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UHERSKÉ HRADIŠTĚ - SADY
Městská část Sady leží v katastrálním území Uherské Hradiště 2,5 km jihovýchodně od jeho centra. Součástí Uherského Hradiště se Sady staly v roce
1960.
Do roku 1952 se užívalo názvu Derfle, na některých etnografických mapách jsou tak Sady nazývány i dnes. Archeologickými výzkumy bylo zjištěno, že nejpozději v 10. století stál na území dnešních Sadů dvorec představující sídlo biskupa, dále kostel, církevní škola a snad i klášter. Koncem
14. století patřila ves ke kunovickému kostelu.
Časté problémy obci způsobovala řeka Olšava, která při povodních zaplavovala níže položené části katastru.
Dominantou Sadů je kostel Narození Panny Marie se základy ze 13. století.
V 15. století byl rozšířen a ve století osmnáctém byl zbarokizován. V katas-

tru Sadů stál až do roku 1941 židovský hřbitov s několika vzácnými uměleckými náhrobky.
Nejvýznamnější památkou je bezesporu Archeologická lokalita Uherské
Hradiště-Sady „Výšina sv. Metoděje“, jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit z období Velkomoravské říše.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - VÉSKY
Městská část Vésky se rozprostírá se ve svahovitém terénu na levém břehu
řeky Olšavy. První zmínky o Véskách jsou ve srovnání s okolními obcemi
poměrně mladého data, konkrétně z 15. století. Dějiny obce jsou velmi
podobné Sadům a především Kunovicím, s nimiž se později staly součástí
ostrožského panství.
Od roku 1980 jsou Vésky součástí Uherského Hradiště, dnes v nich žije okolo 600 obyvatel. Nejvýznamnější památkou je kaple sv. Anny z 19. století,
která byla v roce 2013 zrekonstruována. Za zmínku stojí historická zvonice,
která je funkční a denně zvoní poledne a sedmou hodinu večer. Sídlí zde
také Hoffmannovo divadlo. V obci jsou aktivní různé spolky - myslivci, sportovci, mládež pořádající kulturní akce
( slovácké hody, fašank). Zdejší Sbor dobrovolných hasičů již po osmé v řadě
obhájil prvenství ve Velké ceně Uherského Hradiště v požárním sportu.

Praha

Městská část Míkovice se nachází se v prostoru mezi levým břehem řeky
Olšavy a podél Míkovického potoka směrem k lesu Hlubočku.
Do roku 1980 byly Míkovice samostatnou obcí, od tohoto data jsou součást
Uherského Hradiště jako jeho městská část. První zmínky jsou z roku 1258.
Původně existovaly dvoje Míkovice, Horní a Dolní, v 15. století už se prameny zmiňují pouze o jedné obci. Dnes žije v Míkovicích kolem 900 obyvatel.
V obci pracuje aktivně několik organizací a složek, které se podílí převážně
na udržování místních zvyklostí, folkloru a tradic – CM Burčáci, Dívčí spolek
Falešnice, FS Míkovjan, Ženský pěvecký sbor, Mužský pěvecký sbor, Pacholata, CM Mladí Burčáci.
V katastru městské části mezi Míkovicemi a Podolím se rozkládá Přírodní
památka Olšava s posledním zbytkem neregulovaného koryta řeky Olšavy. Nad Míkovicemi je les Hluboček, přírodní rezervace se dvěma místními
turistickými stezkami.

Brno

Kunovice díky své poloze na soutoku Olšavy a Moravy, na křižovatce prastarých cest mají bohatou i pohnutou historii. Svědčí o tom množství archeologických nálezů již ze starší doby kamenné i nedávný významný nález z doby
bronzové. První písemná zmínka o Kunovicích z roku 1196 dokládá, že zde
stálo opevněné sídlo moravských Přemyslovců a při něm dvůr s čeledí, jehož
připomínkou je dnes komplex budov Panského dvora, nemovité kulturní
památky, která byla v letech 2009 – 2011 zrekonstruována. Dnes slouží pro
podporu podnikání jako podnikatelský inkubátor. Kromě řady kanceláří zde
najdeme také klenbový, společenský a přednáškový sál, restauraci i klidné
posezení na nádvoří. Významnou kulturní památkou je i kostel sv. Petra a Pavla společně s unikátním duchovním parkem. Město má také svůj Památkový
domek, ukázku tradičního lidového bydlení z první třetiny 19. století. Pohnutou historii Kunovic z dob tureckých nájezdů připomíná Slovácký sklep.
Ve Slovácké búdě v těsné blízkosti Slováckého sklepa je možné najít stálou
expozici dávno zaniklého řemesla kunovických handrláků a staroturianských
hauzírerů. Město je proslulé výrobou letadel, která začala po r. 1936 v letecké
továrně Avia, později v Letu Kunovice. Zdejší bohatou leteckou tradici dnes
připomíná unikátní Letecké muzeum Kunovice. Atraktivitu muzea zvyšuje
nabídka Slováckého aeroklubu Kunovice proletět se motorovými i bezmotorovými letadly, vyzkoušet tandemový seskok padákem nebo se proletět horkovzdušným balónem. V Kunovicích se dodnes udržují výroční obyčeje Hody
s právem, Fašank i Jízda králů, která byla zapsána na reprezentativní seznam
nemateriálního dědictví lidstva UNESCO, stejně jako slovácký tanec verbuňk,
který se vyučuje ve Škole lidových tanců a předává se mladé generaci v rámci
Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto.
Městské informační centrum
Na Rynku 886, 686 04 Kunovice, tel. 572 549 999, e-mail: mic@mesto-kunovice.cz
Město Kunovice
náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice tel. 572 432 720, www.mesto-kunovice.cz
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Toš vitajte v Dolním Poolšaví!
Mikroregion Dolní Poolšaví
Nám. Svobody 361, 68604 Kunovice, dolnipoolsavi@email.cz
www.dolnipoolsavi.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - MÍKOVICE

Jak se k nám dostanete?

Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcí, působící na tomto území
byl založen v lednu 2005 za účelem ochrany společných zájmů v různých oblastech lidské činnosti a podpory cestovního ruchu na svém
území. Rovněž dbá na bezpečnost občanů a po zkušenosti z roku 2006
v současnosti realizuje projekt protipovodňové ochrany.

