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1 Úvod 
 

1.1 Téma bakalářské práce 
Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybrala Buchlovice v cestovním ruchu. Toto 

téma je mi blízké, jelikož z Buchlovic pocházím, a s „cestovním ruchem“ této oblasti se 

tak  setkávám odjakživa. Tudíž bych zde ráda využila svých zkušeností a také aplikovala 

své nabyté vědomosti ze studia zaměřeného právě na toto odvětví. 

Význam  cestovního ruchu v Buchlovicích stále vzrůstá, je spojován hlavně 

s ekonomickými přínosy pro obec a tedy s přímým rozvojem městyse. Cestovní ruch ale 

také představuje větší pohyb lidské populace a s tím nevyhnutelné zatížení této oblasti, 

např. přicházejí problémy z oblasti životního prostředí a ekologie, ochrany památek… 

 

1.2 Cíl práce 
Prezentace městyse Buchlovice a jeho zajímavostí probíhá dosud jenom jako 

článku nějaké oblasti, např. Mikroregionu Buchlov nebo Regionu Slovácko. Proto bych 

ráda provedla rozbor samotných Buchlovic, zjistila jejich přednosti, nevyužité možnosti, 

ale také chci poukázat na slabá místa infrastruktury cestovního ruchu Buchlovic a 

popřípadě navrhnout možné řešení. 

Cílem mé bakalářské práce je tedy vymezit předpoklady pro cestovní ruch, vytvořit 

komplexní pohled na možnosti Buchlovic a najít slabá místa a možné zlepšení této 

turistické destinace. 

 

1.3 Metodika práce 
V první části práce se věnuji teorii cestovního ruchu jako stále se vyvíjejícímu 

odvětví s neustále se zvyšujícím významem. Pro tuto část budu informace čerpat převážně 

z tištěné odborné literatury věnující se problematice CR. V další části se již zaměřuji na 

Buchlovice samotné, zmíním jejich historii, charakterizuji předpoklady pro cestovní ruch.  

Dále uvedu, kde a jak se Buchlovice prezentují. Ze zjištěných poznatků provedu SWOT 

analýzu. V praktické části budu informace čerpat jak z odborné tištěné literatury, tak 

s webových stránek a vlastních poznatků. 
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2 Buchlovice v cestovním ruchu 
„Má, podle nás, zvláštní a podivnou hodnotu všechno, co jsme, jak rok za rokem 

šel, prožili, co jsme milovali i co nenáviděli. A ještě větší cenu mívá to, co spjato je s tím 

podivným zákonem rození a umírání a co rodinou nazýváme, krví krve své, rodem. Ale tak 

je to i s prostorem, ve kterém žijeme. V nejlepším případě obojí milujeme - to se nám pak 

dobře žije! A Vám je nabízíme k návštěvě. Vítejte a děkujeme!“ Takto nás vítá průvodce 

po Buchlovicích - Vítejte v Buchlovicích (2008, str. 1). 

 

3 Cestovní ruch 
Na začátku mojí bakalářské práce bych Vás chtěla blíže seznámit s oblastí 

cestovního ruchu, vysvětlit Vám některé pojmy z této oblasti a také popsat použité metody. 

 

3.1 Definice 
Pro lepší orientaci bych zde ráda uvedla několik definicí, vysvětlení pojmů, 

z oblasti cestovního ruchu. 

 Cestovní ruch (turismus, zkratka CR, angl. tourism, travel) = komplexní 

společenský jev jako souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu , souhrn procesů 

budování a provozování zařízení se službami pro účastníky cestovního ruchu 

včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajišťují, aktivit 

spojených s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn 

politických a veřejně-správních aktivit  a reakce místní komunity a ekosystémů 

na uvedené aktivity.[4] 

 Forma cestovního ruchu (angl. form of tourism) = typ CR, pro jehož určení je 

klíčovým kritériem motivace návštěvníka.[4] 

