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ZAČNĚTE SVÉ PUTOVÁNÍ SLOVÁCKEM 
V KRÁLOVSKÉM MĚSTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Poznejte město s (video) průvodcem

Víte, že?
•	 Multimediální národopisná expozice Slováckého muzea získala prestižní ocenění 

v národní soutěži muzeí za rok 2014 –›  str. 10

•	 Kino Hvězda, postavené v roce 1967 podle projektu architekta Zdeňka Michala, 
mělo sloužit také jako protiatomový kryt –›  str. 19 

•	 Uherské Hradiště získalo titul Historické město roku 2011

•	 Patrony a ochránci města Uherského Hradiště jsou sv. Jiří a sv. Viktorie

•	 Pod dlažbou Masarykova náměstí se nacházejí základy zřejmě velkomoravské 
kaple sv. Jiří –›  str. 4

•	 Na Masarykově náměstí se nachází kašna s modelem města v roce 1670 –›  str. 5

•	 Nejstarší datovaný vinný sklep v Mařaticích pochází z roku 1739 –›  str. 12

•	 Ve městě se nachází celkem 14 kašen a vodních prvků, z nich nejstarší je kašna 
na Mariánském náměstí –›  str. 9

•	 V hotelu Slunce je možno spatřit renesanční architektonické prvky a také 
dochované barokní okno –›  str. 5

•	 V prodejní expozici Tradiční výrobek Slovácka ve Slováckém centru kultury a tradic 
můžete zakoupit tradiční regionální výrobky –›  str. 26

•	 Městské informační centrum poskytuje průvodcovské služby a půjčuje kola, 
koloběžky a discgolfy 

•	 V Uherském Hradišti bylo v roce 2016 otevřeno Muzeum v přírodě Rochus, 
nejmladší skanzen lidové architektury v České republice –›  str. 13

•	 Uherské Hradiště má svou šifrovačku a hledačku

•	 V roce 2018 byl mezi ulicemi Hradební a Kollárova obnoven úsek starobylých 
městských hradeb

•	 V Informačním centru pro mládež je k dispozici sada hmatových map  
pro nevidomé s historickým centrem města

Uherské HradištěObjevte
TURISTICKÝ PRŮVODCE
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1  Slovácké muzeum –›  str. 10

2  Galerie Joži Uprky –›  str. 7

3  Slovácké slavnosti vína a otevřených památek –›  str. 16

4  Mařatické měšťanské vinné sklepy –›  str. 12

5  Výšina sv. Metoděje –›  str. 11

6  Baťův kanál –›  str. 20

7  Aquapark Uherské Hradiště –›  str. 23
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Uherské Hradiště, srdce Slovácka
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Na mnoha místech v průvodci najdete QR kódy. Pomocí vašeho chytrého 

telefonu se propojíte na videogalerii a získáte tak další zajímavé informace 

o Uherském Hradišti. Přibližte si jedinečnou atmosféru města, které je 

srdcem Slovácka. Průvodcem vám bude Martin Rezek. 

Propojte se s námi! 

Ž I V Ý průvodce

Vydejte se za poznáním města, které se právem pyšní 
mnoha dochovanými památkami. Za příkladnou péči 
o ně získalo titul Historické město roku 2011. Vydejte 
se za atmosférou a nezaměnitelnou kulturní tradicí 
Slovácka. Osloví vás po celý rok v muzeích, galeriích, 
v divadle i na řadě slavností. Některé z nich jsou již vy-
hlášenými značkami a přitahují desítky tisíc návštěvní-
ků. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek nebo 
Letní filmová škola lákají na slováckou pohostinnost 
či víno, na originální zážitky nebo setkání u filmového 
plátna. Uherské Hradiště ale není dnes jen kulturní 
fenomén. Hosté přijíždějí za sportem a odpočinkem. 

Oblíbené je Slovácké léto nebo akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska. Obzvláště  
vyhledávaný je místní aquapark. Svou polohou na křižovatce cest, cyklostezek a sou-
časně také na vodní cestě je Uherské Hradiště ideálním výchozím bodem za vyhle-
dáváním zážitků Slovácka. Objevte je pro sebe, objevte srdce Slovácka, objevte 
Uherské Hradiště. Stojí to za to! 

Poznejte město i s videoprůvodcem

Z HISTORIE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
https://encyklopedie.mesto-uh.cz

30 000  
př. n. l.

863 1257–8 1297 1644 1681 1688 1715 1782 1884 1914 1945 19971468–1474 2011 2017

www.uherske-hradiste.cz

Dvojí osídlení předurčilo vzhled města 
Území, na kterém se nachází Uherské Hradiště, patřilo v 9. a na počátku 10. století k jádru Velké Moravy, prvotního státu  
západních Slovanů. Královské město Uherské Hradiště bylo v roce 1257 založeno králem Přemyslem Otakarem II. jako pevnost 
chránící jižní a východní hranici království před vpády cizích vojsk. Obyvatelstvo města tvořili osadníci z blízkých trhových 
vsí, královských Kunovic a klášterního Veligradu (dnes Staré Město). Dvojí osídlení předurčilo vzhled města, v němž vznikly 
v těsném sousedství dvě trhové osady, každá s náměstím. Kunovští vybudovali dnešní Masarykovo, staroměstští dnešní 
Mariánské náměstí. Stará radnice byla postavena uprostřed ulice, která obě náměstí spojuje, jádro budovy je ze 14. století.

Obsah

Co nesmíte minout
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Masarykovo náměstí a jeho nejbližší okolí je centrem 
dění města. Najdete zde množství historických zajíma-
vostí a památek. Ve všední den vás obklopí pulzující 
atmosféra slováckého města s řadou kavárniček, letních 
zahrádek a restaurací, ale také trhem s nabídkou ovoce 
a zeleniny. O víkendech náměstí ožívá oblíbenými 
sportovními a kulturními aktivitami, jako například 
Slovácké léto, Letní filmová škola, Slovácké slavnosti 
vína a otevřených památek, Na kole vinohrady Uher-
skohradišťska a nebo vyhledávané podzimní Žehnání 
Svatomartinského vína.

Bohatou historii, pamětihodnosti města i okolní 
přírodu je možné poznat prostřednictvím 
Městského turistického okruhu Uherské 
Hradiště (MTO). Okruh je značen bílo-červenou 
značkou složenou ze dvou trojúhelníků. Délka 
trasy: velký okruh 12 km, malý okruh 7,5 km. 
Podrobnější informace získáte v Městském 
informačním centru. 

Městský okruh
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8    Bronzové reliéfy
Pěší zóna Havlíčkovy 
ulice je od roku 
2008 osazena třemi 
bronzovými plas-
tickými medailony 
se znakem města 
a nejstarší listinou 
z roku 1257. 

Okolo  
Masarykova 
náměstí

2     Barokní kašna
Patrně nejslavnější 
kašna města. Pochá-
zí z 18. století, autor 
Václav Render byl 
významný olomou- 
cký sochař. Je zdo-
bena propletenými 

těly delfínů a v horní části je završena 
piniovou šiškou. Na náměstí najdete jen 
kopii. Originál stojí od roku 1979 na ná-
dvoří Galerie Slováckého muzea.

4     Dům U Labutě
Dům č.159 v Havlíčkově ulici je 
pojmenován podle domovního 
znamení a patří k významným 
kulturním památkám města.  
Zachován je gotický portál ve skle-
pě a barokní klenby přízemí, průčelí 
a průjezd jsou klasicistní. Dům je 
po náročné rekonstrukci, která 
proběhla v letech 2014–2015.

11    Vlakové nádraží
Budova z roku 

1930 Ing. Miloše 

Fikra. Architektura 

navazuje na lido-

vé stavitelství pře-

devším kombinací 

zděných prvků 

a dřeva, jakož i použitím typického prv-

ku lidové architektury – žudra. Výzdobu 

lidovým ornamentem navrhla a čás-

tečně také provedla Rozka Falešníková. 

V roce 2011 bylo nádraží vyhlášeno 

nejkrásnějším v České republice.

10    Zelný trh a kašna
         Místo sloužilo od konce 
19. století jako tržiště. Dnes uprostřed 
stojí zajímavá secesní litinová kašna 
z doby kolem roku 1900. Původně 
stála na Palackého náměstí a sloužila 
jako zdroj pitné vody až do poloviny 

šedesátých let 
20. století, kdy 
byla poškozena 
a skončila ve sběr-
ně. Podařilo se ji 
zachránit a dnes 
je ozdobou  
Zelného trhu. 

6     Nová radnice
         Byla postavena městskou spořitelnou 
v letech 1891–1893 podle plánů brněnských 
architektů Vojtěcha Dvořáka a Karla Welzla. 

Architektonicky působivá 
budova novorenesanční-
ho slohu se stala výrazem 
prosperity města i jeho 
obyvatel. Obřadní síň je 
vyzdobena nástěnnými 
malbami Joži Uprky 
s tématy z dějin města.

Mrkni  
  na vi

deo!

1    Lékárna U Zlaté koruny
Lékárna slouží své-

mu účelu již od kon-

ce 17. stol. Její vnější 

sgrafitová i vnitřní 

výzdoba ji řadí mezi 

nejkrásnější barokní 

budovy ve městě. 

Uvnitř je dochována 

část původní dekorace. Nástropní fresky 

Josefa Ignáce Sadlera doplněné štukaturou 

pocházejí z roku 1754.

www.uherske-hradiste.cz

3    Hotel Slunce
Budova je jedinou docho-
vanou renesanční stavbou 
ve městě. Byla postavena 
v roce 1578, sloužila i jako 
sklad soli a od 2. poloviny 
19. století jako hostinec 
a hotel zvaný U Zlatého slunce. 

V letech 2002–2003 prošel objekt náročnou 
rekonstrukcí, jejímž výsledkem je dnešní hotel 
a obchodní pasáž Slunce. V interiéru jsou docho-
vány renesanční stavební články a barokní okno.

5    Model města z roku 1670 
Na Masarykově 
náměstí při ústí 
do Havlíčkovy ulice 
se nachází kašna 
s bronzovým mo-
delem historické 
podoby města 
v roce 1670. 

7    Park Bastion
Park najdete za budovou bývalé Měšťanské besedy v Hradební ulici. V těchto místech se původně nacházel bastion svatého Františka, jeden z jedenácti vnějších prvků barokního opevnění města. Park nabízí příjemné posezení v centru města. 

9    Dům s hranolovou věží
Dům č. 172 ve Františ-

kánské ulici postavil 

hrabě Ledochówski pro 

manželku, aby mohla 

vidět svůj rodný zámek 

v Bílovicích, po němž prý 

tesknila. Na nároží téhož 

domu s Havlíčkovou ulicí 

je od roku 2014 umístěn 

pamětní reliéf manželům Vladislavu a Idě 

Vaculkovým, výtvarníkům, kteří významnou 

měrou přispěli k formování kulturního 

života města ve druhé polovině 20. století. 

Autorem reliéfu je akademický sochař 

Otmar Oliva.

Masarykovo náměstí je jedním 
ze dvou historicky nejstarších 
náměstí Uherského Hradiště. 
V jeho středu původně stála 
kaple sv. Jiří, později přesta-
věná na gotický kostel, který 
v 17. stol. vyhořel a koncem 
18. stol. byl zbourán.

ZAJÍMAVOST: ZLATÝ KŘÍŽ
Všechny městské turistické okruhy začínají 
u barokní kašny na Masarykově náměstí. 
Na nároží náměstí a Prostřední ulice je 
místo, kde se pomyslně protínají hlavní pěší 
tahy městem. To je od vlakového nádraží 
k autobusovému a od řeky Moravy ke Smetanovým sadům. 
Oba tahy se v tomto místě protínají a vytvářejí tak Zlatý kříž 
města Uherské Hradiště. 
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Komplex jezuitských budov na Masarykově náměstí 
tvoří jezuitská kolej, farní kostel sv. Františka Xaverského 
a budova gymnázia (Reduta). Výstavbu koleje provedli 
jezuité, kteří do Uherského Hradiště přesídlili z Kroměříže 
po třicetileté válce v letech 1654–1662. V první polovině 
18. století byly prováděny stavební úpravy, při nichž byl 
vybudován raně barokní refektář se zdobeným portálem 
a byt rektora s klenutými prostory dekorovanými barok-
ním štukem. V letech 2009–2012 byla kolej komplexně 
rekonstruována a dnes slouží kulturním účelům. 