MĚSTO KUNOVICE

Autem: od Brna a Trenčína (Slovensko): po silnici č. E 50, od
Břeclavi a Olomouce: po silnici č. I/55
Letadlem: V Kunovicích je možné přistát na letišti s mezinárodním statutem
Vlakem: Obce mikroregionu leží na křižovatce Vlárské dráhy
a trati spojující Slovácko s metropolí Moravy Brnem
Na kole: cyklostezka č. 47 „Moravská“, cyklostezka č. 5049
„Uhersko-hradišťská“, cyklostezka Napříč Dolním Poolšaví

rý je známý pouze z několika lokalit v Evropě. Přírodní památku Terasy
tvoří bývalé terasovité sady ležící asi 0,5 km severovýchodně od Drslavic. Jedná se o lokalitu s bohatým výskytem teplomilných živočichů
a rostlin. Konečně přírodní rezervace Vrchové – Chrástě leží necelé 2
km severovýchodně od Drslavic. Jedná se o stepní až lesostepní stráň
přecházející v les, v níž žijí vzácné druhy rostlin a hmyzu.
Na území mikroregionu je bezpočet památek a významných míst pro
každého návštěvníka. Nachází se zde významné lokality z dob Velké
Moravy v Sadech, Hradčovicích a Drslavicích, vedle nich památkový
domek v Kunovicích zachycující obraz běžného života dob dávno minulých. Vinné búdy ve Veletinách dotváří obraz vinařství nejsevernější
vinařské podoblasti na Slovácku. Potomákovo muzeum lidových krojů
v Popovicích se může pochlubit nejen unikátní sbírkou místních krojů,
ale také dochovaným dobovým zařízením kuchyně nebo tzv. hodovým
právem. V Podolí věří, že udržování tradic předků je součástí naší kultury, je tedy třeba usilovat o zachování tohoto odkazu i pro příští generace, proto zde vznikla půjčovna krojů. Z výšky je možné celé území
shlédnout z rozhledny Lhotka v Hradčovicích, pro náročné areál Slováckého aeroklubu nabízí možnost vyhlídkových letů, tandemových
seskoků či Balonové centrum prolet v horkovzdušném balonu.
Celá oblast je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku, všechny obce
jsou vybaveny cyklodpočivadly, turistickými mapami, na obecních úřadech nebo v informačním centru v Kunovicích je možné získat průvodce, mapy, propagační materiály a upomínkové předměty.

Mikroregion Dolní Poolšaví

Mikroregion Dolní Poolšaví se nachází v jihovýchodní části České
republiky, ve Zlínském kraji na území okresu Uherské Hradiště. Oblast
se rozkládá na dolním toku řeky Olšavy na katastrech obcí Kunovice,
Popovice, Podolí, Veletiny, Hradčovice, Drslavice a městských částí
Uherského Hradiště – Sady, Vésky, Míkovice na ploše 7 450 ha, na nichž
žije více než 12 000 obyvatel. Krajinný ráz mikroregionu je dán nivou
řeky Olšavy náležící k Dolnomoravskému úvalu ohraničenou Prakšickou vrchovinou na severu a Hluckou pahorkatinou na jihu s v dáli se
zdvihajícími kopci Bílých Karpat.
Oblast je typická svou pohostinností a vlídností, vínem, slivovicí a slováckým folklorem. Během roku se v obcích mikroregionu stále udržují
zvykoslovné tradice – obchůzkou tříkrálovou počínaje přes fašank, vynášení Mařeny – Smrtky s jejím obřadním topením v potoce, které se
dodnes traduje ve Veletinách, Hradčovicích, Drslavicích. Na obchůzku
navazuje chození s létečky – ozdobenými májkami, šlahačková velikonoční obchůzka, stavění máje. Slavnost jízdy králů – dnes chráněná
památka UNESCO se koná každý sudý rok v Kunovicích. Dožínkové
slavnosti, konané na počest dobře sklizené úrody, pořádají Míkovice
v jednom z posledních srpnových víkendů. Podzim je nejčastějším
obdobím hodů, kdy se v průběhu měsíce září až listopadu konají ve
většině obcí hody s právem. Slavnost vrcholí vozením berana, které
je součástí sobotní (Sady), nedělní (Kunovice) nebo pondělí obřadní
obchůzky (Míkovice). Předvánoční období je spojeno s mikulášskými
obchůzkami, které se tradují ve všech obcích, stejně jako dodržování
adventních tradic.
Na území Dolního Poolšaví se rozkládá několik zajímavých přírodních
lokalit. Přírodní památka Olšava ležící mezi obcemi Podolí a Míkovice
představuje poslední zbytek přirozeného neregulovaného koryta řeky
Olšavy. Lokalita je zajímavá hlavně ze zoologického hlediska. V přírodním parku Prakšická vrchovina na pravém břehu řeky Olšavy se vyskytuje kriticky ohrožená kudlanka nábožná. Přírodní rezervace Rovná
hora, která leží severně od Hradčovic, je tvořena loukami a pastvinami
na silně svažitých pozemcích s bohatými výskyty ohrožených druhů
hmyzu, zejména motýlů. Velmi vzácný je starobylý druh mravence, kte-
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Email: dolnipoolsavi@email.cz
www.dolnipoolsavi.cz
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Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště
Tel.: 572 525 111, www.mesto-uh.cz
Městské informační cntrum
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště
info@uherske-hradiste.cz, www.uherske-hradiste.cz
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Ledňáček říční