 Druh cestovního ruchu (angl. tipy of tourism) = typ CR, pro jehož určení je 

klíčovým kritériem „jevový průběh cestovního ruchu a způsob jeho realizace v 

závislosti na geografických, ekonomických, společenských a jiných 

podmínkách jakož i jeho účinky. [4] 

 Výletník (též exkurzionista, angl. excursionist, day-tripper, day visitor) = 

dočasný návštěvník, který se v navštíveném místě nebo zemi zdrží pouze jeden 

den, tedy bez přenocování. [4] 
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 Turista (angl. tourist, overnight visitor) = cestující, který se zdrží v navštíveném 

místě alespoň 24 hodin za účelem využití volného času, a v tomto místě též 

přespí v hromadném nebo soukromém ubytovacím zařízení.[4] 

 Městys  nebo také městečko je typ obcí stojící mezi městem a vsí. V minulosti se 

jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy (tím 

se městyse lišily od vsí) a zpočátku výjimečně i výroční trhy. Městyse musely 

plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice. Na rozdíl od města zde bylo 

mnohem silněji zastoupeno zemědělství a sociální a profesní rozvrstvení nebylo 

tak výrazné.[24] 

 Region (angl. region) = územní celek vyznačující se společnou úrovní výskytu 

určitého/určitých znaků, nebo společným procesem. Jedná se o znaky a jevy 

fyzicko-geografických nebo sociálně-geografických systémů, tedy např. 

přírodní, kulturně-historické, socio-ekonomické charakteristiky a klíčové 

regionální procesy a vazby.[4] 

 Mikroregion (angl. microregion) = region malého geografického měřítka. 

V praxi se zpravidla jedná o účelové mikroregiony sdružení obcí. V rámci 

rozvoje CR umožňují tyto mikroregiony efektivnější koordinaci rozvoje 

infrastruktury CR, návštěvnického managementu, regulace CR a marketingu 

CR. Do mikroregionu se obce také sdružují pro možnost společného čerpání 

prostředků na rozvoj CR.[4] 

 Sala terrena je označení pro místnost zpravidla otevřenou třemi arkádami do 

zahrady, ze které může být volně přístupná. V italské renesanční architektuře 

zprostředkovává optické propojení paláce a zahrady. [24] 

 SWOT analýza (angl. SWOT analysis) = metoda analýzy silných a slabých 

stránek dané aktivity, vnějších příležitostí a vnějších omezení. SWOT analýza 

se využívá v managementu i marketingu, soustřeďuje se na kritické faktory 

úspěchu organizace, je jednou z metod zhodnocení potenciálu dalšího rozvoje 

organizace a jeho rizik.[4] 

  

3.2 Vymezení cestovního ruchu  
Při vyslovení slovního spojení „cestovní ruch“, se nám nejčastěji vybaví cestování, 

ale ne každé cestování je cestovním ruchem. Cestovní ruch vnímáme jako rekreaci, ale ne 

každá rekreace je cestovním ruchem. Cestovní ruch chápeme jako volnočasovou aktivitu, 

ale ne celý volný čas je věnován cestovnímu ruchu. Tato slova alespoň částečně 
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napovídají, jak je těžké vymezit cestovní ruch (dále jen CR). Není jednoduché najít 

hranice, do kterých bychom CR vměstnali.[4] 

Na Obr. 1 je ukázka členění CR podle vybraných druhů a forem. V různých 

publikacích o cestovním ruchu se třídění na formy a druhy zaměňuje. Na obrázku dělíme 

formy CR z pohledu motivace návštěvníků. Rozdělení na druhy CR je provedeno podle 

následujících, nejčastěji používaných kritérií: délka trvání, způsob využívání přírodních a 

antropogenních zdrojů, teritoriální rozmístnění, organizovanost, hromadnost, rozložení 

během roku, vliv na životní prostředí. Charakter účasti na cestovním ruchu je dán různě se 

překrývajícími se jednotlivými druhy a formami - daný zájezd může být např. 

neorganizovaným domácím poznávacím CR.[4] 

Postavení CR se stává symbolem současnosti, ve které žijeme. Představuje souhrn 

nejen komerčních aktivit, ale je ideologickým rámcem historie, přírodních atraktivit, tradic 

i silou, která přetváří kulturu, přírodu  pro svou vlastní potřebu lidu, tedy obyvatel i turistů. 

