KAM
v Hostětíně a okolí

Vážení hosté,
jsme velice rádi, že jste se rozhodli strávit nějakou dobu v našem Centru Veronica.
Věříme, že v Hostětíně je stále co nového objevovat a že zde strávíte spoustu
příjemných chvil.
Pokud by se Vám však zdál katastr obce příliš malý a toužili jste i po poznávání
hostětínského okolí, přírodních zajímavostí, blízkých měst a památek či chcete-li si ze
svého pobytu odnést i kulturní či sportovní zážitky, tak právě pro Vás je připraven
následující přehled – nabídka míst a měst, která můžete navštívit a přírodních či
kulturních památek v bližším či vzdálenějším okolí obce, které můžete vidět.
Přejeme Vám při Vašem pobytu spoustu nezapomenutelných zážitků.

Kolektiv Centra Veronica
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O HOSTĚTÍNĚ
Hostětín, obec s 240 obyvateli, se rozprostírá v údolí potoka Kolelač na úpatí Bílých Karpat.
Hostětín se poprvé připomíná v roce 1412, kdy byl součástí světlovského panství (zámek Nový Světlov dodnes vévodí
nedalekému městu Bojkovice). Po celý středověk obec, podobně jako celé okolí, strádala při vpádech nájezdníků z
uherské strany hranice: v první polovině 16. století se uvádí dokonce jako „pustá“ a v 17. století byla několikrát
napadena a celá vypálena. Až 18. století přineslo konečně relativní klid – došlo k výrazným změnám životního stylu a
hospodaření. Vedle podhorského zemědělství se podstatná část mužů živila v průběhu 19. století až do období první
republiky výnosným řemeslem zvěroklestičským – tzv. „miškáři“ jezdili za výdělkem i do okolních zemí.
Nesporný význam pro místní hospodáře mělo (a dodnes má) i ovocnářství. Stejně jako na celém moravskoslovenském pomezí se i v Hostětíně sušilo ovoce v roubených sušírnách. Z původních deseti, ve kterých se sušilo v
první polovině 20. století, je jediná funkční. Chmelova sušírna stojí v zahradě za moštárnou pravděpodobně už od
počátku 19. století a i dnes se v ní postaru suší jablka, hrušky a trnky.
Od roku 1996, kdy se obec zapojila do Programu obnovy venkova, se podařilo v Hostětíně realizovat pestrou škálu
enviromentálních projektů. Na jejich dynamickém rozvoji se vedle obce samotné podílí neziskové organizace, zejména
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica, Nadace Veronica a Občanské sdružení Tradice Bílých
Karpat. Náročnější projekty jsou společným dílem řady partnerů, a to jak regionálních, tak i zahraničních a pro
realizaci většiny z nich byla klíčová podpora občanů – v čemž spočívá výjimečnost i síla hostětínského příkladu.
Hostětín je už léta znám svou kořenovou čistírnou odpadních vod, sušírnou ovoce (užívanou i lidmi z širokého
okolí), obec, kde je instalováno několik (v současné době není nabízena zájemcům podpora v instalaci) solárních
soustav na ohřev užitkové vody. Na podzim roku 2000 zde byla uvedena do provozu obecní výtopna na biomasu,
na kterou je napojeno 85 % domů v obci – ve výtopně se topí dřevní štěpkou a pilinami, které nahradily fosilní paliva
nebo elektřinu.
Jiným projektem, který v roce 2000 začal nést své ovoce, je moštárna postavená v rekonstruované staré stodole
hned na návsi. Pasterované mošty, které se od čerstvého moštu liší jen tím, že neobsahují hrubší kal a jsou zahřáty na
pasterační teplotu, se z Hostětína ve skleněných lahvích dodávají do prodejen zdravé výživy či biopotravin po celé
republice. Podstatná část produkce je certifikovaná jako produkt ekologického zemědělství. Moštárnu provozuje
Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat. V roce 2006 bylo v obci, jako v první obci v České republice, instalováno
šetrné veřejné osvětlení.
V říjnu 2006 byly všechny ekologické aktivity zastřešeny dokončením stavby seminární budovy Centra Veronica
Hostětín, s přednáškovým sálem pro 50 osob a ubytováním pro 25 hostů. Seminární centrum je unikátní nejen svým
posláním, ale i jako samotná stavba. Je totiž praktickou ukázkou ekologického stavitelství – bylo navrženo jako
dům maximálně dbající na úspory energie, tzv. pasivní dům s minimální spotřebou energie. Prostory byly postaveny
v duchu myšlenky „moderně a tradičně“. Proto zde byla využita kombinace nejmodernějších technologií a materiálů,
napomáhajících maximální úspoře spotřeby energie, a přírodních materiálů a principů, známých po dlouhá staletí.
Systém řízeného větrání se zpětným ohřevem vzduchu, tzv. rekuperaci, špičková okna s trojskly a další technologické
prvky tak doplňuje například použití slaměných balíků v izolaci stěn a stropů, hliněné omítky v naprosté většině
interiéru či dřevěné modřínové obložení ubytovací části.
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CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BÍLÉ KARPATY
Chráněná krajinná oblast (CHKO) Bílé Karpaty byla vyhlášena v roce 1980.
Bílé Karpaty se rozkládají na hranicích mezi Českou a Slovenskou republikou v délce cca 80 km od Sudoměřic na jihu
po Poteč u Valašských Klobouk na severu.
Květnaté louky
Bílé Karpaty jsou proslulé rozsáhlými květnatými loukami, které patří k nejbohatším v Evropě – botanici při
průzkumech napočítají přes 100 druhů vyšších rostlin na ploše 20 m2. Na bělokarpatských loukách se vyskytuje
několik desítek zákonem chráněných rostlin, z toho je přes 20 druhů divokých orchidejí.
Bílé Karpaty mají velký podíl přirozených listnatých lesů, ve kterých převládají duby a buky, doplněny o další listnaté
dřeviny (habr, lípa, javor klen aj.)
Bohatství rostlin a živočichů je dáno:
- zeměpisnou polohou - vyskytují se zde karpatské (horské) i panonské (teplomilné) prvky
- šetrným způsobem hospodaření - pravidelné kosení nebo extenzívní pastva, bez přihnojování
Základní údaje o CHKO
Nadmořská výška: 175 m (Petrov) až 970 m (Velká Javořina).
Rozloha a zónace: 715 km2, území rozděleno do 4 zón, kde I. zóna je nejpřísněji chráněna.
Geologie: magurský flyš (pískovce střídající se s jílovci a slínovci) s podílem vápence.
Maloplošná chráněná území (”rezervace”): 53 lokalit.
Zvláštnosti: sesuvné oblasti, travertinová prameniště.
Biosférická rezervace
Díky harmonickému soužití člověka s přírodou byla CHKO Bílé Karpaty v roce 1996 zařazena do sítě Biosférických
rezervací UNESCO.
Jádrovou zónu biosférické rezervace tvoří území rozlehlých luk se solitery dubů a lip v jižní části, oblasti bučin masivu
Javořiny a okolí Vlárského průsmyku.

SOCHY V KRAJINĚ
V roce 2002 pořádala obec Hostětín česko–slovenské sochařské sympózium. Výsledkem práce sochařů bylo vytvoření
15 soch, které okrašlují okolí obcí Hostětín, Šanov, Pitín a Rokytnice.
Sochy najdete na místech spojených s místními pověstmi, vyhlídkou do krajiny nebo environmentální zajímavostí či
projektem.
Poblíž místní unikátní kořenové čistírny odpadních vod například stojí socha Vodníka, jiné sochy lze spatřit
u studánky, na vyhlídkách i u železniční zastávky. Většina soch je vytvořena z dubového dřeva, jedinou výjimkou je
kamenná socha s názvem Letecké srdce, která je zároveň pomníčkem amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při
letecké bitvě v sousedním Šanově.
Některá instalovaná díla propojuje značená místní turistická stezka. Okružní stezka
je značená bílým písmenem „J“ ve žlutém kolečku. Začíná v obci u sochy Skřítků (za
kapličkou cestou doprava), vede ke Strážcům Kočičího hradu a okruhem kolem soch
Strážce, Pramen a Jahodiska zpátky do Hostětína.
Zbývající sochy propojeny značkou nejsou, nicméně naleznete je snadno podle
zakreslení na mapě.
Na každém pokoji je zájemcům o vycházku
po hostětínských sochách k dispozici
brožura s turistickou mapou okolí
(1:25 000) a vyznačením soch s jejich
popisem v katalogu sympózia. Není-li ve
Vašem pokoji tato mapa, kontaktujte, prosím,
některého ze zaměstnanců Centra. Mapu lze
také pro osobní potřeby zakoupit u
zaměstnanců Centra.