Jízda králů Kunovice UNESCO

Výšina sv. Metoděje

Míkovice - Kostel sv. Anežky České

OBEC PODOLÍ

OBEC DRSLAVICE

OBEC VELETINY

OBEC POPOVICE

OBEC HRADČOVICE

Obec Podolí se rozkládá v údolí (odtud název) na levé straně řeky Olšavy podél silnice mezi městy Uherské Hradiště a Uherský Brod. První
zmínka o obci se objevuje v zápisech z roku 1228 jako Horní Popovice
a Dolní Popovice (nyní Podolí) jako území patřící duchovnímu správci
(popovi). V roce 1220 daroval Přemysl Otakar I. obě vesnice cisterciánskému klášteru na Velehradě. Následně se změnil název Dolních
Popovic na Podolí (asi rok 1401).
Dnešní obec má kolem 870 obyvatel. V obci působí několik volnočasových spolků: ČOS Sokol Podolí, Zahrádkáři, Chovatelé, fotbalový
klub TJ Podolí, klub Ping-pongu, folková kapela Děvčice či Ženský
pěvecký sborek Podolské Frišky. V Podolí aktivně funguje knihovna,
obec zřídila půjčovnu kunovských krojů a v roce 2013 zbudovala dvě
moderní dětská hřiště.
Obec Podolí leží na hranici přírodního parku Prakšická vrchovina.
Přírodní památka Olšava, tři a půl hektarové chráněné území, se rozkládá mezi obcemi Podolí a Míkovice a představuje poslední zbytek
přirozeného neregulovaného koryta řeky Olšavy.
Dominantou obce je kaple sv. Ducha, základní kámen posvětil Jan
Pavel II. při své kanonizační návštěvě v Olomouci 21. května 1995.
Další významnou památkou je kaple Panny Marie Růžencové a dům
č. 16 – Kolajovo.
V Podolí je aktivní občanské sdružení Podolané a další zájmová sdružení. Na webových stránkách obce www.obecpodoli.cz najdete nejenom spoustu informací o akcích a dění ve vesnici, ale také aktuální
a historické fotografie, aktuální i historická videa, kopie obecní kroniky, obecní zpravodaj a mnoho jiného.

Obec Drslavice se rozkládá asi dvanáct kilometrů východně od Uherského Hradiště a pět kilometrů severozápadně od města Uherský
Brod. Národopisně patří do historické oblasti moravského Slovácka.
První písemná zpráva o obci je z roku 1373, kdy ji zmiňují Zemské
desky olomoucké. S určitostí však na místě, kde leží dnešní Drslavice, existovalo osídlení už v době prehistorické, jak dokazují příležitostné archeologické výzkumy. Poměrně významný byl v letech
1954 – 55 nález depotu nástrojů a šperků z doby bronzové
(tj. 1900 – 700 př. Kr.) Našlo se zde i sídliště lidu popelnicových polí.
Obec Drslavice je známá svými jedinečnými a neopakovatelnými
tradicemi, které jsou dochovaným poselstvím našich předků. Mezi
ty nejkrásnější patří nošení Marka a Letéčka o Smrtné neděli, hrkání
chlapců o Velikonocích a tradiční hody koncem října, kdy mládež při
obchůzce obcí za zpěvu a vození živého berana dává vyniknout kráse
našich krojů. Významnými památkami jsou jistě kaple Panny Marie
Svatohostýnské a sušírna ovoce čp. 23, kde se dodnes suší ovoce podle původních zvyklostí. V katastru obce leží i místo, kde dříve stával
zámeček Pepčín, který nechal postavit hrabě JUDr. Václav z Kounic
pro svou druhou ženu Josefínu. Zámeček byl bohužel v roce 1981
srovnán ze zemí, nikoliv pak z paměti občanů Drslavic, kteří spontánně 2x ročně přicházejí si toto místo připomenout v rámci setkání občanů z širšího regionu.
V okolí obce se vyskytují dvě cenné přírodní lokality, stepní rezervace
Vrchové-Chrástě a bývalé sady Terasy – Vinohradné.

Území vinařské obce Veletiny se rozprostírá na úpatí svahů Hlucké
pahorkatiny u řeky Olšavy v polovině cesty z Uherského Hradiště do
Uherského Brodu, ve Zlínském kraji. Žije zde přibližně 570 obyvatel.
Veletiny patří k velmi starým osadám, neboť ležely na starodávné cestě vedoucí z Brna přes Bzenec, Kunovice, Sady a Podolí na Uherský
Brod a dále Starohrozenkovským průsmykem do Uher. První písemná
zmínka o obci pochází z roku 1201, kdy český král Přemysl Otakar I.
daroval klášteru Hradiště u Olomouce ves Štěpánova a zároveň tomuto klášteru potvrdil držbu řady vesnic, mezi nimiž jmenuje i Veletiny.
Největší zajímavostí obce je soubor 16 vinných búd z poloviny
19. století v lokalitě „Stará hora“ chráněný jako památka lidového
stavitelství. Oblast Staré hory byla vyhlášena v roce 1995 vesnickou
památkovou rezervací. Dominantou prostorné návsi s upraveným
parkem je kaple sv. Cyrila a Metoděje z r. 1894 postavená na místě
bývalé dřevěné zvonice.
Veletiny jsou známé udržováním kulturních tradic a zvyků. Kromě
koledování Tří králů, masopustního průvodu masek nebo hodového
vození berana se pravidelně koná na smrtnou neděli Nošení Mařeny
a Nového léta a na svatodušní neděli obchůzka královniček. V době
Vánoc je nasvícený betlém vedle kaple sv. Cyrila a Metoděje.
Obcí Veletiny prochází Uherskohradišťská vinařská stezka. Značená
cyklotrasa ve směru na Vlčnov vede podél chráněné rezervace lidové
architektury Stará Hora.
V obci působí dětský folklorní soubor Veleťánek byl založen dne
2. 2. 1980, také zde působí CM Vinár, které obec Veletiny obnovil cimbál. Muzika ve Veletinách působí v čele s primášem Pavlem Frantou.

Obec leží 10 km východně od Uherského Hradiště. Rozkládá se na výrazném návrší převyšující okolní terén. První písemná zmínka o obci
se datuje z roku 1220, původně se rozeznávaly dvojí Popovice, Dolní
a Horní, které jsou dnešní Popovice. V současnosti se počet obyvatel
pohybuje kolem 1050 občanů.
Dominantou obce je kostel Panny Marie Růžencové, kde je v době adventní hojně navštěvován lidový pohyblivý betlém – ojedinělá lidová
památka. K významnému kulturnímu dědictví patří Potomákovo muzeum lidových krojů, které představuje mj. kompletní sbírku krojové
výbavy mikroregionu Dolní Poolšaví, která má nadregionální význam
a na území republiky se podobná kolekce nenajde, či kaplička P. M.
Růžencové.
K relaxaci i zábavě zve Amfík Bukovina, moderně zbudovaný sportovně – rekreační areál, který je svým vybavením a nabídkou vyžití
jedním z největších v celém regionu. V obci pracuje aktivně několik
organizací a složek, např: Klub žen, Myslivecké sdružení, Tělovýchovná jednota, Místní organizace ČZS, Sdružení pro obnovu tradic Slunéčko, Taneční soubor Popovjánek, Senior klub.
V obci se udržuje spousta lidových tradic a tradičních akcí, z nichž
nejvýznamnější jsou Slovácké hody s právem, konané vždy první říjnový víkend. Velkou devízou obce je její kulturní a společenský život.
Do společenských akcí se zapojují organizace i občané, kteří nejsou
v žádném spolku zainteresováni. Vzájemně spolupracují napříč věkovými generacemi.

