
INFORMACE PŘED ODJEZDEM K AKCI 

S OVýTem NA SLOVÁCKO 

(24.-28.9.2021)  
 

  ! Nezapomeňte vzít s sebou doklad o očkování ! 
Při příjmu na recepci předložíte občanský průkaz nebo pas a jedno z těchto 
potvrzení: 
 
- potvrzení o dokončeném očkování 
- potvrzení o prodělání nemoci covid 
- potvrzení o negativním antigenním nebo PCR testu 
 
Bez těchto potvrzení vás nemůžeme ubytovat. Je možno zakoupit antigenní test na 
recepci. 
 

- DŮLEŽITÉ: VEZMĚTE S SEBOU TAKÉ ROUŠKY NA ÚSTA A NOS!., 
 

- upřesnění odjezdu: v pátek 24.září 2021 ve 12.15 hodin autobusem ČSAD z 

autobusového nádraží v České Lípě (místenky do autobusu máme zajištěny), resp. 

v 15.20 hodin z Prahy-Hlavního nádraží vlakem "Metropolitan"  
 

- předpokládaný návrat: v úterý 28.září 2021 přímým rychlíkem "Vindobona" z 

Břeclavi do Ústí nad Labem (příjezd v 18.42 hodin) a do Děčína (příjezd v 18.59 

hodin)., po přestupu v Děčíně návrat do České Lípy ve 21.22 hodin na hlavní 

nádraží  

 
 

- program: 
 

1.den - pátek 24.září 2021:  odjezd z České Lípy a z Prahy a cesta přes 

Břeclav (zde přestup) do Hodonína (předpokládaný příjezd v 19.21 hodin)., poté 

ubytování v Hodoníně., nocleh., 

2.den - sobota 25.září 2021: přesun vlakem z Hodonína (odjezd v 8.17 hodin) 

do STRÁŽNICE (možnost prohlídky skanzenu a centru města)., v 11.00 hodin 

nástup v přístavišti poblíž skanzenu na loď po Baťově kanálu a hodinová plavba, 

která nás zavede na ta nejlepší místa Baťova kanálu - viz zde: Vyplouváme ze 

Strážnice směr Vnorovy. Otáčíme se za křížením Baťova kanálu s říčkou 

Veličkou, v nově zrekonstruovaném úseku Baťova kanálu. Pokračujeme 

směr Petrov přes plavební komoru, zámecký park, podél skanzenu a centra 

města do přírodní části kanálu. Tato část je považována za nejkrásnější 

úsek Baťova kanálu. Před Petrovem se točíme a plujeme zpět do přístavu. 

Cestou se dozvíte mnoho zajímavostí z historie i současnosti Baťova kanálu 

a blízkého okolí.   

https://www.bataknalodi.cz/krizeni.html
https://www.bataknalodi.cz/krizeni.html


Odpoledne pěší túra: Strážnice - podél Baťova kanálu - rozcestí Za Moravou - 

podél Moravy - bývalá lodní lanovka - zámek Veselí nad Moravou - Veselí nad 

Moravou nádraží (https://mapy.cz/s/badubujupu, délka: 14,4 km, stoupání: 13 m, 

klesání 0 m)., 

z Veselí nad Moravou vlakem zpět do Hodonína (návrat v 19.51 hodin)., nocleh ve 

stejném ubytovacím zařízení., 

3.den - neděle 26.září 2021: prohlídka HODONÍNA  (Masarykovo muzeum, 

zámek, Masarykovo náměstí s kostelem sv.Vavřince) a pěší túra: Hodonín - 

Rohatec - rozhledna Skalica - techn.památka Baťův kanál/Výklopník - vinné 

sklepy Petrov*Plže - nádraží Petrov u Strážnice (https://mapy.cz/s/galezesefe, 

délka: 19 km, stoupání: 63 m, klesání: 52 m) 