Prosíme Vás, abyste se k mapě chovali šetrně, po vypůjčení ji vrátili k ostatním
informačním materiálům, které mají hosté na pokojích k dispozici, a umožnili tak
následným hostům její používání.
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KAM ZA KULTUROU POZNÁVÁNÍ MĚST A PAMĚTIHODNOSTÍ
ZLÍNSKO:
SLAVIČÍN (cca 6 km)
Město Slavičín leží v údolí Lipovského potoka a Říky, na pomezí mezi Vizovickými vrchy a svahy Bílých Karpat na tzv.
Vlárské dráze. První historická zmínka o Slavičíně pochází z roku 1256. Z přírodních zajímavostí Slavičína a okolí
jmenujme přírodní památku Pod Vrchy, naučnou stezku u rybníka Slavík a Pivečkův lesopark. Slavičín má bohatou
historii, o níž se můžete více dozvědět v městském muzeu. K dominantám města patří kostel sv. Vojtěcha (původně
raně gotický, po požáru r. 1775 barokně upraven) a zámek se zámeckým parkem. Na hřbitově je hrob 28
amerických letců, sestřelených při leteckém souboji nad Slavičínem r. 1944.
Za zámeckým parkem jsou dva komorové rybníky pro sportovní rybaření.
Největší rozmach Slavičína nastal koncem 19. století, kdy se rozvinula koželužská a později obuvnická výroba, spojená
se jménem podnikatele Josefa Pivečky. Pokračovatel rodinné tradice, Jan Pivečka, se po svém návratu z emigrace
po roce 1990 pustil do nadační činnosti. Nadace Jana Pivečky (www.pivecka.cz) podporuje vzdělávání a aktivity
dětí a mládeže. Významným ekologickým příspěvkem Slavičínu je Pivečkův lesopark - odpočinková zóna s
výtvarnými díly a prostorami pro dětské hry.
www.mesto-slavicin.cz

BRUMOV – BYLNICE (cca 12 km)
Město ležící ve Vlárském průsmyku na moravsko-slovenském pomezí. V minulosti městem procházela důležitá
obchodní cesta do Uher. Dominantou města je zřícenina středověkého hradu. Na kopci proti hradu je kaple z 19.
stol. a na nižším návrší gotický kostel ze 14. stol. Sklárny, starobylý (dnes nefunkční) pivovar. Město je východiskem
pěších túr na Holý Vrch, na Královec a na Jelenovskou.
Hrad Brumov
Středověký královský hrad, poprvé osídlen na sklonku prvního století př. n. l., založen a obranu proti Uhrům. V 15.
stol. hrad přestavěn na mohutnou renesanční pevnost, r. 1621 se hradu zmocnili vzbouření Valaši, hrad zanikl po r.
1820. V současnosti můžete v původních sklepeních a sýpkách zhlédnout expozici o historii hradu a osudech místa
během staletí.
Tel.: 577333427, www.brumov-bylnice.cz/hrad

VALAŠSKÉ KLOBOUKY (cca 20 km)
Život na Valašsku v minulých dobách dokumentuje Městské muzeum s bohatými národopisnými sbírkami.
Na náměstí můžete vidět barokní radnici, před ní historický pranýř, kostel, kaple sv. Cyrila a Metoděje s obrazy
Bohumíra Lindauera, ve městě jsou i četné památky lidové architektury, několik secesních staveb, pozdně barokní
mariánský sloup na náměstí aj. V „Červeném domě" na náměstí, v interiérech z 19. století, je prezentováno
nejslavnější klobucké řemeslo, tedy soukenictví, spolu s plátenictvím a barvířstvím.
Ve městě pracuje ZO ČSOP Kosenka, které se věnuje ekologickému poradenství pro veřejnost v síti ekologických
poraden STEP a ochraně a využití kulturního dědictví jižního Valašska. Můžete navštívit starou opravenou valašskou
dřevěnici, ve které se konají některé akce.
www.valasskeklobouky.cz, www.kosenka.cz

LUHAČOVICE (cca 18 km)
Tomuto největšímu lázeňskému městu na Moravě vtiskly nezaměnitelnou tvář stavby architekta Dušana Jurkoviče,
ale v Luhačovicích najdete i řadu dalších zajímavých památek. Luhačovice každoročně vítají přes 15 tisíc lázeňských
hostů, kterým pomáhají léčit nemoci dýchacích cest, zažívacích orgánů, žlučníku a žlučových cest, páteře i cukrovky.
Kromě lázeňských procedur Luhačovice a jejich okolí nabízejí mnoho příležitostí pro sportování, pěší i cykloturistiku
nebo pro strávení příjemné dovolené u vody (vodní nádrž Pozlovice).
Navštivte rozlehlé zahrady uprostřed města nebo Vilu Lipová – Muzeum Luhačovického Zálesí.
Na území Luhačovic vyvěrá 16 hydrouhličitanochloridosodných kyselek a jeden sirný pramen. Teplota vyvěrající vody
se pohybuje mezi 10 – 12 st. C. Přírodním vývěrem se v Luhačovicích dostávají na povrch čtyři prameny. Jsou to
Vincentka, Aloiska, Ottovka a Amandka. Ostatní se získávají z větších hloubek a musejí být na povrch čerpány.
Luhačovské vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě pro vysoký obsah minerálních látek a pro
vynikající proplynění volným oxidem uhličitým.

POZLOVICE (cca 20 km)
3 km SV od Luhačovic. Pozdně gotický farní kostel sv. Martina ze 16. stol., náhrobky na hřbitově a před kostelem.
Mohutná farní budova (č.p. 39) z poloviny 18. století, Boží muka z 18. století při polní cestě k Horní Lhotě a při cestě
do Luhačovic. V roce 1928 byla na říčce Horní Olšavě vybudována údolní přehrada - oblíbené rekreační středisko,
půjčování lodiček a horských kol, vyhlídkové jízdy na koních a jízdy kočárem po širokém okolí.
Hotel Ogar nabízí tradiční valašskou kuchyni, kvalitní ubytování a hudební produkci.

VIZOVICE (cca 30 km)
Jedno z center Valašska s barokním zámkem s anglickým a francouzským parkem (tel.: 577 452 762). Interiéry jsou
zařízeny nábytkem ve stylu baroka a rokoka, empíru i biedermeieru s množstvím porcelánu a rozsáhlou sbírkou
obrazů. Město je známo tradicí výroby slivovice, jejímž pokračovatelem je likérka Rudolfa Jelínka nabízející
návštěvníkům Vizovic exkurze s ochutnávkami produktů (www.rjelinek.cz). Exkurze nabízí také soukromá sklárna
Glass Atelier Morava (www.glass-czech.cz). www.vizovice.eu.
5

ZLÍN (cca 45 km)
Unikátní je zdejší funkcionalistická architektura, která nemá jinde v republice obdoby.
Za shlédnutí stojí zámek z 18. století s Muzeem Jihovýchodní Moravy (www.volweb.cz/muzeum)
Expozice: Pamětní síň Františka Bartoše, národopisce, folkloristy , jazykovědce a pedagoga,
expozice „s inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly“, expozice „Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro
děti“
Obuvnické muzeum – historie i současnost obuvnictví. Nejstarší originály již ze 16. století.
Krajská galerie výtvarného umění (www.kgvu.cz) – výtvarné umění a architektura 19. a 20. stol.
Hvězdárna na Lesní čtvrti (www.zas.cz).
www.zlin.cz

