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UHERSKÉ HRADIŠTĚ

BAŤŮV KANÁL
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Pobyt blízko vody nebo přímo na vodě má své nenapodo-
bitelné kouzlo. Na levém břehu řeky Moravy na Svatojiříč-
ském nábřeží mezi lávkou pro pěší a silničním mostem 
se nachází přístav Uherské Hradiště. Pokud chcete strávit 
několik hodin na lodi, můžete vyrazit na plavbu výletní lodí 
nebo si zapůjčit člun a poznávat krásy Jižní Moravy.
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SLOVÁCKÉ MUZEUM
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zaujímá 
v síti českých a moravských muzeí významné 
postavení. Hlavní budova ve Smetanových sadech 
je věnována expozici Slovácko a národopisným, 
archeologickým a historickým výstavám.



UHERSKÉ HRADIŠTĚ

AQUAPARK

PARK ROCHUS

Aquapark Uherské Hradiště nabízí spoustu vod-
ních radovánek pro celou rodinu. Vyniká přede-
vším nejdelší tobogán v České republice, je dlouhý 
186 metrů. Pro relaxaci je určeno moderním 
wellness centrum se čtyřmi různými saunami.
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ROZHLEDNA 
ROVINA

Rozhledna stojí na vrchu Rovnina, asi 2 km 
východně od Uherského Hradiště nad místní 
částí Mařatice. Železný, 49,5 metrů vysoký stožár 
sloužící zároveň jako vysílač byl postaven v roce 
2003. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 336 m n. 
m. vede 127 schodů. 
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Přírodní a kulturně-historický areál Park Rochus 
spolu s územím přilehlých vinohradů již nyní 
nabízí občanům i návštěvníkům města značený 
vyhlídkový turistický okruh, možnosti procházek, 
rodinných výletů i prohlídku s průvodci.
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KUNOVICE 3km

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 8 KM
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V muzeu nejsou mezi návštěvníky a vystavenými exponáty 
žádné bariéry. V rámci jednoho vstupného se můžete 
podívat do nitra letounů, poslouchat radiokomunikaci po-
sádek s letištní věží Kunovice a nasát leteckou atmosféru. 
Také lze rezervovat vyhlídkové lety.

Zdejší přírodní minerální sirnaté prameny se využívají k 
léčbě pohybového aparátu a kožních onemocnění. Sou-
částí lázní je kolonáda s obchůdky, lázeňská kavárna s 
letní terasou a dětským koutkem, kde se konají folklorní 
pořady a koncerty.

LETECKÉ MUZEUM

SIRNATÉ LÁZNĚ
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OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 8 KM

STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ 9 KM

ŠTĚRKOVÁ JEZERA

KOVOZOO

Pro milovníky koupání v přírodních jezerech máme po-
zvánku na štěrková jezera v Ostrožské Nové Vsi. Při letní 
návštěvě našeho regionu nesmíte tyto jezera minout. 
Čistotou vody se mohou bez nadsázky srovnávat k moři. 

Ojedinělou zoo v celé Evro-
pě najdete na Slovácku ve 
Starém Městě u Uherského 
Hradiště. V současné době ji 
obývá již více než 250 zvířátek 
vytvořených z kovového šrotu 
V areálu se nachází také další 
atrakce jako maják Šrotík, loď 
Naděje, letadlo L610, vláček, 
vyhlídkové lávky, steelinka, 
porodnice Kovozoo, muzeum 
veteránů a další.
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VELEHRAD A MODRÁ  9 KM

BOTANICKÁ EXPOZICE ŽIVÁ VODA

BAZILIKA Nanebevzetí Panny Marie  
a svatého Cyrila a Metoděje

Významné duchovní centrum, místo církevních poutí a 
cyrilometodějských oslav. Místo přesahující duchovní, ná-
boženské a kulturní dědictví. Klenot moravského baroka, 
trojlodní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a 
Metoděje s bohatě zdobeným interiérem patří k nejvý-
znamnějším poutním místům u nás. Bazilika je celoročně 
volně přístupná. 

Návštěva vyhlášené 
cukrárny „Jako doma“, 

která se nachází kousek 
od Baziliky Nanebevzetí 

Panny Marie a svatého Cyrila 
a Metoděje.

TIP!

V rámci prohlídky 
možnost koupání.TIP!

V Modré u Velehradu se může-
te projít proskleným tunelem, 
který vás povede pod hladi-
nou rybníka. Kolem sebe tak 
prosklenou stěnu uvidíte život 
v potoce, ve velké tůni s chlad-
nomilnými rybami nebo pod 
hladinu mokřadu.
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VELEHRAD A MODRÁ  9 KM

ARCHEOSKANZEN MODRÁ

Skanzen žije každoden-
ním životem, naučnými 
představeními, progra-
my, pokusnými tavbami 
kovů, výrobou kerami-
ky, zemědělskou výro-
bou i neustále prová-
děným archeologickým 
výzkumem. Poznejte 
dávnou minulost.

Až pojedete na Velehrad, 
stavte se podívat k větrné-

mu mlýnu v Jalubí. Byl znovu 
postaven na základech původního 
větrného mlýnu a je od něj parád-
ní výhled do okolí.

TIP!
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Zámek Buchlovice patří k nejvýznam-
nějším barokním šlechtickým sídlům na 
území České republiky. Kvalita archi-
tektury, rozsáhlé sbírky, proslulí majite-
lé i důležitost v dějinách posledních let 

habsburské monarchie činí ze zámku 
místo významem daleko přesahující 
hranice českých zemí. Celý barokní 
komplex se skládá ze dvou zámeckých 
budov a rozsáhlého parku.

