Tipy pro vinařskou
turistiku

Praha

U jednotlivých tras najdete stručně popsané zajímavosti, které
potkáte cestou. Nejlepší místa vám představíme podrobněji, abyste
věděli, co tu na milovníky vín čeká a s čím můžete počítat.

Brno
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Zlín
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Uherské Hradiště
Trasy č. 1–4

Východní Morava

Královské Město je srdcem Slovácka, regionu proslulého svébytným folklorem a řadou zachovalých lidových tradic. Zajímavostí je existence dvou rovnocenných náměstí, protože město založil král a církev. Mezi náměstími stála
radnice, s dnes viditelně vychýlenou věží. Masarykovu náměstí vévodí barokní
jezuitský kostel sv. Františka Xaverského a novorenesanční Nová radnice, jejíž
obřadní síň zdobí malby Joži Uprky. K dochovaným renesančním domům
ve městě patří lékárna U Zlaté koruny, Slovácké muzeum nabízí stálou expozici věnovanou slovácké lidové kultuře. V areálu bývalé jezuitské koleje si můžete prohlédnout Galerii Joži Uprky.
V městské části Mařatice objevíte vinohrady s vinnými boudami a měšťanskými sklepy, považované za jedny z nejkrásnějších na Slovácku. Nejstarší
letopočty na stěnách sklepů označují léta 1714–1739, ale mnohé z nich jsou
ještě starší. V letních měsících můžete navštívit několik sklepů, které nabízejí
ochutnávky vín, začátkem září při Slováckých slavnostech vína a otevřených
památek vychází z Mařatic průvod krojovaných družin, tanečníků, hudebníků
i vinařů.
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Kouzlo rozmanitosti
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Zpracování a tisk: ASTRON studio CZ, a.s.
NEPRODEJNÉ
Náklad: 35 000 kusů
www.vmnakole.cz, www.rr-strednimorava.cz

TRASA 4
Uherskohradišťská vinařská stezka

Uherské Hradiště  Kostelany nad Moravou  Ostrožská Nová Ves  Ostrožská Lhota
 Dolní Němčí  Vlčnov  Veletiny  Uherské Hradiště - Mařatice

Stezka Blatnického Roháče

Uherské Hradiště  Ostrožská Nová Ves  Uherský Ostroh  Ostrožská Lhota  Blatnice pod Svatým
Antonínkem  Blatnička  Boršice u Blatnice  Hluk  Kunovice  Uherské Hradiště

TRASA 3

Baťův kanál a cyklostezka
Trasy č. 1–5

Baťův kanál a řeku Moravu mezi Kroměříží a Hodonínem lemuje více než 80 km
dlouhá páteřní cyklostezka, na kterou navazují další stezky a trasy v okolí. Stezka
má převážně asfaltový povrch a minimální převýšení, jednou z jejích hlavních
předností je také bezpečnost. Je přehledná, vede téměř po rovině a křížení
všech silnic a železničních tratí je řešeno mimoúrovňově. S výjimkou několika
krátkých úseků trasa nikde nevede po silnicích.
Z páteřní cyklostezky můžete na řadě míst odbočit na cyklotrasy, vedoucí
do Chřibů, Hostýnských vrchů či Bílých Karpat, výlety na kole můžete také kombinovat s pravidelnými plavbami výletních lodí anebo si pronajmout vlastní
hausbót.

Prohlídky mohutné gotické pevnosti, usazené na východních výběžcích pohoří
Chřiby, tradičně začínají u kamenného stolu pod Lípou neviny. Kdysi se tu konaly soudy, při nichž prý měl každý obviněný právo dokázat svou nevinu. Když zasadil mladou lipku kořeny vzhůru a stromek se ujal – větvičky zakořenily a kořeny
se obalily listím – byl zproštěn obvinění a propuštěn na svobodu. Buchlov nebyl
nikdy dobyt a je jedním z míst, odkud putovaly základní kameny pro stavbu Národního divadla v Praze. V létě se sem můžete vydat na noční prohlídky s legendární Černou paní.

