
Jízdy králů – UNESCO 
Slovácko má řadu podoblastí, které se od sebe 
vzájemně odlišují a každá z nich má své typic-
ké kroje, pozoruhodné zvyky, lidové písně, 
hudbu i slovesnost. Mezi zdejší letité tradice 
patří také Jízdy králů. Tyto slavnosti nemají 
nikde ve světě obdobu, a proto je tato tradice 
od roku 2011 součástí nehmotného dědic-
tví UNESCO. Hlavními účastníky mimořádné 
slavnosti jsou král a jeho družina mladých, svo-
bodných, kteří objíždějí celou vesnici a vyvolá-
vají prastaré vtipné verše na oslavu svého krále 
i jako žádost k jeho obdarování. Dnes jsou no-
siteli Jízdy králů na Slovácku již jen čtyři obce: 
Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice. Nejvy-
hlášenější a nepřetržitě se konající od počátku 

19. století je Jízda králů ve Vlčnově, která se koná vždy poslední neděli v květnu. 
V sudé roky, uprostřed května, se koná Jízda králů v Kunovicích a každé tři roky, 
vždy začátkem července, je Jízda králů v Hluku. Slavnosti trvají vždy od pátečního 
večera do neděle. www.kskvlcnov.cz, www.vlcnov.cz

Velká Morava a odkaz sv. Cyrila a Metoděje
Minulost je zde spjata s příchodem slovanských 
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. 
Dnes můžete na řadě míst nahlédnout do histo-
rie Velké Moravy, ať již ve formě archeologických 
vykopávek, jedinečných replik nebo zajímavých 
expozic.
Nejvýznamnějším duchovním a poutním místem 
Slovácka, ale patrně i celé České republiky, je 
Velehrad. Na Velehrad po celý rok směřují pout-
níci po Cyrilometodějských  stezkách z Česka i ze zahraničí. Každoročně 5. červen-
ce se zde u příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje koná Národní pouť. Dalším 
z míst připomínajících dávnou minulost velkomoravského sídliště je Archeoskan-
zen v Modré, který názorně představuje zdejší život v 9. století. V těsné blízkosti na-
jdete základy kostela sv. Jana z přelomu 8. a 9. století. Památník Velké Moravy 
byl vybudován nedaleko Modré ve Starém Městě, nad základy první objevené ka-
menné velkomoravské stavby na našem území – kostela „Na Valách“. Další národní 
kulturní památkou je volně přístupná archeologická lokalita Výšina sv. Metoděje 
v Uherském Hradišti s pozůstatky neopevněného dvorce církevně-mocenského 
charakteru. Křesťanští misionáři zde už na přelomu 8. a 9. století vybudovali jeden 
z prvních zděných kostelů na sever od Dunaje. Podobně zaměřená naleziště jsou 
také Špitálky ve Starém Městě. Nejmagičtějším místem z pohledu bájí a pověstí je 
Hradisko sv. Klimenta v Osvětimanech, z první poloviny 9. stol., které je opřede-
no mnoha pověstmi, z nichž nejznámější je spjata právě s cyrilometodějskou tradicí.
www.slovackemuzeum.cz, www.archeoskanzen.cz

Baťův kanál
Technickou památku Baťův kanál na
řece Moravě nemůže minout žádný z ná-
vštěvníků Slovácka. Tuto vodní cestu ne-
chal zbudovat ve 30. letech 20. století 
J. A. Baťa a původně sloužila k přepravě 
lignitu. Některé úseky vedou po řece 
Moravě, jinde uměle vyhloubeným ka-
nálem. Na netradiční výlet se můžete vy-
dat na velké výletní lodi při pravidelných 

plavbách nebo si sami půjčit menší loďku či hausbót. Plavbu na lodi můžete spojit 
také s cyklistickým výletem. www.lodmorava.cz

Přístavy a přístaviště: Kroměříž, Otrokovice, Napajedla, Spytihněv, Babice, Sta-
ré Město, Uherské Hradiště, Kunovský les, Kostelany nad Moravou, Uherský Os-
troh, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Skalica (SK).