JEZUITSKÁ ZAHRADA
Nejstarší městský park byl původně součástí 
areálu jezuitských budov. Nachází se v blízkosti 
vlakového nádraží a roste v ní i platan javorolis-
tý a platan východní – dva památné stromy, 
které patří mezi nejstarší městské dřeviny. 
V Jezuitské zahradě nemůžete minout Matyá-
šovu bránu, jedinou dochovanou bránu původního opevnění města. 
Hradišťané si s ní spojují pověst, která vypráví o tom, že brána je proto 
tak nízká, aby se pyšný král Matyáš při vjezdu do města musel před 
ním a jeho obyvateli sklonit.

GALERIE JOŽI UPRKY
Galerii Joži Uprky najdete v prvním patře bývalé jezuitské koleje. Na tisíci 
metrech čtverečních vás upoutá přes 130 obrazů nejslavnějšího malíře 
Slovácka Joži Uprky, které jsou doplněny dvaceti sochami jeho bratra 
Franty Úprky. Jde o mimořádnou uměleckou sbírku, zahrnující vybraná 
díla z fondu Nadace Moravské Slovácko, o zápůjčky z významných galerií 
a muzeí.

Díky Uprkově umění se návštěvníci galerie ocitnou například na pouti 
u Svatého Antonínka, jízdě králů, hodech, jarmarcích a dalších fascinují-
cích místech Slovácka. Atmosféra obrazů je bezprostřední, v jedné části 
lze zažít veselost krojovaných setkání nebo radost při pozorování průvodu 
Božího těla s děvčátky v bohatém čepení na hlavě a jinde zase obyčejný, 
těžký, každodenní život lidí na Slovácku.

Více jak padesát velkoformátových fotografií přibližuje Uprkovo soukromí 
i profesní život. Kromě jeho nejbližší rodiny na záběrech ožívá třeba malíř 
Alfons Mucha, architekt Dušan Jurkovič nebo francouzský sochařský 
génius Auguste Rodin, který Uprku v roce 1902 navštívil v Hroznové 
Lhotě a byl životem na Slovácku okouzlen.

15. října 2021 byla na domě č. 27 v Nádražní ulici slavnostně odhalena 
pamětní deska Joži Uprky, jejímž autorem je sochař Zdeněk Tománek. 
V tomto domě Joža Uprka bydlel v době, kdy maloval obrazy v obřadní 
síni radnice.

KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
Byl postaven Janem 
Jeronýmem Canevallem 
v letech 1670–1686 
podle projektu Dominika 
Orsiho de Orsini. Interiér 
zdobí barokní obrazy 
Jana Jiřího Heinsche 
a Ignáce Raaba a plastiky 
Ondřeje Schweigla. 
Poslední oprava kostela 
proběhla v roce 1998. 

REDUTA
V letech 1724–1729 bylo 
vedle kostela vystavěno 
jezuitské gymnázium 
s divadelním a koncert-
ním sálem. Tento barokní 
objekt, nazývaný Reduta, 
byl v letech 1996–2001 
komplexně rekonstru-
ován a slouží kulturním 
účelům. 

Komplex jezuitských budov SLOVÁCKÉ CENTRUM KULTURY A TRADIC 

Zajímavost
Kašna Otmara Olivy  
a Petra Nováka 
Na nádvoří Reduty si nenechte 
ujít monumentální sochařské 
dílo akademického sochaře 
Otmara Olivy a kamenosochaře 
Petra Nováka, věnované poctě 
barokního jezuitského básníka 
Felixe Kadlinského. Tři bronzové pilíře představují kořeny, 
které drží mísu z leštěné žuly. Z jejího středu vyrůstá bronzový 
strom polévaný pramenem vody, vracející se zpět ke kořenům. 
Působivost fontány dotvářejí tři bronzové stély s citáty textů 
básníka a bohatou plastickou výzdobou.
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Ve zrekonstruované jezuitské koleji na Masarykově náměstí bylo v roce 
2012 otevřeno Slovácké centrum kultury a tradic. Najdete zde stálou expo-
zici dějin města Uherské Hradiště a Galerii Joži Uprky. Součástí objektu je 
i Městské informační centrum s prodejní expozicí Tradiční výrobek Slovác-
ka, kterou provozuje Region Slovácko. Kolejní nádvoří s přilehlou kavárnou 
skýtá příjemné posezení. 

EXPOZICE DĚJIN MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
V přízemí budovy je instalována stálá expozice dějin města nazvaná 
Uherské Hradiště – město královské. Jejím cílem je seznámit návštěvníky 
s nejvýznamnějšími dějinnými milníky a událostmi z více než 750leté his-
torie města, a to nejen prostřednictvím originálních sbírkových předmětů 
Slováckého muzea v Uherském Hradišti, fotografií a kopií dokumentů, ale 
také díky unikátní a v České republice dosud ojedinělé virtuální prohlíd-
ce, která představuje vzhled města a život jeho obyvatel v roce 1670.

Expozice dějin města Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 21, 
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 430 427, 605 221 504
www.expozicedejinmesta.cz

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Městské informační centrum získalo do roku 2021 již sedmkrát první místo 

v anketě o Nejoblíbenější informační centrum 
roku ve Zlínském kraji. V roce 2021 dostalo 
titul počtvrté po sobě a stalo se i absolutním 
vítězem v ČR. MIC nabízí kromě poskytování 
informací také řadu doplňkových služeb, a to 7 
dní v týdnu i ve vybraných svátcích. Kromě su-
venýrů a veřejného internetu si zde také půjčíte 
kolo, koloběžku nebo discgolf. 

Městské informační centrum 
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 525 525, www.uherske-hradiste.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ
Informační centrum pro mládež nabízí dětem zábavné 
poznání města s Hradišťskou hledačkou nebo Šifrovačkou.

Informační centrum pro mládež
Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 525 526, www.najdicestu.cz 

Galerie Joži Uprky
Masarykovo náměstí 21
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 501 053
www.jozauprka.cz
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Mariánské náměstí a jeho okolí je dalším pulzujícím 
místem Uherského Hradiště. Náměstí si zachovalo svůj 
středověký obdélníkový ráz. Po jeho obvodu dřív stály 
gotické domy, které po požáru roku 1681 nahradily 
domy barokní. K nejkrásnějším dnes patří domy č. 45, 46 
a dům č. 61 postavený v roce 1711, jak udává chrono-
gram v latinském nápisu na portálu. „Prací jsem vyrostl, 
láskou jsem povznášen,“ sdělují jeho tehdejší majitelé. 
V celém okolí až po bývalý justiční palác najdete řadu 
zajímavostí přinášejících potěšení, obdiv a krásu, ale 
i pohled do nedávné neslavné minulosti.

9    Kaple sv. Šebestiána
Postavena v roce 
1715 císařskou 
posádkou jako 
výraz díků 
za odvrácení 
morové epidemie. 
V roce 1969 byla 
přestěhována z původního místa o několik metrů na nově vybudované základy. Poprvé tak v naší republice došlo k přesunu stavby vcelku.

6    Františkánský klášter a kostel
Františkánský klášter, založený v roce 1491, je společně s při-lehlým kostelem významnou památkou, přesahující místní význam. Nejcennější místností kláštera je refektář s umělecky mimořádnou výzdobou vytvo-řenou italskými umělci.  Nástropní fresky zhotovil Inocenc Kryštof Monti a plastic-ká výzdoba pochází z dílny Baltazara Fontany. Součástí areálu kláštera je i kostel Zvěstování Panny Marie, po-stavený na přelomu 15. a 16. století v pozdně gotickém slohu. Po barokní přestavbě se z původní architektury dochovalo pouze obvodní zdivo lodi a presbytáře.

7    Bývalá synagoga
Synagoga, postavená 
v roce 1875 v histori-
zujícím eklektickém 
slohu, byla v roce 1904 
secesně přestavěna 
a doplněna kupolí. 
V době 2. světové války 
ji zdemolovali nacisté. 

Později sloužila kulturním účelům, dnes je 
sídlem Knihovny Bedřicha Beneše Buchlo-
vana. V roce 1999 byla dokončena 1. etapa 
její rekonstrukce, vynucená katastrofální 
povodní v roce 1997. Ke stému výročí  
stavby se obnovila i kupole.

5    Kaple sv. Alžběty
        Nejstarší dochovaná církevní stavba ve městě 
postavená počátkem 15. století u městského špitá-
lu, v těsné blízkosti hradeb u Staroměstské brány. 

V barokním období byla 
stavebně upravena, což je 
patrné zejména na průčelí, 
jádro stavby však zůstalo 
gotické. Od rozsáhlé opravy 
v roce 1995 je v kapli 
umístěna lékárna.
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8    Věznice a justiční palác
Bývalá věznice a justiční palác 

z let 1891–1897 jsou jednou 

z prvních staveb realizovaných 

vně městských hradeb. Od svého 

vzniku sloužila věznice jako 

vazební a pro výkon kratších 

trestů. V letech 1939–1945 ji 

využívala okupační správa pro 

věznění zadržených a vyšetřovaných politických vězňů. 

V padesátých letech 20. století věznice nechvalně proslula 

mimořádnými perzekucemi odpůrců komunismu. V roce 

1960 byla věznice zrušena a objekt se nevyužívá. 

Od Staré radnice 
po justiční palác

3    Sloup se sochou         sv. Floriána
Byl postaven králov-
ským rychtářem a hra-
dišťským měšťanem 
Janem Jeronýmem 
Schwarzem jako 
výraz díků za záchranu 
z pruského zajetí  
v roce 1742. 

4    Městské hradby
Městské hradby byly budovány 
od první třetiny 14. století, tvořila je 
kamenná zeď, v níž byly vystavěny 
2 městské brány a 7 obranných věží. 
Slavnou historii pevnosti Uherské 
Hradiště, která nebyla vojensky 
nikdy dobyta, dnes připomínají její 
pozůstatky v ulicích Dlouhá a Ota-
karova, mezi Hradební a Kollárovou ulicí a zejména Matyášova brána u vlakového nádraží. Měla strategickou funkci a plnila úlohu únikové brány. Původně byla nazývána Zadní, po požáru v 17. století Shořelá či Pohořelá, poté Královská a dnes Matyášova.

2    Barokní kašna a mariánský 
morový sloup
Kašna z konce 17. století 
je další barokní poklad 
města. Vytvořil ji Karel 
Josef Rossi a je zdobená 
maskarony (symbolické 
znázornění lidského 
obyčeje s otevřenými 

ústy). Původně stála uprostřed náměstí, ale jen 
do chvíle, kdy zde v letech 1718–1721 vyrostl 
mariánský morový sloup upomínající na morové 
epidemie ve městě. Autorem sloupu  
je brněnský sochař Antonín Riga.

1    Stará radnice
Šikmá věž Staré radnice je 

jednou z dominant i rarit  

města. Jádro budovy pochází 

ze 14. století a v průběhu 

staletí následovala řada 

přestaveb. Vlastnosti podloží 

někdejšího ostrova vedly až 

k dnešnímu vychýlení věže 

od své osy o více než 70 cm. 

Na nádvoří v sousedství 

původní středověké studny najdete od roku 

2000 nejen příjemné posezení, ale i zajímavou 

kašnu rodáka Miroslava Maliny a jeho kolegy  

Zdeňka Tománka, která je oslavou vody.

