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Uherskohradišťská vinařská stezka
Už čtyři sta let se nepodařilo odhalit místo narození Jana Amose Komenského (28.3.1592 – 15.11.1670).
O rodiště Učitele národů, jak je Komenský často přezdíván, se přou na jihovýchodní Moravě obce
Nivnice, Komňa a město Uherský Brod. Pro každou z možností existují důkazy a ty si místní patrioti
nenechají vyvrátit. Zapeklitou situaci musel řešit i bývalý prezident Václav Havel při návštěvě v roce
1992. Tenkrát se slavilo čtyřsté výročí narození Komenského. Havel nakonec musel navštívit všechny
tři místa, aby někoho neurazil. I po jeho stopách můžete putovat touto nádhernou krajinou kopců, lesů
a pastvin. Převaha pěstování vína už zde na severu pomalu ustupuje tvrdším alkoholům, od nepaměti
páleným z místního ovoce. Ale vinařské tradice i tady platí, vždyť i sám Ján Amos Komenský měl
vinohrad – a kde byl, to víme docela přesně.
Pro cyklisty. Po obou stranách řeky Moravy rozkládá se tento region, od pravěku osídlený lovci i
zemědělci, dnes známý v celém křesťanském světě jako působiště byzantských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje. Východně od řeky terény stoupají do svahů Bílých Karpat, nejzápadnějšího výběžku Karpatského oblouku. Podél cyklotras dodnes uvidíte jednoduché dřevěné příbytky zdejších lidí z minulých
staletí. Horňácko býval chudý kraj, na svažitých polích pomáhali lidem jen koně a voly. Příroda zde
diktovala pravidla života a dodnes si zachovala svoji moc nad lidmi. Nádherné scenerie luk spásaných
dobytkem a lemovaných smíšenými lesy tvoří kulisy každé vaší vyjížďky do těchto kopců. Z mnohých
z nich se otevírají překrásné výhledy na vesnice v údolích, městské věže kostelů nebo baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Požehnaný to kraj.
Milovníci vína jsou již připraveni na to, že zdejší severní a vyšší polohy vinohradů plodí hrozny, ze
kterých jsou vína suchá a výrazně aromatická. Věděl to i místní rodák a šlechtitel pan Křivánek a
svých znalostí dokonale využil ke zkřížení lahodného a voňavého Muškátu Ottonel a dnes zapomenuté odrůdy Prachtraube. Tak vznikl Muškát Moravský, který dnes nechybí na žádné výstavě, ochutnávce
nebo prodejně moravských vín. Ve vinicích se daří i všem dalším bílým raným odrůdám, jako jsou
Rulandské bílé, Veltlín zelený nebo Ryzlink rýnský. Zdejší krajina je dobrou učebnicí i pro pochopení
rozdílu dvou českých názvů pro sady révy vinné, a to vinohrady a vinice. Ten první název v sobě ne náhodou zahrnuje slovo „hrad“. Když se podíváte třeba na hrad Buchlov nedaleko Uherského Hradiště,
je zřejmé, že páni z hradu si pro víno kdysi vybírali nejlepší jižní svahy pod hradem. Pro chudší lid pak
zbývaly už jen rovinaté pozemky, na kterých vysazovali svoje vinice.
TIP NA VÝLET
Zapomeňte na roviny. Ne, že by 75 km dlouhá Uherskohradišťská stezka byla nějakou horskou trasou,
ale po cestě Znojemskem či regionem Podluží, si tady stoupání můžete užít dosyta. Od Velehradu až
k nejjižnějšímu bodu stezky, Dolním Němčí, už na vás dýchají podhorské svahy vůní sena, lesa a větru
z nedalekých Bílých Karpat. Kudy jet vám ukáže ﬁalová značka vinařských stezek a za čím jet, to je na
vás. Od folklóru, přes víno a památky a k ryze současné kultuře, reprezentované festivalem ﬁlmu. Od
května do září se můžete spolehnout například na tyto tipy:

Květen – Jízda králů (Vlčnov) – úžasnou folklorní podívanou představuje vlčnovská Jízda králů,
která je zapsána i na seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Jedna z mnoha legend vysvětluje, že
se jezdí na památku dne, kdy se král Matyáš Korvín zachránil útěkem z bitvy tím, že převlečen do
ženského kroje ujížděl skryt v průvodu vesnicí. www.jizdakralu.cz