BUCHLOVICE 14 KM
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HRAD BUCHLOV

ZÁMEK BUCHLOVICE

Buchlov se řadí k 
nejstarším hradům 
v České republice. 
Jeho počátky se datují 
do 1. poloviny 13. 
století. Hrad Buchlov 
je nejvýraznější domi-
nantou moravského 
Slovácka, spolu s kaplí 
svaté Barbory tvoří 
oddechové a kulturní 
prostředí této oblasti.

Turistická trasa na břesteckou 
skálu, naučná stezka okolo 

Buchlova, Kaple svaté Barbory.

TIP!
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HRAD LUKOV

ROZHLEDNA SALAŠ

SALAŠ 15 KM

ZLÍN 28 KM

Neobvykle architek-
tonicky řešená kovová 
rozhledna s dřevěným 
obložením byla veřej-
nosti zpřístupněna v 
polovině srpna 2015. 
Tvarem připomíná 
dvě do sebe zakleslé 
„šťastné“ sedmičky, z 
nichž každá obsahuje 
vyhlídkové plošiny. 
Po vystoupání po 112 
schodech do výšky 20 
m, resp. 15 m se tak 
před vámi rozprostře 
daleký výhled na Vele-
hrad, Uherské Hradiště, 
vrcholky Bílých Karpat 
nebo Chřibů. 

Hrad Lukov se nachází v 
jihozápadní části Hostýn-
ských vrchů, asi 2 km nad 
obcí Lukov nedaleko Zlína. 
Svojí rozlohou se jedná o 
jeden z největších hradů 
na Moravě, dnes již roz-
sáhlou zříceninu gotického 
hradu se zachovalým pilí-
řovým mostem a vstupní 
branou. Hrad má rozsáh-
lou historii a je opředen 
o řadu pověstí, z nichž ta 
nejznámější je o zakopa-
ném pokladu templářů, 
jenž je ukryt v podzemních 
chodbách.
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ZLÍN 28 KM ZOO LEŠNÁ

Zoo chová přes 200 druhů zvířat, z nichž mezi 
atraktivní patří např. ptáci kivi (český unikát), 
sloni afričtí nebo nosorožci. Zvláštností Zoo 
je také přímý vstup návštěvníků do expozice 
pštrosů emu a klokanů. Součástí areálu je 
botanická zahrada.

zátoka rejnoků - 
pavilon otevřený v 

roce 2014 umožňuje 
návštěvníkům si pohladit 
rejnoky (siby ománské) 
nebo je nakrmit zakou-
peným krmivem. Jedná 
se jednu z nejatraktivněj-
ších expozic v Zoo Zlín i 
ve srovnání s ostatními 
českými zoo.

TIP!
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ZLÍN 28 KM

LUHAČOVICE 30 KM

BAŤŮV MRAKODRAP

Budova má číslo 21, říká se jí proto „jednad-
vacítka“. Mrakodrap má 16 pater a výšku 77,5 
m. Vzhledem k výšce stavby se minulosti jed-
nalo o druhou nejvyšší budovu Evropy. Vyšší v 
té době byl již jen palác Všeobecné bankovní 
jednoty v Antverpách známý jako Boerento-
ren, mající výšku 87 m (dnes 97 m). Nejvyšší 
budovou světa tehdy byla Empire State Buil-
ding v New Yorku o výšce 381 m.

LUHAČOVICE
V Luhačovicích jsou čtvrté největší 
lázně v České republice a největší na 
Moravě. Lázně vděčí za svůj věhlas 
především minerálním pramenům. 
V Luhačovicích vyvěrá 6 přírodních 
pramenů a desítky pramenů navr-
taných. Nejznámějším a nejvýznam-
nějším pramenem Luhačovských 
lázní je pramen Vincentka. Ve městě 
se nachází velké množství nejrůzněj-
ších kaváren, vináren, restaurací a 
cukrářství. 



CYKLOTRASY 
UHERSKOHRADIŠŤSKA

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ VINAŘSKÁ STEZKA (44 km)

Z HRADIŠTĚ NA ROZHLEDNY NA SLOVÁCKU  (60 km)

Z HRADIŠTĚ STEZKOU RULANDSKÉHO BÍLÉHO  (44 km)

Uherské Hradiště – Ostrožská Nová Ves – Dolní Němčí – Vlčnov – Uherské Hradiště

Uherské Hradiště – Mistřice – Lhotka – Veletiny – Vlčnov – Hluk – Uherský Ostroh – 
- Ostrožská Nová Ves – Uherské Hradiště

Uherské Hradiště – Zlechov – Velehrad – Babice – Uherské Hradiště

Další zajímavé cyklotrasy naleznete * https://www.vmnakole.cz/cs/cyklo-tipy

Zajímavosti na trase:
Ostrožská Nová Ves – přírodní koupání / Ostrožská Lhota - lido-
vý domek Háječek s ukázkou dobového bydlení / Kostelany nad 
Moravou - kostel sv. Floriána / Veletiny - chráněná rezervace 
lidové architektury Stará hora a další

Zajímavosti na trase:
Rozhledna rovnina / Vlčnov - Areál vinných búd / Dolní Němčí 
- soubor budov vodního mlýna na potoku Okluky z 18. Století / 
Sirnaté lázně v Ostrožské Nové Vsi / Kunovice – letecké muzeum.

Zajímavosti na trase:
Tupesy -Muzeum Tupeské keramiky  / Velehrad- významné poutní 
místo, jehož dominantu tvoří klenot moravského baroka / Modrá - 
Archeoskanzen Modrá a Živá voda / Jalubí- větrný mlýn.


