Valy v Mikulčiciach najneskôr v 9. storočí.
7

Kopčany – Cisársky a kráľovský žrebčín (NKP)
Je unikátny hospodársky objekt z obdobia baroka tvoriaci
komplex s objektom Holíčskeho zámku. Kráľovský žrebčín
v Kopčanoch bol založený roku
1736 Františkom Štefanom vojvodom Lotrinským. Počas existencie chovu v Kopčanoch sa
odchovávali kone výlučne pre
cisársky viedenský dvor. Boli to
najmä karosiery, kone na reprezentačné účely, kone jazdecké,
kone pre dostihy a hony, kone
do záprahov pre bežnú kočiarovú službu a kone ťažné.
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Holíč – Veterný mlyn

Holíč – Barokovo-klasistický kaštieľ s opevnením (NKP)

Pôvodne stredoveký vodný
strážny hrad na tzv. Českej
ceste, bol prestavený okolo
r. 1750 v štýle tereziánskeho
barokového – klasicizmu.
Baroková prestavba veľkoryso využila pevnostný charakter kaštieľa a včlenila opevnenia do celkového riešenia. Uprostred
zväčša zachovaného renesančného obranného systému dnes stojí
ústredná rozsiahla obytná trojpodlažná stavba kaštieľa s pôdorysom
v tvare písmena U, s bočnými krídlami vytvárajúcimi court d’honneur.
Ku kaštieľu patril rozsiahly park s dodnes zachovanou alejou. Kaštieľ
bol postavený za čias Márie Terézie ako letné cisárske sídlo a centrum
kráľovských majetkov Habsburgovcov.
9

Holíč – Veterný mlyn (Povjetrňák)

Ide o pôsobivú kamennú
trojpodlažnú budovu veterného mlyna holandského
typu z osemdesiatych rokov
19. storočia, ktorá je jediná
na Slovensku. Kamenná
trojpodlažná budova kruhového pôdorysu má tvar
valca pôvodne s otáčavou kupolovitou strieškou s dreveným veterným
vertikálnym kolesom. Strieška sa podľa potreby automaticky natáčala
v smere vetra. V mlyne sa prestalo mlieť po prvej svetovej vojne.

Kopčany – kostol sv. Margity Antiochijskej
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Cykloturistický okruh
„Víno teče přes hranice“

Skalica – Záhorské Múzeum

Záhorské múzeum sídli v renesančnom poschodovom meštianskom
dome na Námestí Slobody, pôvodne to bol dom grófov Pálﬀyovcov
z Erdödu. Neorenesančnú podobu
získal na prelome 19. a 20. storočia,
kedy bol dom vo vlastníctve rodiny
Mittákovcov. Zrod muzeálnych aktivít možno na Záhorí pozorovať už v organizovaní zberateľskej činnosti
významným skalickým rodákom, historikom Frankom Víťazoslavom
Sasinkom v rokoch 1876–1881, po roku 1898 v zbierkovej činnosti pokračuje MUDr. Pavel Blaho.
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Holíč – Barokovo-klasistický kaštieľ s opevnením (NKP)

Praha

Ostrava
Brno
Košice

Bratislava

Skalica – Rotunda sv. Juraja
Pôvodne románska stavba pochádza pravdepodobne z prelomu 12. a 13. storočia (najnovšie
sa však uvádza i prvá polovica
11. storočia). V neskorších dobách bola goticky a barokovo
prestavaná. Horná časť, spojená s opevnením, plnila obrannú
funkciu, spodná časť slúžila ako
kaplnka. Z obdobia gotiky sa
v interiéri zachovali fragmenty
nástenných malieb, zobrazujúce
motív z legendy o sv. Jurajovi.
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RATÍŠKOVICE

