11 • Výklopník Sudoměřice
Technická památka Výklopník Sudoměřice je ojedinělá stavba z roku 1939, která sloužila k překládání lignitového uhlí z vagonů na konci ratíškovické důlní dráhy
do lodí. Ty se plavily po Baťově kanále do Otrokovické
elektrárny. Dnes Výklopník slouží i jako vyhlídková věž.
Velkou výhodou je sousedství s přístavištěm na Baťově kanálu, kde je možno si zapůjčit loď či hausbót.
V průběhu celé sezóny zde probíhají různé zábavní večery, country a grilování, zkrátka vše co k létu patří.

12 • Vyhlídka na Holém vrchu Radějov
Vyhlídka na Holém vrchu u Radějova stojí v nadmořské výšce 388 metrů. Byla vybudována na jaře
roku 2015 v rámci obnovy Oskorušové stezky – Okruh
Radějov – a je její součástí. Rozhledna je vysoká 6 m,
přístupná je celoročně pěšky nebo na kole. Vstup je
zdarma na vlastní nebezpečí (výstup po žebříku). Rozhledna poskytuje výhled na okolní obce, na Pálavu,
Ždánický les, Chřiby, na hrad Buchlov, Vizovické vrchy,
poutní místo Svatý Antoníček u Blatnice a Bílé Karpaty.

13 • Rozhledna Radošov
Rozhledna Radošov byla otevřena v roce 2014. Patnáct
metrů vysoká dřevěná stavba má ocelové schodiště.
Nachází se v nadmořské výšce 242 metrů v „trojúhelníku“ mezi Veselím nad Moravou, Blatnicí pod Svatým
Antonínkem a Kozojídkami. Vzhledem k tomu, že
je umístěná mezi vinohrady, připomíná její tvar číši
na víno. Z rozhledny jsou
vidět Bílé Karpaty s jejich dominantou – Velkou
Javořinou, Chřiby i s vesničkami ležícími v jejich
podhůří a také Strážovský
kopec za Kyjovem. Za dobré viditelnosti lze pozorovat Pálavu, za obzvlášť
příznivých podmínek i část
Hostýnských a Vizovických
vrchů. Rozhledna je celoročně volně přístupná.
14 • Větrný mlýn Kuželov
Větrný mlýn v Kuželově se nachází na nezalesněném
hřbetu Bílých Karpat jihovýchodně nad obcí Kuželov a jihozápadně od Velké nad Veličkou. Je jedním z mála dodnes zachovalých větrných mlýnů tzv. holandského typu.
Pochází z r. 1842 a svému účelu sloužil více než sto let.
Po rekonstrukci byl znovu uveden do provozuschopného
stavu, ovšem již
jen jako muzejní
exponát. Každoročně v červenci
se v prostorách
památky konají
některé z pořadů
tradičních „Horňáckých slavností“. Otevřeno duben – říjen, vstup
zpoplatněn.

15 • Rozhledna Drahy u Javorníku
Rozhledna Drahy u Javorníku, zpřístupněna od r. 2010,
se nachází v krásném prostředí
Bílých Karpat u obce Javorník.
Je téměř 20 metrů vysoká a její
základy jsou v nadmořské výšce 360 m. Vyhlídková plošina
se nachází ve výšce 19 metrů,
což představuje 106 schodů.
Rozhledna je volně přístupná
a stojí přímo při silnici vedoucí
z Velké nad Veličkou směrem
na státní hranici se Slovenskem, poblíž odbočky do obce
Javorník nad Veličkou.
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1 • Radnice v Hodoníně
Budova radnice na Masarykově náměstí v Hodoníně
byla postavena podle návrhu vídeňského architekta Ernsta von Gotthilfa v letech 1902 – 1904 ve stylu norimberské secese. Součástí radnice je i vyhlídková věž, která
je zpřístupněna od května do září všem, kteří
si chtějí dopřát pohled
na Hodonín z ptačí perspektivy. Po cestě na vyhlídkovou věž vysokou
40 metrů musí návštěvníci vyšlapat 150 schodů.
Zvláštností vyhlídkové
věže je zvonkohra, jež se
rozezní denně ve 12:00,
15:00 a 18:00 hodin. Prohlídky provádí zaměstnanci Regionálního centra Hodonín.
foto Jiří Horák
2 • Vyhlídková věž v Mikulčicích
Vyhlídková věž v archeoparku Slovanské hradiště v Mikulčicích je otevřena od dubna 2015. Má 30 metrů vysokou kovovou konstrukci.
Je přístupná se vstupenkou
z galerie návštěvnického centra v době provozu památníku. Z rozhledny je možno
spatřit celkovou perspektivu
původní podoby dávno zaniklého velkomoravské areálu, nyní s replikami základů
kostelů a paláce, a polohou
původního toku řeky Moravy
kolem hradiště. Na horizontu je možno dohlédnout obce
Mikulčice a Lužice i 25 km
vzdálený Babí lom u Kyjova
(417 m) a 45 km vzdálený vysilač na Velké Javořině (vrch
Jelenec, 970 m).
foto František Synek