2

TRASA 2

www.vychodni-morava.cz; www.vmnakole.cz;
www.stezky.cz

Trasa č. 4

1

TRASA 1

Jednotlivé trasy jsme vybírali tak, abyste si užili co nejvíc
zábavy, radosti a zážitků. Díky bohaté nabídce ubytování
i gastronomických služeb můžete trasy propojit do vícedenních
itinerářů. Ideální jsou pro tyto účely cyklotrasy kolem Kroměříže
anebo cyklostezka lemující břehy Baťova kanálu. Po ní můžete
pokračovat dál podél řeky Moravy až do Hodonína, navázat
na síť Moravských vinařských stezek a také odbočit do řady
zajímavých vinařských lokalit.

Hrad Buchlov

4
Poznejte Východní Moravu a kouzlo její rozmanitosti!
Vypravte se do kteréhokoliv koutu Východní Moravy a užijte si bohatou nabídku
zážitků, přírodních krás, historických skvostů, barev, vůní a chutí, které nabízejí
jednotlivé oblasti regionu. Ať už si vyberete Kroměřížsko a Kroměříž se slavným
Arcibiskupským zámkem a upravenými zahradami, zapsanými mezi památkami
UNESCO, Slovácko s jeho pestrým lidovým uměním, vínem a Jízdami králů, Valašsko, venkovsky poctivý svět tradic, řemesel a horských luk, anebo Luhačovicko a Zlínsko s funkcionalistickou architekturou a léčivými prameny, líbit se vám
bude určitě všude. Východní Morava zkrátka otvírá svou náruč dokořán – právě
teď a právě vám!

Výlet na více dní, na víkend
nebo na týden? Není problém!

Stezka Rulandského bílého

Uherské Hradiště  Staré Město  Zlechov  Tupesy  Velehrad  Modrá  Jalubí  Traplice 
Kudlovice  Babice  Baťův kanál  Staré Město  Uherské Hradiště

Stezka Muškátu moravského

Uherské Hradiště  Kunovický les  Kostelany nad Moravou  Nedakonice  Polešovice 
Vážany  Tučapy  Boršice  Zlechov  Staré Město  Uherské Hradiště

TRASA 5

Voda a víno

Staré Město  Kostelany nad Moravou  Nedakonice  Polešovice  Boršice 
Smraďavka  Buchlovice  Tupesy  Staré Město

TRASA 6

Za vínem do Kroměříže

Kroměříž  Rataje  Nětčice  Zdounky (vlak, bus) 12 km
Kroměříž  Hulín  Pravčice  Rymice  Holešov (vlak, bus) 19 km
Kroměříž  Barbořina  Hradisko  Bezměrov  elektrárna na Strži  Kroměříž 14 km
Kroměříž  Kvasice  Otrokovice  Záhlinické rybníky  Kroměříž 36 km

Zámek Buchlovice
Možnost odbočky z trasy č. 4

Kdo zná hrad Buchlov, měl by znát i zámek Buchlovice, stavbu vrcholného
baroka ve stylu italské vily z přelomu 17. a 18. století. Buchlovický zámek se
dochoval spolu se zahradou a parkem jako příkladná ukázka barokního „celkového díla“, na jehož podobě se souběžně podílely všechny obory výtvarné
kultury – architektura, sochařství, malířství, umělecká řemesla, zahradní i vodní umění. V přízemí zámku je sala terrena, kterou se prochází do terasovité
zahrady a na ni navazujícího parku s řadou vzácných stromů a keřů. Každý rok
si můžete prohlédnout unikátní výstavu fuchsií.

Kouzlo rozmanitosti

tipy pro vinařskou turistiku

Uherskohradišťská vinařská stezka
Uherské Hradiště  Kostelany nad Moravou  Ostrožská Nová Ves  Ostrožská Lhota
 Dolní Němčí  Vlčnov  Veletiny  Uherské Hradiště - Mařatice