Červenec – Letní ﬁlmová škola (Uherské Hradiště) – letní ﬁlmová škola Uherské Hradiště je
největším nesoutěžním ﬁlmovým festivalem, který každoročně navštíví tisíce diváků. Filmy jsou promítány v 7 sálech a 2 letních kinech rozmístěných po celém Uherském Hradišti. Skvělé ﬁlmy z celého
světa a pohodová festivalová atmosféra zaručena! www.lfs.cz

Září – Slovácké slavnosti vína a otevřených památek (Uherské Hradiště) – po dva zářijové
dny se v Uherském Hradišti snoubí temperament lidových tradic a pestrost slováckých krojů s živelností a spontánní atmosférou. Slavnosti se účastní více než šedesát měst a obcí z celého regionu
Slovácka. www.slavnostivinauh.cz
TURISTICKÉ CÍLE

Uherské Hradiště
Máte rádi muzea? Pak nevynechejte Slovácké muzeum s jeho národopisnými a archeologickými výstavami. Najdete tu i prodejnu s tradičními lidovými výrobky, které si můžete prohlédnout, nebo rovnou
koupit – a je rozhodně z čeho vybírat: nabízí tu třeba tupeskou majoliku, dekorace z proutí, kukuřičného šustí, orobince a slámy, modrotiskové textilie nebo překrásné kraslice a vizovické pečivo. Překrásné fresky můžete obdivovat v barokní lékárně, která není žádným mrtvým muzeem, ale dodnes
slouží svému původnímu účelu. Jeden z nejlépe zachovaných barokních interiérů na celé Moravě si
pak prohlédněte ve františkánském klášteře. Vyschlo vám z té nádhery v krku? Vydejte se do městské
vinařské části Mařatice. Místní sklípky jsou považovány za jednu z nejkrásnějších ukázek slovácké
sklepní architektury a Rulandské bílé od mařatických vinařů s typickou vůní chlebového kvásku je
známé široko daleko. Městské informační centrum Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 21, tel.:
+420 572 525 525, www.uherske-hradiste.cz

Kunovice
Kunovice prosluly výrobou letadel - ve 30. letech 20. století zde vznikl letecký závod jako pobočka
továrny Avia. Během druhé světové války letecký závod sloužil k opravám letadel, po válce se tu dokonce vyráběly sportovní automobily a tradice letecké výroby v Kunovicích v současnosti znovu ožívá.
Proto pokud vás fascinuje svět létání, nesmíte vynechat místní expozici Leteckého muzea, kterou tvoří
22 historických letadel (mezi nimi např. Migy, Suchoje nebo Iljušiny) a vrtulník Mi–4. S Leteckým muzeem Kunovice je spojena činnost Slováckého aeroklubu, který kromě pozorovacích letů motorovými
i bezmotorovými letadly nabízí vyhlídkové lety horkovzdušným balónem, tandemové skoky padákem
či možnost leteckých výcviků a paravýcviku. Pokud se tedy nebojíte létat, nenechte si ujít jedinečnou
možnost obdivovat krásy a památky regionu z pořádné výšky!
Letecké muzeum Kunovice, Letecká, tel.: +420 774 124 445, www.slovackemuzeum.cz

Vlčnov
Obec je proslulá barvitou krásou krojů, vinařstvím, bohatstvím hudebních tradic, lidové architektury a především zvyků a obyčejů. Jedinečná Jízda králů na sebe poutá už 200 let pozornost umělců,
etnografů a folkloristů, ale i milovníků lidového umění z celého světa. Ojedinělý areál vinných búd
v trati Kojiny v kombinaci s místním Müller-Thurgau či Ruladským bílým vám určitě utkví v paměti.
Vedle vína vám však místní nabídnou i skvělou domácí pálenku, o které se dozvíte spoustu zajímavého
v Muzeu lidových pálenic. Prohlídku zakončete v expozici Rolnický dům - typickém stavení s černou
kuchyní a doškovou střechou z přelomu 19. a 20. století. V usedlosti je vystaven úplný inventář vlčnovské jizby a lidové oděvy. Rolnický dům, Vlčnov 57, tel.: +420 732 149 097, www.mjakub.cz
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