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Obrázek č. 9: Výhled do krajiny z Babího lomu - vzdálenější solitérní 
hrušeň obklopená vlnami a liniemi. Příklad fotografie, na níž nízké 
světlo krajinu vymodeluju a vytvoří dojem plastičnosti. 

Obrázek č. 10: Výhled do krajiny z Babího lomu – krajina posklá-
daná „cikcak“. Příklad fotografie s trochu „širším“ záběrem na tele-
objektiv

5. foto zastávka - Výhledy do krajiny z Babího lomu
Od kapličky pokračujete dále po asfaltové cestě, až přijedete k le-
síku a vyjedete mírný kopec. Při výjezdu z  lesa je po levé straně 
pomník věnovaný partyzánům, kteří zde byli na konci 2. sv. války 
popraveni nacisty. Po komunikaci přijedete až na křižovatku
u Stavěšic a dáte se vpravo, kolem hřbitova nahoru. Nyní vás čeká 
nejnáročnější část, výjezd na kopec Babí lom. Stoupání nejprve 
není tak prudké, řádově 5-6%. Po asi kilometru jízdy přijedete na 
okraj vesnice Strážovice, vyjedete serpentýnu, za kterou je stoupání 
strmější. Nejprudší je samotný závěr, příjezd k hlavní komunika-
ci, silnici I/54. Zde odbočíte vpravo a jedete po silnici směrem na 
Kyjov. Po pravé straně minete bývalý strážovský zámeček, ujedete 
asi kilometr a přijedete na konec Strážovic. Po levé straně silnice se 
nachází restaurace Klub Farmářka, kde si můžete udělat zastávku 
s občerstvením. Vpravo je skvělé výhledové místo do krajiny, kte-
rá se vám otevře jako na dlani. Za opravdu výjimečné viditelnosti, 
hlavně po přechodu studených front, bývají vidět i Alpy – Schnee-
berg, cca 180 km vzdušnou čarou.

Obrázek č. 11: Výhled do krajiny z Babího lomu – kaplička
sv. Barbory

Obrázek č. 12: Výhled do krajiny z Babího lomu – kaplička sv. Bar-
bory zahalena mlžným oparem. Příklad fotografie pořízené ráno po 
východu slunce, kdy kyjovská kotlina byla pod inverzní pokličkou
a nahoře nad Strážovským kopcem panovalo krásné a slunné počasí.

6. foto zastávka - Kaplička sv. Petra a Pavla a kaplička sv. Barbory
K následující foto zastávce a získání dalších krásných fotografií 
Moravského Toskánska nemusíte ujet další kilometry, stačí popojít 
kousek dále, upřít pozornost do krajiny pod vámi a zaměřit svůj fo-
toaparát na dvě kapličky. První, bližší, je kaplička sv. Petra a Pavla, 
která je tak trochu „utopená“ pod vlnou (fotografie č. 10) – zřejmě 
zde v minulosti vedla cesta, která byla v období kolektivizace pře-
orána. Kolem remízků a kapliček se poměrně často pohybují volně 
žijící zvířata – srnky, zajíci, bažanti. Druhá, známější, je kaplička
sv. Barbory (fotografie č. 11). Babí lom, kde se nacházíte, je nej-
vyšším kopcem Moravského Toskánska vůbec. Dá se odtud vyfotit 
a nakomponovat poměrně dost samostatných fotografií. Koncem 
léta a v podzimních měsících se za ranních mlh stává, že díky své 
výšce vyčnívá nad mlžnou pokličku a dole v polích se povalují 
mlhy (fotografie č. 12). Dá se vyšplhat i nad Klub Farmářka, čímž 
se ještě zlepší periferie a výhled do kraje.

