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Termín konání: 29. srpna. – 5. září 2020 

Ubytování: Blatnička, Penzion Minařík, www.vino-minarik.cz  

Cena za ubytování: 400 Kč/osobu a noc.  

Doprava: individuální, sraz účastníků v sobotu 29. srpna 2020 do 15:00 hod. v místě ubytování.  
Pokud bude mít někdo zájem o cestu vlakem, pak je možno jet z Pardubice do Uherského Brodu. Odjezd 
z Pardubice v 8:07 hod. příjezd do Uherského Brodu 10:52. Pak na kole do Blatničky asi 20 km. 

Zakončení: v sobotu 5. září 2020. Odjezd individuální. 

Stravování: z vlastních zásob, v restauracích v místě ubytování a na trasách. V penzionu je k dipozici 

kuchyňka.  Je možné objednat snídaně (60- Kč) a večeře (100,- Kč). 

Přihlášky: nejpozději do konce června 2020 se zálohou na ubytování ve výši 2000,- Kč. Ubytování je 

zajištěno pro max 20 osob. 

V případě odhlášení je nutné počítat se stornopoplatkem. Přihlášky zasílejte Dáše Ehrenbergerové:  

e-mail: egova@seznam.cz, mobil 739 569 070. Zálohu uhraďte převodem na klubový účet; ČSOB a.s., čú.: 
131627997/0300. Viz pravidla přihlašování na webových stránkách klubu http://www.kct-slovan-
pardubice.info 

Trasy vedou převážně po silnicích 3. třídy, některé úseky po silnicích 2. třídy a po značených i 
neznačených lesních a polních cestách. 

Trasy mohou být upraveny v závislosti na počasí a na stavu nezpevněných cest. Trasy je možné 
zkracovat dle fyzických dispozic účastníků. 

Účastníci akce jedou na vlastní nebezpečí, jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu,  
dodržovat pokyny vedoucího akce a dbát o svou bezpečnost.  

Doporučené vybavení: vhodné je jakékoliv kolo s výbavou pro provoz na veřejných komunikacích i v 

terénu. Vhodné oblečení a obuv na kolo i na ubytování, pláštěnku a cyklistickou přilbu. S sebou vezměte 
náhradní duši a lepení, zámek, blikačku, světlo, náhradní oblečení atd. 

Kromě aktivního ježdění na kole je plánováno po návratu z trasy také posezení při víně a koštování 
dobrého burčáku. 

Trasy připravil a výlet vede: Petr Dračínský  

(mobil 732 959 402, operátor T-Mobile CZ) 

 

 

Plánované trasy: 

1. den – sobota 29. srpna 

Individální doprava do Blatničky. Sraz v penzionu Minařík do 15:00 hod. 

Poznávání Blatničky a nejbližšího okolí. 
 

http://www.vino-minarik.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-711942
mailto:egova@seznam.cz
http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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2. den – neděle 30. srpna – Trasa 1 - délka 59 km, stoupání 416 m 

Blatnička [1] – cyklo Strážnická – Blatnice pod Sv. Antonínkem [2] – Sv. Antonínek [3] – Ostrožská Lhota – 
cyklo Uherskohradišťská – Ostrožská Nová Ves [4] – cyklo 4, Uherskohradišťská – Uherský Ostroh [5] – 
cyklo Uherskohradišťská – cyklo 4, Strážnická – Veselí nad Moravou [6] – Vnorovy [7] – neznačeně k řece 
Moravě – doleva po modré značce – bývalá lodní lanovka –Baťův kanál [8] – neznačeně podél Baťova 
kanálu – Strážnice [9], zámek – Skanzen – Kostel Nanebevzetí Panny Marie – náměstí Svobody – 
Veselská brána – neznačeně – Žeraviny – Hroznová Lhota [10] – Tasov – cyklo Horňácký okruh (podél 
Veličky) – Lipov [11] – cyklo Strážnická – Louka [12] – Blatnička.  
 
3. den – pondělí 31. srpna – Trasa 2 - délka 51 km, stoupání 409 m 

Blatnička [1] – cyklo Strážnická – Louka [12] – Lipov [11] – Kněždub [13] – Tvarožná Lhota [14] – cyklo 
Strážnická, NS Oskerušová – rozhledna Travičná [15] – neznačeně – Radějov [16] – neznačeně – Žerotín 
– Hotařská búda – rozc. Mezi starými horami – zelená – Sudoměřice [17] – cyklo 46, Strážnická – Petrov 
[18], vinné sklepy Plže – neznačeně – Petrov, přístav – cyklo 4, Moravská stezka – Rohatec [19] – 
Hodonín [20] – nádraží ČD 

Z Hodonína odjezd vlakem do Louky a odtud 5 km na kole do Blatničky 
 
4. den – úterý 1. září – Trasa 3 - délka 57 km, stoupání 963 m 
Blatnička [1] – cyklo Strážnická – Hluk [21] – cyklo 5048, Uherskohradišťská – Dolní Němčí [22] – po silnici 
– Nivnice [23] – po silnici – Korytná [24] – rozc. Dubina – neznačeně – rozhledna Obecnice – rozc. 
Javořina, bus – cyklo 5052 – Kamenná bouda – Velká Javořina [25] – Holubyho chata – Velká Javořina – 
cyklo 5052 – Vápenky [26] – cyklo 46 – Suchovské Mlýny – po silnici Trnovský Mlýn – Suchov [27] – 
Blatnička  
 
5. den – středa 2. září – Trasa 4 - délka 52 km, stoupání 750 m 
Blatnička [1] – cyklo Strážnická – po silnici – Suchov [27] – Suchovské mlýny – cyklo 46 – Javorník [28] – 
Velká nad Veličkou [29] – cyklo Horňácký okruh – Kuželov, větrný mlýn [30]  – U Tří kamenů [31]  – Cesta 

M. Kudeříkové (červená značka) – Kobyla – Pod Výzkumem – cyklo 46 – Kněždubský háj – Traviska, rozc. 
– Lučina, infocentrum – cyklo Kovalovský okruh – Pod Šumárníkem – Šumárník [32] – Kněždubský háj – 
po žluté značce – kaplička sv. Urban – Kněždub [13] – cyklo Strážnická – Hroznová Lhota [10] – cyklo 
Horňácký okruh – Tasov – Lipov [11] – cyklo Strážnická – Louka [12] – Blatnička. 
 