ZOO a zámek LEŠNÁ (cca 45 km)
ZOO je se svými více než 220 druhy chované zvěře jednou z největších zoologických zahrad v republice a je unikátní
svým členěním do zoogeografických oblastí podle jednotlivých kontinentů. V nedaleké obci Štípa se nachází větrný
mlýn.
Tel.: 577 914 180, www.zoolesna.cz

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM (cca 85 km)
www.roznov.cz
Valašské muzeum v přírodě je nejstarším muzeem svého druhu ve střední Evropě. Nedaleko města je kultovní hora
Radhošť se sochou pohanského boha Radegasta.
Tel.: 571 757111, www.vmp.cz

SV. HOSTÝN (cca 80 km)
Hostýn je nejnavštěvovanějším a také nejpamátnějším poutním místem na Moravě. Poutní bazilika Panny Marie
byla postavena v letech 1721 - 1748. Za pozornost stojí křížová cesta architekta Dušana Jurkoviče a rozhledna
nabízející výhled do širokého okolí.
Tel.: 573 381 693, www.hostyn.cz

UHERSKOHRADIŠŤSKO:
BOJKOVICE (cca 7 km)
Historie obce je spjata s hradem Nový Světlov, který postavili roku 1480 bratři Landštejnové. V polovině 19. století
byl hrad přestaven na zámek ve stylu anglické tudorovské gotiky. Dnes je zde Muzeum Bojkovska se zajímavou
expozicí dějin tohoto kraje.
Tel.: 572 641 440, www.bojkovice.cz

UHERSKÝ BROD (cca 20 km)
Uherský Brod je bývalým královským městem s velkým množstvím historických staveb. Bývá považován za možné
rodiště Jana Amose Komenského, jehož muzeum se zde také nachází (www.muzeum. uh.brod.cz). Ve městě
uvidíte zbytky hradeb ze 13. – 15. stol., Panský dům, Starou radnici z 15. stol., Braník, barokní kostel, Galerii
výtvarného umění. Navštivte místní aquapark.
www.ub.cz, www.uherskybrod.cz, tel. 572 634 802 (infocentrum).
Pivovar Janáček
Tradice výroby piva se v Uh. Brodě datuje již od 2. pol. 13. stol. První společný pivovar, který nahradil právovárečné
domy, postavili měšťané v roce 1614. V pivovaru je možnost exkurzí.
Tel. 572 632 4613, www,pivovar-janacek.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (cca 40 km)
Centrum Slovácka, město založené r. 1257. Jádro města je památkovou zónou – části hradeb z 15. stol., náměstí,
Stará radnice s věží, zbrojnice (dnešní galerie), Františkánský klášter, farní kostel s bývalou jezuitskou kolejí, morový
sloup aj. Ve městě je Slovácké muzeum, Galerie Slováckého muzea, Slovácké divadlo. Za prohlídku stojí také
měšťanské vinné sklepy v místní části – Mařatice a nedaleká rozhledna Na Rovině.
www.uherske-hradiste.cz

VELEHRAD (cca 50 km)
Velehrad je nejvýznamnější poutní místo na Moravě. Tradičně bývá spojován s příchodem věrozvěstů Konstantina
a Metoděje na Moravu. Dominantu obce tvoří klášter s poutní bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a
Metoděje. Bazilika s barokním interiérem (uvnitř tzv. klenot moravského baroka, vyřezávané chórové lavice ze 17.
stol.), Raabovy obrazy. Podzemní labyrint chodeb a lapidárium.
Tel.: 572 571 115, 572571 130, www.velehrad.cz

MODRÁ
Nad křižovatkou silnice ze Starého Města do Velehradu se nachází archeologická lokalita se základy velkomoravského
kostela z 9. stol. V katastru obce, asi 4 km severně, je zajímavý kamenný útvar, známý jako Králův stůl. Kámen byl
pravděpodobně součástí pravěkého slunečního kalendáře. Navštivte místní archeoskanzen (viz. oddíl „Muzea“).

BUCHLOV (cca 45 km)
Buchlov je pozdněrománský královský hrad, založený patrně před polovinou 13. století nedaleko tehdejší uherské
hranice. Z hradní rozhledny se rozprostírá nezapomenutelný výhled do širokého okolí, k Bílým Karpatům,
Hostýnským vrchům i na Pálavu. Můžeme zde zhlédnout dobové interiéry spolu s přírodovědnými sbírkami a bohatou
knihovnou.
www.buchlovice.cz, tel.: 572 595 161.
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BUCHLOVICE (cca 50 km), zámek
Nejstarší písemná zpráva o Buchlovicích pochází již z roku 1202. Od první poloviny 16. století, kdy je získali
Žerotínové, sdílí obec společné osudy s nedalekým hradem Buchlovem. Další zajímavou památkou je barokní zámek
se zahradou, anglickým parkem a mnoha ušlechtilými dřevinami. Tento architektonický skvost byl vystavěn na
přelomu 17. a 18. stol. Vnitřek zámku je bohatě zdoben freskami a štukovou dekorací, salony jsou vybaveny
nábytkem ve stylu Ludvíka XV. a XVI. V zámeckém sklepě se nachází galerie vín s možností ochutnávek a nákupu
vína. V zámeckých sklenících je pěstováno na 1200 druhů fuchsií.
V roce 2006 otevřeno nové Muzeum Podhradí, věnováno obcím Mikroregionu Buchlov.
www.zamek-buchlovice.cz, www.buchlovice.cz, tel.: 572 434 240. Turistické infocentrum: 572 595 996

BUCHLOVICE – SMRAĎAVKA
První zprávy o blahodárném účinku zdejších sirovodíkových pramenů pocházejí již z roku 1580. V současnosti
nabízejí tyto lázně množství léčebných a rekondičních pobytů s využitím sirovodíkových pramenů.
Tel.: 572 595 118, 732 306 162, www.lazneleopoldov.eu

STARÝ HROZENKOV
Centrum Moravských Kopanic s charakteristickou zástavbou. Hraniční přechod na Slovensko. Místo konání
červencových Kopaničářských slavností družby Čechů a Slováků. Opuštěný kamenolom s vyvinutou sloupcovitou
odlučností čediče.
www.staryhrozenkov.cz, tel. 572 696 323

VLČNOV
Vinařská obec se zachovalým souborem vinných búd – rezervace lidové architektury. Každoročně se zde konají
v květnu národopisné slavnosti „Jízda králů“.
www.vlcnov.cz, www.jizdakralu.cz, tel.: 572 675 112

ŽÍTKOVÁ
Typická kopaničářská obec. Zachovala se zde lidová architektura – domy a stodoly.
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POZNÁVÁNÍ MUZEÍ A GALERIÍ, KULTURNÍ AKCE
MUZEA:
Městské muzeum Slavičín
Slavičín, Horní náměstí 102, tel.: 577 341 250, 737 751 874. Provozní doba: středa: 13:00 - 16:00, neděle: 14:00 17:00. V sezonu květen - září otevřeno také v pátek od 13 do 16 hodin.
- archeologické sbírky - pravěk, středověk
- dokumenty o historii města, letecké bitvě v roce 1944 aj.
- možnost badatelské činnosti v jiných oblastech historie Slavičínska (zvěroklestiči, řemesla apod.)

Městské muzeum Val. Klobouky
Valašské Klobouky, náměstí (KD Klobučan), tel.: 577 320 095.