Trasa okruhu Moravským Toskánskem a cílová místa na trase.
1. Pohled na jámy u Šardic GPS: 48.9693058N, 17.0521781E
2. Jámy u Šardic GPS: 48.9733200N, 17.0512553E
3. Biopásy GPS: 48.9843333N, 17.0418997E
4. Kaplička u Stavěšic GPS: 48.9880017N, 17.0405803E

5. Variace výhledů do krajiny z Babího lomu GPS: 49.0112436N,
17.0594200E
6. Výhledy z Babího lomu: Kaplička sv. Petra a Pavla a sv. Barbory
GPS: 49.0121972N, 17.0618447E

Jestliže Vás zajímají podrobnější informace o nejfotogeničtějších 
lokalitách Moravského Toskánska, můžete využít aplikaci Fripito. 
Funguje na platformě iOS a Android. Aplikace je ke stažení zdar-
ma, pro aplikaci je mimo dalších vytvořen průvodce Moravským 
Toskánskem, který stojí cca 8-9 dolarů. V rámci různých promo-
akcí bývá občas nabízen i za polovinu ceny. K dispozici je česká
a anglická verze na webu: http://fripito.cz/moravske-toskansko/. 

Co průvodce obsahuje:
     •Asi 50 fotografií Moravského Toskánska;
     •GPS pozice k místům, odkud jsou foceny;
     •Popis cesty, jak se k lokalitám dostanete;
     •Informace o čase a období, kdy je nejlepší fotit;
     •Informace o technice, kterou budete potřebovat;
     •Další fotografie z okolí, zajímavá místa, tipy na další výlety       
          v okolí, GPS pozice atd;
     •Informace o možnostech ubytování, stravování, bankomaty;
     •Informace o místních tradicích, gastronomii, vínu atd.

Texty: Marek Svoboda
Fotografie: Marek Svoboda
www.mestokyjov.cz
www.ickyjov.cz
www.slovacko.cz
Vydalo město Kyjov v roce 2017.

•
Pokud již máte dostatek krásných snímků, můžete vyrazit na cestu 
zpět do Kyjova. Po hlavní silnici sjeďte 500 m a v zatáčce zajeďte 
do lesíka. Vydejte se pravou nezpevněnou cestou lesíkem, která vás 
dovede až na asfaltovou silnici do Sobůlek, zde se napojíte na Ky-
jovskou vinařskou stezku a po ní zpět do Kyjova. 
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ÚVOD
      Krajina podobného rázu jako v okolí města Kyjova, přezdívaná 
též Moravské Toskánsko, se nenachází nikde jinde v Česku. Chara-
kteristická jsou pro ni zvlněná pole, která protínají různé linie, 
remízky a ostrůvky, a zdobí je osamělé kapličky či boží muka. 
Krajina patří do tzv. Kyjovské pahorkatiny.  Kopce nejsou příliš 
vysoké, převýšení se dají zpravidla počítat na desítky metrů a vy-
tváří malebné polní vlny. Je to jeden z nejfotogeničtějších regionů 
nejen v České republice, ale i na světě. Renomovaný časopis Condé 
Nast Traveller ho dokonce zařadil mezi padesát nejkrásnějších míst 
světa. Ve světě se nacházejí pouze tři místa s podobným charakte-
rem krajiny – vedle moravského Slovácka jsou to Toskánsko v Itálii 
a okolí města Palouse v USA. Právě podoba s italským Toskánskem 
dala tomuto kraji přezdívku Moravské Toskánsko.
    Ještě v polovině minulého století přitom krajina Slovácka vypada-
la úplně jinak. Na vlnách byla rozeseta malá i větší pole, jež patřila 
především soukromým zemědělcům. Důkazy jsou dohledatelné 
ve starých vojenských mapách. V padesátých a šedesátých letech 
minulého století došlo vlivem komunistického režimu k procesu 
kolektivizace – přeměně soukromého zemědělství na kolektivní. 
Pomocí pokřivené legislativy, represí, soudů a ekonomického ná-
tlaku se státní orgány snažily sedláky i menší rolníky donutit ke 
vstupu do jednotných zemědělských družstev. Družstva pak menší 
i větší pole postupně přeměnila v jednolité celky.
    Na zvlnění krajiny se významnou měrou podepsala bohatá důlní 
činnost, která zde za komunismu probíhala. Desítky let se už v re-
gionu netěží, po dolech zbyly jen fragmenty. Téměř celá krajina je 
ale silně poddolovaná a štoly se postupně propadají. Tím dochází 
ke zvětšování vln v polích, jejichž strmost je někdy až zarážející. 
Důkaz důlní činnosti lze spatřit na mnoha místech – odkazují na 
ni zelené terčíky s údaji o štolách.
     Moravské Toskánsko je krásné v každém ročním období. Na jaře, 
kdy se vše začne zelenat, rozkvetou keře a stromy v polích. V létě, 
kdy se krajem šíří opojná vůně dozrávajících plodin, hlavně obilí. 
Na podzim se krajina oblékne do barevných šatů, vyraší zelené 
ozimy, objeví se ranní mlhy a inverze. V zimě, když krajinu pokryje 
sníh a spí, lze často pozorovat poměrně velká stáda volně žijících 
zvířat, která se shromažďují a hledají potravu.
    Taky proto se sem hlavně v jarním a podzimním období sjíždějí 
fotografové doslova z celého světa. Fotí, cestují a obdivují místní 
krajinu.