Na mapě najdeme Hradčovice jako obec ležící ve Zlínském kraji, na
hlavním železničním a silničním tahu spojujícím dvě přirozené oblastní centra národopisné lokality Moravského Slovácka, a to Uherské
Hradiště a Uherský Brod, v mírně pahorkaté krajině podél řeky Olšavy,
v jejím dolním toku. Území obce je tvořeno dvěma katastry: Hradčovicemi a Lhotkou, do roku 1960 tvořící samostatnou obec. Počátky vzniku Hradčovic spadají do 11. století a tato obec tak patří mezi nejstarší
vesnice tohoto regionu.
Hradčovice jsou vesnicí s výraznými lidovými tradicemi a bohatou
kulturou, ke které patří na samém počátku roku obchůzka Tří králů
- koledního a dnes i charitativního charakteru, fašank, zde nazývaný
„končiny“, s tradičním průvodem maškar a dále pak nosení létečka,
kdy na Smrtnou neděli děvčátka ve věku do 10 let , za zpěvu písní
a vyzdobena létečky - májkou plnou papírových růží a chlapci téhož
věku, se svými marky - panáky, obchází dům od domu, aby tak přinesli jaro do vsi a každému z jejích občanů. Jsou to i tradiční slovácké
krojované hody spojené s vozením berana a s obchůzkou krojované
chasy. Oslavy vánoc doplněné o vánoční koledování. Ve spolupráci
s okolními obcemi pak i setkávání na Pepčíně, místě kde stával zámek
Pepčín, a to při loučení s prázdninami nebo na Silvestra, při ukončení
kalendářního roku.
V těsné blízkosti obce se nachází přírodní rezervace Rovná Hora. Jejím posláním je ochrana bohatého výskytu ohrožených druhů hmyzu,
zejména motýlů. Nad obcí se tyčí rozhledna Lhotka, trubkový stožár výšky 35 metrů se zastřešenou vyhlídkovou plošinou o průměru
5,6 metru ve výšce 18 metrů.

Obec Podolí
Podolí 190, 686 04 Kunovice
Tel.: 572 574 130, www.obecpodoli.cz

Obec Drslavice
Drslavice 93, 68733 Hradčovice
Tel. 572 671 151, www.drslavice.cz

Obec Veletiny
Veletiny 218, 68733 Hradčovice
Tel.: 572 671 181, www.veletiny.cz

Obec Popovice
Popovice č. 303, 686 04 Kunovice
Tel.: +420 572 574 110, www.popovice.cz

Obec Hradčovice
Hradčovice 168, 687 33 Hradčovice
Tel.: 572 671 102, www.hradcovice.cz

Řeka Olšava

Slovácký verbuňk

Stará Hora

Amfík Bukovina

Rozhledna Lhotka

DOLNÍ POOLŠAVÍ
MIKROREGION

www.dolnipoolsavi.cz
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37. Tandemové seskoky

42

41

vých míst Hradišťského pendlu spojujícího Baťův kanál a řeku Olšavu. Plavba probíhá na lodi Kordulka dle pravidelného jízdního řádu. Provoz linky od 1.6 do 1. 9.
Kontakt: tel.: +420 603 802 691, www.hamboat.cz

29

Tandemový seskok z výšky 4000 m, rychlost 200 km/h, 1 min. letu volným pádem...
Kontakt 1: Letecká PO Box 34, 68604 Kunovice, tel.: +420 777 028 291
info@okboogie.cz, happy@okboogie.cz, www.okboogie.cz
Kontakt 2: OK TANDEM, Kunovice, tel: + 420 724 233 717
www.okrandem.cz
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lázně; koupaliště; pramen; přístav
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38. Lety balonem
Dobrodružství ! Romantika ! Splněný sen !... balón nepotřebuje žádné cesty, letiště, mosty, může létat prakticky kdekoli.
Kontakt: ZEPELIN CZ, s.r.o. Pekařská 1642, 68604 Kunovice
tel.: + 420 572 547 183, +420 603 155 017, balony@zepelin.cz
www.zepelin.cz

39. Pozorovací (vyhlídkové) lety
Pozorovací lety nad Slováckem v motorových letadlech Cessna, Zlín-43, L-200
a L-410.
Kontakt: Slovácký aeroklub Kunovice P. O. BOX 34, 686 04 Kunovice, tel.:
+420 572 537 330, +420 572 549 680, info@lkku.cz, www.lkku.cz
40. Koupaliště Kunovice
Kunovické koupaliště nabízí dnes již ojedinělou možnost skoků z desetimetrového skokanského můstku. Plavecký bazén o rozměrech 50m x 20m překvapuje
mnohé návštěvníky svou neobvyklou maximální hloubkou 5m (pod desetimetrovou skokanskou věží). Ti nejmenší zde můžou užívat letních radovánek v brouzdališti s maximální hloubkou vody 30cm. Mnohé by mohlo zaujmout i hřiště pro
plážový volejbal a pinpongový stůl.
Kontakt: Na Zelničkách, 68604 Kunovice, tel.: +420 572 549 361
www.mesto-kunovice.cz

Cyklotrasy
41. Cyklotrasa č. 47 „Moravská“
Celková délka trasy 134 km (lehká dálková trasa Olomouc-Kroměříž-Uh.Hradiště-Hodonín, území mikroregionu protíná na trase Uherské Hradiště – Sady a Kunovice.