z Petrova u Strážnice vlakem zpět do Hodonína (návrat v 17.51 hodin)., nocleh ve 

stejném ubytovacím zařízení., 

4.den - pondělí 27.září 2021: přejezd autobusem v 8.55 hodin z Hodonína do 

Dolních Bojanovic a poté pěší túra: Dolní Bojanovice - vinné sklepy Nechory - 

rozhledna Na Podluží - Nový Poddvorov - větrný mlýn Starý Poddvorov - 

Mutěnice Sklepní ulice - Mutěnice (https://mapy.cz/s/gatotanuco , délka: 20,6 

km, stoupání: 224 m, klesání: 210 m)., 

možnost návštěvy a posezení ve sklípku v Mutěnicích (podrobnosti níže)., 

předpokládaný návrat autobusem v 18.44 hodin nebo ve 20.44 hodin do Hodonína., 

nocleh ve stejném ubytovacím zařízení.,                   

5.den - úterý 28.září 2021 - státní svátek:  odjezd z Hodonína v 8.15 hodin 

autobusem do Mikulčic., pěší túra: Mikulčice obec - po 

cyklostezce MIKULČICE (možnost návštěvy a prohlídky Slovanského hradiště s 

vyhlídkovou věží) - nádraží Lužice (https://mapy.cz/s/fulokakuvu, délka: 9,4 km, 

stoupání: 19 m, klesání: 12 m)., 

ve 13.17 hodin odjezd vlakem do Břeclavi a odtud ve 14.07 hodin railjetem 

"Vindobona" přímo do Ústí nad Labem a Děčína., návrat do České Lípy ve 21.22 

hodin. 

 
 

V autobusu z České Lípy do Prahy a ve vlacích na dlouhých trasách (Praha-Břeclav 

a Břeclav-Děčín) máme zajištěny místenky. 

Veškerou zde zveřejněnou dopravu a lodní výlet po Baťově kanálu máte 

zahrnuto ve startovném! 

 
 
 

- zavazadla:  

   nejsou sice omezena, ale pozor! Poslední den je musíme nést na zádech 9,4 km... 

 
 

https://mapy.cz/s/badubujupu
https://mapy.cz/s/galezesefe
https://mapy.cz/s/gatotanuco
https://mapy.cz/s/fulokakuvu


- kapesné: 

  vstupy do kulturních a historických památek: 

Strážnice - skanzen: 140.-Kč (senioři nad 60 let: 70.-Kč) 

Hodonín - Masarykovo muzeum: 50.-Kč (senioři: 25.-Kč) 

Mikulčice - Slovanské hradiště: 100.-Kč (důchodci: 60.-Kč) nebo jen vyhlídková 

věž: 40.-Kč (důchodci: 20.-Kč) 

 
 

 
 

- sklípek v Mutěnicích: v případě zájmu je možné posezení ve vinném sklepu v 

Mutěnicích. Degustace vín a malé občerstvení stojí 600.-Kč/os. Nejsem si jistý, 

zda za tuto cenu návštěvu sklípku podniknout chceme, a proto, pokud byste 

sklípek uskutečnit chtěli, dejte mi vědět do 20.9.2021. Pokud ne, tak věřím, že 

prohlídku některého sklípku uskutečníme., 
  

- ubytování: 

   4x ubytování v penzionu ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou 

  

- stravování: 

   není předem zajištěno, ale příležitosti zcela jistě budou (snídaně raději z 

potravinového obchodu)   

  

- zajímavé odkazy na navštívená místa (doporučuji zakoupit nebo v knihovně 

půjčit také tištěné průvodce) 

            omlouvám se, ale pamatujte, že Vás všude odvezu, vše navštívíme, 

            ale profesionální průvodce s námi nejezdí a nejede!: 
 

www.masaryk.info 

www.skanzenstraznice.cz 

www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice-o-muzeu/ 

 
 

- předpověď počasí:  

www.weatheronline.cz/…htm 

 

 

 

https://www.skanzenstraznice.cz/
https://email.seznam.cz/www.skanzenstraznice.cz
https://email.seznam.cz/www.skanzenstraznice.cz
http://www.weatheronline.cz/Cesko/Hodonin.htm


  
 