Muzeum luhačovického Zálesí
Luhačovice, DK Elektra, tel.: 577 132 883

Městské muzeum Brumov-Bylnice
Brumov – Bylnice, Podzámčí 861, tel.: 577 330 138

Hrad Brumov
Středověký královský hrad, poprvé osídlen na sklonku prvního století př. n. l., založen a obranu proti Uhrům. V 15.
stol. hrad přestavěn na mohutnou renesanční pevnost, r. 1621 se hradu zmocnili vzbouření Valaši, hrad zanikl po r.
1820. V současnosti můžete v původních sklepeních a sýpkách zhlédnout expozici o historii hradu a osudech místa
během staletí.
Tel.: 577 333 427, www.brumov-bylnice.cz/hrad

Muzeum Bojkovska, Bojkovice
Expozice na zámku Nový Světlov.
Archeologie - Krevní útrpné právo - Nájezdy, vpády - Vývoj hradu od r. 1480 do současnosti - Bojkovské hutě Stolování- Vybavení staré domácnosti - Starohrozenské kroje - Zaniklá řemesla (hrnčíři, kováři, knoflíkáři, soukeníci,
miškáři - zvěroklestiči).
Otvírací doba: sezónně duben - září
út - pá: 9:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30 hod.
so, ne + svátky 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hod.
tel: 572 641 440 – sezónně, 572 610 428
www.mikroregion-bojkovsko.cz

Muzeum J. A. Komenského, Komňa
Památník J. A. Komenského v památkově chráněné sýpce. Stálá expozice historie obce. Otevřeno kdykoliv na
požádání. Tel.: 572 641 140, www.komna.cz

Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod
Uherský Brod, Přemysla Otakara II. 36
Expozice: J. A. Komenský lidstvu (expozice po záštitou UNESCO) - život, dílo a odkaz J. A. Komenského (1592-1670).
3 audiovizuální programy, interaktivní prvky expozice. Rolnický dům a hospodářství - čp. 57 ve Vlčnově, poslední
doklad slováckého stavení s patrovou komorou. Vystaven úplný inventář vlčnovské jizby, síně, komory a černé
kuchyně. Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic - památník posledního šlechtice z rodu Kouniců a
spoluzakladatele muzea (1848-1913).
Otvírací doba: celoročně, zavřeno: pondělí
tel: 527 632 288, 527 632 289, www.muzeum.uh.brod.cz

Památník Velké Moravy ve Starém Městě
Vybudován nad základy hřbitovního kostelíku z 9. stol. Církevní stavbu obklopovalo rozsáhlé pohřebiště, některé hroby
jsou v památníku zachovány in-situ. Expozice je zaměřena na velkomoravskou aglomeraci s centry v Uherském
Hradišti. Zdejší nálezy z dob Velkomoravské říše řadí lokalitu k nejvýznamnějším archeologickým nalezištím v ČR.
Tel.: 572 543 382, www.slovackemuzeum.cz
Život na Slováckém dvoře
V areálu s naučnou stezkou si můžete prohlédnout hospodářské zvířectvo, farmářský dvůr, Slovácký dvůr, polní areál
s honitbou a rybníkem.
Tel.: 572 541 520

Ploština – národní kulturní památník
Do roku 1945 zde stávala pasekářská osada. V dubnu 1945 byla osada za přechovávání partyzánů vypálena
německými okupanty. Zahynulo zde 24 obyvatel. V roce 1975 zde byl vybudován památník obětem. Je zde
nainstalována expozice o historii protifašistického odboje. Stálá expozice - orientační běh, sport moderní doby.
Tel.: 732 380 535, www.muzeum.zlin.cz/plostina.htm

Muzeum tupeské keramiky, Tupesy
Upraveno jako dobová expozice – obydlí hrnčíře, vypovídá o způsobu práce a životě hrnčířů na přelomu 19. a 20. stol.
Historie a technologie výroby známé tupecké keramiky, vzorková prodejna.
Tel.: 777 990 890, www.muzeumkeramiky.cz
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Slovácké letecké muzeum Kunovice
Sbírka několika desítek dopravních, sportovních i vojenských letounů. Vyhlídkové lety, tandemové seskoky padákem
z výšky 4000 m. Vyhlídkové lety horkovzdušným balónem pro dvojice i skupiny.
Otevírací doba: denně 15. dubna - 15. října 10:00 - 17:00 hod.
Tel.: 720 420 630, 572 549 680, www.lkku.cz

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Stálá národopisná expozice Slovácko dokumentující lidové zvyky a obyčeje na Slovácku a lidové kroje regionu.
Výstavy.
Otevřeno denně 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Tel.: 572 551 370, www.slovackemuzeum.cz

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Nejstarší a nejrozsáhlejší muzeum svého druhu ve Střední Evropě. Více než 120 památkových objektů ve 3 lokalitách
– Dřevěné městečko, Mlýnská dolina, Valašská dědina. Ukázky tradičních řemesel, pěstování rostlin, chovu dobytka.
Tel.: 571 757 111, www.vmp.cz, www.roznov.cz, www.valasske-kralovstvi.cz

Vlčnovské búdy
Největší památková rezervace vinohradských búd na území České republiky. Soubor 41 památkově chráněných
staveb. Vinařská symbolika je datována na obecní pečeti z roku 1704. Volně přístupná lokalita.
Tel.: 572 675 112, www.vlcnov.cz

Archeoskanzen Modrá
Ukázka života Slovanů, možnost si vyzkoušet dávná řemesla, ochutnat speciality, zhlédnout původní plodiny a domácí
zvířata. V průběhu roku probíhají ve skanzenu slavnosti, výstavy, trhy i setkání.
www.archeoskanzen.cz, tel.: 724 178 591, 777 807 368

Muzeum Nivnice, Nivnice
Letecká bitva 1944, Šanov
Obec Šanov nabízí stálou výstavu zaměřenou na letecké bitvy nad Bílými Karpaty.
Obecní úřad Šanov, tel.: 577 341634
Michael Žitník: tel.: 605 519632

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Zlín, Soudní 1, tel.: 577 004 611

Obuvnické muzeum
Zlín, tř. T. Bati 1970 – areál Svit, tel.: 577 522 225.

DIVADLO
Lázeňské divadlo
Luhačovice, Dr. P. Blaha 289, tel.: 577 132 145, www.lazneluhacovice.cz
Městské divadlo Zlín
Zlín, tř. T. Bati, tel.: 577 636 111.
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 480, tel.: 572 551 346.

KINA
Kino Elektra
Luhačovice, Masarykova 910, tel.: 577 131 104, 577 132 709, www.avonet.cz/mdkelektra
Kino Sokolovna a letní kino
Slavičín, Osvobození 224, tel.: 577 341 108, www.mesto-slavicin.cz
Kino Máj
Uherský Brod, nám. 1. máje 2057, tel.: 572 633 785

GALERIE
Art Galerie
Luhačovice, Malá Kolonáda, tel.: 577 132 719
Galerie Elektra
Luhačovice, Masarykova 950, tel.: 577 131 104
Galerie Infocentrum
Slavičín, K Nábřeží 849, tel: 577 342 251
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Zlín, nám. TGM 2570, tel.: 577 210 662
Galerie Slováckého muzea
Stálá expozice Umění jihovýchodní Moravy
www.slovackemuzeum.cz, tel. 572 552 425
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KONCERTY
Městský dům kultury Elektra Luhačovice - Masarykova 950, tel.: 577 131 104, 577 132 869
Lázeňské divadlo - Dr. P. Blaha 289, tel.: 577 132 145
Valašský šenk Ogar - Pozlovice 47, tel.: 577 131 650, www.ogar.cz, folk, rock, blues, jazz, country
Slavičín - kulturní dům Sokolovna, Osvobození 224, tel.: 577 341 108

TANEČNÍ HUDBA
Diskotéka Elektra
Luhačovice, Masarykova 950, tel.: 577 131 104
Hotel Litovel
Luhačovice, Dr. Veselého 329, tel.: 577 131 109
Hotel Vltava
Luhačovice, Dr. Veselého 169, tel.: 577 131 376
Hotel Krystal
Luhačovice, Masarykova 152, tel. 577 131 165
Valašský šenk Ogar
Pozlovice 47, tel.: 577 131 650, www.ogar.cz, country a večery u cimbálu
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KAM DO PŘÍRODY
NAUČNÉ STEZKY
Po zelené Hostětínem
4 zastavení, délka 1,5 km
O ekologických projektech v obci. Zastavení: obecní výtopna, sušírna ovoce, biologická
čistírna odpadních vod, šetrné veřejné osvětlení (u výletiště).

