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Královské město Uherský Brod
Mesto Uherský Brod, jedno z najstarších sídel juhovýchodnej 
Moravy kde prežil svoje detstvo „učiteľ národov“ Ján Amos 
Komenský, sa nachádza v prihraničnej oblasti moravsko-slo-
venského pomedzia, v podhorí najvyššej hory Bielych Karpát, 
Javoriny. Počiatky osídlenia Uherského Brodu siahajú do 10. 
storočia. Významným medzníkom v histórii je 29. október 
1272, kedy český kráľ Přemysl Otakar II. povýšil Brod na  mesto 
kráľovské.
Dnes je Uherský Brod mestom so sedemnásť tisíc obyvateľmi, 
ktoré plní úlohu hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho 
centra oblasti Uherskobrodska. Je to miesto s nezameniteľnou 
atmosférou, kde sa spája dávna história s modernou tvárou 
mesta.
Živým svedectvom bohatej histórie Uherského Brodu je rad 
vzácnych pamiatkových objektov, ktoré môžete spoznať pro-

stredníctvom náučného chodníka mestskou pamiatkovou zó-
nou. Na trase je umiestených päť zvukových sprievodcov. Vďaka 
bezbariérovosti celej trasy a klávesom na zvukových sprievod-
coch opatrených Braillovým písmom sú informácie dostupné 
i handicapovaným návštevníkom. Všetky pamiatky chodníka sú 
označené tabuľkami s popisom v troch jazykových mutáciách 
(ČJ, AJ, NJ).
Prostredníctvom náučného chodníka tak môžete spoznať do-
minikánsky kostol a  kláštor Nanebovzatia Panny Márie, jednu 
z najstarších architektonických pamiatok, ktorej prehliadku 
ponúka Mestské informačné centrum, farský kostol Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie, Múzeum J. A. Komenského, 
Chrám Majstra Jana Husa pochádzajúci zo 14. storočia, mest-
skú radnicu, Panský dom, bronzový obelisk Via Lucis, židov-
ský cintorín, pozostatky mestského opevnenia z 13. storočia 
a mnoho ďalších.
Nevšedným zážitkom bude návšteva tunajšej hvezdárne, kto-
rá organizuje odborné prednášky, večerné pozorovania oblohy 
a iné, ďalej pivovaru Uherský Brod, kde objavíte tajomstvo vý-
roby zlatého moku alebo návšteva Japonskej záhrady priateľ-
stva, ktorá je pripomienkou družobných vzťahov s japonským 
mestom Tsukiyono. Návštevu mesta potom môžete zakončiť 
v modernom aquaparku Delfín, ktorý je ideálnym miestom pre 
športové vyžitie, zábavu a relaxáciu. 
Uherský Brod je tiež ideálnym miestom pre neobyčajné kultúr-
ne zážitky. Stačí si len vybrať z ich bohatej ponuky.

Magyarrév, a királyi város
Magyarbród, Dél-Morvaország egyik legrégibb települése 
a szlovák–morva határ közelében, a Fehér- Kárpátok lábánál 
fekszik. Itt élte le gyerekkorát Jan Amos Komenský, a „népek 
tanítója”. A település benépesedése a 10. századra vezethető 