6. den – čtvrtek 3. září – Trasa 5 - délka 48 km, stoupání 513 m 
Blatnička [1] – cyklo Strážnická – neznačeně Střečkův kopec – studánka Pavlišova – Ostrožská Lhota – 
cyklo 5048 – Uherský Ostroh [33] – cyklo 4 – za mostem přes potok Okluky neznačeně – Štěrková jezera – 
cyklo 4A, Uherskohradišťská – Kostelany nad Moravou [34] – neznačeně po silnici – Zlechov  - cyklo 5151 
– Buchlovice [35] – cyklo 5050 – Břestek – Chabaně [36] – Velehrad [37] – cyklo 5150 – Modrá [38] – 
Staré Město [39] – rozhledna Šrotík – nádraží ČD  

Ze Starého Města odjezd vlakem přes Veselí nad Moravou do Louky a odtud 5 km na kole do Blatničky 
 

7. den – pátek 4. září – Trasa 6 - délka 59 km, stoupání 684 m 

Blatnička [1] – cyklo Strážnická – Hluk [21] – cyklo 5048, Uherskohradišťská – Dolní Němčí [22] – cyklo 
5052 – Nivnice [23] – neznačeně – rozhledna U Trojice – Nivnice – cyklo 5266 – Uherský Brod [40] – cyklo 
5249, Havřická NS – rozhledna Hraběcí – Vlčnov [41] – cyklo 5052 – Veletiny [42] – cyklo 
Uherskohradišťská – Podolí – neznačeně – Míkovice – Míkovice, přehrada – Hluk [21] – cyklo 5048 – 

benzinka M+P Word – neznačeně – rybník Dílce – cyklo Strážnická - Blatnička 
 

8. den – sobota 5. září 

Volný program a individuální odjezd domů. 
 

Trasy byly připravovány z mapových podkladů Mapy.cz 
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Zajímavosti na trasách 
 
[1] Blatnička – vinařská obec. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, vystavěn byl v letech 1935-38. Nejstarší 
dochovanou stavbou v Blatničce je v západní části obce kaplička u honu Zákapličí. Současná stavba byla 
postavena na žádost místních občanů na místě staré kapličky v 2. polovině 19. století. U kapličky 
čtyřmetrová socha poutníka. Muzeum lidových krojů je umístněno v prostorách Střediska lidové tvořivosti. 
Seznámí a provede vás historií krojů Moravského Slovácka a také vám předvede současné využití a 
udržování této tradice. 

[2] Blatnice pod Sv. Antonínkem – obec připomínaná již r. 1052. V prostoru obce odkryto pohřebiště lidu 

zvoncovitých pohárů, sídliště z doby římské a slovanské pohřebiště. Obec na počátku 17. stol patřila mezi 
největší obce Slovácka i když na počátku i koncem tohoto století značně trpěla nájezdy z Uher. Od poč. 19. 
stol. známa rohožkářstvím, tj. lidovou výrobou rohoží a tašek z orobince, které Blatničtí ještě před 1. 
světovou válkou prodávali i v zemích západní Evropy. Na svazích kolem Blatnice se již od 16. stol. pěstuje 
vinná réva, Svůj vinohrad zde v té době měl údajně i Komenský. Produkují se zde jemná bílá vína, známý 
je blatnický Roháč. K památkám lidové architektury patří domy čp. 206 a232. Kostel sv. Ondřeje barokní z 
poč. 18. stol., oltářní obraz od Joži Úprky. Vinné sklepy pod Starou horou tvoří ochranné památkové 
pásmo. 

[3] Sv. Antonínek – poutní místo, kopec (349 m) s kaplí s dalekým rozhledem. Kaple sv. Antonína barokní 

z 2. pol. 17. stol. V 2. pol. 19. stol. místo velkých poutí, na nichž účastníci z Moravy a Slovenska 
manifestovali za svá národní práva. V pozdějších letech zde pořádány národopisné slavnosti. Náměty z 
těchto míst čerpali malíři J. Úprka a A. Frolka. 

[4] Ostrožská Nová Ves – připomínána r. 1258 jako Longenczyk (z německého Langzeile=dlouhý řádek - 
Dlouhá Ves). Kostel sv. Václava z r. 1770. Sirnaté lázně v provozu od r. 1903. Rodiště etnografa prof. Jana 
Húska (1884-1973). Rekreační oblast s autokempem a koupalištěm v jezeře po těžbě štěrkopísků. 

[5] Uherský Ostroh – městská památková zóna. Hrad uváděný na poč. 14. stol. pod jménem Stenice. 

Původně vodní hrad střežící obchodní stezku spojující Uhry s Prahou. V době husitství se stal centrem 
husitů na jihovýchodní Moravě, čímž k sobě poutal pozornost vojsk krále Zikmunda a byl několikrát 
obléhán. Na hradě se střídala řada majitelů, v polovině 15. století jej na delší dobu získali páni z Kunovic, 
kteří jej začali přestavovat na renesanční zámek. V roce 1615 se Jan Bernard z Kunovic zúčastnil 
stavovského povstání, a protože stál na straně poražených, stálo ho to málem život a přišel o sídlo v 
Ostrohu. Zámek byl zabaven a získali jej Lichtensteinové. O několik století později - v roce 1945 – se 
konfiskace dotkla i tohoto rodu. V současnosti zámek využívá městský úřad. Půdorys zámku má 
čtyřúhelníkový tvar, nádvoří je lemováno patrovými arkádami. Třípodlažní budově dominuje čtyřboká věž. 
Památník osvobození je posledním dílem sochaře Frant. Úprky. Kostel sv. Ondřeje pozdně barokní z pol 
18. stol. Ze stejného období i sochy sv. Libora u mostu, sv. Petra u hřbitova a sv. Jana Nepomuckého u 
mostu přes Moravu. Rodiště Zdeňka Galušky, autora povídek „Slovácko sa súdí“ a „Slovácko sa nesúdí“. 