42. Cyklostezka č. 5049 „Uhersko-hradišťská“
Celková délka trasy 39 km (Uherské Hradiště – Mařatice – Mistřice – Hradčovice
– Lhotka – Drslavice – Havřice – Uherský Brod – Těšov – Újezdec – Šumice – Nezdenice – Bojkovice – Pitín).
Tato trasa navazuje V Uherském Hradišti na trasu č. 47 (nadregionální Moravská
stezka) a v Pitíně na trasu č. 46 (nadregionální Beskydsko – Karpatská magistrála).

43. Cyklostezka Napříč Dolním Poolšaví
Celková délka trasy 32 km (Kunovice – Sady (UHVS) – Vésky (UHVS) – Popovice (UHVS) – Veletiny (UHVS/5049) – Hradčovice (5049) – Lhotka – Drslavice
(5049/5176) – Havřice (5049) – Vlčnov (UHVS/5052) – Veletiny (UHVS/5049) – Podolí – Míkovice – Kunovice (z Podolí do Kunovic vede trasa po velmi málo frekventované silnici)

Ubytování a stravování
Hotel Club ***

zřícenina; výhled; cyklotrasa Uherskohradišťská

,

V Grni 358, Kunovice, tel.: 572 545 864, 602 778 200, hotelClub@seznam.cz

Penzion Na Pekárně
Osvobození 579, Kunovice, tel.: +420 572 549 691, +420 608 828 987
Banyjaroslav@seznam.cz, www.penzionnapekarne.cz

Agropenzion Sádky

Turistické zajímavosti, muzea
1. Panský Dvůr
Je významným historickým objektem ve středu města Kunovice. První písemná
zmínka o něm pochází z roku 1301. Dodnes se zachovaly pozůstatky bývalého
kunovického zámku, kde sídlil významný rod Pánů z Kunovic. Po roce 1620 byl
300 let panským dvorcem lichtenštejnských knížat. Komplex budov Panského
dvora byl v letech 2009 – 2011 rekonstruován, aby se uplatnil jako Podnikatelský
inkubátor. Kromě řady kancelářských prostor je zde i jedinečný společenský sál,
přednáškový i historicky zajímavý klenbový sál. Vše je doplněno o restauraci a kavárnu, ale také klidné posezení na nádvoří s vodním prvkem. Je to ideální místo
pro kongresovou turistiku.
Kontakt: Panská 25, 686 04 Kunovice, tel.: +420 775 724 328

2. Letecké muzeum Kunovice
Unikátní sbírka, čítající na dvacet čtyři letadel, dokumentuje historii letecké výroby v regionu a výzbroj čs. vojenského letectví v uplynulých letech. Jsou zde letadla řady L - 410, L - 29, Iljušin 14, letouny řady MiG, Trenér, C- 11 a další. V blízkém
areálu Slováckého aeroklubu lze zakoupit letenky na pozorovací lety v motorových letadlech, vyhlídkové lety balonem a tandemové seskoky.
Kontakt: ul. Letecká, 686 04 Kunovice, tel.: +420 572 556 556, +420 720 420
630, e-mail: info@slovackemuzeum.cz, www.slovackemuzeum.cz

3. Potomákovo muzeum krojů
Jedná se o soukromé muzeum rodiny Potomáků. Pro svou kompletní sbírku lidových krojů jednoho krojového mikroregionu je unikátem svého druhu. Zachycuje
kunovský kroj, jak v jeho historickém vývoji, tak i ve všech kdysi užívaných obměnách. Muzeum je otevřeno široké veřejnosti po celý rok. Návštěvu je však nutno
předem dohodnout na telefonu 572 574 097.
Kontakt: Popovice 39, 686 04 Popovice, tel.: +420 572 574 097

4. Dům č. 16 – Kolajovo
Dům byl postaven kolem roku 1895. Majitelé této sedlácké usedlosti byli František a Františka Podškůbkovi. František delší dobu pobýval v tehdejším Rakousku–Uhersku, kde se živil jako švec. Tam se také seznámil se skupinou tamních
moderních osvícenců. Po návratu do rodné vlasti a obce chtěl tyto moderní trendy zachovat i na fasádě svého již zbudovaného domku. Tito rakouští štukatérští
mistři zhotovili na místní poměry neobvyklou fasádu, která nad okny znázorňuje
podobiznu děvečky a šohaje v kunovském kroji, nade dveřmi pak figurální výjev
nahých dětí držících mísu s ovocem. Tato originální a unikátní stavba nemá obdobu v celém regionu.
Kontakt: Podolí 16, 686 04 Podolí

5. Lichtensteinovy kameny
Jižně od Podolí, mezi obcemi Hluk a Míkovice a na hranici Lipin je možno spatřit
několik Lichtensteinových kamenů. Ty vymezovaly pozemky (les Hluboček), které patřily k panství Uherského Ostrohu, jež vlastnil kníže Jan II. z Lichtenštejnu.
Největším z Lichtensteinových kamenů je kamenný památník, který se nachází
jen několik metrů od Hlucké búdy. Tento pamětní kamen byl na pozemek osazen
v roce 1898, aby připomínal 40. výročí vlády lichtenštejnského knížete Jana na
jeho panství.

6. Hospoda U Holuba
Její vznik je datován do roku 1416 a v 19. a na počátku 20. století vzpomínána
i v souvislosti s výrobou slovácké slivovice a borovičky, brendy a jiných likérů dodávaných nejenom do okolní obchodní sítě, ale i do zahraničí.. Dnes i vhodné
turistické a ubytovací zařízení.
Kontakt: Hradčovice 68, 68733 Hradčovice
tel.: +420 572 671 457, +420 737 573 014, +420 731 735 783
penzionuholuba@penzionuholuba.cz, www: www.penzionuholuba.cz

7. Zámek Pepčín
V katastru obce Drslavice stával kdysi zámek s místním názvem Pepčín. V roce
1981 byl srovnán se zemí a tak se dochovalo pouze místo, kde stál – palouček uprostřed lesa Obora. Zámek začal stavět v roce 1903 hrabě JUDr. Václav Kounic jako
své letní sídlo. Zámek byl postaven v pseudorománském slohu a měl pět vysokých
pater. Po 2. Světové válce byl vyrabován a chátral. Na základě rozhodnutí ONV byl
v roce 1981 srovnán se zemí.