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA
Je situována  
v Otakarově 
ulici. Budova je součástí 
bývalých městských 
hradeb, postavena 
mezi léty 1721–1723 
jako císařská vojenská 
zbrojnice na místě 

původní Červené věže. Ta sloužila jako skladiště 
střelného prachu. Portál je zdoben vojenskými 
atributy a dvojhlavým císařským orlem. Uvnitř nad 
vchodem je zdobná kartuše s latinským nápisem, 
který připomíná, že budova byla vystavěna za vlády 
císaře Karla VI. Plastickou výzdobu kartuše provedla 
dílna vynikajícího barokního štukatéra Baltazara 
Fontany. Po zrušení hradišťské pevnosti za Josefa II. 
sloužila budova různým účelům, v roce 1962 byla 
v rekonstruovaném objektu otevřena galerie 
výtvarného umění. Ve třech výstavních sálech jsou 
pořádány výstavy českých i zahraničních umělců. 
Nádvoří galerie i výstavní sály jsou využívány 
k pořádání koncertů a dalších kulturních programů.

Galerie Slováckého muzea
Otakarova 103, Uherské Hradiště 
tel.: 572 552 425, www.slovackemuzeum.cz

9
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Uherské Hradiště je srdcem Slovácka. Tento region 
patří k nejpozoruhodnějším folklorním oblastem České 
republiky. A přímo v Uherském Hradišti máte možnost  
nahlédnout do tradičního koloběhu života zdejších 
lidí. Ve Slováckém muzeu se můžete seznámit s jejich 
slavnostními i pracovními kroji, způsobem bydlení 
a zvyklostmi v rámci fašanku, Velikonoc, jízdy králů, 
dožínek, vinobraní nebo hodů. Muzeum a taky historicky 
hodnotnou Slováckou búdu najdete ve Smetanových 
sadech. Jde o největší městské sady založené  
v 19. století ve stylu anglického parku. 

1    SLOVÁCKÉ 
MUZEUM
Za poznáním opravdového 
charakteru Slovácka se 
vydejte do stálé náro-
dopisné multimediální 
expozice ve Slováckém 
muzeu. Byla otevřena v roce 2014, kdy Slovácké muzeum slavilo 100 let 
od svého založení. Představuje lidovou kulturu oblasti Slovácka v celé 
její šíři. Věnuje se každodennímu životu a práci lidí na vesnici, stejně 
jako svátkům v rodinném životě i během celého roku. Své nově nabyté 
znalosti o velmi rozmanitém regionu může každý prověřit v interaktivních 
testech. Retrospektivní pohled do minulosti pak umožňuje elektronická 
databáze obsahující téměř 2 000 fotografií, videozáznamů i archivních 
audiosnímků. Z rodinného výletu si mohou návštěvníci poslat e-mailem 
fotografii v kroji. 

Prestižní ocenění pro Slovácké muzeum
Známkou kvality dobře zpracovaného scénáře a realizace národopisné 
expozice ve Slováckém muzeu jsou dvě získaná ocenění. V Národní 
soutěži Gloria musaealis – Muzejní výstava roku 2014 jí odborná porota 
přisoudila druhé místo. Členové České národopisné společnosti jí pak 
udělili první místo za nejlepší výstavu roku 2014.

Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179, 
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 556 556, 572 551 370, 
www.slovackemuzeum.cz

3   VÝŠINA SV. METODĚJE
Volně přístupná archeologická lokalita v městské části Sady s rekonstru-
ovaným půdorysem velkomoravského kostela z období Velké Moravy se 
rozkládá na 30 m vysoké ostrožně. Komplex několika zděných sakrálních 
staveb byl budován ve třech stavebních fázích. Nejprve byl v první třetině 
9. století postaven kostel na půdorysu řeckého kříže, v 60.–70. letech té-
hož věku byl k němu přistavěn sálový kostel se závěrem v podobě apsidy. 
Zřejmě ještě ve třetí čtvrtině 9. století byly k severní obvodové zdi kostela 
s křížovou dispozicí přistavěny hrobová komora a kaple. Západně od celé-
ho komplexu byla postavena ještě křtitelnice (baptisterium). V sousedství 
kostela stávalo 12 srubových staveb se studnou, dílnami a roubený halo-
vý palác. Bylo zde také objeveno rozsáhlé pohřebiště. Vně i uvnitř církev-
ních staveb archeologové odkryli 87 hrobů, nezřídka uložených v rakvích 
s bohatými milodary. Komplex zaujímal dominantní a zdaleka viditelnou 
polohu a díky nálezům se lokalita často klade do souvislosti s působištěm 
představitelů byzantské misie Konstantina (Cyrila) a Metoděje. Lokalita je 
národní kulturní památkou.
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Ke kořenům 
Slovácka

2  SLOVÁCKÁ BÚDA
Byla postavena v roce 1937 u příle-
žitosti Výstavy Slovácka jako ukázka 
typického slováckého obydlí. Dnes 
slouží jako zkušebna pro folklorní 
soubory a pravidelně ožívá slovác-
kým folklorem při kulturních akcích 
v průběhu roku. 

4

3

1
2

4  CENTRUM SLOVANSKÉ ARCHEOLOGIE
Expozice ukazuje zejména práci Archeologic-
kého ústavu Moravského zemského muzea 
a výsledky jeho výzkumů o slovanském osídlení, 
Velké Moravě a počátcích křesťanství. Zájemci 
si tak mohou prohlédnout místní archeologické 
objevy. Kromě připomenutí osudu a zdejšího 
působení Konstantina (Cyrila) a Metoděje jsou 
součástí výstavy také velkoplošné modely 
znázorňující pravděpodobnou situaci sakrálního 
centra Velké Moravy v Uherském Hradišti-Sadech i vzhled dosud málo pre-
zentovaného mocenského ústředí Veligradu, které bylo na místě součas-
ného hřbitova ve Starém Městě. Uvidíte zde dobové mince, šperky (např. 
stříbrné náušnice z 9. století objevené v říjnu 2013) nebo repliky bot. 

Expozice představuje i další zajímavé nálezy. Patří k nim třeba takzvaná 
Stupavská falza, proslulé kameny objevené nedaleko obce Stupava 
v Chřibech, které před více než osmdesáti lety vizionářka Klementina 
Maštalířová označila za součást hrobu svatého Metoděje. Toto tvrzení 
však později archeologové vyvrátili.

Centrum slovanské archeologie
Velehradská třída 537, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 603 487 403, www.mzm.cz/centrum-slovanske-archeologie
Otevřeno středa 10.30–13.00, mimo otevírací dobu lze objednat 
na tel.: 603 487 403

Uherské Hradiště je spjato s bohatou minulostí. 
Jedna z nejvýznamnějších etap historie Čech 
a Moravy spadá do doby Velkomoravské říše 

v 9. století. Je spojena s příchodem slovanských 
věrozvěstů sv. Konstantina (Cyrila) a Metoděje 
na Moravu v roce 863 n. l. Velkomoravská říše 

v té době byla jedním z nejmocnějších států 
Evropy. Dnes můžete na řadě míst nahlédnout 

do minulosti Velké Moravy – ať již ve formě 
archeologických vykopávek, jedinečných replik 

nebo zajímavých expozic. 

Text Filosofa Konstantina 
z r. 868 zpívají Jiří Pavlica 

a Hradišťan, kteří se ve své 
široké dramaturgii zaměřují 

též na období  
Velké Moravy.



Mařatice patří ke střediskům 
starobylé vinařské kultury 
na Moravě. Zdejší vinaři dokázali 
navázat na slavnou minulost 
a na poměrně malé ploše Černé 
a Soví hory pěstují nejžádanější 
odrůdy hroznů, jako je Ryzlink 
rýnský, Rulandské bílé, Sylván-
ské nebo Neuburské. Bezmála 
40 let předkládají k posouzení 
výsledky své celoroční snahy 
odborníkům i milovníkům vína 
na tradiční jarní výstavě v Uher-
ském Hradišti. Mezi veřejností 
ale stoupá i zájem o mimo-
řádnou architekturu zdejších 
vinných búd a sklepů, z nichž ty 
nejatraktivnější jsou soustředě-
ny ve Vinohradské ulici.

Přestože se nepodařilo zachovat stylovou čistotu celého areálu, jeho 
poloha a podmanivá atmosféra je zárukou vydařené vycházky. Můžete 
se na ní pokochat krásou nejstarších barokních a klasicistních sklepů, 
z nichž mnohé aspirují na prohlášení za kulturní památku. A příjemně 
posedět v těch, které jsou v provozu pro veřejnost.
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V Uherském Hradišti 
si rozhodně nenechte 
ujít návštěvu vinohradů 
a vinohradnických staveb 
v místní části Mařatice. 
Nacházejí se čtvrt hodiny 
cesty od centra města 
a táhnou se z údolí 
na jižním a jihozápadním 
svahu Černé hory, lidově zvané Rochus. Na jejím úpatí 
najdeme řadu historických sklepů a taktéž Skanzen 
Rochus, který propojuje lidovou architekturu s krajinou 
a místními tradicemi. Je odtud nejkrásnější pohled 
na Uherské Hradiště i široké okolí. 

MĚŠŤANSKÉ 
VINNÉ SKLEPY 
v Mařaticích
O pěstování révy na Hradišťsku se 
zasloužili od 12. století cisterciáci 
z kláštera ve Velehradě. Později se 
majiteli vinohradů stali především 
uherskohradišťští měšťané. Koncem 
19. století byly vinohrady zničeny 
révokazem a pěstování stagnovalo. 
Búdy a sklepy přesto dále sloužily 

jako místo nedělních výletů a rozptýlení a jejich nadstavby určené pro 
chvíle odpočinku se staly mezi vinohradnickými stavbami raritou.  
Teprve po roce 1945 došlo k dalšímu rozvoji a výsadbě vinohradů.

PARK A SKANZEN 
ROCHUS UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ
Přes sto druhů ptáků a padesát druhů motýlů 
má svůj domov v křovinách a lučních poros-
tech nad městskou čtvrtí Mařatice na seve-
rozápadním úbočí Černé hory, lidově zvané 
Rochus. Bývalé vojenské cvičiště se změnilo 
v jedinečný komponovaný prostor, kam se 
vyplatí vyrazit za odpočinkem i poznáním. 
Naučný okruh s několika zastaveními vás 
seznámí s přírodovědnými i historickými za-
jímavostmi území a navede na cestu ke vzác-
nému sadu starých ovocných odrůd a sadu 
oskeruší, symbolického stromu Slovácka.

Muzeum v přírodě v srdci Slovácka
Součástí areálu je Muzeum v přírodě Rochus, expozice lidové architek-
tury. Historická stodola z nedalekého Břestku, zemědělská usedlost 
z Boršic, vinařský domek z Tučap nebo hospodářské stavení z Veletin 
jsou vybaveny předměty, které se na Uherskohradišťsku běžně používaly 
na přelomu 19. a 20. století. Vytváří zároveň skvělou kulisu pro vítání jara, 
stavění máje, otevírání pastvin, štěpánské koledování, fašank a spoustu 
dalších podnětných akcí, které se tady v průběhu celého roku odehrávají. 

Cíl osobností
Mařatické vinohrady, sklepy a búdy 
v minulosti lákaly významné osob-
nosti. Navštívili je např. hudebníci 
Kreutzer, Ondříček, Kubelík, Novák, 
Suk, literáti Havlíček, Heyduk, Jirá-
sek, Čech, Herben, Durych, Machar, 
výtvarníci Aleš, Mánes, Slavíček, 
Kalivoda, Trampota, Uprka, Frolka, Lolek a mnoho dalších.

Místo setkávání
Vinohradská ulice v Mařaticích je tradičním místem setkávání.  
Můžete sem zajít na skleničku dobrého vína, ale rozhodně sem 
zavítejte v průběhu některé z vyhledávaných akcí. Pohltí vás 
atmosféra spokojených návštěvníků a to místo vám učaruje. 
Jednou za rok, vždy počátkem září, ožívá Vinohradská ulice již 
od brzkého rána. Právě zde je totiž seřadiště velkolepého průvo-
du při Slováckých 
slavnostech vína 
a otevřených 
památek. Máte tak 
možnost pozorovat 
účastníky v nád-
herných krojích 
přijíždějící sem 
z celého Slovácka. 
Je to jedinečné! 

MAŘATICE

VINOHRADSKÁ ULICE

Do Mařatic 
i na Rochus

průvodce
Ž I V Ý

Mrkni 
  na vi

deo!
Z důvodu výskytu vzácných rostlinných a živočišných druhů byla 
lokalita zahrnuta do evropské soustavy chráněných území Natura 
2000 a v roce 2013 byl Rochus vyhlášen přírodní památkou.