A Fehér Kárpátoktól a Dunáig 
két keréken

Na bicykli 
od Bielych Karpát po Dunaj

Na kole 
od Bílých Karpat po Dunaj

CZ

SK

AT

Královské město Uherský Brod
Město Uherský Brod, jedno z nejstarších sídel jihovýchodní Mo-
ravy kde prožil své dětství „učitel národů“ Jan Amos Komenský, 
se nachází v příhraniční oblasti moravsko-slovenského pomezí, 
v podhůří nejvyšší hory Bílých Karpat, Javořiny. Počátky osíd-
lení Uherského Brodu sahají do 10. století. Významným mezní-
kem v historii je 29. říjen 1272, kdy český král Přemysl Otakar 
II. povýšil Brod na  město královské.
Dnes je Uherský Brod městem se sedmnácti tisíci obyvateli, kte-
ré plní úlohu hospodářského, společenského a kulturního cen-
tra oblasti Uherskobrodska. Je to místo s nezaměnitelnou at-
mosférou, kde se snoubí dávná historie s moderní tváří města.
Živým svědectvím bohaté historie Uherského Brodu je řada 
vzácných památkových objektů, které můžete poznat prostřed-
nictvím naučné Stezky městskou památkovou zónou. Na trase 
je umístěno pět zvukových průvodců. Díky bezbariérovosti celé 
trasy a tlačítkům na zvukových průvodcích opatřených braillo-
vým písmem jsou informace dostupné i handicapovaným ná-
vštěvníkům. Všechny památky stezky jsou označeny tabulkami 
s popisem ve třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ).
Prostřednictvím stezky tak můžete poznat dominikánský kostel 
a  klášter Nanebevzetí Panny Marie, jednu z nejstarších archi-
tektonických památek, jejíž prohlídku nabízí Městské informač-
ní centrum, farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, 
Muzeum J. A. Komenského, Chrám Mistra Jana Husa pocházejí-
cí ze 14. století, městskou radnici, Panský dům, bronzový obe-
lisk Via Lucis, židovský hřbitov, pozůstatky městského opevně-
ní ze 13. století a mnoho dalšího.
Nevšedním zážitkem bude návštěva zdejší hvězdárny, která 
organizuje odborné přednášky, večerní pozorování oblohy aj., 
Pivovaru Uherský Brod, kde objevíte tajemství výroby zlatavé-
ho moku nebo návštěva Japonské zahrady přátelství, jež je při-
pomínkou družebních vztahů s japonským městem Tsukiyono. 
Návštěvu města pak můžete zakončit v moderním aquaparku 
Delfín, který je ideálním místem pro sportovní vyžití, zábavu 
a relaxaci. 
Uherský Brod je také ideálním místem pro neobyčejné kulturní 
zážitky. Stačí si jen vybrat z jeho bohaté nabídky. 

vissza. Jelentős mérföldkő történelmében 1272. október 29-e, 
amikor a Přemysl-házi II. Ottokár cseh király királyi város rang-
jára emeli. Napjainkban Magyarbródnak tizenhétezer lakosa 
van, és jelentős gazdasági, szociális és kulturális szerepet tölt 
be. Élő bizonyítéka Magyarbród gazdag történelmének a sok 
nevezetes műemlék, amelyeket a város műemlékövezetében ta-
lálható tanösvényt végigjárva tekinthetünk meg. Az ösvényen 
öt hangos útikalauz van elhelyezve, amelyek Braille-írásos bil-
lentyűzettel is el vannak látva. A teljes útvonal akadálymen-
tes, ennek köszönhetően a mozgássérült látogatók számára is 
megközelíthető. Az útvonalon az összes emlékművet magya-
rázó táblával jelölték meg, amelyeken az információkat három 
nyelven (cseh, angol, német) tüntették fel. 
A tanösvényen végighaladva láthatjuk a domonkos templo-
mot és a Szűz Mária-kolostort, továbbá a Szeplőtelen fogan-
tatás plébániatemplomot, a J. A. Komenský Múzeumot, a 14. 
századból származó Jan Hus-templomot, a városházát, a Via 
Lucis bronzobeliszket, a zsidó temetőt, a 13. századból szár-
mazó városi erődítmény maradványait és még sok minden 
mást. Egyedülálló élmény a helyi csillagvizsgáló megtekintése, 
amely szakmai előadásokat is szervez, és lehetőséget nyújt az 
éjszakai égbolt megfigyelésére is. Nem szabad kihagyni a helyi 
sörfőzdét sem, ahol bevezetik a látogatókat a folyékony arany 
előállításának titkaiba, vagy a Japán Barátság Kert megtekin-
tését, amely a  Tsukiyono japán várossal kötött testvérvárosi 
kapcsolatra emlékeztet. A városnézést a modern Delfín akva-
parkban lehet befejezni, amely ideális hely a sportra, szórako-
zásra és a kikapcsolódásra.
Magyarbród megtekintése különleges kulturális élményt nyújt 
minden ide látogatónak, elég csak választani a széles körű kí-
nálatából.