[6] Veselí nad Moravou – původní osada podhradím vodního pohraničního hradu, střežícího důležitou 

cestu z Olomouce na Skalici a dále do Uher. Po pol 14. stol. bylo založeno u hradu opevněné středisko, v r. 
1415 připomínané již jako město. V jeho držení se vystřídalo několik šlechtických rodů, od Šternberků ve 
14. stol. po Chorinské z Ladské v 19. stol. Ve 20. letech 15. stol. se ve Veselí projevují husitské vlivy, ale po 
jeho dobytí Zikmundem dochází k rekatolizaci. Přesto se zde v 16. stol. usazují Čeští bratři. V průběhu 18. 
stol. se město rozvíjí, stává se střediskem obchodu s vínem, fungují tu četná řemesla. Renesanční zámek, 
postavený na místě hradu koncem 16. stol., prošel řadou pozdějších stavebních úprav. Anglický park kolem 

něho z poč. 19. stol. Klášterní kostel sv. Andělů strážných z 1. pol. 18. stol. nedaleko nádraží barokní z let 
1714 – 34, nápadný vysokou střechou s malými věžemi. Při kostele zachovány budovy býv. kláštera 
servitů. Kostel sv. Bartoloměje v jádře pozdněgotický z 1. pol. 13. stol. s gotickým presbytářem, 1740 
barokně přestavěný. Kaple sv. P. Marie na býv. hřbitově, dříve první kostel ve Veselí n. M. 

[7] Vnorovy – v obci odkryty únětické kostrové hroby a depot bronzových předmětů lužické kultury. 

Připomínaná ve 13. stol., kdy na kopečku nad kostelem stávala tvrz, od počátku 16. stol. již uváděna jako 
pustá. Vinařská obec, na poč. 18. stol. Vinné sklepy na 1500 hl vína. V 1. pol 19. stol. spadl v blízkosti obce 
meteorit o váze přes 3,5 kg, uložený ve vídeňském muzeu. Rodiště významného husitského kněze Martina 
Húska (upálen v Praze r. 1421) a odbojové pracovnice Marušky Kudeříkové (1921–1943) popravené 
nacisty. Velký novobarokní kostel s prvky secese sv. Alžběty Durynské z poč. 20. stol. Sousoší Nejsvětější 
Trojice z roku 1745. Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1747. Socha sv. Floriána v Lidéřovicích z r. 1749. 
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Kaple Panny Marie, postavena v roce 1898. Stylový přístav Vnorovy, nacházející se těsně nad plavební 
komorou Vnorovy I. Vnorovy jsou ale též technickým unikátem – Baťův kanál zde kříží řeku Moravu. Pro 
překonání silného proudu řeky a rozdílné výšky hladin člunům přepravujícím uhlí sloužila lanovka, plavební 
komory a potrubí skryté pod jezem. K vidění jsou zbytky strojního zařízení lanovky. 

[8] Baťův kanál –  unikátní technická památka byla vystavěna v letech 1934-1938 v délce 52 km. Měla 
zajistit závlahový systém pro oblast Moravského Slovácka od obce Rohatec až po Veselí nad Moravou a 
sloužit k dopravě hnědého uhlí do Otrokovic pro Baťovy závody. Z Ratíškovických dolů, které vlastnila firma 
Baťa, se lignit po železniční vlečce převážel k výklopníku uhlí do Sudoměřic, tam se překládal na loď a 
putoval do přístavu v Otrokovicích. Zde byl lignit spalován v tepelné elektrárně a zásoboval teplem a 
elektřinou kožedělné závody. V současné době slouží vodní cesta Baťův kanál pro rekreační plavbu od 
Otrokovic až do Skalice. Převážná část Baťova kanálu je uměle vyhloubená, některé úseky vedou 
přirozeným korytem řeky Moravy.  

 [9] Strážnice – připomínána již r. 1086 jako bohaté tržní místo, chráněné vodním hradem, jedním z 
přemyslovských hradů na moravsko-uherské hranici. Město bylo obehnáno hradbami, zpevněnými za 
Přemysla Otakara II., z nichž se zachovaly tři brány; Veselská, Skalická a V šancích. Poč. 14. stol. přechází 
do majetku pánů z Kravař, r. 1412 se již připomíná jako město. V husitské době se stává jeho oporou, 
pochází odtud vůdčí husitský kněz Bedřich ze Strážnice a významný husitský hejtman Václav Kravař ze 
Strážnice. Za svůj postoj je Strážnice vypálena vojsky krále Zikmunda. Kolem r. 1450 zakládá Jiří z Kravař 
nové město kolem hradu. Jiří z Poděbrad tu předává Uhrům zajatého krále Matyáše Korvína. Koncem 15. 
stol. přechází Strážnice do majetku Žerotínů, kteří ji drží až do třicetileté války. V r. 1577 vzniká bratrský 
dům a škola, kterou navštěvuje později i J. Á. Komenský. Roku 1628 jsou z měst vyhnáni nekatoličtí kněží 
a po třicetileté válce musejí odejít i Žerotínové. Od období reformace až do roku 1918 vlastní Strážnici 
Magnisové. V 17. stol. sem povolávají piaristy, jejichž zásluhou se město stává i kulturním centrem. Ještě 
roku 1933 je největším slováckým městem. Nezachycuje však průmyslový vývoj na přelomu 19. a 20. stol. 
a zůstává tak pozadu za některými dalšími městy regionu. Dnes je ve Strážnici památková zóna jejímž 
centrem je obdélné náměstí. Zámek na místě původního hradu, od 15. stol. několikrát přestavovaný, 
naposledy v novorenesančním stylu po r. 1850. U zámku rozsáhlý anglický park z 1. poloviny 19. stol. 
Několik raně ranně barokních domů na náměstí. Kostel sv. Martina s městskou zvonicí, zbarokizovaný v 1. 
pol. 18. stol. a kostel P. Marie, býv. Piaristický z 18. stol. Při něm komplex budov byv. Piaristického 
kláštera, kde na pozdějším gymnasiu studoval T. G. Masaryk. Kaple sv. Rocha barokní z pol 18. stol. 
Židovský hřbitov ze 17. stol. v blízkosti zámeckého parku. Na náměstí sochy J. Á Komenského a T. G. 
Masaryka. Před budovou střední zemědělské školy socha Vína od Frant. Úprky. Skanzen s vesnickými 
stavbami jv. Moravy. 