500

400

300

200

100

500

400

300

200

5
10
0 km

Nedakonice

Nětčice
Zdounky
Kroměříž

5

Hulín
10

Polešovice

Pravčice
Rymice

15

Holešov
0 km

Kroměříž

5

Hradisko
Bezměrov

20
10

Kroměříž

délka celkem: 81 km
povrch: asfaltový, zpevněný
náročnost: nízká
start a cíl: Kroměříž (vlak, bus)
Zajímavosti na trase a v okolí:
•Kroměříž: Arcibiskupský zámek se zahradami,
památka UNESCO
•Arcibiskupské vinné sklepy v Kroměříži:
založené roku 1266
•Zdounky: obec na úpatí Chřibů
•Pravčice: muzeum zemědělské techniky
•Rymice: skanzen – areál památek lidového
stavitelství východní Hané s větrným mlýnem
•Holešov: šachova synagoga, židovský hřbitov,
muzeum kovářství, zámek s rozsáhlou zahradou
•Rameno Moravy: přírodní památka s typickou
vegetací stojatých vod a lužního lesa, jediná
přirozená lokalita stulíku žlutého na Kroměřížsku,
pravidelný výskyt ledňáčků a bobrů
•Kvasice: možnost sportovního vyžití
•Otrokovice: přírodní koupaliště
•Záhlinice: ptačí rezervace, muzeum Františka
Skopalíka, místo, odkud byl dodán jeden ze
základních kamenů pro stavbu Národního divadla
v Praze.

Kvasice
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20
25

Záhlinické rybníky

Kroměříž
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Turistické informační centrum Buchlovice
Náměstí Svobody 24, 687 08 Buchlovice
tel.: 572 595 996
e-mail: tic@buchlovice.cz; www.buchlovice.cz
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Zajímavosti na trase a v okolí:
•Staré Město: v 8. a 9. století jedno z center Velké
Moravy, Památník Velké Moravy, archeologické
lokality, přístav, koupaliště
•Polešovice: vinařská obec
•Smraďavka: místní sirnaté prameny jsou známé
svými blahodárnými účinky již řadu století. Právě
díky jejich nezaměnitelné vůni je celé údolí nazýváno
Smraďavka.
•Buchlovice: muzeum Podhradí, barokní zámek
v rozsáhlém anglickém parku, bohatá sbírka fuchsií,
možnost výletu k hradu Buchlovu
•Tupesy: ukázky výroby typické tupeské keramiky

Kroměříž
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most v Kostelanech nad Moravou
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Výšina sv. Metoděje v Uherském Hradišti

Kroměříž
Rataje

Zlechov

Uherské Hradiště

0m

Buchlovice

Smraďavka

Městské informační centrum
Na Rynku 886
686 04 Kunovice
tel.: 572 549 999
e-mail: mic@mesto-kunovice.cz
www.mesto-kunovice.cz

Živá voda v Modré

Staré Město

délka: 38 km
povrch: asfaltový, zpevněný
náročnost: střední
start a cíl: Staré Město (vlak, bus)
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Blatnice pod Svatým Antonínkem

Uherské Hradiště

Boršice
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Informační centrum Uherský Ostroh
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 503 960
e-mail: infocentrum@uhostroh.cz
www.uhostroh.cz

Kroměříž  Rataje  Nětčice  Zdounky (vlak, bus) (12 km)
Kroměříž  Hulín  Pravčice  Rymice  Holešov (vlak, bus) (19 km)
Kroměříž  Barbořina  Hradisko  Bezměrov
 elektrárna na Strži  Kroměříž (14 km)
Kroměříž  Kvasice  Otrokovice  Záhlinické rybníky  Kroměříž (36 km)

Tučapy

Informační centrum
Velehradský dům
sv. Cyrila a Metoděje
U Lípy 302, 687 06 Velehrad
tel.: 571 110 538
e-mail: info@velehradinfo.cz
www.velehradinfo.cz

Kunovice

Staré Město  Kostelany nad Moravou  Nedakonice  Polešovice  Boršice
 Smraďavka  Buchlovice  Tupesy  Staré Město
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Uherské Hradiště

Hluk

Za vínem do Kroměříže
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Kudlovice

Vážany

Zajímavosti na trase a v okolí:
•Muškát moravský: aromatická odrůda,
vyšlechtěná v Polešovicích, je v tomto kraji doma.
Stezka vás naučí rozeznávat jednotlivé odrůdy révy
vinné ve vinicích a nabídne také řadu pěkných
panoramatických výhledů.
•Kostelany nad Moravou: technická památka,
portálový nýtovaný most, zprovozněný v roce 1921.
Hezkou novodobou tradicí je oslava betlémského
světla každoročně 25. prosince, při níž most rozzáří
světlo stovek svíček.
•Vážany: z rozhledny Doubí se otvírá výhled
na hrad Buchlov.
•Polešovice: v místním lesoparku stojí rozhledna
Floriánka.