Mesto Šamorín
Obec bola pomenovaná podľa kostola postaveného na slávu 
a počesť Panny Márie (dnešný reformovaný kostol). Prvá pí-
somná spomienka mesta z roku 1285 ho spomína pod názvom 
Villa Sanctae Mariae. V roku 1383 ho spomínajú písomnosti ako 
Samaria. Súčasné pomenovanie mesta v slovenčine je Šamorín, 
po maďarsky Somorja, nemecky Sommerein, latinsky Samaria, 
Oppidum Sanctae Mariae. V erbe mesta je znázornená Madona 
s dieťaťom.
Významným dátumom v histórii mesta je rok 1405, kedy mestu 
uhorský kráľ Žigmund daroval štatút slobodného kráľovského 
mesta. Šamorín bol oslobodený od platenia mýta a teda mal tie 
isté výsady aké mala vtedy aj Bratislava. V roku 1411 dostalo 
právo aj na usporiadanie jarmočných trhov. Sľubný vývoj mesta 
zastavil v 2. polovici 16. storočia turecký vpád a nebezpečen-
stvo ďalších nájazdov. V roku 1580 bol začlenený do hradného 
panstva dnešnej Bratislavy, Šamorín stratil svoje postavenie 
a stal sa zemepanským mestečkom. Od 16. storočia sa založili 
prvé cechy na území mesta. V roku 1683 ho vyplienili Turci. 
Od 17. storočia sa stal hospodárskym a obchodným stredis-
kom západnej časti Žitného ostrova. V 18. storočí tu fungoval 
pivovar a 13 lodných mlynov. Počas l. svetovej vojny tu bol 
zajatecký tábor ruských a talianskych vojakov. Po 1. svetovej 
vojne Šamorín s prevažnou väčšinou obyvateľstva maďarskej 
národnosti (viac ako 90%) sa ocitol na území novovzniknutej 
Československej republiky. Vývoj mesta sa však nezastavil ani 
medzi dvoma svetovými vojnami. Za vedenia miestneho učiteľa 
a muzeológa Antala Khína v roku 1929 otvorilo svoje brány Žit-
noostrovské múzeum s významným osvetovým poslaním. V ro-
koch 1920 – 1930 vychádzali v meste dva týždenníky: Horný 
Žitný ostrov a Šamorín a okolie. V roku 1938 bolo mesto znova 
pričlenené k Maďarsku. Popri katolíckej, reformovanej a evan-

jelickej cirkevnej obci v meste žil aj významný počet obyvateľov 
židovského vierovyznania, ktorých osud nabral tragický koniec 
v roku 1944 po okupácií Maďarska nemeckými vojskami. Po 2. 
svetovej vojne sa mesto znova pričlenilo Československu. Do 
roku l960 bolo mesto okresným sídlom. Mesto však svoje okres-
né postavenie stratilo a dnes patrí do obvodu Dunajská Streda, 
ktorý je súčasťou Trnavského samosprávneho kraja. Počet jeho 
obyvateľov presahuje 12 tisíc. Súčasné národnostné zloženie 
obyvateľov mesta – podľa sčítania ľudu z roku 2011 – je 57% 
maďarskej, 34%  slovenskej národnosti. 
Mesto ponúka pre svojich návštevníkov veľa možností na od-
dych, šport alebo spoznávanie. Na území mesta sa nachádza 
sedem významných kultúrnych pamiatok: reformovaný kostol 
z 13. storočia, katolícky kostol s paulínskym kláštorom (Ko-
runa), evanjelický kostol, synagóga alebo ako ho v umeleckých 
kruhoch poznajú AT HOME gallery, mestská radnica a román-
sky kostol v Šámote. Ďalšie zaujímavosti mesta: Korunovačný 
obelisk Panny Márie na Hlavnom námestí, socha Svätého Šte-
fana pred kultúrnym domom, mestský lesopark Pomlé s 80-roč-
ným dreveným prístreškom a obnovenou budovou amfiteátra, 
kaplnka v Mliečne a na Hlavnej ulici, židovský cintorín v Mliečne 
alebo kaštieľ v mestskej časti Kráľovianky.