Slovácko – tradice vína i pálenky 
Vinařské obce a sklepní uličky jsou pestrou ukázkou 
lidového stavitelství. Muzea a expozice dokumentují 
historii vinařství nebo tradiční domácí výrobu pálenek 
(Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově) na Slovácku. 
Součástí těchto expozic jsou i ukázky historického 
nářadí, nádob a pracovních krojů. Chuťová pestrost 
pálenek je dána především druhem použitého ovo-
ce, kdežto u slováckých vín rozmanitost chutí a vůní 
pramení z rozličných půdních a teplotních podmínek, 
a tak zde najdete vína dosahující jak vysoké cukerna-
tosti, tak i plná vína s osvěžující kyselinkou. Slovác-
ko je kolébkou desítky nových odrůd, které obohatily 

sklepy vinařů na celé Moravě, např. Muškát moravský z Polešovic nebo Blatnic-
ký Roháč z Blatnice pod Svatým Antonínkem.

Na Slovácku najdete nejcennější soubory sklepních staveb na Moravě. Svými vi-
nohrady a sklepy jsou od nepaměti známé např. Mařatice v Uherském Hradišti, 
Vlčnov, Blatnice pod Sv. Antonínkem, Polešovice nebo Kudlovice. Vinařské 
tradice, košty vína a otevřené sklepy nejsou nikde na Moravě živější než na Slovác-
ku. Barevnost krojů, cimbálová muzika, zpěv a tanec doprovází folklorní slavnosti 
i vinobraní. Je jich mnoho, ale určitě si nenechte ujít např. Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek v Uherském Hradišti, Putování po blatnických búdách v Blat-
nici pod Svatým Antonínkem, Zarážání hory v Polešovicích, Derfl anské vinobraní, 
Modřanské vinobraní v obci Modrá nebo na podzim Žehnání svatomartinského 
vína v Uherském Hradišti. Cyklisté nemohou vynechat tradiční otevírání a uzavírá-
ní vinařských stezek – Na kole vinohrady Uherskohradišťska.

Uherskohradišťská vinařská stezka 
délka 45 km bez odbočky na Polešovice, lehká trasa

Uherské Hradiště – Kostelany n. M. – (Nedako-
nice – Polešovice) – Ostrožská Nová Ves – 
Ostrožská Lhota – Hluk – Vlčnov – Veletiny 
– Podolí – Popovice – Uherské Hradiště 
(m. č. Sady) – Uherské Hradiště (m. č. Mařatice)

Z Uherského Hradiště se vydáte směrem na jih po cyklostezce č. 47A, která 
vede podél řeky Moravy. Na rozcestí u Kostelan n. M. můžete udělat zajížďku 
k vinařské obci Polešovice (vinné sklepy, rozhledna Floriánka) a vrátit se zpět 
do Kostelan. Odtud vede stezka podél štěrkopískových jezer do Ostrožské 
Nové Vsi (lázně s léčivými prameny, Slovácký dvůr). Z Ostrožské Lhoty přes 
Hluk (památkové domky) a Vlčnov (vinné búdy, Muzeum pálenic) vede cesta 
okrajem Dolňácka, oblasti bohaté historie a svébytného folkloru. Přes Popo-
vice, Vésky a Sady se stezka vrací zpět do Uherského Hradiště.