[10] Hroznová Lhota – obec vznikla ve 14. stol., roku 1560 povýšena na městečko. V domě čp. 30 nalezen 

depot římských mincí. Žil a tvořil zde kněždubský rodák, malíř Joža Úprka. Jeho dům a ateliér přestavěn r. 
1904 podle návrhu arch. Dušana Jurkoviče. Kostel sv. Jana Křtitele barokní z r. 1654, postavený z 
materiálu zbořeného bratrského sboru v nedalekém Tasově. Oltářní obraz od J. Úprky. Rodiště spisovatele 
Jury Sosnara (1914), který sem umístil převážnou část svého sociálního románu „Divoká réva“. 

[11] Lipov – obec doložena již r. 1358, v 16. stol. Silné bratrské hnutí. V 17. stol. zde kvetlo vinařství, v 

latinské publikaci z r. 1669 je lipovské víno uváděno mezi nejlepšími moravskými víny. Dodnes jsou tu 
pěstována hlavně bílá vína. Mezi Lipovem a sousední Loukou (barokní zvonice z pol. 18. stol.) viadukt o 
délce 209 m a výšce 20 m na železniční trati Veselí n. Mor. – Myjava, uvedené do provozu r. 1926. 

[12] Louka – první dochovaná zmínka o obci pochází z roku 1046 a podle této zmínky je údajně nejstarší 

obcí horňácka. V obci bývalá tvrz o níž se traduje, že z ní vedla tajná chodba směřující až do Hluku. 
V pozdější době byla přeměněna na statek, který patřil dlouhá léta rodu Lichtenštejnů. Zajímavým 
dokladem lidové architektury je kaplička se zvonicí z 18. století zdobená slováckým ornamentem. Kostel 
Panny Marie Růžencové z roku 1999. 

[13] Kněždub – obec vzniklá po r. 1264, velmi utrpěla nájezdy bočkajovců a kurusů v 17. stol. Zdejší 

rodáci, bratři Úprkové, malíř a grafik Joža (1861 – 1940) a sochař Franta (1868–1929), jakož i malíř Antoš 
Frolka (1877–1935) svými pracemi z prostředí rodného kraje proslavili folklór Slovácka. Všichni jsou 
pochováni na místním hřbitově, kterému se proto říká Slovácký Slavín. Kostel sv. Jana Křtitele z r. 1898 s 
obrazy Joži Úprky z doby kolem r. 1900. U kostela zvonice z doby kolem r. 1850. Několik domů lidové 
architektury (čp. 16–20, 24, 149, 150) památkové chráněných. 
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[14] Tvarožná Lhota – obec Tvarožná Lhota se zvonicí uprostřed a s kostelem ve funkcionalistickém slohu 

je připomínána už v roce 1486 jako součást strážnického panství. Muzeum oskeruší a naučná stezka jsou 
věnovány největšímu ovocnému stromu s léčivými účinky - jeřábu oskeruši (sorbuj domestica), který 
dorůstá i 500 let. Možnost ochutnat výrobky z oskoruší a obejmout největší ovocné stromy Evropy, jejichž 
síla přejde i do Vás!!! 

[15] Rozhledna Travičná – je umístěna v katastrálním území obce Tvarožná Lhota, v lokalitě známé jako 

Vrchy. Železná stavba je vysoká 52,6 m a váží 34 870 kg. Ochoz je umístěn ve výšce 33,6 m, k jeho 
dosažení je třeba vyjít 177 schodů. Rozhledna byla postavena v roce 2002. Nabízí nádherný výhled na 
pásmo Bílých Karpat s Velkou Javořinou, na úrodné vinařské Slovácko lemované na horizontu hřbety 
Chřibů a Ždánického lesa i na vzdálenější nezaměnitelnou hradbu Pálavy. 

[16] Radějov – původně staroslovanská osada. Nejstarší dochovaná písemná zmínka je z roku 1412. V 

roce 1417 bylo uděleno obci horenské právo panem Petrem z Kravař. Na obecní pečeti z roku  1667 jsou 
vyobrazeny symboly vinařství. Později došlo k zániku vinařství, které bylo nahrazeno pěstováním modrých 
peckovin a dalšího ovoce. Dominantou obce je novorománský kostel sv. Cyrila a Metoděje, v kvalitní 
architektuře postavený počátkem 20. století. 

[17] Sudoměřice – založeny kolem pol. 13. stol. na strategické cestě do Uher. V místní pískovně kostrové 

hroby z pozdní doby kamenné a žárové pohřebiště z doby bronzové. V trati Hrúdy stávala tvrz, která 
zanikla již ve 12. Stol. Od 14. stol. Součást strážnického panství. Pěstování vinné révy doloženo od 15. stol. 
Za okupace místo častých ilegálních přechodů na Slovensko. Chráněnou památkou lidové architektury je 
usedlost čp. 124/126. Výklopník u Sudoměřic – postavený v roce 1939 na konci ratíškovické důlní dráhy 
sloužil k vyklápění vagonů lignitu do připravených člunů, které jej plavily do Otrokovic. Dnes výklopník 
slouží jako technická památka a vyhlídková věž. 

[18] Petrov – známá vinařská obec, založená kolem r. 1400. Z doby prvních Přemyslovců pochází vodní 
hradiště na jižním okraji obce, patrně součást opevněné hraniční linie proti Uhrám; území vykopávek 
(kostrové pohřebiště, zbytky vodního hradiště) narušeno plavebním kanálem. Od konce 16. stol. sirné lázně 
provozované do r. 1987. Proslulé vinné sklepy Plže ve svahu naproti nádraží. Náš nejlépe dochovaný 
soubor vinných sklepů z 18.-19. stol. je od r. 1983 památkovou rezervací lidové architektury. 