8. Archeologická lokalita Uherské Hradiště-Sady
„Výšina sv. Metoděje“
Nachází se v dnešní městské části Sady. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit z období Velkomoravské říše. Je tady doložena přítomnost
církevního komplexu se čtyřmi zděnými stavbami (kostelem, kaplí, hrobovou komorou a baptisteriem) a souborem dalších 15 srubových staveb. Důležitou součást
komplexu tvořilo také rozsáhlé pohřebiště. S největší pravděpodobností jde o kapitulní chrám a sídlo arcibiskupa Metoděje. Také hrobka odkrytá v základu chrámu
byla pravděpodobně místem arcibiskupova hrobu. Navíc se v chrámovém komplexu nacházel druhý významný hrob. Zde by se s velkou pravděpodobností mohlo
jednat o hrob velkomoravského knížete Svatopluka.
Tak jako jiné velkomoravské stavby, i tento komplex byl budován z lomového kamene na maltu. Lze na něm pozorovat stavební etapy, takže byl budován postupně. Kostel byl zničen při zániku Velké Moravy na počátku 10. století.
Kontakt: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
tel.: +420 572 556 556, +420 572 551 370, www. slovackemuzeum.cz

Církevní památky
9. Kostel sv. Petra a Pavla v Kunovicích
Společně s duchovním parkem je významnou kulturní památkou. Historie sahá
do období vrcholného středověku, uvádí se rok 1235, kdy na tomto místě měl mít
zázemí v podobě církevní stavby, farář královny Konstancie. Duchovní park je
novodobou záležitostí, byl zbudován v roce 2006. Součástí je sousoší Ježíše Krista
s apoštoly, které je dílem slovenského řezbáře Andreje Irši z Kátova.
Kontakt: Římskokatolická farnost Kunovice, Farská 1340, 686 04 Kunovice,
tel.: +420 605 853 234, e-mail: fakunovice@ado.cz
web: www.farnostkunovice.cz

10. Kostel panny Marie Růžencové v Popovicích
Kostel je dominantou obce a byl vystaven v roce 1937 místo původní kaple za
pouhé 4 měsíce. Obec byla přifařena do Derfle (dnešního Uh. Hradiště - Sadů)
až do roku 1913, kdy byla v Popovicích zřízena duchovní správa.
11. Pohyblivý betlém v Popovicích
Součástí kulturního dědictví Popovic je pohyblivý betlém v kostele P. Marie Růžencové. V roce 1950 jej zhotovil a poprvé sestavil Antonín Potomák, čp. 39. Svými
rozměry 3 x 4,5 m se řadí mezi největší lidové mystické celky sakrálního umění
v regionu. Betlém je navštívit každoročně od 25. 12. do 2.2. Provozní doba v soboty,
neděle a svátky v době od 10 do 16 hodin.

12. Kaple sv. Ducha v Podolí
Základní kámen posvětil Jan Pavel II. při své kanonizační návštěvě v Olomouci
21. května 1995, kapli pak posvětil biskup mons. Josef Hrdlička 29. 10. 2006. Výrazným prvkem architektonického návrhu je úzká a vysoká věž, která charakterizuje
vertikálu duchovního prostoru a ukazuje na nutnost jít v duchovním životě vzhůru
k Bohu, požehnání a svátosti. Architektura je koncipována v myšlence otevřené
náruče.

13. Kaple Panny Marie Růžencové v Podolí
Kaplička se zvonem byla postavená v roce 1909 na místě původní staré dřevěné
zvonice, kterou nechal nařízením postavit Josef II. Jako zvonice byla využívána do

roku 2006, kdy ji nahradily zvony na novém kostele – Kapli svatého Ducha. Nyní se
ke zvonění využívá pouze při úmrtí někoho z obce – zvoní se tzv. umíráček.

14. Kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Veletinách
Od nepaměti stávala na návsi Veletin dřevěná zvonice. Její stáří nelze přesně určit, ale podle starých záznamů lze s určitostí potvrdit, že její původ sahal až do 16.
století. V roce 1893 byla zvonice již ve špatném stavu a tato skutečnost přivedla
obecní starší na myšlenku postavit novou kapličku. Po dohodě a schválení konsistoří v Olomouci byla z jara roku 1894 zahájena stavba nové zděné kapličky. V den
svátku svatých věrozvěstů 5. července roku 1894 byla ve Veletinách veliká slavnost.
Za účasti občanů Veletin a věřících celé farnosti i okolních obcí byla kaplička vysvěcena a svatí Cyril a Metoděj se stali patrony kaple.

15. Kostel Všech svatých v Hradčovicích
Pochází pravděpodobně z roku 1406 se svojí Křížovou cestou a dvěma bočními oltáři. K novějším úpravám patří svěcení nových zvonů z roku 1956: sv. Marek, Panna
Maria, sv Antonín. V letech 1981 - 1985 proběhla oprava interiéru kostela: stávající
oltář a presbytář upraveny podle nové liturgie, přeložení křížové cesty, restaurace
kříže, sochy Panny Marie a sv. Terezie, postavení sakristie pozlacení svatostánku.
16. Kaple Panny Marie Svatohostýnské v Drslavicích
Nachází se ve středu obce. V letech 2010–2011 proběhla její celková rekonstrukce,
počátkem července 2011 pak bylo kapli znovupožehnáno při bohoslužbě.

17. Kostel sv. Anežky České v Míkovicích
Základní kámen kaple byl položen 9. června 1940 a vysvěcena byla už 21. září 1941.
Do věže byl zavěšen zvonek z bývalé zvonice. Nových zvonů se míkovičtí věřící dočkali až v současné době. Pořízeny byly z peněžních darů farníků a 14. listopadu
2004 je posvětil biskup Msgre. Josef Hrdlička. Menší nese název sv. Anežka Česká
a větší sv. Cyril a Metoděj.

18. Kostel Narození Panny Marie v Sadech
V historických pramenech se nachází zmínka o mariánské kapli, kterou vévoda
Oldřich Korutanský daroval v roce 1247 velehradskému klášteru. Dle názoru některých historiků stála tato kaple v dnešních Sadech. V 15. století zde byl vybudován
kostel, z něhož se dochovalo kněžiště s polygonálním závěrem a figurální výzdobou, zaklenuté žebrovou klenbou. V roce 1937 amatérský archeolog Antoš Horsák
prozkoumal sklepy pod starou kostnicí. Kostel je jednolodní orientovanou stavbou
s polygonálním závěrem kněžištěm, obdélnou sakristií na jižní straně kněžiště
a čtyřbokou věží v průčelí. Je prohlášen kulturní památkou.