Muzeum v přírodě Rochus, 
expozice lidové architektury
Mařatice 1797, 686 05 Uherské Hradiště
tel.: +420 739 488 448
www.skanzenrochus.cz

Jarošov

Mařatice

Rochus

Uherské
Hradiště



Uherské Hradiště 
je plné zajímavých 
míst. Na většinu 
z nich upozorňujeme 
na dalších místech 
tohoto průvodce. 
Přesto jsou další a další 
místa, zajímavosti 
a také neobyčejné 
příběhy lidí spjatých 
s městem, na které se 
nedostalo. Proto v této 
kapitole vybíráme 
aspoň některé z nich, 

abychom vám více přiblížili místní části, podtrhli jedineč-
nou etnografickou oblast Slovácko, a pootevřeli tak místní 
pokladnici.

Jarošov

Mařatice

Sady

Vésky

Míkovice

Rybárny

Staré 
Město

Kunovice

Uherské
Hradiště

14 15

Co stojí ještě 
za vidění 
nebo je dobré vědět

Kaple sv. Šebestiána na Palackého náměstí (str. 8) byla v roce 1969 
přesunuta z původního místa o několik metrů dál na nově vybudované 
základy. Jednalo se první využití československého patentu, který byl 
později uplatněn při přesunu staveb i na jiných místech. Přemístění 
kostela Nanebevzetí P. Marie v Mostu je zapsáno v Guinnessově knize 
světových rekordů jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích.

ZAJÍMAVOSTI MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
JAROŠOV 
Významnou památkou je kaple sv. Rocha na vrcholu 
Černé hory, lidově zvané Rochus. Po moru v roce 1680 zde 
byl vystavěn kostel zasvěcený sv. Rochu i dalším moro-
vým patronům – sv. Šebestiánovi a sv. Rozálii. Roku 1786 
byl kostel odsvěcen a prodán městu, které v něm zřídilo 
prachárnu. Až v roce 1931 po opravě byla kaple znovu 
vysvěcena a stala se poutním místem. V roce 2009 archeologický výzkum 
odhalil základy původního kostela. V rámci oprav kaple byly tyto základy 
rekonstruovány a celý prostor před kaplí byl upraven (Park Rochus, str. 13). 
Jarošov proslavil v minulosti i pivovar, založený roku 1688, kde se vařilo pivo 
Jarošov až do konce minulého století. Od roku 2017 se v Jarošově opět pivo 
vaří, v roce 2018 zde bylo otevřeno Minimuzeum Jarošovského piva. 

MAŘATICE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1610–1611 je hodnotnou pozdně 
renesanční stavbou s některými raně barokními formami. Tvoří dominantu 
městského hřbitova, v němž se nacházejí některé umělecky či historicky 
hodnotné náhrobky osobností města. Morové epidemie připomíná plas-
tika Bolestné P. Marie s latinským nápisem s chronogramem roku 1715, 
která stála původně na úpatí v blízkosti někdejšího morového hřbitova. 
V roce 2009 byla restaurována a poté přemístěna na nové stanoviště.  
Nedaleko stojí boží muka, která nechal postavit hradišťský primátor  
Kašpar Poglies v roce 1713 na ochranu před morovou ránou.

SADY
V 15. století zde byl vybudován kostel Narození 
P. Marie, z něhož se dochovalo kněžiště s polygo-
nálním závěrem a figurální výzdobou, zaklenuté 
žebrovou klenbou. Původní stavbu připomíná 
také gotické okno, objevené při opravách na konci 
19. století. Z tohoto období je také pseudogotický 
oltář od Josefa Runfgeldiera z Tyrolska. Zajímavou kulturní památkou jsou 
netradiční pískovcová boží muka z roku 1687. Zaujmou svou výzdobou 
a také nápisem, který připomíná smrtelnost člověka. K solitérním památ-
kám patří barokní socha sv. Jana Nepomuckého, která byla vytvořena 
neznámým autorem v roce 1723. Nápis na podstavci vyzývá světce, aby 
ochraňoval obyvatele před hanbou. Výšina sv. Metoděje, str. 11.

MÍKOVICE
Dominantou je filiální kostel svaté Anežky České z roku 1946. Mezi 
Míkovicemi a obcí Podolí najdete přírodní památku Olšava, poslední zbytek 
neregulovaného koryta řeky Olšavy. Lokalita je zajímavá hlavně pro zoology. 

VÉSKY
Kaplička svaté Anny z druhé poloviny 19. století prošla v roce 2013 zásadní 
rekonstrukcí. Poslední srpnový den jsou každoročně pořádány slovácké hody.

KULTURA, FOLKLOR A TRADICE
VÝSTAVA SLOVÁCKA 1937
TOP událost v dějinách města

Ve dnech 20. 6. až 22. 8. 1937 proběhla v Uherském Hradišti národopisná 
a hospodářská Výstava Slovácka 1937. Brněnský výtvarník Adolf Roštlapil 
vyprojektoval areál výstaviště o 33 pavilonech, umístěných do Smetanových 

sadů a na území dnešního náměstí 
Míru. Přístavbou se rozšířila i budova 
Slováckého muzea a v parku byla 
postavena dodnes stojící Slovácká 
búda (str. 10) se střechou pokrytou 
došky a venkovním pódiem, na kte-
rém se konala folklorní představení 
(obdobně jako dnes). Vystavovalo 
se i na dalších místech. Jednalo se 
o jednu z nejvýznamnějších událostí 
v dějinách města. Podpořila zájem 
o Slovácko, jeho historii a národopis 
mezi místními obyvateli i návštěvníky 
výstavy, mezi které se zařadil i pre-
zident E. Beneš. Na přípravě výstavy 
se významně podílelo Slovácké 
muzeum (viz str. 10). V letech 1957 
a 1979 se v Uherském Hradišti konaly 
podobné výstavy, žádná však již ne-
dosáhla slávy Výstavy Slovácka 1937.

OSOBNOSTI
DANA ZÁTOPKOVÁ
olympijská vítězka

Jedním ze sportů, který má v Uherském Hradišti velkou a bohatou 
tradici, je atletika. Její kořeny sahají až do roku 1919. Vyrostlo zde 
několik atletů mezinárodní úrovně, k nejlepším patřila Dana Zátop-
ková. Ač rodačka z Karviné, s atletikou se poprvé seznámila při studiu 
gymnázia v Uherském Hradišti. Za druhé světové války a krátce po ní 
se aktivně věnovala házené. I v tomto sportu prokázala své všestranné 
nadání, když se roku 1949 stala v dresu týmu Slovácká Slavie Uherské 
Hradiště mistryní Československa v házené žen. Od roku 1946 se, spo-
lečně s házenou, začala opět věnovat i atletice a náčiní, které ji později 
proslavilo – oštěpu. Svého největšího úspěchu se potom dočkala roku 
1952 na XV. olympijských hrách v Helsinkách. Ve stejný den vítězství 
svého manžela Emila v běhu na 5000 metrů zvítězila Dana Zátopková 
ve své disciplíně hodem za hranici padesáti metrů. Potom se stala 
mnohonásobnou mistryní republiky, mistryní Evropy z let 1954 
a 1958, překonala světový rekord z roku 1958 a získala stříbrnou 
medaili z olympijských her v Římě. Po Daně Zátopkové je od roku 
2018 pojmenován atletický stadion v Uherském Hradišti. Nově nese 
název „Městský atletický stadion Dany Zátopkové“.

Posun kaple! Od roku 2012 má i Uherské Hradiště svoji 
krojovanou panenku. Tento exkluzivní 
ručně vyráběný dárkový předmět je k do-
stání v prodejní expozici Tradiční výrobek 
Slovácka v Městském informačním centru. 
Zájemci si kromě samotné panenky mo-
hou zakoupit i krojovaný mařatický pár. 

„Vyrostla jsem tady a jsem na Hradiště pyšná. 
A ráda bych poděkovala všem lidem, kteří se 
přičinili, že se město doslova mění před očima, je 
to tady čím dál krásnější,“ vyznala se D. Zátopková 
v roce 2014 při přebírání Ceny za celoživotní přínos 
sportu města Uherského Hradiště.

Ve městě působí přes 35 kulturně orientovaných občanských 
sdružení. Mezi nejvýznamnější patří folklorní soubory Hradišťan,
Kunovjan, Míkovjan, Hradišťánek, CM Jaroslava Čecha, Harafica, 
Cifra, Ohnica nebo Burčáci a řada dalších.

ORIGINÁLNÍ SUVENÝR

JAN ANTONÍN BAŤA
slavný uherskohradišťský rodák

V místní části Rybárny začínal koncem 19. stol. se ševcovskou dílnou 
Antonín Baťa starší. 7. března 1898 se zde, v domě č. p. 2, narodil 
Jan Antonín Baťa, který po smrti svého nevlastního bratra Tomáše 
v roce 1932 převzal firmu Baťa 
a z úspěšné české společnosti vybudo-
val nadnárodní koncern, jenž operuje 
dodnes po celém světě. Tomášův syn 
Tomáš Baťa ml. ve 30. letech 20. století 
studoval na uherskohradišťské ob-
chodní akademii a v roce 2006 Uherské 
Hradiště znovu navštívil. Osobnost J. A. 
Bati připomíná socha od Roberta  
Bučka a dřevěná lavička řezbáře Tomá-
še Měsíčka na nábřeží řeky Moravy. 
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Plakát s Mařaťankou, symbolem výstavy z dílny Joži Uprky, původně 
vytvořeným již pro výstavu připravovanou v roce 1915
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SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA 
A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK
Vždy druhý víkend v září

ŽEHNÁNÍ SVATOMARTINSKÉHO VÍNA
Vždy 11. 11. v 11:11 hod.

Slovácké slavnosti vína a ote-
vřených památek jsou jednou 
z nejvýznamnějších akcí svého 
druhu, která prezentuje bo-
hatost a rozmanitost tradiční 
lidové kultury na Slovácku. 
Slavnosti nejsou jen „obyčej-
ným“ folklorním festivalem, 
ale skutečnou reprezentativní 
národopisnou slavností regio- 
nu Slovácka. Po dva zářijové 

dny se zde snoubí temperament lidových tradic a kultury, pestrost 
slováckých krojů a muziky s živelností a spontánní atmosférou.

V programu se potkává přes šedesát obcí a měst z celého Slovácka, 
k nimž se každoročně připojují partnerská města ze zahraničí. Historické 
jádro Uherského Hradiště se tak již od roku 2003 pravidelně začátkem 
září proměňuje v jedno velké pódium, na němž se představují desítky 
folklorních souborů, cimbálových muzik i dechových kapel a společ-
ně s ochutnávkou vín, burčáku a regionálních gurmánských specialit 
vytvářejí nezapomenutelný zážitek pro desetitisíce návštěvníků. 

Velkou zásluhu na úspěchu 
a popularitě celé akce mají 
i jedinečné historické památky, 
jimiž je královské město 
Uherské Hradiště doslova 
poseto. Přes dvacet sakrálních 
i světských staveb či objektů 
tradiční lidové architektury 
se u příležitosti Slováckých 
slavností vína a otevřených 
památek a Dnů evropského 
dědictví otevírá zdarma pro 
všechny návštěvníky. Vzácně se 
tak snoubí s krásou slováckých 
krojů a stylovým kulturním 
programem.  
www.slavnostivinauh.cz

Tradiční obřad žehnání 
a svěcení svatomartinského 
vína a následující období 
adventu patří v Uherském 
Hradišti k nejhezčím v celé 
zemi.  
Málokdo si nechá ujít pří-
jezd svatého Martina na bí-
lém koni, který se svým 
doprovodem připomene 
starodávný příběh o plášti 
a žebrákovi.  

