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Kyjovská vinařská stezka
Pro jižany lesy a vrchy severu, pro seveřany vlídná a úrodná pahorkatina jihu. Od severu se rozprostírají lesy, na jihu přechází do typické vinařské krajiny. Zimy jsou zde drsnější, ale letní dny s modrou
oblohou a bílými mraky dávají zapomenout na sníh a přináší dostatek tepla i úrody.
Pro cyklisty jsou zdejší terény příležitostí prověřit si svoji fyzickou kondici. Kdo má rád krátká a příkrá
stoupání a prudké i mírné sjezdy lesními i vinohradnickými cestami, ten si na Kyjovské stezce zamiluje
desítky a desítky kilometrů. Ale ani vy ostatní to nevzdávejte, nádherné výhledy z oblých vrcholků
zdejších kopců na střechy a věžičky kostelů v údolích, vnesou do srdce i mysle člověka klid. A po troše
námahy si přijdou na své i hledači ticha. Široko daleko nikde žádná dálnice ani rychlovlak, opravdu
velké letiště je až 250km daleko, ve Vídni. Je to stále tak trochu zapomenutý kout, bokem od rušných
městských i turistických center.
Milovníkům vína připraví Kyjovsko také milá překvapení. Nebude to sice sametová hebkost vín jihu,
ale spíš poznání, že i v drsnosti může být krása a pravda. Strmější jižní svahy nabízí stále dost slunce,
aby zdejší vinaři sklidili zejména ranní bílé odrůdy v cukernatosti moštu mezi 17 a 23 stupni. Překvapivě i červená vína zde dosahují plnosti a velmi příjemné říznosti, ubývající až po letech ležení v sudech.
A jako na celé Moravě i tady vás překvapí neuvěřitelně široká škála pěstovaných odrůd, které si vysadili místní vinaři na pár řádcích vinných keřů za sklepem. Daří se odrůdám Müler-Thurgau, Muškátu
Moravskému, ale i vínům odrůdy Pinot. Poctivá práce dává poctivé výsledky i v těžších podmínkách
TIP NA VÝLET
I když se to nezdá, Kyjovská vinařská stezka měří 85km a má výškové převýšení 260m. 30% trasy vede
po neasfaltovaných cestách a věru je to tak, lesem i polem se po ní dostanete do typických slováckých
vesnic, někdy roztahaných jako Hovorany a Svatobořice s Mistřínem dohromady, jinde jako na dlani,
třeba jako Strážovice, Čeložnice nebo Hýsly. Značky Kyjovské stezky mají logo zelené a v prostoru i
čase vás zavedou k folklóru, který zde udržují staří i mladí. Z akcí od června do září pro vás vybíráme:

Červen - Sklepy dokořán (Vlkoš)
O tom, že i malí vinaři mohou dělat dobré víno, vás ve vlkošských búdách při cimbálu přesvědčí na 15
zdejších vinařů. www.vlkos.cz

Srpen - Kyjovské letní slavnosti (Kyjov)
V Kyjově můžete na řemeslném jarmarku zkusit stloukat máslo, tancovat, zpívat a koštovat víno – až
do rána bílého, ale pozor, ať nezaspíte nedělní mši svatou a krojovaný průvod městem.
www.dum-kultury-kyjov.cz

Srpen - Ždánický histopedál (Ždánice)
Pohodová vyjížďka cyklistů bez rozdílu věku a se soutěžní jízdou elegance v historických kostýmech

Září – Národopisný festival Kyjovského Slovácka. Milotice)
Tradiční řemesla, speciality, divadlo, hudba a samozřejmě víno.
www.festivalmilotice.cz

Září - Jízda králů (Skoronice)
Již po staletí udržují místní lidé slavnost, znázorňující legendu o vyhnání uherského krále Matyáše
Korvína z krajin Českých králem Jiřím z Poděbrad. Aby Matyáš snadněji proklouzl střeženým územím,
převlékl se za ženu. Dodnes se tak jeden z místních jinochů převléká za dívku a s početnou, opravdu
královsky vyzdobenou družinou, prochází na koních vesnicemi. Každoročně v září můžete jednu z nejvydařenějších Jízd králů vidět v malinké vesničce Skoronice. Po zhlédnutí honosnosti a krásy ručně
vyšívaných a šitých krojů, pentlí a celého oděvu, jistě pochopíte, proč byla tato tradice zapsána jako
součást nehmotného dědictví světové kultury do seznamu UNESCO. www.skoronice.cz