Muzea a památky podhůří Chřibů 
délka 23 km, lehká trasa

Uherské Hradiště – Staré Město – Modrá – 
Velehrad – Tupesy – Břestek – Buchlovice – 
Zlechov – Staré Město – Uherské Hradiště

Okruh začíná v Uherském Hradišti a směřuje 
do Starého Města, jednoho z hlavních středisek 
bývalé Velkomoravské říše (Památník Velké Mora-
vy, archeologická lokalita „Na Špitálkách“, Event-
centrum, vyhlídková věž kostela sv. Ducha). Další 

zastávkou je obec Modrá s expozicí Živá voda s podvodním tunelem, Stezkou 
praturů a Centrem Slováckých tradic či Archeoskanzenem, představujícím
slovanské opevněné sídliště z doby Velké Moravy. Odtud cesta pokračuje 
na poutní místo Velehrad, kterému dominuje bazilika Nanebevzetí Panny Ma-
rie a sv. Cyrila a Metoděje. V Tupesích je historie místní keramiky zachycena 
v Muzeu Tupeské keramiky s dobovým vybavením keramické dílny a obydlím 
hrnčíře. Přes Břestek (Přírodní památka Břestecká skála, památka lidové ar-
chitektury dům č. p. 157, Baloncentrum) dorazíte do Buchlovic, kde vás čeká 
zámek s rozsáhlým anglickým parkem a výstavou fuchsií. Přes Zlechov se pak 
vrátíte zpět do Uherského Hradiště.

Cyklostezka podél 
   Baťova kanálu 
    EuroVelo 4, délka 80 km, lehká trasa

Kroměříž – Kvasice – Otrokovice – 
Napajedla – Spytihněv – Babice – 
Huštěnovice – Staré Město – Uherské 
Hradiště – Kostelany n. M. – Ostrož-
ská Nová Ves – Uherský Ostroh – 
Veselí n. M. – Zarazice – Vnorovy – 
Strážnice

Podél řeky Moravy a Baťova kanálu vede unikátní dálková cyklostezka, která 
je díky kvalitnímu povrchu oblíbenou také mezi in-line bruslaři. Křížení všech 
silnic a železničních tratí je řešeno mimoúrovňově. Cyklostezka nabízí také 
spojení plavby po Baťově kanálu s cykloturistikou, což ocení zejména rodi-
ny s malými dětmi nebo senioři, kdy mohou jednu část absolvovat i s koly 
plavbou na lodi a zpět již na kole po cyklostezce. V některých obcích stezka 
využívá také místních, málo frekventovaných ulic.

Stezka Blatnického Roháče
délka 66 km, středně náročná trasa

Uherské Hradiště – Kostelany n. M. – 
Ostrožská Nová Ves – Ostrožská Lhota – 
Hluk – Boršice u Blatnice – Blatnička – 
Blatnice pod Sv. Antonínkem – Uherský 
Ostroh – Ostrožská Nová Ves – Kunovice – 
Kostelany nad Moravou – Uh. Hradiště

Tato okružní trasa je pojmenována podle lokální odrůdy bílého vína vyšlech-
těného v 19. století v Blatnici. Z Uherského Hradiště vás trasa vede přes 
Kostelany nad Moravou (přírodní památka Tůň, portálový nýtovaný most) 
kolem jezer do Ostrožské Nové Vsi (lázně, rekreační areál Slovácký dvůr), 
a do Uherského Ostrohu (zámek). Z Uherského Ostrohu pokračujte do Ost-
rožské Lhoty (lidový domek Háječek), Blatnice pod Svatým Antonínkem (kap-
le sv. Antonína Paduánského, vinné búdy), Blatničky (muzeum krojů), Hluku 
(památkové domky), Kunovic (Letecké muzeum). Cíl je Uherské Hradiště.

Velkomoravská poutní 
   cesta, délka 59 km, náročná trasa

Uherské Hradiště – Staré Město – 
Velehrad – Buchlovice – Holý ko-
pec – Stupava – Cimburk – skalisko 
Kozel – Vřesovice – Osvětimany – 
Na Pile – Dlouhá řeka – Buchlovice, 
Smraďavka – Buchlovice – Zlechov – 
Uherské Hradiště 

Na trase můžete navštívit zajímavé 
památky, jako je Památník Velké Moravy ve Starém Městě, Archeoskanzen 
a Živou vodu v Modré, velehradský klášter a baziliku, zámek v Buchlovicích, 
zříceninu hradu Cimburk, muzeum sklářů ve Stupavě, archeologické naleziš-
tě Hora sv. Klimenta nebo historické lázně Leopoldov ve Smraďavce.