Slavnostní program pak vystřídá zahájení ochutnávky nového, mladého  
vína ze Slovácké vinařské podoblasti. 
Labužníci se těší nejenom na lahodný 
obsah sklenic, ale i tradiční husí specia-
lity. A k tomu všemu se po historickém 
centru města rozléhají tóny cimbálu. 
No řekněte, nezačali jste zvažovat účast 
na takovémto příjemném setkání? 
V případě, že ano, zapište si do  
kalendáře: Uherské Hradiště, Masarykovo 
náměstí, vždy 11. 11. v 11:11 hod.
www.slovacko.cz 
www.uherske-hradiste.cz

ÚNOR 
Košt vína Míkovice

BŘEZEN 
Košt vína Jarošov/Sady 

BŘEZEN/DUBEN 
Velikonoční jarmark, www.mesto-uh.cz 
Velikonoce ve Slováckém muzeu (předvádění řemesel), www.slovackemuzeum.cz

DUBEN 
Zazpívej, slavíčku (soutěž dětských zpěváků lidových písní), www.kkuh.cz 
Den Země, www.cevzabka.xf.cz 
Na kole vinohrady Uherskohradišťska, www.uherske-hradiste.cz, www.slovacko.cz 
Noc s Andersenem, www.knihovnabbb.cz 
Tichá vína Reduta, www.kkuh.cz 
Brány památek dokořán, www.mesto-uh.cz

KVĚTEN 
Regionální výstava vín Mařatice, www.vinarimaratice.cz

ČERVEN 
Noc s Metodějem, www.slovackemuzeum.cz, www.kkuh.cz 
Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto, www.kunovske-leto.cz 
Svatojánský jarmark, www.mesto-uh.cz 
Giro de Pivko (recesistická cykloakce) 
Víkend památkových domků, www.slovacko.cz 
Hradišťské chodníčky (turistika, nepravidelný termín), www.turistiuh.cz

ČERVENEC 
Slovácké léto, www.slovackeleto.cz 
Dožínky Míkovice (jednou za 2 roky) 
CZ-SK Hello Jazz Weekend, www.jazzweekend.cz 
Letní filmová škola, www.lfs.cz

SRPEN 
Hody s právem Vésky, www.kkuh.cz 
Hradišťský plenér (bienále mezinárodního malířského sympozia), www.kkuh.cz

ZÁŘÍ 
Hody s právem Sady, www.kkuh.cz 
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, www.slavnostivinauh.cz 
Dny evropského dědictví, www.mesto-uh.cz 
Slovácký festival chutí a vůní, www.slovacko.cz

ŘÍJEN 
Na kole vinohrady Uherskohradišťska, www.uherske-hradiste.cz, www.slovacko.cz 
Hody s právem Mařatice/Jarošov, www.kkuh.cz 
Slovácký běh, www.acuh.cz 
Lampionové setkání broučků a světlušek, www.knihovnabbb.cz  
LISTOPAD 
Žehnání Svatomartinského vína, www.uherske-hradiste.cz, www.slovacko.cz 
Přehlídka Slovácko v tradici (tradiční výrobky), www.tradicnivyrobek.cz,  
www.slovacko.cz 
Rozsvícení vánočního stromu, www.mesto-uh.cz

PROSINEC 
Vánoce ve Slováckém muzeu (předvádění řemesel), www.slovackemuzeum.cz 
Mikulášský rej, www.ddmsikula.cz  
Vánoční jarmark, www.mesto-uh.cz

K ultura souzní celým městem

Nejenom v prostorách zrekonstruované Reduty nebo kina 
Hvězda, v sálech Slováckého divadla, muzea a galerie, 
ale i na náměstích, v parcích, v kavárnách, a dokonce 
i na lodi plující po řece Moravě můžete v Uherském 
Hradišti potkat kulturu. Město celoročně pulzuje řadou 
originálních kulturních a společenských akcí. Každým 
rokem sem přijíždí stovky návštěvníků z celé republiky 
i ze zahraničí, aby se zúčastnily mezinárodní Letní filmové 
školy, Slováckých slavností vína a otevřených památek, 
Kunovského léta nebo Žehnání Svatomartinského vína. 
Jejich atmosféru umocňuje řada folklorních seskupení 
a cimbálových muzik, z nichž výjimečné postavení má 
soubor Hradišťan. Ve městě ale trvale zapustil kořeny 
i beat, folk nebo jazz. A taktéž vážná hudba v originálním 
pojetí Slováckého komorního orchestru. 

FOLKLORNÍ, VINAŘSKÉ  
A JINÉ AKCE v Uherském Hradišti
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KLUB KULTURY
Klub kultury stojí za pořádá-
ním stovky malých i velkých 
akcí. Veřejnosti nabízí vlastní 
programovou tvorbu jako např. 
abonentní řady vážné hudby 
a jazzu, výstavy, divadelní 
představení, koncerty. Mezi 
nejvýznamnější akce, které Klub 
kultury pořádá, patří Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, Kopani-
čárské slavnosti ve Starém Hrozenkově či Slavnosti Čechů a Slováků na Velké 
Javořině. Důležitou součástí činností Klubu je poskytování služeb místním 
spolkům a neziskovým organizacím. 

Klub kultury, Hradební 1198, Uherské Hradiště 
tel.: 572 430 426, www.kkuh.cz
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LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA
Největší nesoutěžní filmový festival 
v České republice

SLOVÁCKÉ DIVADLO
Patří mezi přední soubory v Česku

Cílem prestižní akce, která se pořádá již od roku 1964, 
bylo rozšiřovat filmový obzor členů filmových klubů a fil-
mových nadšenců a seznamovat je s filmovým uměním 
v nových a netradičních souvislostech. Po roce 2000 však 
Letní filmová škola (LFŠ) zaznamenala výrazný rozvoj 
a z původního cíle, primárně zaměřeného na členy filmo-
vých klubů, se stala filmovou akcí pro širokou veřejnost 
zajímající se o filmové umění.

Slovácké divadlo bylo založeno v roce 1945 
a za více než sedmdesát let se vypracovalo 
mezi nejlepší scény republiky. Repertoár 
tvoří úspěšné komedie (Rychlé šípy mají 
za sebou téměř 500 repríz), světová, či 
česká klasika (Fidlovačka, Přelet nad 
kukaččím hnízdem), ale i hry uvedené 
v české premiéře (Autista, Večer na psích 
dostizích). Divadlo získalo celou řadou cen, 
Tomáš Šulaj a Květa Fialová si za výkony 
na prknech Slováckého divadla odnesli 
cenu Thálie. Slovácké divadlo se chlubí 
mimořádnou oblibou u diváků, v roce 2016 
bylo zapsáno do České knihy rekordů jako 
činoherní scéna s nejvyšším počtem předplatitelů v zemi. „Vzácný dům, 
v němž sídlí divadelní Bůh,“ prohlásil před časem Radovan Lipus, jedna 
z režijních osobností, která se do hradišťského divadla pravidelně vrací.

„Prohlašuji, že jsem hrdý na dva roky strávené ve Slováckém divadle. Můj 
obdiv k občanům města Uherské Hradiště léty nezeslábl. Vaše divadlo jde 
příkladem. Příkladem, dokládajícím smysl divadla všude tam, kde žijí lidé 
moudří, citliví, rozšafní, hledící dál než na špičku běžného konzumního nosu.“
   Václav Postránecký, herec
 
„V Hradišti je úžasné publikum, krásná, hřejivá atmosféra, je cítit, že tady  
mají všichni divadlo rádi, mají rádi herce a herci mají rádi své diváky.  
Přeju vám všem, ať vám to takto vydrží.“
   Taťána Medvecká, herečka

„Slovácké divadlo je moje divadlo Národní.“
   Květa Fialová, herečka

Slovácké divadlo, Tyršovo náměstí 480, Uherské Hradiště
tel.: 572 554 455, www.slovackedivadlo.cz

Řekli o LFŠ:
„Jsem velmi rád, že jsem do Uherského 
Hradiště přijel. Vůbec jsem nečekal, že 
budu v tak intenzivním kontaktu s divá-
ky, ale pochopil jsem, že právě toto tvoří 
výjimečnou atmosféru vašeho festivalu.“
István Szabó, maďarský režisér

„Je to fantastická akce, mladí lidé se 
zájmem o film mají skvělou příležitost 
interaktivních setkání s tvůrci a zástupci 
kulturní scény, moc se mi tu líbilo.“
Sean Ellis,  
britský režisér a fotograf

„Tak početné publikum s tak chytrými do-
tazy a tak obrovským zájmem o film jsem 
nezažil na žádném festivalu na světě. 
Bylo pro mě výjimečné chodit po městě 
spojeném s mým profesorem Elmarem 
Klosem a být po určité době zase v České 
republice, která pro mne tolik znamená.“ 
Goran Paskaljevič, srbský režisér
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Letní filmová škola je dnes druhou největší filmovou akcí 
na území České republiky, kterou každoročně navštíví 
okolo 6 000 návštěvníků. Proto si nenechte ujít konec 
července, kdy tato akce pravidelně v Uherském Hradišti 
probíhá. Filmy jsou promítány v sedmi sálech a dvou letních 
kinech rozmístěných po celém Uherském Hradišti.
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Zážitkem jsou open-air představení Letní filmové školy na Masarykově náměstí. 
Foto: archiv LFŠ

Letní filmová škola není pouze filmovým festivalem, ale nabízí také 
systematickou výuku filmem a o filmu. Program festivalu každoročně 
obsahuje tematické přednášky, masterclass s výraznými filmovými tvůrci, 
workshopy, semináře a diskusní panely. Zrodil se zde i známý Projekt 100 
a pravidelně jsou pořádány odborné semináře (např. seminář britského 
filmu), předpremiéry a premiéry českých filmů a besedy s významnými 
herci a režiséry. Komplexní a výrazný odborný doprovodný program tvoří 
specifikum Letní filmové školy jako filmového festivalu s řadou přesahů. 
Školní rozměr LFŠ neznamená nezáživnou výuku o filmu a filmem, ale 
naopak zábavnou a atraktivní cestu k lepšímu porozumění filmu jako 
umění a společenskému fenoménu.

MĚSTSKÁ KINA A LFŠ
Městská kina jsou příspěvkovou organizací města Uherské Hradiště  
a pořádají filmové projekce v širokém žánrovém spektru. Filmovou nabídku 
doplňují o množství dalších akcí, jimiž jsou výstavy, alternativní klubové 
programy, záznamy či přímé přenosy oper, baletů a koncertů. Řadu let 
organizují Městská kina ve spolupráci s Asociací českých filmových klubů, 
Národním filmovým archivem a dalšími partnery festival Letní filmová škola, 
který je po festivalu v Karlových Varech nejvýznamnější filmovou přehlídkou 
u nás. Během festivalu přivádí do Uherského Hradiště významné osobnosti 
filmové tvorby, ale i tisíce zájemců o filmové umění. Od roku 2006 je kino 
Hvězda součástí prestižní sítě evropských kin Europa Cinemas a trvale patří 
k nejnavštěvovanějším jednosálovým kinům v České republice.

KNIHOVNA BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA 

Knihovna sídlí v historické budově bývalé synagogy, která v roce 1997 
prošla celkovou rekonstrukcí. V moderně řešeném interiéru jsou obča-
nům poskytovány služby v širokém rozsahu. Vedle půjčování beletrie 
a odborné literatury je to např. půjčování knih pro nevidomé, mezikni-
hovní výpůjční služba, půjčování CD a přístup na internet. Čítárna nabízí 
široký výběr časopisů a děti využívají svého oddělení v zajímavě řešeném 
podkroví. Knihovna plní funkci regionálního centra knihoven okresu 
Uherské Hradiště, disponuje šesti pobočkami ve městě a jeho částech. 
K řadě doprovodných kulturních a vzdělávacích akcí, které knihovna 

pořádá, patří rovněž Noc s Andersenem, která 
zde vznikla v roce 2000 a postupně se rozšířila 
mezi mladé čtenáře do celého světa. V roce 
2012 získala knihovna významné ocenění, 
byla vyhlášena Městskou knihovnou roku. 