Somorja
Nevét a Szűz Mária tiszteletére emelt templomról kapta (ez a mai 
református templom).  Az első hiteles írásos emlék a városról 
1285-ből származik, ebben „Villa Sanctae Mariae” néven szere-
pel, 1383-ban  „Samaria” néven említik a korabeli források. Mai 
neve Somorja, szlovákul Šamorín; németül Sommerein, latinul 
Samaria, Oppidum Sanctae Mariae. Szűz Mária szimbolikája gyak-
ran jelenik meg Somorja jelképein: a város címerén, zászlóján, 
valamint az 1405-ből fennmaradt pecsétjén is az ő alakja látható.
Somorját 1287-ben Károly pozsonyi várispán kapta adomány-
ként. 1405-ben szabad királyi városi jogokat és vámmentességi 
szabadalmat kapott Zsigmond királytól. Ekkor ugyanazokkal a jo-
gokkal rendelkezett, mint a korabeli Pozsony. 1411-ben vásártar-
tási jogot is kapott. Somorja ígéretes fejlődésének a török hódí-
tás vetett véget a 16. század második felében. A várost 1580-ban 
a pozsonyi várispánsághoz csatolták. 1683-ban felégette a török. 
A város területén a 16. századtól kezdve egymás után alakultak 
meg a céhek. A 17. századtól a pozsonyi uradalom egyik köz-
pontja, a Csallóköz nyugati részének gazdasági és kereskedel-
mi központja. A 18. században sörfőzde és 13 malom működött 
a településen. Az első világháború idején Somorján hadifogoly-
tábort létesítettek, amelyben főként orosz és olasz hadifoglyok 
raboskodtak, ennek emlékét ma is őrzi egy a temetőben találha-
tó emlékmű. A háború befejezése után Somorját jelentős magyar 
többségével (több mint 90%) a határ elszakította Magyarország-
tól. A város fejlődése azonban a két világháború között sem állt 

Město Šamorín
Obec byla pojmenovaná podle kostela postaveného na slávu 
a počest Panny Marie (dnešní reformovaný kostel). První pí-
semná zmínka města pochází z roku 1285, kdy je město vzpo-
mínáno pod názvem Villa Sanctae Mariae. V roce 1383 je vzpo-
mínáno v písemnostech jako Samaria. Současný název města ve 
slovenštině je Šamorín a maďarsky Somorja, německy Somme-
rein, latinsky Samaria, Oppidum sanctae Mariae. V erbu města 
je vyobrazená Madona s dítětem.
Významným datumem v historii města je rok 1405, kdy městu 
uherský král Žigmund daroval statut svobodného královského 
města. Šamorín byl osvobozený od placení mýta a měl tedy ty 
samé výsady jaké tehdy měla i Bratislava. Slibný vývoj města 
zastavil v 2. polovině 16. století turecký vpát a nebezpečí dal-
ších nájezdů. Od 16. století se zakládají první cechy na území 
města. V roce 1683 město vyplenili Turci.
Od 17. storočia sa stal hospodárskym a obchodným strediskom 
západnej časti Žitného ostrova. V 18. storočí tu fungoval pivo-
var a 13 lodných mlynov. Počas l. svetovej vojny tu bol zajatecký 
tábor ruských a talianskych vojakov. Po 1. svetovej vojne Šamo-
rín s prevažnou väčšinou obyvateľstva maďarskej národnosti 
(viac ako 90%) sa ocitol na území novovzniknutej Českosloven-
skej republiky. Vývoj mesta sa však nezastavil ani medzi dvoma 
svetovými vojnami. Za vedenia miestneho učiteľa a muzeológa 
Antala Khína v roku 1929 otvorilo svoje brány Žitnoostrovské 
múzeum s významným osvetovým poslaním. V roku 1938 bolo 
mesto znova pričlenené k Maďarsku. Popri katolíckej, reformo-
vanej a evanjelickej cirkevnej obci v meste žil aj významný po-
čet obyvateľov židovského vierovyznania, ktorých osud nabral 
tragický koniec v roku 1944 po okupácií Maďarska nemeckými 
vojskami. Po 2. svetovej vojne sa mesto znova pričlenilo Čes-
koslovensku. Do roku l960 bolo mesto okresným sídlom. Mesto 
však svoje okresné postavenie stratilo a dnes patrí do obvodu 
Dunajská Streda, ktorý je súčasťou Trnavského samosprávneho 
kraja. Počet jeho obyvateľov presahuje 12 tisíc. Súčasné národ-
nostné zloženie obyvateľov mesta – podľa sčítania ľudu z roku 
2011 – je 57% maďarskej, 34%  slovenskej národnosti.
Mesto ponúka pre svojich návštevníkov veľa možností na od-
dych, šport alebo spoznávanie. Na území mesta sa nachádza 
sedem významných kultúrnych pamiatok: reformovaný kostol 
z 13. storočia, katolícky kostol s paulínskym kláštorom (Ko-
runa), evanjelický kostol, synagóga alebo ako ho v umeleckých 
kruhoch poznajú AT HOME gallery, mestská radnica a román-
sky kostol v Šámote. Ďalšie zaujímavosti mesta: Korunovačný 
obelisk Panny Márie na Hlavnom námestí, socha Svätého Šte-
fana pred kultúrnym domom, mestský lesopark Pomlé s 80-roč-
ným dreveným prístreškom a obnovenou budovou amfiteátra, 
kaplnka v Mliečne a na Hlavnej ulici, židovský cintorín v Mliečne 
alebo kaštieľ v mestskej časti Kráľovianky.