Cestovní ruch je výrazem mobility. 

CR je odvětví, které stále nalézá nové uplatnění, nové oblasti, druhy a formy, a tak 

je popsán mnoha definicemi, jimž je nejčastěji společné prostorové vymezení vůči 

obvyklému prostředí pobytu dané osoby, tj. aktivity mimo toto prostředí, dále obsahové a 

motivační vymezení těchto aktivit a jejich časový horizont. Kromě toho jsou do CR nově 

(od 90. let 20. století) zahrnovány i služební a obchodní cesty, avšak pouze ve formě 

jednání, nikoli provozování výdělečné činnosti.[4] 

Ve vyspělých ekonomikách zcela dominuje terciární sektor nad ostatními 

sektory, jsou to služby a související ekonomické činnosti. Cestovní ruch, patřící do 

terciárního sektoru, je dnes již vnímán jako hospodářské odvětví, které se neustále vyvíjí a 

dostává se na přední pozici ve vyspělých ekonomikách. Tento obor, který je založen na 

uspokojování potřeb svých účastníků, využívá přírodních (např. jeskyně, termální a 

minerální prameny, lesní a pralesní porosty, chráněná území...), společenských (např. 

hrady a zámky, městské a vesnické památkové rezervace, technické památky...) atraktivit. 

Dále je cestovní ruch závislý na infrastruktuře CR, k níž řadíme ubytovací a stravovací 

zařízení, cestovní kanceláře a agentury, informační turistická střediska, dopravní 

infrastruktura a další. 

Bohužel i cestovní ruch s sebou nese své zápory. Z negativních dopadů cestovního 

ruchu bych za ekonomické dopady jmenovala tyto: růst cen nemovitostí, příliv cizích 

pracovních sil, nežádoucí pohyb vlastního obyvatelstva. Mezi negativní dopady sociální a 

kulturní patří např. příliv cizích lidí a přínos nových zvyklostí, ztráta unikátního charakteru 
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motivace návštěvníků 

Hromadnost 

Organizovanost návštěvníků 

Využívání zdrojů 

Vliv na životní prostředí 

Teritoriální  
rozmístění 

Rozložení během roku 

Délka trvání 

Cestovní ruch 

Druhy CR 

Formy CR 

krátkodobý 

dlouhodobý celoroční 

sezónní 
domácí 

zahraniční 

příhraniční 
tvrdý 

měkký 

masově konzumní 

alternativní 
neorganizovaný 

organizovaný 

individuální 

hromadný 

tematický, 

rekreační, 

kulturní, 

kongresový, 

etnický, 

sportovní, 

poznávací, 

turistika, 

religiózní, 

krajanský, 

léčebný 

krajiny, poškozování památek a přírodních úkazů, komercializace folkloru. Mezi dopady 

CR na životní prostředí řadíme hlavně růst znečištění vody, ovzduší, půdy, problémy 

s pevným odpadem, náklady na ochranu památek, neúměrné zatěžování krajiny pobytem 

turistů.[4] 

 Proces regulace by měl být spojen s moderními metodami, plánováním, 

monitorováním, využíváním informační a komunikační technologie, s občanskou 

participací, s uplatňováním principu partnerství atd. Potřebná a také žádoucí udržitelnost 

rozvoje CR by měla vycházet z koordinace a spolupráce veřejné a soukromé sféry. Mezi 

neméně důležité patří udržování určitého respektu k místní komunitě, tj. k jejím potřebám 

a tradicím, a ve svých regulích by měla obsahovat i pozitivní usměrňování jeho 

účastníků.[4] 

Obr. 1 Vybrané druhy a formy cestovního ruchu podle knihy Cestovní ruch –                        

- výkladový slovník (2002, str. 6) 
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Politické prostředí 

Cestovní ruch 

Subjekt 
CR 

Objekt 
CR 

Ekonomické prostředí 

Ekologické prostředí 

Technicko-technologické prostředí 

Sociální prostředí 

Dalším aspektem CR je široké spektrum způsobů, jak uspokojit potřeby lidí, 

účastníků na cestovním ruchu, které se odvíjí právě od těchto potřeb. Nejčastěji se jedná 

zejména o potřebu rekreace (odpočinek a relaxace), dále o potřebu poznávání (památky, 

exotické země, odlišných kultur...), o potřebu léčení, o potřebu motivovanou vírou, nebo 

také o potřebu družnosti. 