Přístav otevřený v roce 2015 slouží pro krátkodobé i dlouhodobé stání osobních lodí. Je největším a 
nejmodernějším přístavem v rámci vodní cesty Baťův kanál. Můžete si zde půjčit čluny, slupy i kajutové 
lodě jak na víkendové výlety, tak na denní plavby. 

[19] Rohatec – připomínán již r. 1086. Ve 13. stol. tvrz, která již ve 14. stol. zanikla. Od pol 15. stol součást 

strážnického panství Žerotínů. Blízký přechod přes řeku Moravu příčinou častých vpádů nájezdníků z Uher. 
R. 1805 u obce poražen silný oddíl Turků. Po bitvě na Bílé hoře připadl Rohatec Magnisům, kteří jej drželi 
až do r. 1945. R. 1889 zřízena železniční trať Rohatec – Sudoměřice., V 19. stol vznikají některé 
průmyslové podniky (cukrovar, lignitový důl, ropné vrty) a poč. 20 stol. továrna na cukrovinky Maryša (dnes 
Candy Plus). Rodiště Anny Netíkové (1917-99), textilní grafičky, jejíž jedinečné obrazy v životní velikosti, 
vytvořené v rámech z paprsků nití, jsou uměleckými díly nemajícími obdoby u nás ani ve světě. 

[20] Hodonín – pradávné osídlení dokládají archeologické nálezy. Mezi rameny řeky Moravy stál zde již v 
2. pol 11. stol. strážní hrad. První historická zmínka pochází z r. 1073. Slovanská osada pod hradem dala 
základ vzniku města, do něhož královna Konstancie povolala německé osadníky a udělila mu základní 
svobody ustanovující listinou r. 1228. Dík své poloze na hranici českého a uherského státu byl Hodonín od 
15. stol. vystaven neustále ničivým nájezdům z Uher. Za třicetileté války byl vypálen švédskými vojsky, zažil 
nájezdy Turků, byl vydrancován za válek prusko-rakouských a ještě r. 1866 okupován pruským vojskem, 
které zde napáchalo obrovskou škodu vyčíslenou na 115 tis. zlatých. V l. 1805 a 1809 dlel na hodonínském 
zámku Napoleon. Město bylo těžce poškozeno za 2. svět. války náletem r. 1944 a přechodem fronty v 
dubnu r. 1945. Hodonín byl osvobozen jako první město ČR dne 12. 4. 1945. 
Původně renesanční zámeček z r. 1642 barokně přestavěn v pol 18. stol.; dnes jsou v něm sbírky 
Masarykova muzea. Barokní kostel sv. Vavřince z konce 18. stol. vznikl přestavbou staršího, 
připomínaného již ve 13. stol.; při opravách r. 1745 objevena truhlice s městskými privilegii. Fara 
zmiňovaná již k r. 1240. Nová secesní radnice na Masarykové náměstí z r. 1904. Býv. hřbitovní kaple z r. 
1720 v parku u zimního stadionu. Býv. židovský hřbitov při silnici na Břeclav přeměněn v park, v němž 
ponecháno několik náhrobních kamenů. Ostatní historické náhrobky přeneseny na nový židovský hřbitov, 
založený r. 1920 v blízkosti komunálního hřbitova. Na něm pomník 700 obětí holocaustu z Hodonínska. 
Synagoga za radnicí rozbořena r. 1942. Pův. dům umělců dnes Galerie výtvarného umění je dílem arch. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1412
https://cs.wikipedia.org/wiki/1417
https://cs.wikipedia.org/wiki/1667
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Cyrila_a_Metod%C4%9Bje_(Rad%C4%9Bjov)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj
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Ant. Blažka, který navrhl i budovu základní školy na Mírovém náměstí; v průčelí této budovy velká sousoší 
„Věděním k dokonalosti“ a „Uměním k životu“ sochaře J. Pelikána. Nejslavnějším hodonínským rodákem je 
první prezident Tomáš Garrigue Masaryk; na místě jeho rodného domu v ul. Dobrovolského pamětní 
plastika a naproti domu umělců jeho socha. V Hodoníně žila i řada umělců a spisovatelů jako např. G. 
Preisová, J. Mahen, I. Olbracht, H. Malířová, historik F. A. Slavík, operní pěvci D. Tikalová a Fr. Šubert a 
grafik J. Dobrovolský (starosta města, zahynul v koncentračním táboře). 

[21] Hluk – město s bohatými archeologickými nálezy, zvláště na několika slovanských sídlištích a na 

rozsáhlém mohylovém pohřebišti s 60 mohylami. Kraj kolem města osídlen již na počátku našich dějin. V 
raném středověku se nazýval Lucký kraj podle hradu Lucko, vypáleného za tatarských vpádů v pol 13. stol. 
R. 1099 se tu sešel český kníže Břetislav II., doprovázený kronikářem Kosmou, s uherským králem 
Kolomanem. R. 1421 se zde odehrála velká bitva mezi císařskými Zikmundovými vojsky a nedakonickými 
tábority. Císařští tehdy Hluk dobyli a vypálili. Vodní tzv. Šarovcova tvrz, renesanční z 16. stol., barokně 
přestavěna v 18. stol., v naší době památkově upravena. Kostel sv. Vavřince barokní s ohradní zdí z r. 
1741 a barokní fara navazující na areál kostela. Hluk znám svými národopisnými „jízdami králů“ 
zfilmovanými r. 1946. Město a okolí dějištěm historického románu Fr. Kožíka „Na dolinách svítá“, 
známějšího z dramatického a hudebního zpracování pod názvem „Hejtman Šarovec“. 

[22] Dolní Němčí – slovácká obec s bohatými folklorními tradicemi prvně připomínána r. 1358. U obce tzv. 
Lucké pole, dějiště bitvy mezi Čechy a Uhry r. 1116, hrad Lucko údajně stál severně na Staré hoře. Barokní 
kostel sv. Filipa a Jakuba z r. 1718 upravován novogoticky r. 1835. Zachovány lidové stavby. V části 
starého mlýna z 18. stol. zřízena r. 1998 muzejní expozice. 

