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CYKLOTRASY

DOPORUČUJEME

Kolem Prakšické vrchoviny

Jízda králů – UNESCO

délka 42,5 km, středně těžká

Výraznou folklorní slavností, přitahující tisíce
návštěvníků, je Jízda králů, která je k vidění
na Slovácku ve Vlčnově, Kunovicích, Hluku
a Skoronicích. Hlavními účastníky jsou král
a jeho družina, kteří na opentlených koních
v doprovodu krojovaného průvodu objíždějí celou vesnici a vyvolávají prastaré verše na oslavu
svého krále i jako žádost k jeho obdarování.
Králem je 10 až 12letý chlapec, oblečený
ve starodávném ženském kroji, jedoucí na bělouši. Nejvyhlášenější a nepřetržitě se konající
od nepaměti je Jízda králů ve Vlčnově.
www.jizdakralu.cz

Uherský Brod – Maršov (zvonice) – Pašovice (boží muka nad obcí) – Mistřice (kaple
Nejsvětější Trojice) – Rozhledna Rovnina
– Uherské Hradiště (Městský turistický
okruh, Slovácké muzeum, Galerie Joži
Uprky, Muzeum v přírodě Rochus) – Rozhledna Rovnina – Mistřice – Hradčovice –
Drslavice – Uherský Brod

Po stopách Komenského, délka 46,9 km, středně těžká
Uherský Brod (Muzeum J. A. Komenského) – Šumice (Šumické muzeum,
Trchalíkova usedlost, Šerkova usedlost)
– Nezdenice (Nezdenická kyselka) – Záhorovice (minerální pramen slané chuti
Kyselka) – Bojkovice (Muzeum Bojkovska)
– Komňa (Památník J. A. Komenského,
obydlí zvěrokleštiče) – Lopeník (rozhledna) – Březová (pramen sirovodíkové vody,
památkový domek) – zaniklá tvrz Volenov
– Nivnice (Bartkův mlýn, Sedlcká chalupa
s expozicí Nivnická izba) – Uherský Brod

Cyrilometodějská stezka – Ze Slovenska
přes Bílé Karpaty, Skalka nad Váhom – Velehrad (délka 88 km)
Soubor značených tras ke kulturním kořenům země, na posvátný Velehrad.
Skalka nad Váhom u Trenčína (poutní místo) – Žítková na Kopanicích (Bílé
Karpaty – biosférická rezervace UNESCO, fenomén Žítkovských bohyní)
– Krhov – Bojkovice (Muzeum Bojkovska) – Přečkovice – Luhačovice (lázně) – Polichno – Pašovice – Mistřice – Uherské Hradiště – Staré Město
(Památník Velké Moravy, Event centrum, vyhlídková věž kostela sv. Ducha)
–Modrá (Archeoskanzen, Živá voda,
Centrum slováckých tradic, Stezka
praturů, replika kostelíka sv. Jana)
– Velehrad (Bazilika Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, Podzemí baziliky s expozicí
MARTYRION – Svědkové víry 20.
století, Expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin, Expozice BIBLE pro malé i velké)
www.cyril-methodius.eu

Pěší turistika
Putování na nejvyšší vrchol Bílých Karpat (970 m n. m.)
Strání, část Květná – Velká Javořina – Vápenky, délka 12 km

Výšlap na Velkou Javořinu začíná v obci Strání v místní části Květná, která je
proslavená více než 220letou sklářskou tradicí a největším zimním festivalem masopustních tradic ve střední Evropě. Zelená turistická značka začíná
naproti sklárně a lesem vystoupáte skrze Javorinský prales až na vrchol. Ne
nadarmo se kopce jmenují „Ostrý“ a „Těžký vrch“ – převýšení je bezmála 540 m.
Odměnou jsou nádherné výhledy a pivo či dobrá káva na Holubyho chatě. Do
obce Vápenky pak sestoupíte po modré turistické značce.

Rozhledna na Velkém Lopeníku (911 m n. m.), délka 7 km
Výchozím bodem je obec Lopeník. Po žluté turistické značce se vydáte nenáročným terénem až k 22 m vysoké dřevěné rozhledně na Velkém Lopeníku,
symbolizující přátelství Čechů a Slováků. Zdolejte 101 schodů a naskytne se
vám nádherný výhled na Malou Fatru, Chřiby, Beskydy nebo Velkou Javořinu.
Náročnější trasa na rozhlednu vede po zelené turistické značce z Mikulčina
vrchu přes Lopenické sedlo.