 

3.3 Cestovní ruch jako systém  
Cestovní ruch, aby vůbec mohl existovat a fungovat, potřebuje, aby jednotlivé 

prvky mezi sebou spolupracovali, navazovali na sebe. Je nutné vytvořit určitý systém, ve 

kterém existují  určité vztahy prvků nebo mezi kterými je možné takového vztahy vytvořit. 

Cestovní ruch je otevřený a dynamický systém, který tvoří dva podsystémy, a to subjekt 

cestovního ruchu a objekt cestovního ruchu včetně vzájemných vazeb. Vazby existují i 

mezi cestovním ruchem a jeho okolím - vnější prostředí. Jedná se o ekonomické, politické, 

sociální, technicko-technologické a ekologické prostředí, o kterých se více zmíním níže. 

Grafické znázornění nalezneme na Obr. 2. [1] 

 

Obr. 2 Cestovní ruch jako systém (C. Kaspar, 1995)  

 

3.3.1 Subjekt cestovního ruchu 

Subjektem cestovního ruchu (tourist subject) rozumíme účastníka na cestovním 

ruchu. Z ekonomického hlediska, bychom mohli říct, že je jím každý, kdo uspokojuje 

svoje potřeby spotřebou statků cestovního ruchu a to v době, kdy cestuje anebo během 
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pobytu mimo místo trvalého bydliště, a obvykle ve volném čase. Takový účastník na CR se 

stává nositelem poptávky a spotřebitelem produktu cestovního ruchu.[1] 

Do statistiky se ovšem zahrnuje pouze účastník cestovního ruchu označený jako 

návštěvník, turista nebo výletník. V souladu se závěry mezinárodní konference o 

statistice cestovního ruchu z roku 1991 však tyto pojmy nejsou ekvivalentní. Ve struktuře 

cestujících má své místo i stálý obyvatel jako potenciální účastník domácího nebo 

zahraničního cestovního ruchu, viz. Obr. 3.[1] 

 

Obr. 3 Struktura cestujících podle závěrů mezinárodní konference o statistice 

cestovního ruchu (Ottawa, 1991)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.3.2 Objekt cestovního ruchu 

Odvětví cestovního ruchu je, tak jako každé jiné, ovlivňováno okolím. Cestovní 

ruch jako otevřený systém zdůrazňuje význam vlivu okolí na jeho strukturu a vývoj. 

Ekonomické, politické, sociální, technicko-technologické a ekologické prostředí nemá k 

cestovnímu ruchu přímý vztah, ale přesto jej více nebo méně ovlivňuje. Také ovšem 

nesmíme zapomínat, že existuje i zpětná vazba, tj. vliv cestovního ruchu na jeho okolí, ať 

už se jedná o kladném či záporném dopadu. Síla této vazby závisí obyčejně na stupni 

kooperace všech zainteresovaných na rozvoji cestovního ruchu.[1]   
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3.3.2.1 Ekonomické prostředí 

Ačkoli ekonomické prostředí není přímou součástí CR, je pro rozvoj cestovního 

ruchu velmi významné. Z této oblasti cestovní ruch nejvíce ovlivňují vlivy ekonomického 

růstu, nezaměstnanosti, inflace, stability měny a úrokové míry.[1]   

Nejvýznamnější z vyjmenovaných činitelů ekonomického prostředí je ekonomický 

růst, který se projevuje v růstu hrubého domácího produktu. Růst hrubého domácího 

produktu ovlivňuje objem investic a výdajů na cestovní ruch. Pozitivní vliv těchto činitelů 

nastává, když výdaje na cestovní ruch rostou rychleji než hrubý domácí produkt. 