[23] Nivnice – prvně připomínána r. 1261, v 16. stol. středisko Jednoty bratrské, považována za jedno z 

možných rodišť J. A. Komenského (1592-1670) pokřtěného ve zdejším bratrském sboru, jeho pamětní 
deska na Bartkově mlýně jako údajném rodišti, v parku pomník z r. 1892 přenesený z Uherského Brodu r. 
1956, ve Vychovatelské knihovně z r. 1928 pamětní síň. Pozdně barokní kostel sv. Andělů Strážných z let 
1741-1752, kamenný kříž z r. 1786 Folklorní tradice. V tzv. Špačkově domě Nivnická jizba z r. 2002 s 
národopisnou expozicí. V centru u kapličky Nejsvětější Trojice dřevěná rozhledna o výšce 13 m, 
zpřístupněna od prosince 2011. 

[24] Korytná – obec byla založena v roce 1270 a první písemná zmínka o ní je z roku 1325. Dominantou 

obce je kostel svatého Václava, jehož dnešní podoba je z počátku 18. století. Kostel byl pravděpodobně 
postaven ve 14. století. Kromě kostela stojí v obci kaple Nejsvětější Trojice. U jihovýchodního okraje obce 
vyvěrá minerální sirný pramen, nazývaný Smraďačka. Východním směrem od obce je vybudovaná malá 
přehradní nádrž Lubná a nedaleko ní je tábor. Jižním směrem od Korytné je chráněné území přírodní 
památky Nové louky, kterou tvoří mokřadní louka s chráněnými druhy rostlin. 

[25] Velká Javořina – nejvyšší vrchol Bílých Karpat na moravskoslovenské hranici. Z holého temene s věží 

retranslační stanice kruhový rozhled na Moravu i Slovensko. Pod vrcholem na slovenské straně Holubyho 
chata. V poválečných letech se konají velké manifestace přátelství českého a slovenského národa. 
Javořina – přírodní rezervace, vyhlášená již r. 1909 a sahající i na slovenskou stranu. Tvořena pralesem o 
rozloze 60 ha s přirozenou skladbou dřevin a horskými loukami. Výskyt řady pozoruhodných a ohrožených 
druhů rostlin a živočichů. 

[26] Vápenky – vesnická památková zóna vyhlášena v roce 1995. Patří sem soubor stavení patřící 
horským zemědělcům a lesním dělníkům. Jedná se o malebné lidové domy s rysy karpatské kultury. 

[27] Suchov – obec prvně připomínána r. 1500. V její blízkosti doložen r. 1360 hrad Kanšperk nebo 
Gansberg, zcela zničen v období husitských nebo uherských válek, jako pustý uváděn r. 1486. Dochovány 
stavby lidové architektury. Kaplička z 15. stol. s památnou lípou. Novodobá kaple sv. Lukáše z r. 2005. 

[28] Javorník – první zmínka o Javorníku je datována rokem 1350. Jméno obce pochází od javorů, kterých 

v okolí bývala hojnost. Podle dochovaných zpráv byla téměř celá obec v 16. století evangelickou jednotou 
bratrskou. Mezi kulturní památky patří malebný soubor chalup v části zvané Kopánky, skupiny roubených 
seníků na východním okraji obce a evangelický kostel z roku 1782 a zvonice z roku 1733. Nad obcí se 
vypíná ve výšce 636 m n. m. lesnatý vrch Hradisko, který svůj název nese podle starodávného hradiště z 
konce 1. tisíciletí n. l., po němž zůstaly jen mohutné valy. V okolí obce Javorník se nacházejí unikátní lesy 
pralesovitého charakteru a komplex květnatých luk, zvaný Jazevčí, na kterých lze spatřit spoustu 
chráněných rostlin. Rostou zde například různé divoké orchideje, ale též hvozdík pyšný, mečík obecný, 
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zvonek jelení a sněženky. Ke vzácným ptákům, kteří tu hnízdí, patří strnad luční, pěnice vlašská, chřástal 
polní a křepelka polní, k významnějším motýlům pak okáč jílkový. 

[29] Velká nad Veličkou – první písemná zmínka o osadě je z roku 1228 a v této době patřila k majetku 

velehradského kláštera. V roce 1370 byla osada povýšena na městečko a byla tu postavena tvrz. V této 
době již patřilo městečko ke strážnickému panství. Poloha městečka v blízkosti hranice měla negativní vliv 
na jeho rozvoj, jelikož městečko čelilo celé řadě vojenských výpadů. Také řada ničivých požárů v 17. století 
ovlivnila vzhled a rozvoj městečka. V pozdějších letech byly v okolí města pašerácké stezky, které sloužily k 
pašování dobytka do Uher. Proti tomu bojovala finanční stráž, která do roku 1848 sídlila v kasárnách ve 
městě. Nejvýznamnější památkou městečka je místní folklór, jelikož historických budov se dochovalo jen 
malé množství. Na území města je několik staveb lidové maloměstské architektury. Nejzajímavější je 
hliněný dům s komorou č.p. 65, který pochází z 18. století. Původně gotický kostel svaté Máří Magdaleny 
byl postaven ve 14. století. V roce 1756 byla ke kostelu přistavěna barokní loď. Kostel byl v roce 1951 
rozšířený. 

[30] Větrný mlýn Kuželov – jeden z mála dochovaných větrných mlýnů tzv. holandského typu. Byl 

postaven v roce 1842 a více než sto let sloužil zemědělcům z okolí. Jeho činnost ustala v roce 1946. Prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí, která jej znovu uvedla do provozuschopného stavu, ovšem už jako exponát 
Technického muzea v Brně. Mlýn má kuželovitou kamennou konstrukci, která nese otočnou střechu se 
šindelovou krytinou a čtyřmi křídly větrného kola, upevněných na hřídeli. Mlecí zařízení je technologicky tzv. 
českým složením. Vedle mlýna stojí obytné a hospodářské budovy s expozicí horňáckého bydlení a 
hospodaření na přelomu 19. a 20. století. Součástí expozice je i ukázka různých nástrojů na údržbu mlýna, 
kterou si většinou mlynář prováděl sám. V červenci se v prostorách památky konají tradiční národopisné 
Horňácké slavnosti. 