Naučná stezka Bojkovická
Délka naučné stezky: Velký okruh je dlouhý 24 km, malý okruh jen 16 km. Celkem 10 panelů. Trasa je vhodná pro
pěší i cyklisty.
Popis: Bojkovická stezka je vedena jako okružní a má dvě varianty. Vede od nádraží ČD Bojkovice přes obce Pitín,
Hostětín, Šanov až na hraniční kótu "Na koncích" (652 m n. m.). Zde, u pramenů řeky Olšavy, se můžete rozhodnout
pro kratší nebo delší okruh. Malý okruh míří přes Pitín zpět do Bojkovic. Trasa velkého okruhu vede dále po hřebeni na
vrchy Ochoz a Lokov (738 m n. m.) a dále přes obec Krhov do Bojkovic. Na vrchu Ochoz můžete využít napojení na
Kopaničářskou naučnou stezku.

Vítejte v Bílých Karpatech - základní údaje, popis stezky

Město Bojkovice - historie a současnost

Obec Pitín - o obci, tradiční ovocné odrůdy

Obec Hostětín - o obci, PP Žleb

Historie osídlení - historie, lesy Bílých Karpat

Obec Šanov - o obci, památné stromy

Bučiny - charakteristika, geologie území

U pramenů Olšavy - prameny Olšavy, prameniště

Voda a vodní společenstva - charakteristika, ÚSES

Obec Krhov - o obci, zemědělství

Naučná stezka Lopeník
Délka naučné stezky: 7,3 km, 8 panelů. Stezka je vhodná pro pěší i cyklisty všech věkových kategorií.
Popis: Stezka vede pod druhým nejvyšším vrcholem Bílých Karpat - Velkým Lopeníkem. Tabule charakterizují krajinu
Moravských Kopanic z přírodního a kulturního hlediska. Trasa: Lopeník – vrch Grúň – Lopeník.

Naučná stezka Moravské Kopanice
Délka naučné stezky: Základní okruh 11,6 km, odbočka na Lokov 4,7 km, odbočka na Hutě 1,1 km, tedy celková
délka je 23,1 km. Celkem 14 panelů. Stezka je vhodná pro pěší turisty, ale je možno ji absolvovat i na horských
kolech.
Popis: Stezka prochází pestrou krajinou v okolí Starého Hrozenkova a Žítkové. Seznámí návštěvníky s přírodou,
historií, architekturou a kulturou tohoto svérázného "kopaničářského kraje”.
Trasa: Starý Hrozenkov – Žítková – Starý Hrozenkov nebo trasa Starý Hrozenkov – Žítková – Lokov – Bojkovice.

Naučná stezka Okolo Hrozenka
12 zastavení, délka 18 km.
Příroda, historie a tradice Kopanic. Trasu lze rozdělit na 2 části, 5 km krátkou „severní“ a delší „jižní“, dlouhou 13 km.
Obě pro pěší i cyklisty.
Trasa: Starý Hrozenkov – Žítková – hranice SR – Vyškovec – Vápenice – Starý Hrozenkov.

Naučná stezka Stojatá voda, Slavičín
Je umístěna kolem rybníka Slavík. Okruh kolem vodní plochy je dlouhý asi jeden kilometr. Poučení o fauně a flóře je
na sedmi informačních tabulích.
Jednotlivé panely se věnují tématům: Rozdělení stojatých vod a vlastnosti vody, Břeh, Dno, Volná voda, Povrchová
vrstva vody, Obratlovci vod, Ekologie vodní nádrže.

Naučná stezka Okolo Nevšové, Slavičín
14 km

CYKLOSTEZKY
Trasa „Bílé Karpaty“
Okružní trasa vede z Uherského Brodu přes Bojkovice, Moravské
Kopanice zpátky do Uherského Brodu. Délka trasy: 60 km.
Uherský Brod – Újezdec – Šumice – Nezdenice – Bojkovice – Komňa
Troják – Lopeník – Březová – Suchá Loz – Bánov – Uherský Brod.
Pro trekingové či horské kola, pro středně zdatné cyklisty.
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Trasa č. 5052 Hradčovice - Vápenky
Hradčovice - Veletiny - U Kovářova Žlebu - Vlčnov - Padělský Mlýn - Pod Horním Kopcem - Kamenná Bouda - Pod
Velkou Javořinou - Vápenky
Délka trasy: 31 km

Trasa č.46
Kamenná bouda - Horní kopec - Strání - Březová - Lopeník - Troják - Mikulčin vrch - Vyškovec (památník americkým
letcům) - Starý Hrozenkov (Rovné) - Žítková (Boky) - Žítková - Ochoz - Hradisko - Pitín - Hrádek – Slavičín.
Délka trasy: 51 km, součást Beskydsko-Karpatské magistrály (Český Těšín, Vsetín, Slavičín, Břeclav).

Trasa č.49
Pitín - Hostětín – Rokytnice
Délka trasy: 7 km.
Napojovací trasa na trasu č. 46 - Pitín, Rokytnice, Štítná-Popov, Brumov-Bylnice, Nedašova
Lhota, hranice, součást mezinárodní trasy.

Trasa č. 5049
Mistřice - Hradčovice - Drslavice - Uherský Brod - Újezdec u Luhačovic - Šumice - Nezdenice Záhorovice - Nový Světlov – Bojkovice

Trasa č. 5051
Strání - Květná - Grúň - Kamenná bouda.
Délka trasy:12 km.

Trasa č. 5052
Hradčovice - Veletiny - Vlčnov - Dolní Němčí - Slavkov - Horní Němčí - Horní kopec - Kamenná bouda - Velká Javořina,
státní hranice - Velká Javořina, vrchol.

Trasa č. 5053
Hraniční přechod - Březová - Čupák - Suchá Loz - Bánov – Nezdenice.
Délka trasy: 23 km.

Trasa č. 5054:
Slavičín, náměstí Mezi Šenky, Rudimov, Luhačovice, Provodov, Zlín
Délka trasy: 36 km. Vhodné pro trekingová nebo silniční kola, pro méně až středně zdatné cyklisty.

Trasa č. 5056
Mechnáč, Troják - Nový Dvůr, Rasová - Komňa - Nový Světlov - Bojkovice – Rudimov.
Délka trasy: 17 km.

Trasa č. 5058:
Slavičín - Hrádek, křižovatka u Hostince U Zemánků, Divnice, Vlachovice, Vlachova Lhota,Val. Klobouky.

VÝLETY DO PŘÍRODY, PŘÍRODNÍ REZERVACE,
ZAJÍMAVÁ TURISTICKÁ MÍSTA
(např. http://bojkovsko.infomorava.cz/encyklopedie)

Přírodní památka Žleb (Pod Bukovinou),
Hostětín.
Louka s prameništěm a dubohabrový háj při východním okraji obce
Hostětín.
Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožené mochny drobnokvěté (Potentilla
micracantha).
Botanika: Na louce se vyskytují některé ohrožené druhy rostlin jako
vstavač kukačka, vemeník dvoulistý, hlavinka horská, pětiprstka žežulník,
lilie zlatohlávek, hruštička menší, áron karpatský. Dubohabrový háj je
bohatou lokalitou výskytu kriticky ohroženého druhu mochny drobnokvěté
(Potentilla micracantha). Tento pozoruhodný submediteránní druh se v ČR
vyskytuje pouze na malém území v Bílých Karpatech mezi obcemi Hostětínem a Štítnou nad Vláří.
Zoologie: Vyskytují se zde běžně rozšířené živočišné druhy, např. ještěrka obecná, rosnička zelená, z ptáků ťuhýk
obecný. Ze vzácných motýlů zde byl zjištěn okáč stínovaný (Lasiommata petropolitana).
Lesnictví: Dubohabřina s příměsí borovice je pařezinového původu. Bude nutné udržovat její prosvětlení jako
podmínky pro zdárný vývoj mochny drobnokvěté probírkou.