meg. Khín Antal helyi tanár és néprajzkutató vezetésével 1929-
ben megnyílt a Csallóközi Múzeum. Az 1920–1930-as évektől 
kezdve a városban két hetilap jelent meg: a Felső-Csallóköz, va-
lamint az 1991-től újra megjelenő Somorja és Vidéke. 1938-ban 
Somorját újra Magyarországhoz csatolták, majd a 2. világháború 
után visszakerült Csehszlovákiához. Somorján a katolikus, refor-
mátus és evangélikus vallási közösségek mellett jelentős számú 
zsidó lakosság is élt, amelynek tragikus sorsát a 2. világháború 
alatt az 1944-es deportálás végleg megpecsételte. 
Somorja 1960-ig járási székhely volt. Ezt a szerepét elveszítve 
ma közigazgatásilag a Dunaszerdahelyi járáshoz és Nagyszom-
bat megyéhez tartozik. Lakosainak száma meghaladja a 12 
ezret. Nemzetiségi összetétele a 2011-es népszámlálás adatai 
szerint: 57%-a magyar, 34%-a szlovák.
Somorja nagyon sok lehetőséget kínál látogatói számára 
a sport, pihenés vagy az  ismeretszerzés területén. A városban 
hét jelentős műemlék található: a 13. században épült román 
stílusú református templom, a barokk stílusú római katoli-
kus templom és a hozzá tartozó paulánus kolostor (Korona), 
az evangélikus templom, a zsinagóga, a városháza épülete és 
a sámoti román stílusú kápolna, amely szintén a 13. századból 
származik. További látványosságok: a Szűz Mária mennybevite-
le szoborcsoport, Szent István szobra, a Pomlé városi parkerdő, 
benne a nyolcvanéves faszerkezetes táncház és a 2010-ben fel-
újított amfiteátrum, a Fő utcai és a tejfalui kápolna, a tejfalui 
zsidó temető és a királyfiai vadászkastély.