19. Kaplička sv. Anny ve Véskách
Drobná stavbička na kamenných základech, o půdorysu asi 3 m x 2 m, z druhé poloviny 19. století. Rekonstrukce kapličky svaté Anny proběhla v roce 2013.

Památky lidového stavitelství
20. Památkový domek
Domek byl postaven v první třetině 19. století, v době po dvou ničivých požárech.
Do domu se vcházelo síní s černou kuchyní, na pravé straně domku je izba s kachlovými kamny s kopkou – pecí a dalším tradičním vybavením – svatým kútem.
Expozice zachycuje stav obydlí v Kunovicích do roku 1930.
Kontakt: Záhumní 679, 686 04 Kunovice, tel.: + 420 732 507 332

21. Slovácká búda a Slovácký sklep
Slovácká búda se stálou expozicí handrláků a hauzírerů nabízí sál pro 100 osob
s kuchyňkou. Součástí budovy je i malý vinný sklep pro 10 lidí s nástěnnou malbou
Aleše Černého. V těsné blízkosti Slovácké búdy se nachází velký Slovácký sklep pro
50 lidí, který je možné si pronajmout a objednat si zde degustaci moravských vín
i regionálních specialit.
Kontakt: V pastouškách 599, Kunovice, tel.: 572 549 999
www.mesto-kunovice.cz

22. Búdy ve Veletinách - Staré Hoře

29. Památný strom „Hruška u Jána“

Areál vinohradnických staveb, či jak zde říkáme búd, ve Veletinách - Staré hoře
je připomínkou místního vinařství, které tu zaniklo po epidemii révokazu na počátku dvacátého století. Zdejší búdy patří k typu lisoven bez sklepů rozšířených
jen na Uherskobrodsku, zejména ve Vlčnově, v Havřicích a ve Veletinách. Právě ve
Veletinách se zachovala typologicky nejstarší forma búd. Jde o samostatně stojící
přízemní dvouprostorové stavby obdélného půdorysu štítem orientované ke komunikaci. Přední místnost je rozměrnější, převážně čtvercového nebo obdélného
půdorysu. Sloužila jako lisovna a sklad nářadí a vinařských nádob. Zadní místnost
zvaná komůrka je od lisovny oddělena příčkou a dveřmi proti hlavnímu vstupu.
Tady se ukládalo víno na kantnýřích, po zániku místního vinařství byly bečky
nahrazeny lísami na ovoce. Pro svůj nesporný typologický význam a zachování
archaických konstrukcí byl celý areál búd prohlášen v roce 1995 vládou České republiky za památkovou rezervaci.

Stojící na naučné stezce Po hranici devíti katastrů, v lokalitě „ Pod křižla“, na kú.
Lhotka u Hradčovic.

23. Sušírna ovoce – technická památka č.p. 24

32. Hrušeň obecná v Míkovicích

30. Terasy – přírodní památka
Bývalé sady v terasovitém uspořádání s bohatým výskytem teplomilných druhů
živočichů a rostlin. Nachází se v Prakšické vrchovině na pravém údolním svahu
potoka Hološňa (též Pašovický potok, pravostranný přítok Olšavy) v nadmořské
výšce 215 až 295 m. Katastrální území Drslavice.

31. Turistický okruh v lese Hluboček
Pro milovníky pěší turistiky je připraven turistický okruh lesem Hluboček spojující Míkovice a a město Hluk. Okruh vede zajímavými hlubočinami, přes dva vrcholy, kolem tří studánek. Je vyznačeno osm turistických informačních míst se směrovkami. V lese se nachází známé mohylové pohřebiště v poloze „Na kroužku“.

Jedná se o stále funkční chráněnou sušírnu ovoce v humně domu čp. 24 v Drslavicích, která náleží k ojedinělým dokladům hospodářské činnosti rolnického obyvatelstva. Jedná se o jeden z nejzachovalejších a stále funkčních objektů lidového
stavitelství na okrese Uherské Hradiště, který zde existoval již ve 20. letech 19.
století. Sušírna je stále schopná provozu a je provozována a také se každoročně
suší ovoce.
Kontakt: Sušírna ovoce, Drslavice 24, 687 33 Drslavice, František Šrámek,
tel.: +420 605 583 656

Tento strom patří mezi nejkrásnější památné stromy České republiky a je zážitek
jej spatřit v době květu. Druh je jedním z výchozích druhů čerstvých kulturních
odrůd, které se pěstují v ovocných sadech. Ty byl znám již ve starověku a vznikaly
křížením s různým jiným druhy, které jsou domovem v Přední Asii. Dnes je hrušeň rozšířena po celé Evropě, vyjma Skandinávie a baltské oblasti. Tato hrušeň
byla vyhlášena jako první památný strom na Uherskohradišťsku (mimo CHKO
Bílé Karpaty) 2. 2. 2001.

Přírodní zajímavosti

33. Rozhledna na Lhotce

24. Naučná stezka Kunovský les
Výuková přírodovědná naučná stezka s 10 zastaveními představuje společenstvo
lužního lesa nivy řeky Moravy s typickými druhy rostlin a živočichů jednotlivých
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.

25. Neregulovaná Olšava mezi obcemi Podolí a Míkovicemi
Většina toku řeky Olšavy byla regulována. Zbytek přirozeného neregulovaného
koryta řeky Olšavy, který se nachází mezi obcemi Podolí a Míkovice, byl v roce
1999 vyhlášen přírodní památkou. Na březích roste vrba bílá, topol černý, trnovník
akát, bez černý a popínavá dřevitá liána plamének plotní. Podmínky ke hnízdění
tu nachází ledňáček říční, strakapoud malý, slavík obecný, moudivláček lužní, rákosník zpěvný, rehek zahradní, žluna zelená či hajní. V řece lze spatřit mimo ryby,
plazy, obojživelníky a další živočichy také bobry, kteří svou přítomnost v okolí Podolí dokladují na stromech přiléhajících k řece.