Přírodní rezervace Hutě, Žítková
Území se nachází v severovýchodní části katastru obce Žítková na levém břehu Mandaského potoka.
Motiv ochrany: Členité svažité území s bývalými pastvinami prostoupenými rozptýlenou zelení, mokřady,
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pramennými vývěry (pěnovcové luční prameniště) a lesíky. Výskyt ohrožených druhů živočichů a rostlin, především
orchidejovitých.

Přírodní rezervace Pod Žítkovským vrchem, Žítková
Lokalizace: asi 500 m SV od Žítkové, od kóty 699 Žítkovský vrch.
Komplex luk a pastvin s rozptýlenou zelení, ve kterém se střídají společenstva mokřin, lesních okrajů i sušších
stanovišť.
Původní společenstva zde zůstala zachována jen v malých enklávách na okrajích a lze zde najít prstnatec bezový a
májový, vstavač kukačku, hořeček brvitý. Oblast je však ohrožena náletovými dřevinami.

Pivečkův lesopark ve Slavičíně
Obnovovaný Pivečkův lesopark, původně majitele továrny na obuv JAPIS pana Jana Pivečky ze Slavičína, se nachází ve
čtvrti Lukšín. Od roku 1994 jsou zde umísťována sochařská díla, která vznikají v rámci sochařského sympozia. Můžeme
zde potkat např. skupinu sedmi vlků, velké přesýpací hodiny, dřevěného slimáka, hlemýždě, hada, píďalku a tuleně,
dřevěný most přes umělé jezírko a dřevěný kolotoč pro děti, a celou další řadu dřevěných plastik. Většina těchto soch
je navržena tak, aby byla nejen estetickou, ale i funkční součástí lesoparku, který je v prvé řadě zamýšlen jako místo
pro dětské hry.

Park u zámku Nový Světlov, Bojkovice
Park pochází z první poloviny 19. století. Kompozičně velmi hodnotný přírodně krajinářský park. Po obvodu zámku
zvýšené pískovcové plato. Terénní rozdíl překlenut cihlovou zdí, na které je ozdobné železné mřížoví.

Rybník Slavík, Slavičín
rybník pro sportovní rybolov, okolo vede naučná stezka Stojatá voda.

Lípa u Kolelače – památný strom, Pitín
Druh Lípa malolistá, obvod 410 cm, stáří 200 let.

Lípa v Šanově, památný strom, Šanov
Druh Lípa malolistá, obvod 519 cm, stáří 200 let.

Minerální pramen Rudice
vývěr kyselky

Chladná studně, Loučka
Vydatný pramen s kapličkou na hřebenové cestě nedaleko sedla "Barák" - průjezdu silnice Vizovice-Loučka.

Sirné prameny, Lipová
V katastru obce se nacházejí tři sirné prameny.

Přírodní památka Grun, Lopeník
Pastvina na levém břehu potoka, který odvodňuje severní svahy Malého Lopeníka a vlévá se do potoku Hrubár.
Vyskytuje se zde řada chráněných a vzácných druhů. Roste zde např. prstnatec májový, prstnatec bezový, pětiprstka
žežulník, vemeník dvoulistý, hlavinka horská, hořeček žlutavý a mečík střechovitý.

Přírodní památka Hrádek, Bánov
Bývalý lom v obci Bánov, největší charakteristická památka projevu třetihorní vulkanické činnosti v oblasti. Na zbytcích
lomové stěny lze pozorovat balvanitou vulkanickou brekcii, která původně pravděpodobně vyplňovala sopouch (Černý
1992). Převážně je tvořena až 30-40 cm velkými ostrohrannými úlomky nazelenale šedého amfibolického bazaltického
andezitu. Přítomny jsou i úlomky porcelanitů a tmavě šedých jílovců. Lokalita je zajímavá i mineralogicky.

Přírodní památka Mravenčí louka (Rubaniska), Vápenice
Pruh pastvin cca 150 m široký podél pravého břehu levostranného přítoku Krátkovského potoka. Krajinářsky hodnotný
a druhově pestrý komplex původních pastvin, zarostlých mezí a rozptýlených skupin keřů a stromů, s výskytem
ohrožených druhů rostlin.

Přírodní památka Pod Hřibovňou, Vyškovec
Fragment květnatých luk a pastvin v členitém svažitém terénu, převážně se severní expozicí. Vyskytují se zde
ohrožené druhy rostlin jako vemeníček zelený, hořeček žlutavý, mečík střechovitý, pětiprstka žežulník, prstnatec
bezový, hlavinka horská, prstnatec májový, vemeník dvoulistý, prstnatec listenatý, prstnatec fuchsův.

Přírodní památka U zvonice, Lopeník
Původní společenstvo pastvin a jedna z posledních lokalit ohrožených druhů rostlin na Lopenicku.
Pastvina 0,7 km severně od kóty Kobylec.

Přírodní památka V Krátkých, Vápenice
Květnaté orchideové louky, luční mokřady a dva rybníčky.

Přírodní rezervace Ve Vlčí, Vyškovec
Pastviny s rozptýlenými lesíky v členitém terénu pramenné mísy na hlavním hřbetu Lopenické hornatiny, 0,8 km
severovýchodně od kóty Kykula (746 m n. m.). Zachovalá travinobylinná společenstva s výskytem ohrožených druhů
rostlin.
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Baťův kanál
Historická vodní cesta po řece Moravě je nyní splavná od Otrokovic až ke Strážnici a poskytuje atraktivní možnost
poznat Slovácko. V letních měsících (květen – září) můžete využít skupinové rekreační plavby kanálem, doplněné
poznávacími a gastronomickými programy.
Tel.: 603 579 456, 518 325 330, www.batacanal.cz

Čertovy skály u Lidečka
Nejpopulárnější a nejnavštěvovanější skály na Valašsku. Pískovcové skalní stěny charakteru schodovité zdi 150 metrů
dlouhé a až 25 metrů vysoké, možnosti lezení pro zkušené i začínající horolezce. Ke vzniku skal se váže pověst o
čertovi, který je zde při stavbě hráze upustil.

Modrá
Nad křižovatkou silnice ze Starého Města do Velehradu se nachází archeologická lokalita se základy velkomoravského
kostela z 9. století. V katastru obce je asi 4 km severně zajímavý kamenný útvar zvaný jako Králův stůl. Kámen byl
pravděpodobně součástí pravěkého slunečního kalendáře.

Prales Razula ve Velkých Karlovicích
Státní přírodní rezervace Razula je jediný zachovaný zbytek jedlo-bukového pralesa s buky a jedlemi ve stáří 200 let a
množstvím chráněných rostlin.

Pulčínské skály
Tvoří několik skalních skupin v okolí vrchu Hradisko (773 m.n.m.) zasazených do krásné, ničím nerušené valašské
přírody. Celé území je národní přírodní rezervací, je zde zákaz horolezecké činnosti.

Bučník
Činný andezitový lom u Komně. Nejvýznamnější mineralogická lokalita na JV Moravě.

Lom Rasová
Opuštěný pískovcový lom se stálým jezírkem, v němž se rozmnožují vzácní obojživelníci. Výskyt řady orchidejí.

Lopeník
Kopaničářská obec. Památka lidové architektury (č. p. 141).

Červenokamenské bradlo
přírodní rezervace. Bradlo se vypíná přímo nad obcí Červený Kameň (Slovensko). Vápencový načervenalý monolit
vysoký 45 metrů. Je příkladem působení selektivní eroze a denudace.

Vršatecké bradlo
přírodní rezervace – jedinečné bradlové útesy tvořené druhohorními dolomitskými vápenci mají formu skalních zdí,
stěn a věží. Na záp. části bradla se vypíná zřícenina hradu Vršatec. Pod zříceninou je obec Vršatecké Podhradí (nálezy
železných nástrojů z 8. stol., sklepy tesané ve skalách). Koupaliště, lyžařský vlek, běžkování. Bohatá vegetace - střet
teplomilné flóry skalních stepí se subalpínskou horskou květenou.