Hospodářský pokles a krize, kterou provází růst nezaměstnanosti a zmrazení mezd, má 

negativní vliv na cestovní ruch. Nezaměstnanost se spojuje s poklesem příjmů obyvatelstva 

a s výdaji na méně zbytné potřeby, mezi které se řadí i výdaje na cestovní ruch.[1]   

Nesmíme ovšem opomenout zpětnou vazbu cestovního ruchu na ekonomické 

prostředí, což se projevuje v jeho vlivu na ekonomický růst, zvýšení zaměstnanosti, příjmy 

obyvatelstva, platební bilanci státu apod.[1]   

3.3.2.2 Politické prostředí 

Obecně platí, že zásadní prvek ovlivňující rozvoj cestovního ruchu, jsou zejména 

mírové podmínky v jednotlivých státech a ve světě jako celku. Můžeme se použit z latiny, 

kterou se mír označuje jako "conditio sine qua non", nevyhnutelná podmínka rozvoje 

cestovního ruchu. Cestovnímu ruchu se nedaří v zemích, ve kterých jsou občanské 

nepokoje nebo je ohrožena bezpečnost turistů, jejich zdraví, případně majetek. Jako příklad 

bych uvedla důsledky teroristického útoku na tzv. americká dvojčata v roce 2001, které 

mají v mezinárodním cestovním ruchu dlouhodobý dopad.[1]   

Mnoho závisí i od společenského zřízení státu, ve kterém se cestovní ruch rozvíjí, 

protože stát vytváří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Stát vytváří zákony a právní 

normy týkající se cestovního ruchu. Dále hraje stát hlavní roli při vytváření dopravní 

infrastruktury, která je pro cestovní ruch nepostradatelná.Mezi politické faktory řadíme 

také omezení cestovního ruchu díky státním hranicím nebo směnitelnosti měny.[1]   

3.3.2.3 Sociální prostředí 

Sociální prostředí je velmi důležité pro CR, jelikož nejvíce ovlivňuje potenciální 

účastníky na CR. Ovlivňuje je především pomocí rozdělování hrubého domácího 

produktu, dále vytváří pracovní a mimopracovní podmínky.[1]   

Spotřeba hmotných statků, ale také služeb je ovlivněna rozdělování hrubého 

domácího produktu, což se projevuje na životní úrovni obyvatelstva. Pracovní podmínky 



- 14 - 

jsou spojené s délkou pracovní doby, mimopracovní podmínky souvisejí tudíž s fondem 

volného času, který může sloužit právě na využití cestovního ruchu. Na rozvoj cestovního 

ruchu nejvíce působí délka zákonné placené dovolené.[1]   

Zpětná vazba cestovního ruchu na sociální prostředí se projevuje např. v odlišení 

cen nabízených statků, aby se mohli do CR zapojit i ekonomicky slabší.[1]   

3.3.2.4 Technicko-technologické prostředí 

K technicko-technologickému prostředí řadíme hlavně dopravní infrastrukturu a 

další technickou informačně-technologickou vybavenost umožňující rozvoj cestovního 

ruchu.[1]   

V dopravní infrastruktuře jde zejména o hustotu a kvalitu dopravních komunikací. 

Rozvoj dopravy  s sebou nese i negativní vliv na cestovní ruch a životní prostředí jako je 

např. zvýšená rychlost s následek omezování zážitků a dojmů z cestovního ruchu, také 

s CR souvisí  zvýšení počtu dopravních nehod apod. V dnešní době je nevyhnutelné a 

hlavně výhodné využívat nové technologie, které ulehčují poskytování jednotlivých druhů 

služeb cestovního ruchu, umožňují snižovat počty pracovníků. K dalším výhodám moderní 

doby bych zařadila informačními technologie, které umožňují elektronické rezervování 

služeb přes rezervační systémy, využívání internetu k propagaci. Internet také usnadňuje  

výměnu informací, které jsou nutné k  rozhodování účastníků cestovního ruchu. [1]   