3 • Vyhlídka na výsluní Čejkovice
Vyhlídka na výsluní v Čejkovicích s nadmořskou výškou
245 metrů je umístěna v areálu společnosti SONNENTOR. Je přístupná zdarma v provozní době prodejny biočajů a biokoření. Umožňuje nádherný výhled na centrum
Čejkovic se zámkem, který byl původně templářskou gotickou tvrzí, i na okolní krásné vinohrady. Z věže je možné pozorovat také nejvyšší bod Pavlovských vrchů Děvín,
Ždánické lesy, vrchovinu Chřiby s nejvyšším vrcholem
Brdo. Na hranici se Slovenskem pak Bílé Karpaty, Velkou
Javořinu nebo Velký Lopeník. Při dobré viditelnosti lze
dohlédnout až na Slovensko a Malé Karpaty nebo do rakouských Alp na vrch Schneeberg.

4 • Rozhledna Nový Poddvorov
Rozhledna na Podluží u obce Nový Poddvorov byla zpřístupněna v roce 2010. Z Nového Poddvorova vede zpevněná cesta, po které se dá pohodlně dojet na kole či autem přímo k rozhledně.
Její pozinkovaná ocelová
konstrukce má podobu
ropné těžní věže. Připomíná tak, že region
Podluží na Moravském
Slovácku patří k nejznámějším nalezištím ropy
na Moravě. Vyhlídková
plošina věže je 30 metrů
nad zemí a nabízí nádherný výhled na všechny
světové strany. Je zdarma přístupná 24 hodin
denně. Pokud je venku
větrno, rozhledna prý
„zpívá“.

5 • Větrný mlýn Starý Poddvorov
Větrný mlýn tzv. beraního typu z roku 1870 má celodřevěnou konstrukci a dosahuje výšky 9,5 m. Je situován
na návrší asi 3 km od obce Starý Poddvorov směrem
na Čejkovice. Důkladná celková rekonstrukce proběhla
v roce 2003 a od tohoto
roku je vnitřní vybavení
objektu takřka kompletní. Mlýn je krásnou
dominantou krajiny a je
otevřen v letním období
o víkendech od 10.00
do 17.00 hodin.
6 • Rozhledna Johanka Hýsly
Rozhledna Johanka, či rozhledna
na Johance se nachází v nadmořské
výšce 272 metrů a je situována v blízkosti obce Hýsly, asi 6 km východně
od Kyjova. Celodřevěná rozhledna
vysoká 11 metrů byla zpřístupněna
v roce 2006. Návštěvníky čeká 39
dřevěných schodů. Rozhledna je volně přístupná a je možné z ní spatřit
i nedaleký hrad Buchlov.
7 • Rozhledna Bukovanský mlýn
Rozhledna Bukovanský mlýn poblíž Kyjova byla otevřena v květnu roku 2004, stojí v nadmořské výšce 325
metrů. Podlaha rozhledny je 11 m nad zemí a samotná stavba dosahuje 15 metrů. Třípatrová budova mlýna nabízí také malou expozici muzea slovácké vesnice
19. století a galerii. V nejvyšším patře se nachází vyhlídková terasa. Poloha rozhledny spolu s její výškou poskytuje výborné podmínky pro výhled.
Návštěvníci mohou
pozorovat Chřiby,
Bílé Karpaty a při
dobré viditelnosti
rovněž 110 km vzdálený kopec Kobyla
u Bratislavy.

8 • Vyhlídková věž Strážovice
Třípatrová vyhlídková věž u Strážovic nedaleko Kyjova je asi 8 metrů vysoká a stojí v nadmořské výšce
350 m. V provozu je od roku 2007 a z jejího vrcholu
si můžete prohlédnout malebné pohoří Bílé Karpaty.
Vstup na věž je zdarma.
9 • Strážní bílá věž Strážnice
Strážní bílá věž ve Strážnici byla postavena kolem
roku 1615 a dodnes je dominantou města. Sloužívala
společně s opevněním města k ochraně před ničivými
nájezdy z Uher. Její chloubou je hodinový stroj
z roku 1900 a dva zvony,
z nichž ten starší, vzácně
zdobený „Svatý Josef“
ulitý roku 1719, byl uchráněn před vojenskými rekvizicemi během obou
světových válek. Z výšky
téměř 20 metrů se nabízí
ojedinělý pohled na město, lze vidět Pomoraví,
okolní krajinu a za dobré
viditelnosti dokonce Pálavské vrchy. Otevřeno
od května do září.
10 • Rozhledna Travičná Tvarožná Lhota
Rozhledna Travičná byla
otevřena v roce 2001. Nachází
se v CHKO Bílé Karpaty v katastru obce Tvarožná Lhota,
v těsné blízkosti rekreačního
areálu Lučina. Stojí na stejnojmenném kopci v nadmořské výšce 380 metrů. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 34
metrů lze vystoupat po 177
schodech. Rozhledna je dostupná autem, na kole i pěšky od dubna do září. Vstup
zpoplatněn.