Uherské Hradiště (C3, D3) 
Bohatou historii a pamětihodnosti města poznáte prostřednictvím Městské-
ho turistického okruhu. Jak se žilo na Slovácku se dozvíte v národopisné 
výstavě Slovácko ve Slováckém muzeu. V Galerii Slováckého muzea na-
jdete stálou expozici umělců jihovýchodní Moravy. Za návštěvu stojí i Galerie 
Joži Uprky, expozice dějin města „Uherské Hradiště – město královské“ 
nebo Expozice věznice. Relaxaci i vodní radovánky si užijete v moderním 
aquaparku. Dokladem tradiční lidové kultury je Muzeum v přírodě Rochus. 
V Jarošově můžete ochutnat Jarošovské pivo přímo v pivovaru.
www.uherske-hradiste.cz, www.slovackemuzeum.cz, www.aquapark-uh.cz, 
www.parkrochus.cz, www.jarosovskypivovar.cz 

Staré Město (C3) – Památník Velké Moravy vybudo-
vaný nad základy hřbitovního kostela z 9. stol. Na náměstí 
Velké Moravy je postaven kostel sv. Ducha, na jehož stav-
bě se podílí řada umělců. Významný přístav na Baťově ka-
nálu. V areálu Rec Group se nachází Kovozoo. 
www.slovackemuzeum.cz, www.eventcentrum.cz, 
www.kovozoo.cz

Modrá (C2) – Archeoskanzen názorně představuje život 
velkomoravského sídliště středního Pomoraví v 9. stol. V blíz-
kosti skanzenu se můžete projít unikátním podzemním proskle-
ným tunelem a zblízka tak pozorovat ryby či navštívit Centrum 
slováckých tradic nebo se projít po stezce s pratury. 
www.archeoskanzen.cz, www.zivavodamodra.cz, www.cstskanzen.cz

Velehrad (C2) – Jedno z nevýznamnějších poutních míst je spojeno s tradicí 
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Dominantou kláštera je bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Zajímavostí je podzemí 
baziliky s expozicí Martyrion. www.velehradinfo.cz

Tupesy (B3) – Muzeum tupeské keramiky vás seznámí s historií výroby 
místní keramiky s více než stoletou tradicí. www.muzeumkeramiky.cz

Břestek (B2–3) V obci se nachází památka lidové architektury čp.157, vyu-
žít můžete lety horkovzdušným balonem. www.brestek.cz, www.balony.eu

Buchlovice (B3) – Zámek Buchlovice patří k nejvýznamnějším barokním 
šlechtickým sídlům v ČR. Je obklopen barokní zahradou s ojedinělou sbír-
kou fuchsií. www.zamek-buchlovice.cz 

Hrad Buchlov (B2)– Majestátní hrad byl vysta-
věn na jednom z nejvyšších vrcholků Chřibů 
a řadí se k nejmohutnějším a nejstarším pan-
ským sídlům. www.hrad-buchlov.cz

Osvětimany (A3) – Hora sv. Klimenta 
pravděpodobně sloužila jako místo k rozjímání 
sv. Cyrilu a Metodějovi a jejich žákům. Na vr-

cholu hory je Hradisko sv. Klimenta, národní kulturní památka, kde se 
nacházejí základy kostela a dřevěná kaple. 
www.klimentek.cz, www.slovackemuzeum.cz

Boršice (B3) – Naučná stezka Po stopách lovců mamutů, vinařský Dvůr 
Pod Starýma Horama. www.dvurpodstarymahorama.cz

