
Otrokovice-Baťův kanál  na kole 24. - 28. září 2020 
Účastnilo se: 27 cyklistů 

Vedla: D.Jotovová 

 

Tento zájezd jsme plánovali jako druhý termín zájezdu, který se konal o týden dříve, abychom 

vyhověli velkému zájmu našich členů. Předpokládali jsme , že se bude  opakovat stejný 

program, ale počasí nás donutilo některé dny program změnit. 

První den jsme jeli z Kralic přes Bedihošť, Klenovice a Němčice do Kroměříže a po zastávce 

na oběd jsme po cyklostezce podél Moravy dojeli na ubytování. Počasí bylo krásné, slunečné, 

užili jsme si krásný den. 

 

Další ráno začalo pršet a velmi se ochladilo. Využili jsme toho a jeli místním autobusem do 

Kroměříže. V dešti jsme projeli Podzámeckou zahradu v elektrovozítku, dostalo se nám   

 podrobného  výkladu  o historii parku, stavbách a rybnících a o starých stromech. Park letos 

převzalo arcibiskupství a započalo velké úpravy, které mají vrátit zahradě původní vzhled. 

Někteří si také prohlédli arcibiskupský palác, Květnou zahradu, městský hřbitov s hrobem 

prezidenta Ludvíka Svobody, židovský hřbitov, hotel Octárna s mozaikovými lunetami Maxe 

Švabinského a další památky. Jeden den na Kroměříž nestačí, budeme muset přijet znovu. 

 

Další den byla sobota a od rána pršelo. Jeli jsme naším autobusem do Buchlovic a prohlédli si 

zámek , který byl vystavěn v barokním stylu. Nejvíce nás  nadchnul zámecký park, v němž se 

nachází více než 400 vzácných dřevin. Ve skleníku  bylo možno navštívit výstavu fuchsií. 

Autobusem jsme pokračovali na hrad Buchlov. Je to jeden z nejstarších hradů na Moravě, byl 

založen ve 13.st. Prohlídka se všem velmi líbila, jen těch 200 nebo 300 schodů nám dalo 

zabrat. Odjeli jsme na ubytování a protože už nepršelo, rozhodli se někteří, že pojedou na 

kole. Jeli jsme kolem říčky Dřevnice do Zlína. Cyklostezka byla nádherná, většinou mimo  

silnice a zástavbu. To se změnilo až při příjezdu do centra Zlína, než bychom jezdili mezi 

auty,  otočili jsme se a spěchali domů. Ochladilo se a stmívalo se, ale bezpečně jsme dorazili 

do Otrokovic. 

 

V neděli nám vysvitlo sluníčko, bylo chladno, ale při navlečení 3-4 vrstev oblečení se dalo 

jezdit. Všichni vyrazili  kolem Moravy a Baťova kanálu na Velehrad. Všude bylo hodně lidí, 

také ve skanzenu v Modré byly rodiny s dětmi a cyklisté. Najedli jsme se u stánku s pečenými 

rybami nebo klobáskami a šli se podívat buď do skanzenu nebo do expozice „Živá voda“. Zde 

jsme v podvodním tunelu mohli pozorovat sladkovodní ryby a prohlédnout si interaktivní 

výstavy o životě ve vodě a kolem vody. Ve venkovní expozici jsme si prošli ukázky 

typických moravských biotopů např. lužní les, chřibské prameniště a venkovskou bylinnou 

zahrádku.  

Na kole jsme pokračovali přes Staré město a kolem Moravy a přes Topolnou do Spytihněvi. 

Zase jsme poseděli v restauraci v rekreačním zařízením, kde jsme před léty bydleli. Cestou 

domů jsme ještě zastavili v Napajedlích a prohlédli si exteriéry zámku a jeho krásný park.  

 

V pondělí jsme měli sice naplánovanou trasu na kolech, ale protože pršelo, naložili jsme kola 

na vlek a vydali se na cestu domů. V Litomyšli jsme zastavili a pod vedením Vlastíka a Sylvy 

si prohlédli město a zámek, které jsou na seznamu UNESCO. V klášterní zahradě jsme 

obdivovali sochy Olbrama Zoubka, ve městě potom domy na Smetanově náměstí a Váchalovu 

uličku s domy se  sgrafity, vyobrazujícími postavy z Váchalova Krvavého románu. Po 

vydatném obědě jsme pokračovali  autobusem domů  

Dojmy: krásné ježdění po moravských cyklostezkách. Díky deštivému  počasí jsme také 

poznali mnohé zajímavosti, které by nám na kole unikly. Na jižní Moravě bylo prostě krásně. 