Cyklotrasa Uherský Brod – Šamorín 2013
Délka trasy: 250 km
Časová náročnosť trasy: 3-4 dny
Královské město Uherský Brod, místo, kde prožil své dětství J. A. 
Komenský. Historické jádro poznáte prostřednictvím naučné Stezky 
městskou památkovou zónou, která vás seznámí s hlavními pamě-
tihodnostmi města. Navštivte Muzeum J. A. Komenského, komen-
tovanou prohlídku dominikánského kostela nebo židovský hřbitov. 
Nezapomenutelným zážitkem bude také návštěva zdejší hvězdár-
ny nebo Pivovaru Uherský Brod. Místo pro odpočinek pak nabízí 
moderní aquapark Delfín. Z Uherského Brodu jsme po vedlejších 
cestách (křížem přes E50) jeli cyklistickou trasou až do Uherského 
Hradiště. Ve městě jsou velmi dobře označené cyklostezky, které 
pokračují podél Baťova kanálu směrem do Veselí nad Moravou.
Nenechte si ujít návštěvu leteckého muzea v Kunovicích, a nebo 
možnost vykoupat se v jezerech Ostrožské Nové Vsi. Tato cyklotrasa 
nás vedla mimo hlavní cesty až do Veselí nad Moravou, odkud jsme 
se napojili na cestu podél kanálu až do Strážnice. Dále jsme měli 
dvě možnosti: buď se vrátit na cestu po břehu řeky Moravy, a nebo 
přes vesnice, kde je menší provoz, až jsme projeli přes Sudoměřice 
do Skalice.Po 70 km jsme vyměnili sedadlo kola za pohodlnou židli 
a zastavili se ve Skalici na dobrou ochutnávku vín (z nichž doporu-
čujeme Frankovku modrou) a na známý trdelník. Možnost ubytová-
ní jsme našli 6 km od města ve Zlatnícké Dolině.
Cesta ze Skalice vede zpět po cyklostezce podél řeky Moravy u ryb-
ničních jezer. Pokud se dostaneme do správného tempa, můžeme 
přijet až na Děvín. Terén je rovný, místa na odpočinek zde nejsou, 
takže pokud se chceme osvěžit, musíme sjet z cyklostezky do někte-
ré z vesnic či městeček, například Holíč, Kopčany, Brodské, Kúty. 
V každém případě se oplatí prohlédnout si úsek společné hranice 
Rakouska, Čech a Slovenska, kde se stéká řeka Dyje s Moravou. Zde 
se lze napojit na cyklostezku, trasu, po níž vedla linie Železné opony.
Na zmíněné cyklotrase směrem na Děvín se oplatí odbočit smě-
rem do rakouského Schlosshofu přes nový most pro cyklisty. 
V Schlosshofe je krásný a impozantní kostel Marie Terezie. Odtud 
je už jenom pár kilometrů Děvín, odkud vede cyklotrasa přes Bra-
tislavu – Vlčí Hrdlo až do Šamorína. Tato cyklotrasa dále vede až 
k vodnímu dílu Gabčíkovo.

Cyklotúra Uherský Brod – Šamorín 2013
Dĺžka trasy: 250 km 
Časová náročnosť trasy: 3-4 dni
Z Uherského Brodu cez vedľajšie cesty, krížom cez E50 sme išli cyklis-
tickou cestou až do Uherského Hradišťa. V meste sú veľmi dobre ozna-
čené cyklistické cesty, ktoré pokračujú popri Baťovom kanály smerom 
do Veselý nad Moravou. Nenechajte si ujsť návštevu leteckého múzea 
v Kunoviciach alebo okúpať sa v jazerách Ostrožskej Novej Vsi. Táto cyk-
lodráha nás viedla mimo rušných ciest až do Veselý nad Moravou, odkiaľ 
sme sa napojili na cestu popri kanály až do Strážnic. Ďalej sme mali dve 
možnosti: buď sa vrátiť na cestu popri rieke Morava, alebo cez dediny, 
kde je menšia premávka, až sme prešli cez Sudomerice do Skalice. Tam 
sme vymenili sedadlo bicykla za pohodlnú stoličku, a zastavili sme sa 
v jednej z mnohých vinární na ochutnávku vín. Odporúčame Frankovku 
modrú a samozrejme, stojí zato ochutnať aj známy skalický trdelník. 
Možnosť ubytovania sme našli 6 km od mesta v Zlatníckej Doline. 