www.ratiskovice.com

Ratíškovice patří mezi nejstarší vesnice na Hodonínsku, o jejich
dávné minulosti svědčí mnohé archeologické nálezy v katastru obce. Starobylá hornická osada na okraji rozsáhlého lesního
komplexu Doubrava se od dávných časů vyznačovala i rozvinutým
vinařstvím. Předky mnohých dnešních vinařů nacházíme už v listině z roku 1775: Nesvadba, Kadlčík, Vacenovský, Příkaský, Foltýn,
Kopl a další. Ratíškovický tesař Jan Vlasák byl před dvěma sty lety
vyhlášeným výrobcem vřetenových lisů na víno. Přesto v katastrálních mapách obce z osmnáctého a devatenáctého století nenajdeme žádné vinice – místní občané vlastnili pozemky převážně
v Dubňanech a Mutěnicích. Až na konci devatenáctého století bylo
vysázeno několik vinohradů v Hrubém poli, ty však nepřežily následnou vlnu révokazu. V roce 1935 byla v obci založena Vinařská
besídka, která šířila odbornou osvětu. Pan Slezar už tehdy poučoval hospodáře: „Tož to musíte napřed do vinohradu a až potom
na sena.“ Ratíškovice leží na rovině, zdejší vinařství je proto soustředěno na svazích u cesty na Milotice, v tratích Nácestky, Hrubé
pole a Díly. Nejvyšší kvality zde dosahují bílé odrůdy, zejména
Rulandské bílé, Rulandské šedé a Neuburské, z červených je třeba
upozornit na opulentní Modrý Portugal.
Ratíškovičtí vinaři dlouho skladovali svůj lahodný mok ve sklepech pod domy. Až roku 1966 postavil Jaroslav Kotásek na vyvýšenině pod kopcem Náklo v místě bývalého dolu Theodor sklep,
který založil novou sklepní kolonii. Na jeho počest dostala jméno Slavín a patří k nejmladším vinařským areálům na Moravě.
Devadesát sklepů s lisovnami tvoří ulicovou zástavbu vzdálenou
asi kilometr od vesnice, kterou ze všech stran obklopují vinohrady
ratíškovických hospodářů. Potřeba občasného přespávání vinařů
v areálu si vynutila stavbu obytného patra, mnohdy vylepšeného
různými balkóny, arkýři a vikýři. Doba stavby se na podobě sklepů
výrazně podepsala použitými materiály. Lisovny s břízolitovou fasádou, jejichž podrovnávku tvoří kabřincové obklady, jsou často
osvětlovány vertikálně řazenými skleněnými cihlami. Fasády lisoven zdobí slovácká ornamentika i ﬁgurální motivy. Kromě vinařství jsou inspirovány tématy folklórními , nechybí ani vlastenecká,
biblická či myslivecká symbolika. Před řadou sklepů je upraveno
venkovní posezení, které slouží k odpočinku hospodářům i občerstvení znaveným poutníkům. Součástí areálu jsou boží muka
z roku 2000 postavená místním mužským pěveckým sborem.
V jedné z lisoven (čísly jsou označeny jen ty nejnovější) najdeme
verš: „Kdyby nám přestaly vinohrady rodit / potom by nás chlapci
mohlo už aj nebyt.“
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Ratíškovice – vinohrady

11

10

Ratíškovice

Ratíškovické koně

POPUDINSKÉ MOČIDĽANY

www.popudinskemocidlany.com

Dnešná obec vznikla zlúčením osad Popudiny a Močidlany v roku
1954. Vyjadrením tohto spojenia je súčasný erb obce – pozostáva
z historických motívov starých pečatí oboch spomenutých častí obce.
Popudiny sa spomínajú v roku 1392 pod názvom Popudym.
V 17. storočí sa tu usadili habáni, známi výrobou keramiky. V rokoch 1730 až 1773 patrili Popudiny skalickým jezuitom a neskôr
panstvu Holíč. V 18. storočí sa obec nazývala tiež Sentistván király
falva a počiatkom Československej republiky Štefanová. Roku 1715
mala obec 17 domácností, roku 1828 52 domov a 448 obyvateľov.
Znak obce Popudiny vznikol z pečatidla datovaného rokom 1665.
Močidľany sa roku 1392 spomínajú pod menom Mochilan. Patrili
rovnako ako Popudiny k panstvu Holíč a v rokoch 1730 až 1773 skalickým jezuitom a potom Habsburgovcom. V 18. storočí sa obec nazývala Czoborfalva . Roku 1715 mala obec 10 poddanských a 13 želiarskych domácností, roku 1828 64 domov a 520 obyvateľov. Začiatkom
19.storočia mali obce spolu viac obyvateľov ako v súčasnosti.
V oboch miestnych častiach sa nachádza rímsko-katolícky kostol; barokovo-klasicistický kostol sv. Štefana v Popudinách postavili
v roku 1831. Jeho zaujímavosťou je rokoková lampa večného svetla z druhej polovice 18. storočia. Medzi cenné drobné sakrálne pamiatky v obci patria kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, kaplnka
Svätého Jána, kaplnka Svätej Anny a Vojtkových kríž v Kameniciach.
Klasicistický kostol sv. Šimona a Júdu v Močidlanoch pochádza zo
začiatku 19. storočia. Pri kostole v Močidľanoch je umiestnený
Pomník padlým v 1. svetovej vojne, kaplnka Panny Márie Lurdskej
sa nachádza za kostolom v Popudinách.
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Vinohradníctvo
Popudinské Močidľany patria do skalického vinohradníckeho regiónu. Keďže dnešná obec vznikla zlúčením dvoch obcí nachádzajú sa tu aj dvoje vinice. V Popudinských vinohradoch, ktoré sú
umiestnené v horšie dostupnom svahovitom teréne, sa nachádzajú väčšinou menšie vinice a len niekoľko vinohradníckych „búd“.
V Močidľanských vinohradoch sa nachádzajú väčšie vinice a takmer
pri každej vinici aj „búda so sklepom“. Vinicu či už v Močidľanských
alebo Popudinských vinohradoch vlastní väčšina rodákov. Tí, ktorý
nemajú búdu vo vinohradoch, mávajú aspoň sklep na uskladnenie
vína pri rodinných domoch v obci.
Medzi vinicami, stojí kaplnka s obrazom sv. Urbana. Každoročne
v máji sa konajú v Močidľanských vinohradoch Urbankové oslavy
spojené s miestnou koštovkou vína a v nedeľu slávnostné modlenie pri kaplnke. Vinohradníctvo v obci funguje viac ako 500 rokov.
V tejto lokalite sa darí viac bielym odrodám. Pestujú sa najmä Iršay
Oliver, Burgundské šedé – Burgunďáček, Veltlín zelený a z červených Cabernet Savignon, Modrý Portugal a Frankovka.