Zpětná vazba cestovního ruchu na technicko-technologické prostředí se projevuje 

ve zvláštních požadavcích cestovního ruchu na budování dopravní infrastruktury tak, aby 

se zpřístupnily i méně známé atraktivity cestovního ruchu, nedílnou výbavou zařízení 

infrastruktury CR je specifický software, který se musí stále vyvíjet a zlepšovat.[1]   

3.3.2.5 Ekologické prostředí  

Ačkoli je cestovní ruch závislý na přirozené tvorbě atraktivního prostředí, sám na 

toto prostředí negativní vliv.  Tam, kde cestovní ruch již škodí nad míru a narušuje tak  

rovnováhy u prvků jako je půda, voda, ovzduší, flóra a fauna, může vést k omezení, 

případně i k likvidaci cestovního ruchu.[1]   

Ochrana přírody a cestovní ruch musí být v rovnováze, aby docházelo k 

přípustnému zatížení země návštěvníky a rozvoji zařízení cestovního ruchu. Existují různá 

opatření jako např. částečný nebo úplný zákaz vstupu motorových vozidel na území 

národních parků nebo chráněných území, zákaz poškozování flóry a fauny atd. Dopady CR 

na životní prostředí klesá s nastávajícím trendem ekologického cítění obyvatelstva, s čímž  
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je spojený ekologický CR. První požadavky na přechod z masového CR na ekologický CR 

se datují již z poloviny sedmdesátých let 20. století.[1]   

 

3.4 Cestovní ruch v Buchlovicích 
Území městyse Buchlovice má pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu výborné 

podmínky a předpoklady. Celé území Přírodního parku Chřiby má vysokou motivační 

hodnotu k návštěvě a rekreaci především v přírodních krásách a malebné krajině. Také 

možnosti využití místních tradic a hospodaření dávají dobré předpoklady pro rozvoj všech 

forem trvale udržitelného cestovního ruchu. Mezi dominantní aktivity, které současní 

návštěvníci  provozují, patří návštěva historických památek, účast na tradičních akcích. 

Z turisticko-sportovních aktivit bych uvedla pěší turistiku, cykloturistiku a aktivity u 

vody. V poslední době se začíná rozvíjet hippoturistika.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Mapa s umístěním Buchlovic v ČR 

Buchlovice 
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Obr. 4 Orientační schéma Buchlovic + popis, podle informačního letáku Buchlovic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

1   Úřad městyse Buchlovice 

2   Zdravotní středisko 

3   Lékárna 

4   Spořitelna 

5   Policie 

6   Hotel Buchlovice 

7   Nákupní středisko 

8   Pošta 

9   Restaurace Záložna 

10 TIC a muzeum Podhradí 

11  Kostel 

12  Fara 

13  Státní zámek 

14  Mateřská škola 

15  Základní škola 

16  Domov důchodců 

17  Sportovní hřiště 

18  Čerpací stanice 

19  Restaurace Maco 

20  Pěstitelská pálenice  

3.4.1 Historie Buchlovic 

Městys Buchlovice leží v údolí kolem potoka na jihovýchodním okraji Chřibů 9 km 

severozápadně od Uherského Hradiště. 

Okolní úrodná krajina byla bohatě osídlena již v dobách paleolitu či neolitu, což 

dokládají archeologické nálezy. Strategický význam si získala již v době Velké Moravy. 