•

NEŽ SE VYDÁTE NA CESTU
Jakou cyklistickou výbavu?
    Ideální je trekingové nebo krosové kolo, trasa je bez problémů 
sjízdná i na horském kole a s trochou opatrnosti i na kole silničním. 
Doporučujeme běžnou výbavu, včetně přilby. Vhodné oblečení, 
případně návleky, vestu z materiálu odolného vůči větru nebo leh-
kou bundu, kterou můžete dát do brašny, batůžku nebo kapsy dresu. 
Jakou foto výbavu s sebou?
    Budete fotit detaily zachycené v krajině. Proto doporučujeme 
fotoaparát s větším přiblížením - zoomem. Buďto tzv. ultrazoom 
nebo v případě zrcadlovky střední teleobjektiv. U zrcadlovek 
s menším čipem bude dostačovat oblíbený rozsah 70-200 mm,
u full frame zrcadlovek přijde vhod delší ohnisko 100-400 mm. 
Hodit se bude také stativ, případně monopod. Udržení fotoapará-
tu na delším ohnisku tak, aby fotka nebyla rozmazaná, může být 
někdy problém, zvlášť když je méně světla. Mnohé fotoaparáty, 
případně samotné objektivy, mají stabilizaci obrazu. Ta je sice 
výborným pomocníkem při udržení delších ohnisek a delších časů 
expozice, ale není všespásná.
Kdy ideálně vyrazit, pokud chcete fotit?
    Optimální čas na focení je ráno po východu slunce a také pak 
pozdě odpoledne nebo navečer před západem slunce. Nejhezčího 
světla totiž dosáhnete, když je slunce nízko nad obzorem. Ve vlnách 
se vytváří stíny, jež vymodelují krajinu krásně plastickou. Také 
barvy jsou teplejší a příjemnější, než když fotíte v poledne. Časově 
se dá fotit přibližně do hodiny a půl po východu slunce a začít je 
vhodné hodinu a půl před západem. Při focení přes den je slunce 
vysoko, chybí stíny a fotky působí ploše. Snad jedině po přechodu 
studené fronty je možné fotit i v průběhu dne, kdy jsou zajímavé 
mraky, stíny, čistý vzduch a kontrasty v polích. Při focení v jarním 
období bývají přidanou hodnotou rozkvetlé keře a stromy v polích. 
Koncem léta a na podzim zase ranní mlhy, které často leží v údolích, 
později na podzim také barevnost stromů, keřů a polí. 
Možnosti občerstvení na trase?
    Na trase nebo kousek od ní je možnost zastávky a občerstvení 
ve Svatobořicích-Mistříně, ve vinařství a penzionu Dufek, kam 
se dá odbočit z cyklostezky Mutěnka. Alternativou v téže obci je 
restaurace v kulturním domě. Na výjezdu ze Strážovic po silnici 
I/54 se nachází restaurace Klub Farmářka. Z parkoviště naproti 
restaurace je navíc krásné výhledové místo.