Naučná stezka Moravské Kopanice –
krajem Žítkovských bohyní, délka 23,1 km
Naučná stezka představuje krajinu kolem kopaničářských obcí Žítková a Starý Hrozenkov. Na 14 zastaveních se seznámíte s historickými i přírodními zajímavostmi, lidovou architekturou, nejcennějšími rostlinami a živočichy. Stezka
vede po lesních a polních cestách a je vhodná pro pěší a cyklisty na horských
kolech, v zimě i pro běžkaře. www.iskopanice.cz

Z Vyškovce za nádhernými výhledy
Vyškovec – Hribovňa (točna) – Sokolí kameň a zpět, délka 14 km

Jedny z nejkrásnějších výhledů můžete spatřit, když se vydáte do kopaničářské obce Vyškovec. Z Hribovně, části Vyškovce, kde je i točna autobusu, půjdete po červené turistické značce přes Kykulu na Machnáč a Sokolí kameň
(697 m n. m.), který vás dovede až na Slovensko. www.vyskovec.cz

Naokolo Hostětína, délka 6 km
Víte, jak se sváželo dřevo z lesa, jak si děti
krátily chvíli na pastvě, co místní lidé pěstovali, jakou svačinu si nosili na pole nebo
jak slavili svátky? Vydejte se po naučné
stezce Naokolo Hostětína a seznamte
se s místními tradicemi a zajímavostmi.
www.hostetin.veronica.cz
Další tipy www.slovacko.cz

Bílé Karpaty – biosférická rezervace UNESCO
Rozmanitost a unikátnost Bílých Karpat spočívá v souznění člověka s přírodou.
Je jen málo takových míst v České republice, kde tuto harmonii budete vnímat tak
jako tady. Oblast se rozprostírá
podél česko-slovenské hranice
na ploše 747 km2. Nejvyšším vrcholem je Velká Javořina (970 m
n. m.), nabízející úžasné výhledy od
Tater až po Alpy. Najdete tu unikátní
přírodu, kde se zachovaly rozsáhlé
orchidejové louky s ohroženými
a chráněnými druhy. Po krásách
Bílých Karpat vás kromě husté sítě
značených turistických tras provede více než deset naučných stezek
a chodníků. www.bilekarpaty.cz

Moravské Kopanice – Žítkovské bohyně
Moravské Kopanice jsou velmi speciﬁckou oblastí Bílých Karpat. Tvoří je obce
Starý Hrozenkov, Žítková, Lopeník, Vyškovec a Vápenice. Název „Kopanice“
pochází z toho, že se zde půda obdělávala jen kopáním. Časté nájezdy tureckých
a později i uherských vojsk oblast nejednou zcela zničily. Avšak Moravské Kopanice byly znovu a znovu osidlovány a vztah obyvatel s nádhernou přírodou se promítl
do svérázné lidové kultury, lidových písní i vyšívaných krojů. Na mnoha místech
se zachovaly typické rázovité chalupy. V obci Žítková a jejím okolí naleznete upomínky na silnou tradici lidové magie místních žen, kterým se říkalo bohyně. Vypráví se, že dokázaly nejen uzdravovat pomocí léčivých bylin,
ale také najít ztracené či ukradené věci, poradit v partnerských problémech
nebo dokonce věštit budoucnost. Díky svým schopnostem byly v minulosti velmi často pronásledovány nejen církví a státní bezpečností, ale také vzdělanci a lékaři. Na památku poslední žítkovské bohyně Irmy Gabrhelové
(1905–2001) nechali noví majitelé její dům zrekonstruovat do původní podoby.
www.zitkova.cz

Lidové stavitelství
Lidová architektura je úzkou součástí
našeho kulturního dědictví. Zdejší kraj
představuje jakousi „pokladnici“ lidové architektury. Naleznete zde příklady
typických slováckých vinohradnických
staveb i obytná a hospodářská stavení
s typickými prvky zdejší lidové architektury – nepálené hliněné cihly, kamenná podezdívka, příp. došková střecha. Opomenout nesmíme ani typickou kombinaci bílé a modré barvy. Na Slovácku najdete
nejcennější soubory sklepních staveb na Moravě. Jmenujme alespoň vinné búdy
ve Vlčnově na Uherskobrodsku, které jsou památkově chráněnými soubory lidové architektury a které jinde v České republice nenajdete. Další příklady lidové
architektury najdete např. v Bánově, Březové, Bystřici pod Lopeníkem, Dolním
Němčí, Hluku, Komni, Lopeníku, Starém Hrozenkově, Strání, Suché Lozi, Vyškovci nebo Žítkové. Každoročně se na Slovácku první červnový víkend koná akce
Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí.