První písemná zmínka o Buchlovicích se objevila v listině krále Přemysla Otakara I. 

z roku 1207 a první písemná zmínka o hradě Buchlově je spojována s rokem 1300 

v souvislosti s Protivou z Buchlova, markraběcím purkrabím. Až kolem roku 1540 

Buchlovice získali Žerotínové, majitelé Buchlova, a to když jim vesnici prodal Václav 
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starší Podštátský z Prusinovic. Od těch časů byly součástí dominia hradu Buchlova, dále je 

koupili páni ze Zástřizl, panství dědičně přechází na pány z Petřvaldu a Berchtoldy. [11] 

Významnou událostí pro Buchlovice je založení buchlovského zámku, a to se 

stalo roku 1699 Janem Dětřichem Petřvaldským.1746 se zde postavila triviální škola na 

Lhotce, pozdější chudobinec, zbořený v roce 1950. Významné postavení obec získala, 

když  20. května 1805 byly Buchlovice povýšeny císařem Františkem II. na městys a 

také jim byly povoleny čtyři výroční trhy. Statut městys jim byl navrácen Parlamentem ČR 

10. října 2006. Dne 16. září 1908 se v zámku uskutečnila schůzka rakouského ministra 

zahraničí Lexy a ruského ministra zahraničí Izvolského, kde byla dohodnuta anexe 

Bosny a Hercegoviny Rakousko-Uherskem. Výsledky jednání jsou považovány za 

předzvěst 1. světové války. [11] 

 Zásadní proměnou prošly Buchlovice v 70. a 80. letech minulého století. Během 

těchto let získaly novou podobu například komunikace, náměstí, domy, ale i 

pamětihodnosti nejen nejvýznamnějšího charakteru. Rozloha katastrálního území městyse 

činí 3 196 ha a žije zde cca 2 500 obyvatel.  

 

Znak a pečeť Buchlovic 

Znakové privilegium nebylo Buchlovicím nikdy vydáno, ovšem od 15. století až do 

zániku rakousko-uherské monarchie měla města a městečka možnost získat panovnickým 

privilegiem udělený městský  znak, v 16. – 17. století bylo  dokonce ojediněle toto právo 

uděleno i některým vesnicím z důvodu potřeby obecní pečeti. Před svým povýšením na 

městečka užívaly pečeť, v jejímž poli byl barokní štít s dubovou větvičkou od pravé spodní 

části štítu k levé horní. Na dochované, z části poškozené pečeti jsou patrny 3 listy a 1 

žalud, obraz na pravé horní části štítu je bohužel nezřetelný. Z opisu je čitelné pouze 

PECZET  DIEDINY BUCHLOWIC.[6] [3] 

Později Buchlovice používaly razítka, v jejichž poli je vinný hrozen se dvěma listy. 

Posledně užívané razítko má v poli zmíněné znamení. Opis mezi linkou a dvojlinkou je 

rozdělen na dvě části: MĚSTYS BUCHLOVICE  a  MORAVA. To znamení vyjadřovalo 

jeden druh hospodářské činnosti obyvatel Buchlovic, užívalo se ho až do roku 1954, kdy 

začala být používána razítka se státním znakem.[6] 

Podle § 5 zákona České národní rady č. 367/90 Sb. o obcích, který stanovil, že 

není-li zvláštním zákonem upraveno jinak, mohou obce, jejich orgány a organizace užívat 

znak a prapor obce. Samozřejmě i obec Buchlovice požádala o udělení znaku a praporu a 

jejich užívaní bylo schváleno předsedou heraldické komise Poslanecké sněmovny 
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Parlamentu České republiky. Znak přebírá z části symboliku staré obecní pečeti doplněnou 

znakovou figurou z erbu panů ze Zástřizl, kteří drželi Buchlovice v 16. – 17. století. A tak 

znak Buchlovic vypadá takto: na stříbrno-červeném šikmo děleném štítě je nahoře 

umístěná zelená dubová ratolest o třech listech a žaludech, dole stříbrná lilie, znak 

vladyků ze Zástřizl, někdejších držitelů Buchlovic.[3] 

3.4.2 Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu  

Jak jsem se již výše zmínila, městys Buchlovice má velmi příznivé podmínky a 

předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Mezi oblasti důležité pro rozvoj CR řadíme 

přírodní podmínky, kulturně- historické předpoklady, materiálně-technickou základnu, 

ekonomické podmínky a zabezpečení odbornými pracovníky. V následujících kapitolách  

provedu rozbor Buchlovic právě podle těchto kriterií. 