[31] U Tří kamenů – na tomto místě je hraničními kameny vyznačeno rozhraní panství Lichtenštejnů 

(Kuželov), Magnisů (Hrubá Vrbka) a Uher (Slovensko). 

[32] Šumárník – částečně zalesněný vrchol, na kterém se nachází pozůstatky prehistorického hradiště. Nabízí 

se odtud výhled na celý Dolnomoravský úval, v pozadí za ním Chřiby a část Horňácka. Vrch obývali lidé ve starší 
a střední době bronzové, zdejší hradiště leželo na dálkové obchodní trase. V terénu je znatelná linie valu 
vysokého až 2 metry. V okolí vrcholu si můžete prohlédnout dřevěné sochy představující obyvatele hradiště. 

 [33] Uherský Ostroh – městská památková zóna. Hrad uváděný na poč. 14. stol. pod jménem Stenice. 

Původně vodní hrad střežící obchodní stezku spojující Uhry s Prahou. V době husitství se stal centrem 
husitů na jihovýchodní Moravě, čímž k sobě poutal pozornost vojsk krále Zikmunda a byl několikrát 
obléhán. Na hradě se střídala řada majitelů, v polovině 15. století jej na delší dobu získali páni z Kunovic, 
kteří jej začali přestavovat na renesanční zámek. V roce 1615 se Jan Bernard z Kunovic zúčastnil 
stavovského povstání, a protože stál na straně poražených, stálo ho to málem život a přišel o sídlo v 
Ostrohu. Zámek byl zabaven a získali jej Lichtensteinové. O několik století později - v roce 1945 – se 
konfiskace dotkla i tohoto rodu. V současnosti zámek využívá městský úřad. Půdorys zámku má 
čtyřúhelníkový tvar, nádvoří je lemováno patrovými arkádami. Třípodlažní budově dominuje čtyřboká věž. 
Památník osvobození je posledním dílem sochaře Frant. Úprky. Kostel sv. Ondřeje pozdně barokní z pol 
18. stol. Ze stejného období i sochy sv. Libora u mostu, sv. Petra u hřbitova a sv. Jana Nepomuckého u 
mostu přes Moravu. Rodiště Zdeňka Galušky, autora povídek „Slovácko sa súdí“ a „Slovácko sa nesúdí“. 

[34] Kostelany nad Moravou - obec prvně připomínána r. 1140 jako církevní majetek. Kostel sv. Floriána z 

r. 1900. Ocelový nýtovaný silniční most přes Moravu z r. 1910, kulturní památka. V jižní části obce muzeum 

rybářství. Jihovýchodně přírodní památka Tůň u Kostelan, zbytek slepého ramene řeky Moravy se vzácnou 

květenou. 

[35] Buchlovice - stará osada poprvé připomínaná r. 1270 ve jméně bratrů Jeronýma a Ondřeje z 
Buchlovic. Tvořila nevelký statek místních vladyků, sídlících na tvrzi (uváděna až r. 1517). Od poč. 15. stol. 
bylo zboží často děleno, až je r. 1540 získali Žerotínové, kteří je natrvalo připojili k panství hradu Buchlova. 
R. 1772 Buchlovice vyhořely, r. 1805 povýšeny na městečko. Podle návrhu Domenica Martinelliho byl v l. 
1707-38 v Buchlovicích vystavěn pro majitele Buchlova zámek ve formě italské vily s cennou štukovou 
výzdobou, snad od B. Fontany. Úpravy areálu v 1. čtvrtině 20. stol. navrhl Dominik Fey. Přilehlý park s 
domácími i cizími dřevinami získal svoji současnou podobu v 1. čtvrtině 20. stol. Kostel Sv. Martina v sz. 
části obce vystavěn v l. 1640-43 na místě staršího chrámu, vzpomínaného už r. 1391; v l. 1904-10 
upravován novobarokně. V interiéru obrazy I. Raaba, sochy z dílny Ondřeje Schweigla a práce 
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augsburských zlatníků (mešní kalich, monstrance) z doby kolem r. 1700. Před kostelem sochy sv. Petra a 
sv. Pavla od O. Zahnera, pův. umístěné na brněnském Petrově. Hřbitovní kaple sv. Alžběty, pův. 
renesanční bratrský sbor (před r. 1572), upravován v l. 1656-88, v l. 1976-78 přeměněn na smuteční 
obřadní síň. V interiéru osazeny náhrobní kameny pánů ze Zástřizel z 16. A 17. stol. U hřbitova hranolovitá 
boží muka z poslední čtvrtiny 17. stol. V Buchlovicích působil spisovatel a bibliofil Bedřich Beneš Buchlovan 
(1885-1953). 

[36] Chabaně - V osadě Chabaně u obce Břestek v přírodním parku Chřiby roste památný strom 
sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteus), který zde pravděpodobně vysadil někdy před 150 lety 
hrabě Zikmund II. Berchtold. Dnes je sekvojovec vysoký 32 m a obvod kmene činí 6 m. V roce 1972 byl 

sekvojovec zasažen bleskem, jež ho po délce rozpůlil – naštěstí se jej podařilo zachránit, a přesto, že 6 m 
vrcholu uschlo, narostl vrchol nový, 8 m. V blízkosti stromu byl vysazen nový sekvojovec. 

[37] Velehrad - významné poutní místo, spojované s Velkomoravskou říší a cyrilometodějskou tradicí. 

Cisteciácký klášter založen r. 1205 moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem a pojmenován podle 
nedaleké vesnice Veligradu, dnešní Staré Město. Koncipován jako velkorysé stavební dílo společně s 
klášterním kostelem Nanebevzetí P. Marie, vysvěceným r. 1228. Objekty kláštera budovány v pozdně 
románském slohu s prvky rané gotiky. R. 1421 klášter zničen moravskými husity a po částečné obnově 
znovu zničen r. 1681 požárem. Dnešní podobu získal za velkolepé barokní obnovy, trvající do r. 1735. 
Kostel – bazilika s příčnou lodí – obsahuje řadu cenných uměleckých děl, jako např. fresky P.. Paganiho, F. 
I. Egsteina aj. J. Etgense, oltář C. Fontany a oltářní obrazy I. Raaba. Za reforem Josefa II. Klášter r. 1784 
zrušen, ale znovu obnoven r. 1890 řádem Tovaryšstva Ježíšova. V Královské kapli r. 1923 pohřben 
olomoucký arcibiskup A. C. Stojan. Kamenný most u kaple sv. Jana Nepomuckého je barokní, z 60.-70. let 
18. stol. U rozcestí k Modré sloup se sochou Krista z r. 1703, u silnice do Buchlovic sloup se sochou sv. 
Jana Nepomuckého z 2. pol. 18. stol. Velehrad navštívil r. 1990 papež Jan Pavel II. 