Cesta zo Skalice vedie naspäť na cyklistickú cestu popri rieke Mora-
va pri rybničných jazerách. Ak sa dostaneme do správneho tempa 
bicyklovania, môžeme prísť až na Devín. Terén je rovný, miesta na 
oddych nie sú, takže keď sa chceme osviežiť, musíme zísť z cyk-
lodráhy do nejakej dedinky alebo mestečka, napríklad Holíč, Kop-
čany, Brodské, Kúty. V každom prípade sa oplatí pozrieť si spojné 
miesto hraníc Rakúska, Čiech a Slovenska, kde sa stretávajú rieky 
Dyje a Morava. Tu sa dá napojiť na cyklistickú cestu, kde sa tiahla 
línia Železnej opony.
Cez spomínanú cyklotrasu smerom na Devín sa oplatí odbočiť sme-
rom do rakúskeho Schlosshofu a prejsť cez nový most pre cyklistov. 
V Schlosshofe je krásny a impozantný kaštieľ Márie Terézie. Odtiaľ 
je už len pár kilometrov Devín, odkiaľ vedie cyklotrasa cez Brati-
slavu – Vlčie Hrdlo až do Šamorína. Táto cyklotrasa ďalej vedie až 
k vodnému dielu Gabčíkovo.

Uherský Brod (Magyarrév) – Somorja kerékpártúra 2013
A kerékpárút hossza a városnézésekkel együtt kb. 250 km 
A túra ajánlott időtartama 3-4 nap
Uherský Brodból mellékutakon indulunk Uherské Hradište felé, 
keresztezve az E50-es utat. A másik oldalon megtaláljuk a kerék-
párutat, amely földutakon vezet Uherské Hradišteba.
A városon keresztül jól kijelölt kerékpárút vezet, amely a Baťa-csa-
torna mellett folytatódik Veselý nad Moravou felé. Útközben érde-
mes kitérőt tenni a kunovicei repülőgép-múzeumba, vagy fürödni 
az Ostrožská Nová Ves melletti tavakban.
A kerékpárút továbbra is kerüli a forgalmas utakat, és a csatorna 
mellett vezet be minket Veselý nad Moravouba, majd a városkán 
keresztül újra a kanális mellett egészen Strážnicéig jutunk. Itt 
lehetőség nyílik visszapedálozni a Morva folyót követő útra, vagy 
pedig gyér forgalmú közutakon eljuthatunk, Sudomericén keresz-
tül, Skalicába (Szakolca).
Eddig 70 km van mögöttünk, és talán a bringanyerget érdemes fel-
cserélni egy kényelmesebb székre, hogy megkóstolhassuk a szakolcai 
kékfrankost, esetleg a kürtős kalácsot is. Szálláslehetőséget 6 km-re 
a várostól, a Zlatnícká dolinában (Aranyműves-völgy) találunk. 
Az út Szakolcáról a halastavak mellett visszavezet a Morva-parti 
kerékpárútra, ahol a töltésen, ha nagyon belejövünk, akár Dévé-
nyig kerekezhetünk.
Ettől a ponttól nehéz alkalmas szálláshelyet találni. Mindent meg-
old, ha sátrat viszünk magunkkal, és kempingezünk a csodálatos 
természetben. 
A terep egyenes, pihenőhelyek nincsenek, amennyiben frissítőre 
van szükség, el kell hagynunk a kerékpárutat, és be kell térni va-
lamelyik faluba vagy városkába (Holič, Kopčany, Brodské, Kúty).
Mindenképpen megéri a rövid kitérőt az osztrák–cseh–szlovák 
hármas határ, ahol a Dyje folyó találkozik a Morvával.
Itt csatlakozunk a régi vasfüggöny vonalát követő kerékpárútra, és 
irány Dévény. Közben érdemes egy rövid kitérőt tenni az új kerék-
páros hídon (Most slobody) át az ausztriai Schlosshofba. Az ottani 
Mária Terézia-kastély valóban impozáns. Innen már igazán csak né-
hány kilométer Dévény, ahol a Duna-parton kitűnő bicikliúton, vé-
gig Pozsonyon, a Farkastorokban csatlakozunk a bősi erőmű felvíz-
csatornája melletti bringaútra, amely a célunkig, Somorjáig vezet.