26. Přírodní rezervace Rovná Hora
Rozkládá se 1,3 km severně od obce Hradčovice v katastrálním území Lhotka
v nad.v. 250 - 340 m.n.m. Celková výměra přírodní rezervace je 12,2667 ha. Jsou
to louky a pastviny na silně svažitých pozemcích. Posláním přírodní rezervace je
ochrana bohatého výskytu ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů.

27. Naučná stezka Hradčovice – Drslavice
Stezka je 5 kilometrů dlouhá vyznačená trasa s přírodovědnou tématikou. Jednotlivá zastavení stezky seznamují návštěvníky a kolemjdoucí s cennou faunou
a flórou, která se v dané oblasti vyskytuje. Území se nachází v jedné z nejhodnotnějších částí přírodního parku Prakšická vrchovina. Trasa začíná na návsi obce
Hradčovice a vede přes přírodní rezervaci Rovná Hora až na náves v Drslavicích.

28. Naučná stezka Po hranici devíti katastrů
Stezka v délce 9 km, vedoucí Prakšickou vrchovinou po Vrchové cestě a doplněná
tématickými tabulemi a celou řadou historických pamětihodností .

Rozhledny

,

Na Záhonech 217, Kunovice, tel.:+420 776 127 051, +420 571 117 454
info@farmasadky.cz , www.farmasadky.cz

OK Bar

,

Letecká 1383, Kunovice, tel.: +420 572 537 330, +420 724 175 135, www.ok-bar.cz

Ubytovna a restaurace Fialka

,

Panská 1320, Kunovice, tel.: +420 572 549 320, +420 732 502 941
restaurace.fialka@quick.cz

Ubytovna 42
Na Rynku 42, Kunovice, tel.: 608 279 509, ubytovna@atlas.cz, ubytovna.blog.cz

Restaurace Panský dvůr, Café panský dvůr
Panská 25, Kunovice, tel.: +420 571 894 767, info@gastrorynek.cz
www.restauracepanskydvur.cz

Restaurace Na Rynku
náměstí Svobody 361, Kunovice, Tel.:+420 572 548 785, +420 777 294 066
Info @gastrorynek.cz

Restaurace u Hlaváčků
Lidická 403, Kunovice, tel.: +420 572 549 128, +420 608 725 727

Restaurace u Šimků
Lidická 556, Kunovice, tel.: 572 549 231

Kavárna Café Austria
Pekařská 757, Kunovice, tel.: +420 602 578 541, kavarna@cafeaustria.cz
www.cafeaustria.cz

Rozhledna v podobě stožáru vysokého 35 m, se zastřešenou plošinou o průměru
5,6 m ve výšce 18m, po překonání 96 schodů. Otevřena denně, za nepříznivého
počasí podmínky pro návštěvu rozhledny stanoveny provozním řádem, umístěným ve vývěsce u rozhledny.

Amfík Bukovina

Aktivní dovolená

Hradčovice 68, Hradčovice
tel.: +420 572 671 457, +420 737 573 014, +420 731 735 783
penzionuholuba@penzionuholuba.cz, www.penzionuholuba.cz

34. Amfík Bukovina

,

Popovice 379, Popovice, tel.: +420 572 501 326
info@amfikbukovina.cz, www.amfikbukovina.cz

Penzion U Holuba

Víceúčelový areál byl zbudován z bývalé vojenské střelnice v letech 2008 – 2010
a slouží k rekreaci, sportovnímu či kulturnímu vyžití. Amfík Bukovina nabízí svým
návštěvníkům prožití volného času aktivním i pasivním odpočinkem. V areálu je
možné využít množství sportovišť a prostor pro kulturní akce, pestré možnosti
ubytování, příjemné posezení v restauraci s letní zahrádkou, kvalitní a bohaté
služby v oblasti rodinných, školních či firemních akcí.
Kontakt: Popovice 379, 68604, tel.: +420 572 501 326,
info@amfikbukovina.cz, www.amfikbukovina.cz

Hospoda

35. Polyfunkční dům Drslavice

Stání pro karavany a obytné vozy
+ ubytování v soukromí Dočekalovi

Nově vybudovaný objekt Polyfunkčního domu poskytuje plnohodnotné sportovní využití pro nejširší vrstvy návštěvníků. Je zde možné si zahrát fotbálek,
nohejbal, volejbal, házenou, basketbal, tenis nebo badminton – víceúčelový
povrch s roštovou podlahou maximálně šetrný k Vašim kloubům. Po sportovním výkonu jistě uvítáte i možnost občerstvení ve stylové restauraci, která je
součástí objektu. Pro příležitosti, jakými jsou rodinné oslavy, přátelské posezení
nebo firemní akce nabízíme za vynikající ceny k pronájmu prostory nově zrekonstruovaného Obecního domu, situovaného v ideálním středu obce. K dispozici je
kromě sálu pro cca 80-100 lidí k dispozici i vybavená kuchyňka a nové sociální
zařízení.
Kontakt: Obecní úřad Drslavice, tel.: +420 572 671 151, +420 725 423 868,
obec@drslavice.cz, www.drslavice.cz

36. Přístaviště Kunovice u Komára - Agropenzion sádky
Přístaviště vybudované a uvedené do provozu v roce 2012 je jedním ze zastávko-

Veletiny 2, Veletiny, tel.: +420 737 944 257

Hostinec „U Nedělů“
Drslavice 25, Drslavice

Polyfunkční dům Drslavice
Obecní úřad Drslavice, Drslavice 93, tel.: +420 572 671 151, +420 725 423 868
obec@drslavice.cz, www.drslavice.cz

Podboří 282, Míkovice, tel.: +420 602 891 070, docekalovi@uh.cz
www.podbori.wz.cz

Ubytování v soukromí Obdržálkovi
Lesní 194, Míkovice
tel.: +420 573 902 643, +420 777 874 338
obdrzalkovi@seznam.cz
www.ubytovani-obdrzalkovi.wbs.cz

Slovácká búda a Slovácký sklep
V pastouškách 599, Kunovice, tel.: 572 549 999

Turistická ubytovna
Solná cesta 311, Uherské Hradiště – Sady
tel.: +420 602 735 907, krystofova@kkuh.cz, www.kkuh.cz