Kaňoury
přírodní památka s lučními porosty, menšími lesíky, květnaté orchidejové louky.

Sidonie
Nad sklářskou obcí Sidonie je přírodní rezervace Sidonie – bukový porost (asi 170 let) unikátní svou výškou a
mohutností s nepřerušenou kontinuitou genofondu bukové populace.

Lačnovské šafránové louky
V obci je řada lidových staveb. Západně od obce je přírodní památka Lačnov – louka se šafránem bělokvětým.

Nezdenice
Opuštěný andezitový lom, mineralogické naleziště. Vývěr uhličité kyselky před kamenolomem na jižním okraji obce je
vzpomínán již v r. 1580. Byl využíván pro zdejší lázně, které zanikly v r. 1887.
V opuštěném andezitovém lomu na jižním okraji obce se již tradičně každým rokem koná Festiválek "Nezdenická
skala". Jedná se o přehlídku divadelních aktivit pro děti.

Petrůvka
Obec Petrůvka leží asi 4 km východně od Luhačovic. V obci Petrůvka se zachovalo několik zajímavých památek,
například socha sv. Floriána z 19. století, socha Immaculaty z roku 1872 a dřevěný kříž na návsi, typická ukázka
lidové řezbářské práce. Na katastru se nachází zajímavá přírodovědná lokalita U Petrůvky s bohatou populací vstavače
obecného.

Žítková
Obec Žítková patří společně s obcemi Starý Hrozenkov, Vápenice, Vyškovec a Lopeník do svérázné příhraniční oblasti Moravských Kopanic.
Specifickou zvláštností tohoto drsného kraje jsou bohyně, místními nazývané také čarodejnice.

Mikulčin vrch
Vrch JZ od Starého Hrozenkova. Významné turistické, rekreační a lyžařské středisko s vynikajícím výhledem na
slovenské hory a údolí.

14

Velký Lopeník
Druhý nejvyšší vrchol Bílých Karpat, rozhledna, rozhledy na moravskou i slovenskou stranu.

Vlárský průsmyk
Spojuje Moravu se Slovenskem podél toku Vláry. Od pravěku tudy vedla důležitá obchodní i vojenská komunikace,
součást Jantarové cesty mezi Baltem a Středomořím. Němci zde za 2. světové války vybudovali protitankovou uzávěru
(betonové bloky).

ROZHLEDNY
Velký Lopeník
Rozhledna byla otevřena v roce 2005.
Je to 22 metrů vysoká stavba z dubového dřeva, která stojí přímo na státní hranici a má připomínat
přátelství Čechů a Slováků. Pokud překonáte 101 schodů, nabídne se vám pohled na obě strany státní
hranice. Rozhledna otevřena v letní sezóně každý den kromě pondělí od 10:00 do 17:00 hod.

Královec
Rozhledna U Cyrila Bureše, na vrcholu Královec (655 m.nad m.) poblíž Valašských Klobouk, je
celodřevěnou sedmipodlažní stavbou vysokou 22 metrů, která má 85 schodů (počítáno
i s plošinami) a poskytuje rozhled z šesti vyhlídkových plošin.
Rozhledna je momentálně přístupná nepřetržitě a vstup na ní je zatím bezplatný.

Doubrava (Vizovické vrchy)
Padesát pět metrů vysoký stožár mobilního operátora s rozhlednou, byl slavnostně otevřen
17.července 2004 na vrcholu Doubravy u Vizovic (672 m.n.m). Výstavba ocelové věže trvala
přibližně dva roky a investovala ji společnost T-mobille. Na vyhlídkovou plošinu, která je
umístěna ve 33 metrech nad okolním terénem, vede celkem 177 schodů, a je odtud pěkný
výhled na část Vizovických a Hostýnských vrchů či Luhačovickou vrchovinu. Velmi dobře jsou
vidět Vizovice a Zlín, nebo Velká Javorina, Svatý Hostýn a Radhošť.
Tel. 737 129 896, info@rozhlednaloucka.unas.cz – konzultujte otevírací dobu.

15

KAM ZA SPORTEM
KOUPÁNÍ
Centrum pohybových aktivit Delfín, Uherský Brod - plavecký bazén,
zábavný bazén, divoká řeka, tobogán, whirlpool, dětský svět, parní sauna.
Slovácké náměstí 2377, tel.: 572 619 541, www.delfinub.cz
Krytý bazén, Brumov – Bylnice, tel.: 577 330 215
Bazén hotelu Fontána II., Pozlovice tel: 577 117 881
Bazén hotelu Vega, Pozlovice tel: 577 131 216
Krytý bazén - Hotel Adamantino, Luhačovice tel: 577 131 082
Krytý bazén - Hotel Vega s. r. o., Luhačovice tel: 577 131 216
Krytý bazén - OREA HOTEL FONTÁNA I, Luhačovice tel: 577 117 111
Koupaliště Slavičín, areál zámeckého parku, tel: 577 341 632
Luhačovická přehrada - brouzdaliště, koupání - vodní nádrž, loïky, rybolov, volejbalové hřiště
Městské koupaliště Luhačovice - ulice Solné (za městským úřadem), Tel.: 577 131 287
Městské koupaliště, Uherský Brod
Městské koupaliště Bojkovice (venkovní bazén), Bojkovice, 572 643 186, www.bojkovice.cz
Eurocamping Bojkovice (venkovní bazén), Bojkovice – tel.: 572 641 717, www.eurocamping.cz
Přírodní koupání Valašské Klobouky, Valašské Klobouky
Nezdenice (venkovní bazén, víceúčelové hřiště pro volejbal a tenis), 572 691 526

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ
V blízkém i vzdálenějším okolí Hostětína je několik možností zimního lyžování.Lyžařská centra nabízí možnost
sportovního vyžití pro každého – od malých dětí s rodiči až po závodní lyžaře.
Na Uherskobrodsku jsou tři hlavní zimní střediska - Lopeník- Mikulčin vrch, Strání-Velká Javořina a sjezdovka v
Nezdenicích. V průběhu zimy se tady uskutečňují také zajímavé kulturní akce, jako je tradiční silvestrovský přechod
Bílých Karpat, který končí slavnostním zapálením Vatry přátelství na náměstí ve Strání, nebo festival masopustních
tradic Fašank ve Strání, který se koná v únoru.
Na valašskokloboucku se zimní sportování soustřeďuje do dvou rekreačních zařízení postavených nad městem Jeleňovské a Královci.

Lopeník (cca 20 km)
Počet sjezdovek: 1, délka sjezdovky: 170m.
Kontakt: 572 646 904. Noční lyžování: ne

Mikulčin vrch (cca 20 km)
Nadm. výška 800m. n. m.
Počet sjezdovek: 3 (Myšáčka I a II, Lopata – umělé zasněžování)
Myšáčka I: vlek kotvový, bubínkový, dvoumístný. Pro pokročilé a závodní lyžaře. Výškový rozdíl 185m, délka 850 m,
kapacita 1200 osob/hod.
Myšáčka II: vlek teleskopický, jednomístný. Pro pokročilé a závodní lyžaře. Délka 750 m, kapacita 400 osob/hod.
Lopata: vlek kotvový, bubínkový, dvoumístný. Pro rodiny s dětmi, lyžaře začátečníky i pokročilé. Délka 650 m.,
Výškový rozdíl 130 m., kapacita 680 osob/hod.
Kontakt: 572 646 902. Noční lyžování: ne
Provoz 9:00 – 16:30 hod. – Lopata celotýdenní, Myšáčka jen o víkendech a svátcích, příp. ve čtvrtek.

Jelenovská (cca 20 km)
Počet sjezdovek: 1. Délka sjezdovky: 450m.
Kontakt: 602 704 646. Noční lyžování: ano.