Knihovna B. B. Buchlovana  
Velehradská 714, Uherské Hradiště 
tel.: 572 551 250, www.knihovnabbb.cz

Zajímavost
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Kino Hvězda 
náměstí Míru 951  
Uherské Hradiště
tel. pokladna:  
576 514 300, 602 616 113
www.mkuh.cz
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ROZHLEDNA ROVNINA

STEZKA KUNOVSKÝM LESEM 
I JAPONSKÁ ZAHRADA

Baťův kanál na řece Moravě je oblíbeným 
cílem malých i velkých návštěvníků 
Slovácka. Vodní cesta byla vybudována 
ve 30. letech 20. století a původně 
sloužila k přepravě lignitu z dolu 
v Ratíškovicích do továren a tepláren 
v dnešních Otrokovicích, tehdy Baťově. 
Některé úseky vedou po řece Moravě, 
jinde uměle vyhloubeným kanálem. 
Kompletní informace o Baťově kanále, pravidelných plavbách, přístavech 
a půjčovnách lodí najdete na www.batacanal.cz.

Skýtá atraktivní výhled 
do údolní nivy řeky Moravy 
a na masiv Chřibů na západě, 
Bílé Karpaty na východě, 
Napajedelskou bránu, 
Hostýnské vrchy a Vizovickou 
pahorkatinu na severu. 

Je vysoká 49,5 m a slouží 
k provozování telekomuni-
kační sítě. Vyhlídková plošina 
je od dubna do října volně 
přístupná veřejnosti. Po zdo-
lání 125 točitých schodů se 
návštěvník ocitne ve výši 
23,93 m, což je asi 190 m 
nad hladinou řeky Moravy 
a 360 m nad mořem.

Přístup k rozhledně je možný pěšky nebo na kole z okrajových částí  
města Uherské Hradiště, z Mařatic je vzdálena 2 km, z Jarošova 3 km, 
z obce Javorovec 1,5 km. Kolem rozhledny vede značená zelená turistická 
trasa Klubu českých turistů ze Starého Města do Luhačovic a regionální 
cyklotrasa č. 5049 z Uherského Hradiště do Bojkovic a Pitína.

Naučná stezka Kunovský les
Výuková přírodovědná naučná stezka s 10 zastaveními představuje 
společenstvo lužního lesa nivy řeky Moravy s typickými druhy 
rostlin a živočichů různých biotopů. Na jednotlivých stanovištích 
jsou uvedeny i náměty na terénní výukové aktivity. Je vhodná pro 
pěší, vede nenáročným rovinatým terénem a její délka je 4 km.

Originální japonská zahrada
Byla navržena v zemi jejího původu dle 
projektu architektů města Tsukiyono.

Okrasné zahradnictví Tonja
Solná cesta 394  
Uherské Hradiště-Sady
tel.: 572 578 891, 777 777 920
www.tonja.cz 

Uherské Hradiště patří mezi významná sportovní centra.  
Vyrostlo zde mnoho vrcholových sportovců a řada sportovních 
oddílů patřila a patří ke špičkám v republice. Moderní aqua-
park s letním koupalištěm láká každoročně statisíce návštěv-
níků z celého Česka i příhraničních oblastí Slovenska. Uherské 
Hradiště je také oblíbeným městem cyklistiky. Cyklostezky 
vedou napříč městem a pokračují v okolí do všech stran. Lákají 
každoročně desetitisíce návštěvníků. Město je tak ideálním 
výchozím místem pro několikadenní cykloturistické výlety. 
Oblíbeným cílem je i Baťův kanál a plavby po Moravě.

Místo pro sport 
a relaxaci 

BAŤŮV KANÁL a cyklostezka podél

Poznejte Uherské Hradiště z paluby výletní lodi na řece Moravě. Spojte 
plavbu s cyklistikou a in-line bruslením. Vyzkoušejte cyklostezku 
podél Baťova kanálu a využijte jednosměrných plaveb v kombinaci 
s jízdou na kole a bruslích. Přístaviště je situováno na levém břehu 
řeky Moravy mezi lávkou pro pěší a silničním mostem, poblíž centra 
města Uherské Hradiště. Během sezony se konají pravidelné plavby.

Cyklostezka podél řeky Moravy
a Baťova kanálu – Moravská stezka
Historická vodní cesta Baťův kanál je lemovaná 80 km 
dlouhou cyklostezkou, vedoucí z Kroměříže až do  
Hodonína. Můžete si vybrat úsek, který vám nejlépe 
vyhovuje. Vaším výchozím místem stezky je Uherské 
Hradiště. Z něj se vydejte na sever směrem do Kromě-
říže nebo na jih do Hodonína. Můžete vyjet jedním 
směrem na kole a zpět se někde svést i výletní lodí. 
Na trase podél cyklostezky je vybudována celá řada 
odpočívadel, restaurací a jiných příležitostí k občers-
tvení. Mnozí cyklisté ocení rovinatý terén a vysokou 
bezpečnost trasy, která je daná mimoúrovňovým 
křížením většiny silnic a železničních tratí.

Po Baťově kanále a řece Moravě zažijete s výletními loděmi Mo-
rava a Hollandia. Využít můžete pravidelných plaveb s možností 
přepravy jízdních kol. Kromě toho je možné objednat plavby 
pro skupiny, školní výlety nebo zájezdy. Velmi oblíbené jsou 
např. plavby za kulturou, historií či vínem. Nechejte se unést 
jedinečnou atmosférou výletů po unikátní vodní cestě. Jízdní 
řád výletních lodí najdete na www.hamboat.cz.

Netradiční plavbu

V případě, že budete chtít využít 
discgolfové hřiště v Kunovském lese, 
můžete si v Městském informačním  
centru půjčit discgolfy různých typů. 

Městské informační centrum  
Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 21,  
Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 525 
www.uherske-hradiste.cz

Smetanovy sady v Uherském Hradišti
Jsou místem pro příjemnou relaxaci. Kromě památných stromů zde 
najdete dětské hřiště a cvičební prvky pro dospělé, knihobudku a altán.

Kunovský les
Oblíbená relaxační zóna 
v lesoparku na jižním okraji 
Uherského Hradiště je 
určená nejen k procházkám 
a relaxaci, ale také k aktivní-
mu odpočinku, neboť jsou 
zde vybudována volně 
přístupná hřiště a discgol-
fový areál. 

Trasa směr Kroměříž (70 km tam a zpět, nenáročná trasa)
Uherské Hradiště – Staré Město – Babice – Spytihněv – Napajedla – 
Otrokovice – Kvasice – Kroměříž a zpět

Trasa směr Strážnice (65 km, tam a zpět, nenáročná trasa)
Uherské Hradiště – Staré Město – Kostelany nad Moravou – Ostrožská  
Nová Ves – Uherský Ostroh – Veselí nad Moravou – Strážnice a zpět 

Tipy na výlety z Uherského Hradiště:

Jak na discgolf

2020
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DO AQUAPARKU

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ 
VINAŘSKÁ STEZKA

Už víc než deset let se 
vždy na jaře a na podzim 
symbolicky otevírá a zaví-
rá cyklistická sezona akcí 
Na kole vinohrady Uher-
skohradišťska. Propojuje 
nejenom oblíbený sport 
s regionálním vinařstvím, 
ale je i ideální příležitostí 
k poznání přírodních 
krás a pamětihodnos-
tí regionu. Po startu 
na Masarykově náměstí 
v Uherském Hradišti se 
cyklisté rozjedou všemi 
směry na několik vyzna-
čených tras různé délky 
a náročnosti. V roce 2006 
byly vytyčeny první dvě 
trasy, Stezka Muškátu moravského a Stezka Rulandského bílého. 
K nim se poté přidala ještě Stezka Blatnického Roháče a Stezka 
Velehradská/Po stopách cisterciáků. Tyto cyklistické „stálice“ 
doplňuje každý rok i jedna pěší trasa, určená pro vyznavače 
turistiky. Odpolední program se opět odehrává na Masarykově 
náměstí, kulturní vystoupení je doplněno vinným trhem a loso-
váním tomboly. Od roku 2013 je Na kole vinohrady Uherskohra-
dišťska součástí seriálu KRAJEM VÍNA na Moravských vinařských 
stezkách. www.slovacko.cz, www.uherske-hradiste.cz

Aquapark Uherské Hradiště je skvělé místo pro vodní radovánky, 
plavání a relaxaci. Nabízí celoroční provoz vodního a saunového 
světa v samém centru města Uherské Hradiště. 

Najdete zde atraktivní tobogány s nejdelší 
jízdou na Moravě, plavecký 25m bazén 
s osmi drahami, zábavní bazén s vodními 
atrakcemi, vyhřívaný bazén pod širým 
nebem, dětský bazén a brouzdaliště. V sau-
novém světě naleznete příjemnou a klidnou 
atmosféru, využít můžete čtyři prohřívárny, 
venkovní ochlazovací bazének, odpočívárny, 
vířivku se slanou vodou, opalovací terasu 
a wellness bar. Zpříjemnit pobyt si můžete 
několika druhy uvolňujících masáží, zábaly 
nebo peelingy. 
V letní sezonu je otevřen venkovní areál se zajímavou nabídkou sportov-
ních aktivit a zábavných akcí. Osvěžit se můžete ve víceúčelovém bazénu 
s šesti plaveckými drahami a zábavními vodními atrakcemi. Malým 
návštěvníkům je k dispozici dětský bazén a bazén pro lodičky. Pro aktivní 
trávení volného času lze využít sportoviště pro plážový volejbal a fotbal, 
víceúčelová hřiště pro nohejbal, tenis a badminton, discgolf, zahradní ša-
chy, kuželky, stolní tenis a pro nejmenší pro-
lézací hrad, houpačky a pískoviště. Po celý 
den máte možnost výběru z rozsáhlé nabíd-
ky teplých i studených pokrmů. Pravidelně 
se konají akce, jako jsou aquaerobik, dětské 
saunování nebo wellness pro ženy. Na své si 
zde přijdou všechny věkové kategorie.

Aquapark Uherské Hradiště
Sportovní 1214, Uherské Hradiště
tel.: 572 503 054
www.aquapark-uh.cz

Uherskohradišťská vinařská stezka patří k oblíbeným trasám 
v okolí Uherského Hradiště. Je vhodná pro celodenní výlet. 
Její část vede zvlněnou pahorkatinou, po klidných silnicích 
a cyklostezkách. Na své si přijdou milovníci vína, lidové 
architektury i historických přírodních památek.

Uherskohradišťská vinařská stezka
45 km, bez odbočky na Polešovice, trasa 
střední obtížnosti 
Uherské Hradiště – Staré Město – 
Kostelany nad Moravou (technická 
památka portálový nýtovaný most přes 
řeku Moravu) – Ostrožská Nová Ves 
(lázně, přírodní koupaliště, přírodní 
památka Lázeňský mokřad, štěrkopísková 
jezera, Slovácký dvůr) – Ostrožská 
Lhota – Hluk (goticko-renesanční tvrz, 
památkové domky) – Vlčnov (vinné 
búdy – památková rezervace, Muzeum 
lidových pálenic) – Veletiny – Podolí – 
Popovice (muzeum krojů) – Uherské 
Hradiště (Sady) – Uherské Hra-
diště (Mařatice) areál měšťanských 
vinných sklepů

Z Uherského Hradiště se vydáte směrem 
na jih po cyklostezce č. 4A, 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. Z Ostrožské 
Lhoty přes Hluk a Vlčnov vede cesta 
okrajem Dolňácka, oblasti bohaté historie 
a svébytného folkloru. Přes Veletiny, 
Podolí, Popovice, Vésky a Sady se stezka 
vrací zpět do Uherského Hradiště.

DALŠÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Chloubou města je městský sportovní 
areál, s nímž sousedí sportovní hala, zimní 
stadion a moderní aquapark s letním 
koupalištěm. Občané i návštěvníci 
města mohou navštěvovat prvoligové 
fotbalové a volejbalové zápasy, sledovat 
mezinárodní atletické závody a jiná 
utkání. Konala se zde i VI. letní olympiáda 
dětí a mládeže nebo Mistrovství Evropy 
ve fotbale hráčů do 21 let. 