Rozhledny
Rozhledna na Velkém Lopeníku (E3)
Viz popis v odstavci – Pěší trasy
www.obec-lopenik.cz

Rozhledny východního Slovácka
(C2, D2, D3, E3 )
Šest dřevěných 13 m vysokých rozhleden – Králov
v Bánově, Pod Vojanskú v Bystřici pod Lopeníkem,
Obecnice v Korytné, U Trojice v Nivnici, U Křížku v Suché Lozi, Hráběcí ve Vlčnově. Rozhledny jsou propojeny turistickými trasami v délce
cca 50 km. Kolem rozhleden najdete i 18 odpočívadel a informačních tabulí.
www.vychodnislovacko.eu

Rozhledna Na Skalce, Bojkovice
(E–F2) – 11 m vysoká dřevěná rozhledna v nadmořské výšce 492 m n. m. www.bojkovice.cz

Minerální prameny
Záhorovice – Záhorovická kyselka, Nezdenice –
Kořenkova kyselka, Suchá Loz – Slatina, Korytná
– Smraďačka, Březová – Březovské kyselky, Strání
– Sirkovica, Vyškovec – Bošáčky, Rudice – Rudická
kyselka, Hačůvka

Informační centra: Bojkovice – www.bojkovice.cz, Buchlovice – tic.buchlovice.cz, Hluk – www.mestohluk.cz, Kunovice – www.mesto-kunovice.cz,
Lopeník (sezonní IC)– www.obec-lopenik.cz, Napajedla – www.ic.napajedla.cz, Ostrožská Nová Ves – www.slovackydvur.cz, Strání – www.strani.cz,
Starý Hrozenkov – www.iskopanice.cz, Staré Město – www.eventcentrum.cz, Uherské Hradiště – www.uherske-hradiste.cz, Uherský Brod – www.cojevbrode.cz,
Uherský Ostroh – www.uhostroh.cz, Velehrad – www.velehradinfo.cz, Velehrad – www.velehrad.cz, Veselí nad Moravou – www.tic-veseli.cz,
Vlčnov – www.kskvlcnov.cz/informacni-centrum, Žítková (sezonní IC) – www.zitkova.cz

ATRAKTIVITY
Uherský Brod (D2) – Muzeum J. A. Komenského, církevní památky,
hvězdárna, planetárium i židovské památky
Historii města můžete poznat prostřednictvím turistického okruhu „Stezka městskou památkovou zónou Uherský Brod“. Navštívit můžete chrám
Mistra Jana Husa, radnici, Panský dům, židovský hřbitov nebo kostel
a klášter Nanebevzetí Panny Marie s obrazem černé Madony. Vyhledávaným cílem je i hvězdárna, planetárium, planetární stezka a místní aquapark
Delfín a milovníci piva jistě dobře znají zdejší pivovar. www.cojevbrode.cz
Muzeum J. A. Komenského – stálá expozice
„Jan Amos Komenský lidstvu“ seznamuje návštěvníky se životem a dílem Komenského. Další
expozice „Starožitnosti Uherskobrodska“ přibližuje život na Moravském Slovácku v 17.–20.
století. www.mjakub.cz

Vlčnov (C2) – vinné búdy, usedlost č. 65,
Slovácká jizba, Muzeum lidových pálenic – stálá
expozice podomácké výroby destilátů na moravsko-slovenském pomezí čítá více než sedm set exponátů.
www.slovackemuzeum.cz
Areál vinných búd – vesnická památková rezervace,
největší soubor nadzemních vinohradnických staveb
v ČR. www.vlcnov.cz, www.kskvlcnov.cz
Dolní Němčí (C2) – Muzeum Na Mlýně
Soubor budov vodního mlýna z 18. století na potoku Okluky. V části mlýna
bylo zřízeno muzeum zemědělských nástrojů. www.dolni-nemci.cz
Nivnice (D2) – Pamětní síň J. A. Komenského, Nivnická izba
Jedno z možných rodišť J. A. Komenského, připomíná jej pamětní deska na „rodném“ mlýně a Pamětní síň J. A. Komenského. Nachází se zde i venkovská usedlost s národopisnou expozicí Nivnická izba. www.nivnice.cz
Komňa