Strání – Štrbáň
Počet sjezdovek: 1. Délka sjezdovky: 600m, výškový rozdíl 88 m.
Vlek jednomístný – POMA, kapacita 500 osob/hod. Pro začátečníky i zkušené lyžaře.
Kontakt: 606 840 108. Noční lyžování: ano.
Provoz: pracovní dny 16:00 – 18:30, víkendy 9:30 – 18:30.
Nevýhodou je delší vzdálenost od parkoviště ke svahu (cca 15 min do kopce).

Luhačovice
umělé osvětlení, parkoviště u vleku přístup z Rumunské ulice
Provoz sjezdovky - podle sněhových podmínek
Délka vleku 223 m. Tel: 577 132 861

Újezd u Val. Klobouk
Počet sjezdovek: 1. Délka sjezdovky: 500m.
Kontakt: 577 350 121. Noční lyžování: ano
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Nedašov
Počet sjezdovek: 1. Délka sjezdovky: 350m.
Kontakt: 577 335 324. Noční lyžování: ne

Študlov
Počet sjezdovek: 1. Délka sjezdovky: 450m
Kontakt: 732 459 740. Noční lyžování: ne.

Šanov
Počet sjezdovek: 1. Délka sjezdovky: 400m, výškové převýšení 80m.
Vlek POMA, pro začínající lyžaře a rodiny s dětmi.
Kontakt: 577341634. Provoz: o víkendech a svátcích 9:00 – 16:00 hod.

Nezdenice
Vlek jednomístný, v nadm. výšce cca 300 m. n. m.
Pro vyznavače snowboardingu (snowboardingový park s můstkem), rodiny s dětmi i pokročilé lyžaře. Osvětlený svah,
délka 250 m.
Provoz: odpoledne (pondělí – pátek), 10:00 – 18:00 (víkendy)

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
Možnosti běžeckého lyžování jsou mnohem širší a pěkné trasy najdete prakticky ve
všech částech Bílých Karpat. Známé jsou četné běžecké tratě, délky od 3 do 10 km,
barevně značené, po lesních a lučních vrstevnicích v okolí Mikulčina vrchu, hřebenech
Velkého Lopeníku, Kumule, Machnáče a Bošácké doliny.
Přímo z Hostětína nevedou značené běžecké trati, ale bývají vyšlapány
kvalitní stopy místními lyžaři. Můžete se vydat např. směrem na Šanov,
odkud už z hřebene vede řada značených cest různými směry. Další možností je okružní vyjížďka
směrem na Slavičín, kde je také řada místních běžeckých stop. Jinou variantou je vydat se vlakem
(oblíbené jsou Valašské Klobouky či Brumov-Bylnice) a za těchto míst se navracet do Hostětína.

JEZDECTVÍ
Jezdecká stáj Bodlákovi
Koně, dostihy, hipoturistika, Pozlovice tel: 603 346 327
Stáj Lipina
Koně, dostihy, hipoturistika, Valašské Klobouky tel: 603 879 047
Bojkovice, JK Agramm
Vyjížďky na koních. Tel.: 577 132 295, www.agramm.cz

TENIS
Tenisový klub Slavičín, Slavičín tel: 723 565 289
Sportovní areál Sokolovna, Slavičín, nafukovací tenisová hala. Tel.: 577 342 251
Tenisové kurty v areálu lázní Luhačovice, tel.: 604 822 665 pan Šafránek
Tenisový kurt Mgr. Libor Šlampa - Pozlovice, Jurkovičova alej 166, tel.: 577 133 780

SQUASH
SQUASH - R&D klub, Slavičín tel: 737 515 307, 576 776 094
Squash - Hotel Vega, Pozlovice tel: 577 131 216, 577 134 135

GOLF
Sportovní areál GOLF - Golfový klub a hřiště, Luhačovice tel: 577 132 296
MINIGOLF, Slavičín, Sportovní areál Sokolovna

FITNESS, SPORTOVNÍ AREÁLY, REHABILITACE:
Slavičín
Sportovní areál Sokolovna
víceúčelová hřiště s umělým trávníkem, cvičná tenisová stěna, minigolf, kluziště, nafukovací hala
tel.: 577 342 251
Zámecký park
koupaliště, kuželna, volejbalové kurty, tel.: 577 341 632
Sportovní stadion
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fotbalové hřiště, běžecká dráha, sportovní hala, tel.: 577 341 096
R&D klub, Slavičín
squash, fitcentrum, masáže, tel: 737 515 307, 576 776 094

Luhačovice
Sportovní centrum Radostova
sál pro míčové hry, gymnastický sál, kuželna 4 dráhy, masáže, sauna, fitcentrum, 2 fotbalová hřiště - travnaté a
škvárové
Hradisko 1029, směr Bojkovice, tel.: 577 134 112, 777 663 991
Sportovní areál Golf
automatická kuželna - dvoudráha, nafukovací tenisová hala (od října do května, vyhřívaná), tenisový kurt, hřiště nohejbal, volejbal, ruské kuželky, minigolf, stolní tenis
Jurkovičova alej 77, směr přehrada, tel.: 577 132 412
Hotel Lužná
solárium, možnost masáží, možnost půjčení kol pro dospělé
Solné 280, Tel.: 577 131 112
Hotel Fontána
rehabilitační centrum, bazén, fitness, sauna, kadeřnictví -kosmetika-pedikúra, parkoviště
Jurkovičova alej 857, tel.: 577 117 881
Rehabilitační pavilon - krytý bazén 10x9 m, hloubka 1 - 1,5 m, masážní trysky, fitness, kalanetika, solárium,
L. Janáčka, Tel.: 577 131 014
Relaxační studio IVA - Biotherik, klasická masáž, obklady Ahava, obklady Slatina, koupele - perličkové, slatinné,
přísadové
Dr. Veselého 302, vila Taťána, tel.: 577 133 598
Studio Orion - vodoléčebné zařízení Floating
Zatloukalova 291, Tel.: 604 998 238
Studio Thermic - zdravotní masáže, obklady, geotermální energetická masáž
ulice Dr. Veselého, Vila Lékárna, tel.: 577 133 881
Bowling Disco Club
bowling - automatická dvoudráha, club - profesionální kulečníkový stůl, hrací šipky, fotbálek
areál Radostova, tel.: 577 132 083
Craft Spinning Studio
běžecké trenažéry, eliptické trenažéry, steppery, rotopedy, kola na spinning
sportovní centrum Radostova, Luhačovice, Tel.: 731 491 064

Pozlovice
Hotel Ogar - relaxační centrum, sauna, masáže, fitness, whirpool, jízdní kola. Tel.: 577 131 650
Hotel Adamantino - krytý bazén, sauna, masáže, whirlpool, fitness, stolní tenis, tenisový kurt, volejbalové hřiště,
kulečník, solárium, Tel.: 577 131 082
Hotel Pohoda - relaxační centrum, sauna, fitness, tenisový kurt, stolní tenis Tel.: 577 131 115
Hotel Vega - squash, posilovna, sauna,krytý bazén, tenis, minigolf. Tel.: 577 131 216
Hotel Niva - fitcentrum, bazén vnitřní i venkovní, sauna, tenisový kurt. Tel.: 577 131 285
MIRELAX relaxační studio - sauna, solárium, suchá uhličitá koupel, baňková terapie, masáž s akupresurou. Tel.:
577 132 973

Cykloservis, půjčování jízdních kol
Prodej, půjčovna a servis jízdních kol
Luhačovice, Družstevní 35, Tel.: 777 571 044

Jivo Sport

půjčovna, servis a prodej jízdních kol
Luhačovice, na náměstí ve vile Františka č.184, Tel.: 603 157 774

Parašutismus, seskoky padákem, vyhlídkové lety
Paraklub Holešov, Otrokovice
Tylova 1248, Otrokovice, tel: 577 926 117, 608 731 361, www.aeroklub.cz

Slovácký aeroklub Kunovice, Tel.: 720 420 630, www.lkku.cz
Vyhlídkové lety, tandemové seskoky padákem z výšky 4000 m. Vyhlídkové lety horkovzdušným balónem pro dvojice i
skupiny.
www.balony.eu
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