Polešovice (B3–4) – Vinařská obec láká k zastavení a posezení v někte-
rém z místních sklepů. Ve zdejší šlechtitelské stanici bylo vyšlechtěno více než 
300 významných odrůd vína. www.polesovice.cz, www.ssvpolesovice.cz

Kunovice (C3–4) – Letecké muzeum nabízí sbírku několika desítek doprav-
ních, sportovních i vojenských letounů, dokumentující historii letecké výroby v regi-
onu. Historii obce dokládá památkový domek. www.museum-kunovice.cz, 
www.mesto-kunovice.cz

Popovice (D3) – Potomákovo muzeum krojů představuje kompletní 
sbírku kunovických krojů. Amfík Bukovina – nově zrekonstruovaný areál, 
nabízející svým návštěvníkům prožití volného času aktivním i pasivním odpo-
činkem. www.popovice.cz, www.amfi kbukovina.cz

Ostrožská Nová Ves (C4) – Obec známá průzračnými štěrkopískovými 
jezery a lázeňskou balneoterapií, založenou na  sirnatých pramenech. Zajímavá 
je Včelí naučná stezka, která vede z lázní do Uherského Ostrohu. V těsném sou-
sedství najdete ubytovací areál Slovácký dvůr a Golfové hřiště Jezera. 
www.onves.cz, www.ostrozsko.cz

Uherský Ostroh (B4, C4) – K nejcennějším památkám patří barokní kos-
tel sv. Ondřeje a zámek, který sousedí s krojovou dílnou a je spolu s histo-
rickým náměstím vyhlášen městskou památkovou zónou. www.uhostroh.cz

Ostrožská Lhota (C4–5) – Historický domek Háječek, muzeum. Nad obcí 
významné poutní místo kaple sv. Antonína Paduánského. www.ostrozsko.cz

Hluk (D4) – Je znám především Dolňáckými slavnostmi s Jízdou králů
a také tím, že se zde natáčel seriál Slovácko sa nesúdí. Za návštěvu stojí věž 
renesanční tvrze s muzeem a památkové domky č. p. 283 a 284. 
www.mestohluk.cz, www.ostrozsko.cz

Napajedla (D1–2) – Zámek ve stylu pozdně 
francouzského baroka. Hřebčín s nejstarším cho-
vem anglického plnokrevníka. Další zajímavostí 
je Muzeum hraček, které hravou formou přibližu-
je legendární nafukovací hračky z Fatry Napajedla. 
www.ic.napajedla.cz

Rozhledny v Chřibech – Nádherné výhledy do okolí Uherského Hradiště, 
pohoří Chřibů, ale i Bílých Karpat nabízí celá řada rozhleden, např. Rovnina (D3) 
(Uherské Hradiště), Maják Šrotík (C3) (Staré Město), Židoviny (C2) (Modrá), 
Brdo (B1), Radošov (C5) (Veselí nad Moravou), Doubí (B3) (Vážany), Floriánka 
(B3) (Polešovice), Drahy (D6) (Javorník) nebo Salaš (B2). 
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naučná stezka; hranice přírodního parku
vrstevnice; výškový bod
křížek; pomník; kaple; kostel
zámek; hrad; klášter, chrám; zřícenina
tvrz; lom; hvězdárna; daleký výhled
hřbitov; nemocnice; muzeum; informace
krytý bazén; koupaliště; pramen; kyselka, lázně
větrný mlýn; vodní mlýn; skála; rozhledna
větrný rotor; čerpací stanice; LPG; myslivna
hraniční přechod silniční; železniční; význ. strom listnatý; jehličnatý
golf; skalní lezení; kemp; přístav
zoo; jízdárna; letiště; turistická zajímavost
bunkr; cyklotrasy - Moravská vinná; Bzenecká
Kyjovská; Strážnická; Uherskohradišťská
Uherskohradišťská vinařská stezka; Muzea a památky podhůří Chřibů
Cyklostezka podél Baťova kanálu; Stezka Blatnického Roháče
Velkomoravská poutní stezka
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