(E2) – Památník J. A. Komenského, obydlí zvěrokleštiče
V památkově chráněné sýpce je umístěn Památník J. A. Komenského s expozicí. Další zajímavostí je muzeum, které ukazuje bydlení a život zvěrokleštiče
z 19. století. www.komna.cz

Strání (D4) – Festival masopustních tradic, sklářská tradice
Část Květná je známá ruční výrobou skla. K nejvýznamnějším událostem patří fašankový festival, který
je zároveň největším festivalem masopustních tradic
v ČR. www.strani.cz
Lopeník (E3) – Rozhledna na Velkém Lopeníku,
Naučná stezka. www.obec-lopenik.cz
Mikulčin vrch (E3) – Turistická lokalita
s množstvím turistických tras, které vedou na hřebeny Velkého Lopeníku, Velkou Javořinu, Kykule (orchidejové louky), Machnáče
a na slovenské straně na Sokolí kameň a do Bošácké doliny. www.vapenice.cz

Starý Hrozenkov (F3) – Turistické centrum svérázné oblasti Moravských
Kopanic. V červenci se zde konají Kopaničářské slavnosti.
www.staryhrozenkov.cz
Vyškovec (F3) – Ukázky lidového stavitelství – dům a zemědělská usedlost. Horská kaple Panny Marie Královny je jediným svatostánkem Bílých Karpat, postaveným na hřebeni hor. Kuriozitou je nedávno zbudovaná zvonička
s hudbou. www.vyskovec.cz

Žítková (F3) – obec Moravských Kopanic, spojována s fenoménem Žítkovských bohyní, nedotknutá příroda, naučné stezky. Za návštěvu stojí dům Irmy
Gabrhelové, poslední žítkovské bohyně. www.zitkova.cz

Bojkovice (E3, F2, F3) – Muzeum Bojkovska se
věnuje řemeslům, netradičním živnostem, soudnictví,
součástí je byt z 30. až 50. let 20. století.
www.bojkovice.cz, www.muzeumbojkovska.cz
Hostětín (F1) – Obec známá technologiemi šetrnými k životnímu prostředí, kterou v roce 2010 navštívil princ Charles. Uvidíte zde pasivní dům, výtopnu
na biomasu, biomoštárnu, sušírnu ovoce nebo kořenovou čistírnu odpadních vod. V okolí je řada naučných stezek. Zajímavostí
jsou dřevěné sochy rozmístěné v okolí. www.hostetin.cz
Březová (E3) – Památkový domek, lidové stavitelství, expozice, minerální
pramen Slatina. www.obecbrezova.cz
Suchá Loz (D3) – Památkový domek Sucholožská chalupa.
www.suchaloz.cz

Šanov (F2) – Muzeum letecké bitvy o Bílé Karpaty. www.sanov-obec.cz
Bystřice pod Lopeníkem (E3) – Ukázka lidového stavitelství, muzeum
obce. www.bystricepodlopenikem.cz

Šumice (E2) – Muzeum mapuje původní vybavení jizby, šumický kroj, zemědělství a řemesla. Další památky lidové architektury: Trchalíkova usedlost,
Šerkova usedlost, Pipalův mlýn. Zajímavostí je značená trasa Putování po šumických pověstech. www.sumice.cz
Hluk (B–C2) – Vodní tvrz a památkové domky
Hluk 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
Popovice (B–C1) – Potomákovo muzeum krojů, soukromé muzeum představuje kompletní sbírku kunovických krojů. Návštěvu nutno předem dohodnout. Další zajímavostí je Amfík Bukovina. www.popovice.cz,
www.amﬁkbukovina.cz
Rudice (E1) – Celoroční pohyblivý betlém 182 pohyblivých ﬁgurek z lipového
dřeva, délka 4,35 m. www.obec-rudice.cz
Vydal: Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, Masarykovo nám. 21,
686 01 Uherské Hradiště, www.slovacko.cz, spoluﬁnancováno Zlínským krajem,
www.kr-zlinsky.cz, v roce 2019 v nákladu 10 000 kusů výtisků.
Foto: m-ARK Marketing a reklama s.r.o. a archiv Regionu Slovácko, Jiří Zerzáň - GraﬁkArt,
Bára Macková, Zpracování: m-ARK Marketing a reklama s.r.o. Mapa: Machovský mapy s.r.o.
Tisk: Joker, spol. s r.o. Uherské Hradiště. Neprodejné.
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