0 km
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Traplice

Zajímavosti na trase a v okolí:
•Rulandské bílé: okružní stezka vede kolem
vinohradů, v nichž se pěstuje tradiční burgundská
odrůda.
•Staré Město: v 8. a 9. století jedno z center Velké
Moravy, Památník Velké Moravy, archeologické
lokality, přístav, koupaliště
•Tupesy: ukázky výroby tupeské keramiky
•Velehrad: bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Cyrila a Metoděje, poutní areál, lapidárium
•Modrá: archeoskanzen, biotop Živá voda – expozice
ekosystému řeky Moravy s podvodním tunelem,
koupání, rozhledna
•Jalubí: replika větrného mlýna z počátku 19. století,
který byl v roce 1938 rozebrán na stavební kámen,
koupaliště

Polešovice

délka: 32 km
povrch: asfaltový, zpevněný
náročnost: nízká
start a cíl: Uherské Hradiště (vlak, bus)
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Uherské Hradiště

kaplička ve Vlčnově

Velehrad
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Městské informační centrum
Masarykovo nám. 21
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 525 525
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz

Nedakonice

Boršice
u Blatnice
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Vlčnov

Zajímavosti na trase a v okolí:
•Ostrožská Nová Ves: lázeňské místo, rekreační
oblast kolem štěrkopískových jezer.
•Hluk: ve městě se každé tři roky konají Dolňácké
slavnosti, jejichž součástí je Jízda králů, akce
zařazená na seznam nehmotného kulturního dědictví
UNESCO.
•Veletiny: v lokalitě Stará hora se zachoval ucelený
soubor hliněných a zděných lisoven bez sklepů,
takzvaných búd z 18. až 19. století.
•Vlčnov: každoročně v květnu se koná Jízda králů
(UNESCO), památkově chráněné objekty.
•Uherské Hradiště: v městské části Mařatice jsou
k vidění vinohrady s vinnými boudami a měšťanskými
vinnými sklepy, zejména těmi barokními.

Blatnice pod
Sv. Antonínkem
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Jízda králů

Dolní Němčí

Ostrožská Lhota

Uherské Hradiště  Kunovický les  Kostelany nad Moravou  Nedakonice
Polešovice  Vážany  Tučapy  Boršice  Zlechov  Staré Město  Uherské Hradiště
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Ostrožská Lhota

Ostrožská
Nová Ves

Staré Město

délka: 32 km
povrch: asfaltový, zpevněný
náročnost: střední
start a cíl: Uherské Hradiště (vlak, bus)
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Ostrožská
Nová Ves

Zajímavosti na trase a v okolí:
•Ostrožská Nová Ves – Uherský Ostroh:
z Ostrožské Nové Vsi do Uherského Ostrohu vede
podél cyklostezky 5 km dlouhá Včelí naučná stezka
s 12 stanovišti.
•Blatnice pod Svatým Antonínkem: poutní místo,
kaple sv. Antonína Paduánského na Blatnické hoře
z konce 17. století, zajímavá sklepní ulička pod viniční
tratí Stará Hora, každoroční putování po otevřených
Blatnických búdách (květen, srpen)
•Blatnický Roháč: Blatnici proslavilo známkové
víno Blatnický Roháč, pojmenované podle viniční trati
Roháče. Vyrábí se z Ryzlinku rýnského, Rulandského
bílého a Sylvánského zeleného a jako vůbec
první moravské víno bylo oceněno zlatou medailí
na mezinárodní výstavě vín roku 1896 v Paříži.
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Kostelany
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Uherské Hradiště

Voda a víno

Stezka Muškátu moravského

Uherské Hradiště  Staré Město  Zlechov  Tupesy  Velehrad  Modrá
Jalubí  Traplice  Kudlovice  Babice  Baťův kanál  Staré Město  Uherské Hradiště
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Uherské Hradiště

délka: 57 km
povrch: asfaltový, zpevněný
náročnost: střední
start a cíl: Uherské Hradiště (vlak, bus)
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délka: 48 km
povrch: asfaltový
náročnost: střední
start a cíl: Uherské Hradiště (vlak, bus)

Uherské Hradiště  Ostrožská Nová Ves  Uherský Ostroh  Ostrožská Lhota
 Blatnice pod Svatým Antonínkem  Blatnička  Boršice u Blatnice
 Hluk  Kunovice  Uherské Hradiště
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Uherské Hradiště

Stezka Rulandského bílého

Stezka Blatnického Roháče

Kroměříž

Turistické informační centrum Kroměříž
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
tel.: 573 321 408, 777 671 116
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz
www.kromeriz.eu