[38] Modrá - nově založena r. 1786. Avšak r. 1911 objeveny pří silnici na Velehrad základy kostela, 

interpretovaného původně jako stavba iroskotské mise z 1. pol. 9. stol., dnes jako velkomoravský vlastnický 
kostel, který stál na velšském dvorci a souvisel s počátky christianizace u nás. Základy kostela 
konzervovány a v jejich blízkosti postavena r. 2000 jeho replika., kostelík sv. Jana, která slouží nejen pro 
bohoslužby různých křesťanských církví, ale i jako stavba světská s možností pořádání výstav a koncertů. 
Dnes je součástí dále budovaného archeoskanzenu s radou objektů včetně opevnění. V r. 1999 byla u 
silnice sev. od obce, v nadmořské výšce 268 m, postavena 10 m vysoká dřevěná rozhledna. V r. 2002 byla 
zvýšena na 13 m. Výhled na oblast Slovácka, Hostýnské a Vizovické vrchy, Bílé Karpaty a Chřiby. 

[39] Staré Město - původní Veligrad, vedle Mikulčic, nejvýznamnější velkomoravská lokalita. Slovanské 

osídlení zde doloženo již v 6. stol. žárovým pohřebištěm a sídlištěm v poloze Na Valách, opevněným v 8. 
stol. příkopem. Další osady z 9. stol. byly zjištěny v polohách Na Zerzavici, na Špitálkách a Na Dědině. 
Vzniká tak jádro staroměstského hradiska, vytvářejícího v 2. pol. 9. stol. městskou aglomeraci Veligradu s 
bohatou a pestrou řemeslnou výrobou (také slévačské a šperkařské dílny) a s rozsáhlými obchodními 
styky. V poloze Na Valách odkryt kostelík s množstvím hrobů s milodary, dnes zakonzervovaný v 
Památníku Velké Moravy. Komplex archeologických objevů příslušejících Velké Moravě vedl v r. 1969 k 
vyhlášení lokality za národní kulturní památku. Po pádu Velké Moravy je r. 1141 připomínána trhová ves 
Veligrad, ve 13. stol. s rozsáhlou železářskou a jinou výrobou, jejíž význam počal klesat po založení 
Uherského Hradiště r. 1257. Název Veligrad se vyskytuje ještě v pramenech z r. 1315, ale r. 1321 se již 
objevuje dnešní pojmenování Staré Město (Altstadt). Kostel sv. Michala z pol 13. stol. přestavěný r. 1734, 
se samostatným karnerem (kaple sv. Jana Křtitele) stojí na místě velkomoravské rotundy, patrně z 9. stol. 
Sousoší sv. Jana Nepomuckého z r. 1753. V l 1971-1990 Staré město součástí Uherského Hradiště; dnes 
samostatné. 

[40] Uherský Brod – V písemných pramenech se poprvé vzpomíná osada Brod v r. 1140. Významným 

mezníkem v historii Uherského Brodu je rok 1272, kdy český král Přemysl Otakar II. povýšil Brod na 
královské město a udělil mu řadu výsad. K hlavním pamětihodnostem města patří zbytky městského 
opevnění, tzv. Starý zámek, sídlo Muzea J. A. Komenského, Panský dům, bývalý dominikánský klášter s 
kostelem Nanebevzetí Pany Marie a sochou sv. Vavřince, kašna se sochou sv. Floriána, farní kostel 
Neposkvrněného početí Panny Marie, kostel Mistra Jana Husa, kaple Nejsvětější Trojice u kostela Mistra 
Jana Husa z roku 1718, kaple sv. Andělů Strážných z roku 1763, radnice, mariánský sloup a několik 
měšťanských domů. Vztah města k J. A. Komenskému vyjadřuje také pomník J. A. Komenského od 

http://itras.cz/chriby/
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Vincence Makovského (1956) nebo bronzový obelisk Cesta světla od Ivana Theimera. Uherský Brod měl už 
od 15. století i svou židovskou obec, jak dokládá hodnotný židovský hřbitov s hřbitovní kaplí. 

41] Vlčnov – vinařská vesnice vzpomínaná už v roce 1264, i když podle odborného odhadu jsou počátky 

vzniku poněkud staršího data, písemně nedochovaného. Řada památek lidové architektury s unikátním 
areálem vinných búd v trati Kojiny, jenž byl v roce 1995 vyhlášený vesnickou památkovou rezervací. 
Dalšími cennými objekty je obydlí středního zemědělce s expozicí bydlení a zemědělského nářadí v domě 
čp. 57, kterou spravuje Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. Památkami lidové architektury jsou 
dále domy č. p. 121, 301, 65, 770 a 80, a komora u čp. 47. Dominantou obce je římskokatolický kostel sv. 
Jakuba Staršího, ranně gotická stavba ze 13. století. Další církevní stavbou je barokní kaplička z konce 18. 
století. Vlčnov je proslulý místními folklorními tradicemi. Nejznámější je jízda králů, lidová slavnost, 
pořádaná o poslední květnové neděli. 

[42] Veletiny – patří k velmi starým osadám. První písemná zmínka o obci je však až z roku 1201. Areál 

vinohradnických staveb, či jak zde říkáme búd, ve Veletinách - Staré hoře je připomínkou místního 
vinařství, které tu zaniklo po epidemii révokazu na počátku dvacátého století. Vinice pak vystřídaly sady. 
Pro svůj nesporný typologický význam a zachování archaických konstrukcí byl celý areál búd prohlášen v 
roce 1995 za památkovou rezervaci. 

 


