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Vedla: D. Jotovová 

 

Oblast kolem Baťova kanálu jsme navštívili již několikrát, byli jsme ve Spytihněvi, Strážnici 

a Holešově. Tentokrát jsme jsme zvolili ubytování v Otrokovicích v Domově mládeže. 

Stravování jsme si zajišťovali sami, kvůli kovidu nám zavřeli i kuchyňku. Ale nevadilo, byli 

jsme na to připraveni. V okolí byly restaurace i obchody, takže nám nic nechybělo. 

 

Ve čtvrtek jsme ráno vyjeli naším autobusem s vlekem směr Hradec Králové . Cestou bylo 

několik zdržení kvůli opravám silnic, ale směrem na Olomouc bylo vše v pořádku a rychle 

jsme se blížili k našemu cíli. Tím byla vesnička Kralice na Hané. Po vyložení kol jsme jeli po 

cyklostezkách nebo silničkách přes vesničky Bedihošť, Čelčice, Klenovice do Němčic. Tam 

jsme si prohlédli zajímavost-Žudr, což je dům s podloubím a třemi vchody. Také krásnou 

radnici a kostel sv. Máří Magdalény. Další zajímavostí je, že zde žila Anna Matoušková, 

krasojezdkyně na kole. Získala 7 zlatých z MS a titul Cyklista století.  

Z Němčic jsme museli jet po silnici I.třídy do Kroměříže, nevedou tudy žádné cyklostezky. 

V Kroměříži byl odpočinek, cukrárna nebo pozdní oběd. Další pokračování bylo po krásné 

cyklostezce kolem Moravy až k našemu ubytování. Večer jsme strávili v blízké restauraci, 

kde dobře vařili a navzdory koronaviru nenosili roušky.  

 

Další den bylo opět krásné počasí, vydali jsme se podle plánu směrem na Velehrad. Po krásné 

cyklostezce kolem Moravy jsme dojeli do Spytihněvi a dali si kávu v rekreačním zařízení, 

v němž jsme bydleli před lety a konstatovali, že se toho zde moc nezměnilo. Od Spytihněvi 

jsme jeli kolem Baťova kanálu do Babic a odbočili na Jalubí. Na konci vesnice vedla stezka 

do polí a hlavně do kopce. Nakonec jsme kola vytlačili na vršek a dolů jsme šli raději pěšky, 

tak byl svah prudký. A to už jsme byli v Modré a pokračovali po silnici na Velehrad. Tam 

jsme se výborně a levně naobědvali a prohlédli si městečko a baziliku. Potom jsme zastavili 

v Modré a navštívil známý archeoskanzen s ukázkami domů z 8.-9.st. Dále potom vedla 

krásná cyklostezka do Starého Města a další podle Baťova kanálu a Moravy nás dovedla do 

Otrokovic. Večer jsme poseděli venku u restaurace, sice bylo chladno, ale nechtěli jsme sedět 

v přeplněné hospodě. 

 

V sobotu jsme ráno naložili kola a autobus nás odvezl do Luhačovic. Po prohlídce lázní a 

Jurkovičových staveb vyrazila větší skupina přes kopce a jela přes Loučku do Vizovic a přes 

Zlín cyklostezkou kolem Dřevnice do Otrokovic. Menší skupinka zvolila pohodlnější trasu do 

Uherského Brodu a Uherského Hradiště a podél kanálu do Babic. Tam se dalo sedět u 

kolařského bufetu a pozorovat spousty cyklistů. Večer jsme se dozvěděli, že dvě účastnice 

byly ve Zlíně, kde využili Dnů zlínského kraje a navštívily Baťův mrakodrap a svezly se i 

Baťovým výtahem. 

 

Další den byla neděle a my jsme využili krásného počasí a jeli kolem Moravy do Kroměříže 

na kávičku a potom po překvapivě pěkných cyklostezkách přes Hulín do Holešova. Tam jsme 

si prohlédli nádherný park s vodními plochami a nádvoří zámku. V zámecké restauraci neměli 

nic k jídlu, ale doporučili nám restauraci v podzámčí. Po dobrém jídle a odpočinku jsme 

projeli město a odbočili k letišti. Po silničkách jsme jeli do Tlumačova, kde v hřebčinci 

probíhaly závody ve voltiži. A to už bylo jen pár kilometrů k našemu ubytování. 

 

V pondělí se přiblížil závěr naší cesty.  Po předání pokojů a naložení zavazadel jsme jeli na 

kole opět do Kroměříže a odtud stále po Moravské cyklostezce do Chropyně a Tovačova. 

Tam jsme poobědvali v pěkné kolařské restauraci, někteří si prohlédli tovačovský zámek 

s jeho vysokou věží. Přes tovačovské rybníky jsme jeli do Dubu nad Moravou, naložili kola a 

vydali se na cestu domů. Měli jsme štěstí, nikde nebyly problémy, takže jsme v podvečer 

dorazili do Jablonce. Přijeli  jsme plni dojmů z krásné krajiny, nádherného počasí, 

historických památek a příjemných Moraváků.  


