
 TURISTICKÉ VYCHÁZKY
PRO ČLENY I VEŘEJNOST

  28.5.2022- Kolem Moravy – Přírodní rezervace Kanada
Vlakem v 7,53 hod do Uh. Hradiště - ( autobus  do Jarošova v 9,05).

Základní trasa vycházky: Uherské Hradiště – Jarošov – PR Kanada –
Spytihněv – (Babice – Huštěnovice – Staré Město).
Z vlakového  nádraží  k Slováckému  divadlu  a  za  ním  k Moravě  na
cyklostezku.  Po  cyklostezce  č.  5055  kolem  Moravy  do  Jarošova.
Z Jarošova po neznačené cestě stále kolem Moravy k přírodní rezervaci
Kanada  s výskytem  leknínů.  Od  slepých  ramen  Moravy  trasa  dále
pokračuje lesní  cestou k PR Trnovec a za ním volným terénem kolem
stožárů  vysílačů  na  zeleně  značenou  stezku.  Po  ní  až  k mostu  přes
Moravu a Baťův kanál. Po překročení mostu kolem přístaviště do centra
obce Spytihněv a dále na vlakovou zastávku. Délka trasy 10 km.
Delší trasa:     Za mostem přes Moravu a Baťův kanál lze odbočit vlevo na
cyklostezku č 47 a po ní pokračovat kolem Baťova kanálu přes Babice,
a Huštěnovice  k přístavu ve Starém Městě. Délka trasy  je 18 km. 
Volitelná trasa: Z autobusové zastávky Jarošov pivovar k  PR Kanada,
od  ní  do  obce  Kněžpole,  po  neznačených  cestách  vystoupit  do  obce
Mistřice,  za  obcí   vlevo,  sestup  k Javoroveckým rybníkům,  po  zelené
stezce k Anfíku Bukovina, po žluté kolem Popovických rybníků a potoka
Olšovec   na  cyklostezku  Uherskohradišťká,  po  ní  vlevo  k vlakové
zastávce Popovice. Délka trasy 13 km.      

Dopravní spojení: vlak z Uh. Hradiště  13,46; 14,29; 14,41;15,46 hod
                             vlak ze zastávky Spytihněv  10,22; 14,22 hod    

                    vlak ze zastávky Popovice  13,55; 14,38; 15,55 hod

Všechny příznivce turistiky zve  k  účasti 

                                                                                               Ing.Milan Šlahůnek
                                                                                         vedoucí turistického oddílu      
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