POPIS TRASY
     Trasa není náročná. Čeká vás jediný výraznější kopec, nazývaný 
Babí lom, známý spíše pod názvem „Stražovják“ - podle vesnice, 
která se na něm nachází. Pokud na něj pojedete ze směru od 
Stavěšic, není stoupání tak fyzicky náročné jako od Kyjova. Až 
na tento úsek se většinou jede po rovině, proto je trasa vhodná
i pro méně zdatné jezdce. Celkem vás čeká asi 23 km a necelých 
300 výškových metrů celkového stoupání.

1. foto zastávka - Pohled na Jámy u Šardic 
Výchozím bodem výletu je Informační centrum města Kyjova, od-
kud se vydáte vpravo na světelnou křižovatku k silnici I/54. Na ní 
zamíříte doleva a hned na další světelné křižovatce u autobusového 
nádraží zabočíte vpravo. Projedete rovně ulicí Jiráskova, přejedete 
železniční přejezd, odbočíte doprava a podle ukazatele směru při-
jedete k cyklostezce Mutěnka. Po ní pojedete až na druhé křížení 
s  asfaltovou cestou ve Svatobořicích (cca po 4 km). Zde sjedete, 
zahnete vpravo (za bývalým vlakovým nádražím) a přijedete na 
hlavní silnici II/422 u kulturního domu. Zahnete vlevo, projedete 
Mistřínem a pokračujete dál po silnici č. 422 směrem na Šardice 
Po cca 2,5 km dorazíte k  autovrakovišti „Rajčatárna“. Zde odbo-
číte z hlavní silnice č. 422 vpravo a vyjedete mírný kopec po úzké 
asfaltové cestě. Ta je určena primárně jako obslužná komunikace 
pro zemědělské účely, zákaz vjezdu automobilů na ní ale neplatí, 
proto je nutné věnovat jízdě zvýšenou pozornost. Přijedete k místu 
uskladnění bioodpadu. Zde je první foto zastávka.

Obrázek č. 1: Asfaltová cesta pro zemědělské účely klikatící se mezi 
vlnami (propadající se štoly po důlní činnosti).

Obrázek č. 2: Jámy (jamy) – zvlněná pole nedaleko Šardic - zelený 
terčík v poli označuje štolu a její parametry

2. foto zastávka - Jámy u Šardic
Popojeďte několik set metrů dále a přijedete na další místo vhodné 
pro focení. Komunikace je zde rozšířená tak, aby se v méně pře-
hledném terénu mohla vyhnout osobní auta. Na mnoha místech 
v poli uvidíte zelené terčíky označující štolu a její parametry.

Obrázek č. 3: Jámy (jamy) – zvlněná pole nedaleko Šardic – strmost 
vln je umocněna propadem štol

Obrázek č. 4: Jámy (jamy) - zvlněná pole nedaleko Šardic, kde se 
znatelně podepsala důlní činnost

Obrázek č. 5: Bio pás

Obrázek č. 6: Bio pás

3. foto zastávka - Bio pásy
Pokračujte dále po komunikaci, asi po 1,5 km přijedete k lokalitě 
pod bio pásy. Bio pás je pruhové travní políčko o šíři většinou 6-12 
metrů, které se zpravidla umisťuje do svažitých terénů. Jaký je vý-
znam bio pásu pro krajinu?
     • Přispívá k pestrosti a rozmanitosti krajiny.
     • Zvyšuje nabídku potravy pro volně žijící zvířata.
     • Slouží jako úkryt pro zvěř.
     • Ze zemědělského hlediska snižuje erozi půdy.
Další bio pásy najdete i na jiných místech v krajině, např. mezi  Šar-
dicemi a Hovorany a také pod Strážovicemi.

4. foto zastávka - Kaplička Neposkvrněného početí Panny Marie
(zvaná Výrubkova) u Stavěšic
Od bio pásů se vydejte dále po cestě, až dorazíte k osamocené 
kapličce. Tato stavba uprostřed polí nedávno prošla rekonstrukcí
a místo bylo rozšířeno o posezení.

Obrázek č. 7: Kaplička Neposkvrněného početí Panny Marie 

Obrázek č. 8: Kaplička Neposkvrněného početí Panny Marie 