Městský sportovní areál zahrnuje atletický stadion, antukové 
a beachvolejbalové kurty, víceúčelové hřiště s umělým povrchem 
a hřiště pro petanque. Součástí je Sportovní hala s velkým sálem, 
šermířským sálem, zrcadlovými sály, kurty na squash, posilovnou 
a spinningem. www.sportoviste-uh.cz

Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty patří 
k nejmodernějším v České republice. Předností je vyhřívaná travnatá 
plocha, čtyři zastřešené tribuny s kapacitou osm tisíc míst k sezení. 
www.fcslovacko.cz

Zimní stadion je využíván sportovním klubem krasobruslařů 
a hokejistů, ale i školami a širokou veřejností.  
www.sportoviste-uh.cz

Sportovní areál Mařatice-Východ zahrnuje dvě asfaltová hřiště 
na košíkovou a házenou, dva asfaltové tenisové kurty a hřiště 
na nohejbal. www.sportoviste-uh.cz

Tenisové kurty U Moravy mají dvanáct tenisových dvorců  
s antukovým povrchem. www.tk-uh.cz

Sport centrum Morava nabízí restauraci s bowlingovou dráhou, 
kurty na squash, trampolínové centrum a dětský svět vhodný pro děti 
od 0 do 12 let. www.sportcentrummorava.cz

Tenisový areál Uh. Hradiště-Mařatice nabízí tři vnitřní tenisové 
dvorce s kobercovým povrchem pro celoroční využití a dále tři 
venkovní tenisové dvorce s antukovým povrchem. Součástí areálu je 
restaurace. www.tenisplus.eu

Bowling Na Východě nabízí dvě bowlingové dráhy v klimatizovaných 
prostorech. www.bowling-uh.cz

Ultron Laser Game je moderní týmová hra.  
www.lasergameultron.cz

Pevnost je hra inspirovaná pevností Boyard a probíhá v historickém 
prostředí. www.pevnostuh.cz

Exit game je úniková hra, kde řešíte logické hádanky a dovednostní 
úkoly. www.exitgameuh.cz 

Smajlíkov je dětské hrací centrum s kavárnou a dalšími službami 
zaměřenými na rodiče s dětmi. www.smajlikov.cz
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Deset Moravských vinařských stezek, mezi něž patří i Uhersko-
hradišťská, pokrývá v délce téměř 1 200 km celou jihovýchodní 
Moravu. Všechny okruhy jsou propojené páteřní Moravskou 
vinnou stezkou, která spojuje Uherské Hradiště se Znojmem. 
Jsou značené v barvě příslušné stezky a téměř v každé obci pak 
najdete informační panel.

Deset Moravských vinařských stezek
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Okolí nabité zážitky
Uherské Hradiště svou polohou na křižovatce cest Slovácka  
je ideálním výchozím bodem za poznáváním památek 
širokého okolí, ale i za vínem, folklorem, sportem, přírodou, 
kulturou či zábavou. Okolí nabízí spoustu zajímavých míst 
a atraktivit. Je to 5 národních kulturních památek (bazilika 
na Velehradě, hrad Buchlov, zámek Buchlovice, hradiště 
sv. Klimenta u Osvětiman a soubor pozůstatků velkomorav-
ské sídelní aglomerace Staré Město – Uherské Hradiště – 
Modrá). Je to ale také přírodní park Chřiby i CHKO Bílé Karpa-
ty na česko-slovenské hranici, pyšnící se statutem biosférické 
rezervace UNESCO. Jsou to hody a folklorní slavnosti. Po celý 
rok a téměř v každé obci. Dominuje jim jízda králů zapsaná 
na Seznam nehmotného dědictví 
UNESCO, přitahující tisíce návštěvníků. 
Pravidelně se koná ve Vlčnově, Hluku 
a Kunovicích. Jsou to ale i aktivity pro 
rodiny s dětmi. Zavítejte do Modré, 
Kunovic nebo na Baťův kanál, který 
patří k TOP cílům oblasti. Uherské 
Hradiště nabízející kvalitní ubytovací 
a stravovací infrastrukturu je tou 
nejlepší volbou pro poznání Slovácka. 
Užijte si to!

Archlebov

Babice

Bánov

Biskupice

Bílovice

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Blatnička

Blišice

Bohumilice

Bohuslavice

Bohuslavice 

 

ě

Bojkovice

Boleradice

Borkovany

Boršice u Blatnice

Boršice u Buchlovic

Bo řetice

Bošovice

Brankovice

Brumovice

B řestek

B řezolupy

B řezová

B řezůvky

Buchlov

Buchlovice

Bukovany

Bulhary

Bystřice pod LopeníkemBzenec

Bzenec-přívoz

Bzová

Částkov

Čejč

Čejkovice

Čeložnice

Dambořice

Diváky

Divnice

Dobrkovice

Dolní Bojanovice

Dolní Lhota

Dolní Moštěnice

Dolní Němčí

Domanín

Doubravy

Dražůvky

Drslavice

Haluzice

Haluzice

Havřice

Heršpice

Hlohovec

Hluk

Horní Bojanovice

Horní Lhota

Horní N ěmčí

Hostějov
Host ětín

Hovorany

Hradčovice

Hroznová Lhota

Hrubá Vrbka

Hrušky

Hřivínův Újezd

Hušt ěnovice

Hýsly

Jalubí

Jankovice

Javorník

Jestřabice

Ježov

Josefov

Kaňovice

Karlín

Kašnice Kelčany

Kladná

Klobou čky

Klobouky

Kn ěždub

Kněžpole

Kobylí

Komárov
Napajedla

Komňa

Koryčany

Korytná

Kostelany nad Moravou

Kostelec

Kostice

Košíky

Kozojídky

Kožušice

Krumvíř

Kudlovice

Kurd ějov

Kuželov

Labuty

Ladná

Lanžhot

Lednice

Letošov

Lhotka

Lipov

LipováLískovec

Lopeník

Louka

LovčiceLovčičky

Ludkovice

Lužice

Malá Vrbka

Malínky

Maršov

Medlovice

Mikulčice

Mikulčin Vrch

Milonice

Milotice

Milovice

Mistřice

Míkovice

Mlýnky

Modrá

Moravany

Moravská Nová Ves

Moravský Písek

Moravský Žižkov

Morkůvky

Mouchnice
Mou řínov

Mutěnice

Násedlovice

Nedachlebice

Nedakonice

Nechvalín

Nejdek

Nemotice

Nenkovice

Nesovice

Nevojice

Nevšová

Nezdenice

Němčičky

Nikol čice

Nivnice

Nížkovice

Nová Lhota
Nové Mlýny Nový Poddvorov

Ořechov

Ostrovánky

Ostrožská Lhota

Ostrožská Nová Ves

Osvětimany

Pašovice

Petrov

Petrůvka

Pitín

Podivín

Podolí

Pohansko

Polešovice

Polichno

Popovice

Pozlovice

Prakšice

Provodov

Prušánky

Přečkovice

Přítluky
Radějov

Rakvice

Rašovice

Ratíškovice

Rohatec

RokytniceRudice

Rudimov

Salaš

Sedlec

Sehradice

Skalka

Skoronice

Slavkov

Slopné

Snovídky

Sobůlky

Spytihněv

Staré Hutě

Staré Město

Starovice

Starovi čky

Starý Hrozenkov

Starý Poddvorov

Stavěšice

Strání

Strážovice

Stříbrnice

Střílky

Stupava

Sudoměřice

Suchá Loz

Suchov

Sušice

Svatobořice-Mistřín

Syrovín

Šakvice

Šanov

Šardice

Šarovy

Šitbo řice

Šumice

Tasov

Terezín

Těmice

Těšany

Topolná

Traplice

Tučapy

Tupesy

Tvarožná Lhota

Tvrdonice

Týnec

Uherský Ostroh

Újezd u Brna

Újezdec Újezdec

Vacenovice

Veletiny

Valtice

Vápenky

Vážany

Velehrad

Velká nad Veličkou

Velké Bílovice

Velké Hostěrádky

Velké Pavlovice

Velký Ořechov

Věteřov

Vlčnov

Vlkoš

Vnorovy

Vracov

Vrbětice

Vrbice

Vřesovice

Vyškovec

Zaječí

Záhorovice

Zástřizly

Zlámanec

Zlechov

Žarošice

Žádovice

Ždánice

Želetice
Žeravice

Žeraviny

Žilín

Žítková

Nové Zámky Vršava

Nový Dvůr

Kolelač

Lučina

Časkovec

Bučovice

Dubňany

Hustope če

Kunovice

Luhačovice
Slavičín

Slavkov u Brna

Strážnice

Kyjov Uherský Brod

Veselí nad Moravou

Břeclav

Hodonín

Uherské Hradiště
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1    Chřiby
Přírodní park s roz-

sáhlými bukovými 

porosty, které spolu 

s ojedinělými skal-

ními útvary, studán-

kami a historickými 

stavbami vytváří 

neopakovatelné 

prostředí evropsky 

významné lokality. 

Čtyři naučné stezky, nejvyšší bod – 

Brdo (587 m n. m.), rozhledna.

11    Vlčnov
         Obec je známá 
především díky 
každoroční jízdě 
králů, nehmotné-
mu kulturnímu dědictví UNESCO. Vlčnov je vyhledávaný také pro Muzeum lidových pálenic a soubor nadzemních vinohradnických staveb, které můžete vidět pouze zde nebo v nedalekých Veletinách. Proslulé jsou i vlčnovské vdolečky.

13   Ostrožská Nová Ves
V roce 1903 zde byly založeny sirnaté lázně, v nichž se léčí 
nemoci kožní a revmatické. 
Ideální místo k odpočinku a letní rekreaci nabízí rozsáhlá jezera s průzračnou vodou. Golfistům je k dispozici 9jamkové hřiště. 

7    Napajedla
       Město, které je 
proslavené chovem 
anglických plnokrevníků, 
láká také řadou památek. 
Patří k nim novorenesanční 
budova radnice, kostel 
sv. Bartoloměje nebo 
zámek obklopený parkem 
se vzácnými dřevinami. Místní muzeum nabízí zajímavou expozici hraček z produkce Fatry Napajedla. 

9    Uherský Brod
Královské město 
bývá nazýváno 
bránou Bílých Kar-
pat. Jde o jedno 
z nejstarších měst 
jihovýchodní 
Moravy, kde 
prožil své dětství i „učitel národů“ J. A. Komenský. Dnes je zde po něm pojmenováno muzeum nabízející zajímavě řešenou expozici. Nemiňte aquapark Delfín nebo digitální planetárium místní hvězdárny.

6    Spytihněv
       Nabízí turistické 
centrum s expozicí 
Baťova kanálu v původ-
ních hrázních domcích 
v baťovském stylu 
z konce 30. let minulého 
století. Magnetem je zdejší přístav na Baťově ka-
nálu s půjčovnou hausbótů a motorových člunů 
a také nabídkou pravidelných plaveb do okolí. 
Plavební komora, parkoviště, WC, restaurace.

8    Staré Město
Atraktivní je Památník 
Velké Moravy Na Valách, 
který byl vybudován 
nad základy hřbitovního 
kostelíka z 9. století n. l. 
Dalšími významnými 
památkami jsou archeo- 
logická lokalita Na Špi-

tálkách, římskokatolický farní kostel sv. Michaela 
a kostel sv. Ducha. Dominantou je také 26 m vysoký 
maják sloužící jako rozhledna a v Evropě ojedinělá 
zoo se zvířaty vyrobenými z kovového odpadu. 
Velkým lákadlem je přístav s půjčovnou hausbótů, 
lodí a občerstvením. 

10    Bílé Karpaty
Pohoří na česko-slo-

venské hranici se pyšní 

statutem biosférické 

rezervace UNESCO.  

Najdete zde unikátní 

přírodu, kde se zachovaly 

rozsáhlé orchidejové 

louky s ohroženými 

a chráněnými druhy. 

Nejvyšším vrcholem je Velká Javořina. Vyhledávaná 

je rozhledna Velký Lopeník s výškou 911 m n. m.

