na kole kolem vinohradů
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CHARAKTERISTIKA OBLASTI

Skalická vinná stezka
Kdybychom soudili region a trasu Skalickej vinárskej cesty (jak zní plný název ve Slovenštině) podle
historických souvislostí, zcela jistě bychom ji situovali do Velkomoravské říše nebo alespoň do Rakousko-uherska. Dnes je Skalická stezka prvním přeshraničním okruhem spojeným s Moravskými
vinařskými stezkami. Od území regionu Podluží a Strážnicka ji odděluje pouze řeka Morava. Krajina
je stejná, mluva místních lidí v nářečí je také k nerozeznání. Sklepy lisovny mají stejný charakter a
pěstování révy vinné stejnou tradici. Přesto se zde octnete v jiném státě a ve víně pocítíte jiné chutě.
37 km po vinařské stezce na Slovenské straně je dobrou inspirací.
Pro cyklisty se při jízdě na Moravě změní jenom břeh řeky Moravy. Na Slovenské straně, mezi skalicí a
obcí Kopčany je možné již dnes projet po hrázi a terénní práce započaté v roce 2014 zvěstují nové úseky
opravených hrází. Ve východní části, v katastru obcí Trnovec, Prietržka, Vrádiště a Mokrá Háj, prochází stezka zemědělskou krajinou s mírným převýšením, Na návrší nedaleko Holíče tento ráz krajiny
potvrzuje i pastvina s dobytkem a když spočítáte, že 80% trasy vede po nezpevněných zemědělských
komunikacích, je jasné, čím se tento kraj liší od Moravy.
Znalce vína asi překvapí, že váměry zdejších vinic jsou malé a velmi roztroušené. Velká část původních ploch vinohradů leží ladem, například 400 ha je takových ploch v obci Kopčany. Zdejší vinaři a jeden z nich s nemalou produkcí kvalitních a na výstavách oceňovaných vín, dováží hrozny z jižních částí
Slovenska. Z ekonomického hlediska je to pochopitelné, z hlediska tradice a vinařského charakteru
obcí by bylo velmi příjemné, kdyby se peníz na podporu obnovy místních vinic našly. Podobně jako je
tomu ve 50km východně ležícím Velkopavlovicku, i na na jižních svazích Skalického rajónu jsou dobré
podmínky pro červená vína. Místní Skalický Rubín, si udržuje svoji pověst již mnoho desetiletí. Jedná
se o Frankovku variety Lampart, jež dává na železitých půdách kolem Skalice nádherně sametové
svěží a rubínově zářící červené víno.
TIP NA VÝLET
Stezka je jako stvořená pro jednodenní cyklistickou exkurzi od sklepů vinařů v Skalickém regionu.
Mosty na hraničních přechodech v Hodoníně a Rohatci, již zanedlouho (v roce 2015) doplní lávka pro
cyklisty a pěší, která překlene řeku Moravu mezi obcemi Mikulčice a Kopčany. Obě jsou významným
turistickým cílem, v Mikulčicích jde o archeologické vykopávky Slovanského hradiště a v Kopčanech o
nejstarší dochovanou stavební památku na Slovensku – velkomoravský kostel vs. Margity Antiochijské. Velkou atrakcí bude i postupně se obnovující tereziánský hřebčín vybudovaný manželem Marie
Terezie.

Květen – Trdlofest (Skalica)
Den sotěžných i nesoutěžných ochutnávek trdelníků - tradiční cukroví pečené na dřevěném válečku
na otevřeném ohni a místních vín. Program je doplněn řadou kulturních a hudebních programů a
odehrává se ve františkánské zahradě centru Skalice.
www.trdlofest.creatiﬀ.sk

Červen – Tereziánské dni (Holíč)
Od pátečního večera do sobotní noci je program sestavený historických představení, jarmarku, ochutnávek vína, soutěže ve vaření guláše, jízd kočárem a tradičních prohlídek Holičského zámku. Těmti
dny vrcholí i týdenní řezbářské sympózium, po kterém autoři přenechají svá díla městu.
www.holic.sk

Listopad 11. 11. V 11:00 - Svätomartinské otváranie mladých vín v Skalici.
I na Slovensko pronikla obnovené tradice Svatomartinských vín a tak nejem v každé Moravské obcí,
ale i v Skalici můžete mladá vína ochutnat na Svatého Martina.

TURISTICKÉ CÍLE

Archeopark Mikulčice – Kopčany
Ojedinělé archeologické naleziště s prezentací vykopávek jednoho z nejvýznamnějších středisek Velkomoravské říše, Na moravské straně je to zejména hradisko Valy a přilehlé sídliště. NA Slovenské
straně především kostel sv. Margity Antiochijské, jeden z nejstarších stojících křesťanských chrámů ve
střední Evropě. Památková zóna kolem tohot velkomoravského kostela zahrnuje další památky z doby
vlády knížete Mojmíra v 9. a 10. století. K památkám dále patří budovy a hospodářská zařízení, které
za vlády Marie Terezie vybudoval její manžel František Lotrinský, hájovny, kačení farmy a hřebčíny.
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice

Císařský a královský hřebčín v Kopčanech.
Je unikátním hospodářským objektem z období baroka, tvořící komplex s objektem zámku v Holíči.
Stavba patřila rodu Lotrinských. František Lotrinský ji postavil jako výjezdní rezidenci své manželce,
císařovně Marii Terezii. Stava je již několik let v rekonstrukci a k její revitalizaci přispívají různé kulturní akce pořádané v prostorech zámku. Samotný hřebčín byl založen roku 1736. Ještě v témže roku sem
byly přemístěny chovné koně dovezené ze Saaralbe. Vroce 1765 jej Marie Terezie povýšila na dvorný,
císařský a královský hřebčín. Později jsem byl přesunut chov Kladrubských koní. V doě svého rozkvětu
hospdařil na ploše 400ha až po Hodonín. V současnosti lze v areálu budou Hřebčína navštívit opravdu
skvělé vlastivědné muzeum, se sbírkou dobových předmětů. Podobně iv budově Holičského zámku, je
umístěna sbírka předmětů ze zařízení zámku.
ww.ckz.kopcany.sk/pages/zrebcin.html

Skalická vinná stezka
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