TURISTICKÉ CÍLE

Zámek Milotice
Pravděpodobně již ve 14. století stála na tomto místě vodní tvrz, v 16. století přebudována na jednopatrový renesanční zámek, aby z něho v letech 1719 až 1743 vystavěl Karel Antonín Serény barokní skvost,
dochovaný až do dnešních časů. Právem si vysloužil přízvisko „perla jihovýchodní Moravy“. Pokud
přicházíte se skupinou dětí do 10 let, můžete si objednat unikátní prohlídku v dobových kostýmech.
Děti se na chvíli stanou opravdovými princeznami a mladí šlechtici si můžou vyzkoušet šermířský
souboj. Ale i když jste single nebo senioři, nemusíte přijít o tento zážitek. Kostýmy je možné si zapůjčit
a fotograﬁemi se přenést o celá staletí zpět. Vaši přátelé nebudou věřit svým očím, jak Vám to v 17.
století v Miloticích slušelo.
Zámecká 1, tel. +420 518 619 643, www.zamekmilotice.cz

Vlkošské búdy www.stezky.cz/Sklepni-ulicky/Slovacka-vinarska-podoblast/Vlkos.aspx
O vinařské obci Vlkoš jsou doloženy zmínky již z 12. století. Prý to byla jedna z nejzámožnějších a nejpokrokovějších obcí v regionu. Tak nebo onak, kousek za vesnicí, pod viniční horou Achtele (německy
Achtel – 1/8) vyrostlo vedle sebe 170 vinných sklepů. Mnohé z nich jsou dodnes krásnou ukázkou
lidového stavitelství. Život zde klokotá v kteroukoliv roční dobu či hodinu. Je součástí místního zvyku,
že po pohřbu na nedalekém hřbitově, zamířili ženy doprava, do svých domů a muži doleva do sklepů.
Zde vzpomněli na dobré činy nebožtíka, zapili jeho památku a usmířeni s během života se vraceli
domů. Při návštěvě vás vstřícnost místních vinařů může i trochu překvapit, ale večer ve společnosti
jejich osobitého humoru a hlavně vína, se pro vás stane nezapomenutelným zážitkem. Takové to tu
bylo vždy a vždy i bude.

Národní přírodní památka Na Adamcích
Zní to jako vzpomínání mojí babičky na mladost: blízko Želetic, v protáhlém údolí potoka Trkmanka
se strmými svahy pod kopcem Homole, se vždy pásával dobytek. Místo dnes připomíná hlediště divadla – amﬁteáter, zastíněný v jedné části třešňovým sadem. Aby pastva dávala dobrou úrodu, tráva se
pravidelně kosila a někdy vypalovala. Tento způsob hospodaření dal vzniknout jedné z nejpestřejších
moravských stepí. Od roku 1972 je chráněna pro jedinečné společenství teplomilných travních a keřovitých rostlin s výskytem mnoha zvláště chráněných rostlin i živočichů různého stupně ohrožení.
Prostě kousek ráje na zemi. www.zeletice.cz

Bukovanský mlýn
Viděli jste někdy větrný mlýn Holandského typu? Jeden takový se před deseti lety stal zdaleka viditelnou dominantou kopce nad obcí Bukovany u Kyjova. Třípatrová budova mlýna ukrývá muzeum slovácké vesnice 19. století a také galerii, kde jsou pravidelně pořádány výstavy zejména jihomoravských
umělců. Při pohledu z věže mlýna se před Vámi rozprostře krajina s typickými políčky, sady a vinicemi.
Mlýn má i svoje tajemství: pan Kouřil totiž pod jeho podlahu zakopal poklad. Nenajdete zde truhlici
starých mincí či ohořelé pergameny, ale osobní počítač, mobilní telefon či DVD s vypálenými ﬁlmy.
Kdo ví, jakou hodnotu budou mít za 100 či 200 let.
Bukovany 70, tel.: +420 518 618 011, www.bukovansky-mlyn.cz
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