5    Modrá
Nabízí unikátní areál s názvem 
Skanzen – Centrum historie 
a tradic. Zahrnuje Archeoskan-
zen, který je největší svého 
druhu v Evropě, dále repliku 
kostela, který stojí vedle zá-
kladů kostela sv. Jana Křtitele 
z počátku 9. století. Najdete 
zde i Centrum slováckých 

tradic s nabídkou vinné a slivovicové stezky a sladko-

vodní a botanickou expozici Živá voda, kde vás uchvátí 

podvodní tunel a ryby dlouhé i přes 2 metry. Od roku 

2018 je součástí nově vybudovaná stezka praturů.

2    Hrad Buchlov
Majestátní 
hrad se nachází 
na jednom z nej-
vyšších vrcholků 
Chřibů. Řadí se 
k nejmohutněj-
ším a nejstarším 

panským sídlům v ČR. Z výšky hradní 
věže se vám naskytne úchvatný 
pohled na chřibské lesy a malebnou 
krajinu v podhradí. Hrad získal v roce 
2011 v anketě čtenářů celostátního 
deníku ocenění jako Nejkrásnější 
památka v ČR.

14   Kunovice
Město je proslavené 
Leteckým muzeem 
a Mezinárodním dětským 
folklorním festivalem Ku-
novské léto. V sudé roky 
se zde koná jízda králů 
zahrnující i formanskou 

jízdu, které se účastní na třicet koňských zápřa-
hů. Nejvýznamnější památkou Kunovic je kostel 
sv. Petra a Pavla, obklopený duchovním parkem 
s dřevěnými plastikami. 

12   Břestek
Kromě přírod-
ních zajímavostí 
jako je Břestecká 
skála nebo 
památný strom 
Sekvojovec 
obrovský se 
obec proslavila 

balonovým centrem. Dopřejte si 
trochu adrenalinu a podívejte se 
na Slovácko z pořádné výšky.

3    Zámek Buchlovice 
Zámek Buchlovice 
je vzácný příklad 
italské barokní světské 
architektury ve středo-
evropském prostoru. 
Kolem zámku je 
nádherná barokní 

zahrada. Dnes zde najdete také ojedinělou 
sbírku fuchsií zahrnující na 1200 odrůd, která 
patří k nejvýznamnějším v Evropě.

4    Velehrad
Je významným duchovním 
a poutním místem ČR. Bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Cyrila a Metoděje patří 
k největším v České republice 
a v roce 1990 ji navštívil papež 
Jan Pavel II. Původně román-
ský, dnes barokní chrám se 
pyšní i zrekonstruovaným lapidáriem v podzemí. V průběhu roku se zde konají církevní poutě, shromáždění a oslavy.
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Co je dobré vědět
Při plánování cesty nebo při návštěvě Uherského Hradiště 
můžete vyhledat některá specifická místa, která byste jinde 
možná nenašli. Je to například prodejna s tradičními výrob-
ky Slovácka či některý z unikátních vinných sklepů. Uherské 
Hradiště disponuje pestrou škálou ubytovacích kapacit 
od penzionů až po hotely s těmi nejkvalitnějšími službami. 
Je z čeho vybírat, tak si užívejte! 

TRADIČNÍ VÝROBKY  
SLOVÁCKA
Výjimečný obchod
Prodejní expozice s tradičními vý-
robky se nachází v centru Uherské-
ho Hradiště. Najdete zde bohatou 
nabídku keramiky, krojovaných pa-
nenek a předmětů z proutí, dřeva, 
kukuřičného šustí, kovu, kůže nebo 
textilu. Domů si můžete odvézt ale i kousek „chutné“ slovácké 
přírody v podobě sušeného ovoce, medu, džemů, moštů nebo 
sirupů. Koupí zdejšího certifikovaného zboží nejenom podpoříte 
regionální výrobce, ale váš suvenýr bude zaručeně originální 
a původní. 

Prodejní expozice
Tradiční výrobek Slovácka
Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště
tel.: 572 525 528, www.tradicnivyrobek.cz

Vinotéka Vinarius
Šromova 136, UH
tel.: 604 162 032
www.vinarius.cz

Vinotéka VÍNO HRUŠKA
Mariánské náměstí 61, UH
tel.: 775 785 061
www.vinohruska.cz

Moja vinotéka
Vodní 110, UH
tel.: 733 321 649
www.facebook.com/mojavodni110/

V roce 2008 vznikl projekt Regionu Slovácko/Městského 
informačního centra Uherské Hradiště „Tradiční výrobek 
Slovácka“, jehož hlavní náplní je prezentace regionu 
prostřednictvím využití jeho specifik 
a podpora tradičních výrobců. Značka 
zaručuje kvalitu výrobků, jejich vazbu 
na vymezené území, tradici výroby 
a šetrnost k přírodě. V současné době je 
nositelem této značky přes 80 výrobců 
a jejich řady se nadále rozšiřují. 

Tradiční výrobek Slovácka VINOTÉKY, VINNÉ SKLEPY

KDE SE MŮŽETE UBYTOVAT
Hotel Koníček ***
Družstevní 167, UH-Mařatice
tel.: 572 551 011, 725 247 055
www.hkonicek.cz

Hotel Fabrika ***
Za Olšávkou 365, UH
tel.: 577 700 690, 720 225 698
www.hotelfabrika.cz

Hotel GRAND ***
Palackého náměstí 349, UH
tel.: 572 551 511, 777 053 031
www.granduh.cz

Hotel Maxi ***
Mariánské náměstí 81, UH
tel.: 724 367 051
www.hotelmaxi.cz

Hotel Mlýnská ***
Mlýnská 1295, UH
tel.: 572 503 185, 731 448 720
www.hotelmlynska.cz

Hotel Slunce ****
Masarykovo náměstí 155, UH
tel.: 572 432 640, 725 762 735
www.hotelslunce.cz

Hotel U hejtmana Šarovce****
Dvořákova 595, UH
tel.: 737 854 774
www.hotelsarovec.cz

Hotel Mariánský dvůr
Mariánské nám. 65, UH
tel.: 732 694 428
www.hotelmarianskydvur.cz

Penzion Pod Kopcem***
1. máje 236, UH-Mařatice
tel.: 777 146 600  
www.uh-ubytovani.cz

Penzion  v Rybárnách
Luční 115, UH-Rybárny
tel.: 777 243 286
www.penzion-uh.cz 

Penzion Modrá růže
Žerotínova 225, UH
tel.: 731 467 742 
www.modraruze.cz

Penzion Na Dlouhé
Dlouhá 261, UH
tel.: 777 764 699
www.penzion-nadlouhe.cz

Penzion Na Stavidle
Na Stavidle 453, UH
tel.: 773 064 064 
www.nastavidle.cz

Penzion s wellness
Na Rybníku 1057, UH
tel.: 725 996 198
www.penzionuh.cz

Hostel EDUHA
Studentské náměstí 1535, UH
tel.: 571 891 284, 571 891 286
www.eduha.cz 

Apartmán André
Na Splávku 388, UH
tel.: 721 848 926
www.apartman-andre.cz

Apartmán Dobrá naděje
Mánesova 649, UH
tel.: 777 120 423
www.dobranadeje.cz 

Apartmány Hradební
Hradební 201, UH
tel.: 608 806 665
www.apartmanyhradebni.cz 

Apartmány Sklepy Mařatice
Vinohradská 381, UH-Mařatice
tel.: 777 783 450
www.sklepymaratice.cz

Apartmán U Zeleného stromu
Sokolovská 351, UH
tel.: 606 445 791 
http://donamo.cz/z-apartman-
u-zeleneho-stromu-uherske-
hradiste

Vinařský dům Mařatice
Vinohradská 260, UH-Mařatice
tel.: 725 860 181
www.vinarskydummaratice.cz

Vinárna Pod Kopcem
Pod Kopcem 106, UH-Jarošov
tel.: 775 520 510
www.facebook.com/vinarnapodkopcem

Vinařství Medek
Na Kopci 68, UH-Sady
tel.: 773 580 566
www.vinarstvimedek.cz

Vinný sklep U Kieryků
(na objednávku)
Vinohradská 267, UH-Mařatice
tel.: 602 764 812

Ubytování ve Vinařství Medek
Na Kopci 68, UH-Sady
tel.: 608 667 701
www.booking.com/hotel/cz/
medek-wine-makers.cs.html

Turistická ubytovna
Solná cesta 311, UH
tel.: 572 430 423 
www.kkuh.cz

Turistická ubytovna Orlovna
Mariánské náměstí 78, UH
tel.: 731 604 201  
www.ubytovna-orlovna.cz

Ubytovna U Kašny
Šromova 146, UH
tel.: 737 845 541
www.ubytovnaukasny.cz

S Tradičním výrobkem Slovácka se setkáte i na různých akcích 
v regionu. Výrobce pravidelně potkáte nejen na Velikonočním, 
Svatojánském a Vánočním jarmarku, ale také na přehlídce 
Slovácko v tradici, která se zaměřuje čistě na držitele značky 
Tradiční výrobek Slovácka. Ochutnáte regionální speciality, 
nakoupíte originální dárky a uvidíte na vlastní oči tradiční 
řemesla. 

Tradiční výrobek Slovácka 
pořádá různorodé kurzy, 
kde se naučíte tkát ze 
šustí, natisknete si vlastní 
modrotisk, namalujete 
Tupeskou keramiku, vy-
tvoříte panenku ze šustí 
nebo si pomalujete tričko 
ornamentem. 

Vzpomínáte, jak to vonělo v kuchyni maminky, babičky? 
Postrádáte recepty, které vás vrátí do dětství?

Tradiční kuchyně Slovácka je jedním 
z odkazů našich předků, které se 
přenáší z generace na generaci jako 
poklad. Objevte i vy poklad slovácké 
gastronomie díky Kuchařce tradič-
ních pokrmů na Slovácku, kterou 
zakoupíte v prodejní expozici Tradiční 
výrobek Slovácka nebo na e-shopu. 
www.tradicnivyrobek.cz

 Chutě a vůně slovácké kuchyně

Vinný sklep U Lisu 
(na objednávku)
Vinohradská 247, UH-Mařatice
tel.: 606 761 751
www.ulisu.cz

Vinný sklep U Musilů  
(na objednávku)
Kordon 73, UH-Mařatice
tel.: 572 570 878, 776 013 103

Vinný sklep U Skryjů 
(na objednávku)
1. Máje 112, UH-Mařatice
tel.: 572 570 941, 724 137 992

Vinný sklep Včelka
(na objednávku)
Vinohradská 249, UH-Mařatice  
tel.: 702 304 347
www.synotrealestate.cz 

Vinařský dům Mařatice
(na objednávku)
Vinohradská 260, UH-Mařatice
tel.: 604 946 167
www.vinarskydummaratice.cz

Sklepy Mařatice
Vinohradská 381, UH-Mařatice
tel.: 777 783 450, www.sklepymaratice.cz



zástavba

sad, zahrada; průmysl

park; les

budova; významná budova

vodní plocha; vinice

potok, řeka

železnice

komunikace 1. třídy

komunikace 2. třídy

komunikace 3. třídy

ostatní komunikace, ulice

chodník

polní cesta

cyklostezka

schody

lyžařský vlek

stezka pro cyklisty, příp. pro cyklisty a chodce  

doporučeno z bezpečnostních důvodů

ulice / silnice s nízkým provozem aut

trasa mimo silnici, špatný povrch

nebezpečné místo

městský turistický okruh

pěší turistická trasa

hotel; penzion; ubytovna; restaurace, hospoda

vlakové a autobusové nádraží; zastávka; zastávka MHD

kostel; kaple; křížek; pomník; hřbitov

židovský hřbitov; žid. synagoga; supermarket; obchod

muzeum; galerie; divadlo; kino

knihovna; nemocnice; hasiči; krytý bazén

policie; městská policie; pošta; bankomat

informace; kašna; veřejné WC; cykloservis

semafor; jednosměrka; zákaz vjezdu; parkoviště

čerpací stanice; LPG; autoservis; přístav

směr Kunovice, 
UH-Sady,
UH-Vésky,
UH-Míkovice,
Uherský Brod, 
Břeclav, SK

směr  
UH – Jarošov,  
Zlín

Park Rochus
rozhledna
Rovnina

směr Brno