3.4.2.1 Přírodní podmínky 

Buchlovice se nachází na území Chřibů, které se staly přírodním parkem. Horské 

pásmo Chřiby, se svou střední výškou 346, 6 m. n. m., se nachází mezi středem Moravy, 

severně položenou rovinou Haná a jižní rovinou Slovácka.   

Na území Buchlovic se nachází orná půda, lesní půda, pastviny, louky, vinice, sady 

apod. V současné době zde nejsou žádná významná aktivní ložiska nerostných surovin. 

Buchlovice jsou však významné díky svým podzemním minerálním vodám.[8] 

Velkým problémem zemědělsky využívaných ploch zůstává eroze půdy, půdní 

sedimenty se hromadí ve dnech údol,  kde často způsobují zabahnění a zanášení koryt 

vodních toků. Pokud se vyskytnou přívalové srážky ve vhodném období, proudy vody a 

bahna napáchají značné škody i na budovách a zařízení v obcích.[8] 

Chřiby  

Chřiby byly nejprve vyhlášeny na území okresu Kroměříž jako oblast klidu. V 

roce 1996 se z nich stal přírodní park. V roce 2000 došlo k jeho rozšíření i na území 

okresů Uherské Hradiště a Zlín. 

Chřiby jsou nádherná turistická oblast známá po celé České republice. Chřiby 

přitahují díky rozmanitost zdejší fauny a flóry propojené s historií. Rozloha přírodního 

parku je 22 500 ha. Oblast Chřibů se skládá  převážně z obcí menšího charakteru než jsou 

městečka. Mezi největší, nebo nejvýznamnější „městečka“ patří v Chřibech v prvé řadě 
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Uherské Hradiště na jihovýchodním okraji oblasti, Kyjov na jihozápadě, dále také 

Kroměříž, Otrokovice a samozřejmě také Buchlovice.[20] 

Smraďavka 

Sirovodíkové lázně se zde nazývají Smraďavka, také se pojmenovávají 

Leopoldov, a to podle někdejšího majitele panství Leopolda I. Berchtolda. Nacházejí se 

mimo centrum obce, nedaleko přehrady v nadmořské výšce 240 metrů. Sirovodíková voda 

je využívána již od 16. století na koupele proti revmatismu a také na kožní nemoci. 

Nedaleko lázní se nachází stará kaplička sv. Kříže (momentálně probíhá rekonstrukce), u 

níž najdeme sirnaté prameny, které jsou volně přístupné veřejnosti.[3] 

O myslivosti v Buchlovicích 

Myslivost v Buchlovicích má již svou velmi dlouhou historii. Počátkem 20. století 

s drobných vlastníků půdy se vytvářela honební společenstva a organizovaly se myslivecké 

spolky. Zvěř byla a je dodnes pokládána za národní bohatství. K myslivosti řadíme také i 

kynologii, chov a užívání loveckých psů. Výstavy se konaly v prostorách zámeckého 

parku. Prakticky ve všech zdejších honitbách žije jelení, srnčí a černá zvěř.[3] 

3.4.2.2 Kulturně-historické předpoklady 

V Buchlovicích kromě krásné přírody najdeme spoustu historických důkazů, že 

byly již odedávna významným střediskem dění. Ať už se zmíním o sakrálních památkách, 

hradu či zámku, nebo stále dodržovaných tradicích, jde poznat, že Buchlovice mohou být 

na svou historii hrdé.  

Hlavním rekreačním centrem jsou zámek Buchlovice, hrad Buchlov a barokní kaple 

Barborka, rekreační areál Smraďavka. 

Hrad Buchlov 

Tři kopce - Buchlov, Modla s kaplí sv. Barbory a Holý kopec, patří k výrazným 

dominantám Slovácka. Poloha královského hradu Buchlova je strategická, hrad byl 

postaven na vrcholu Chřibů, aby střežil východní hranici proti případným vpádům 

z uherské strany. Datum založení hradu je obestřeno tajemstvím, přesto se jeho stáří 

odhaduje na někdy před  polovinou 13. století. Toto datování potvrzuje nalezený nejstarší 

kamenický kus. [17] 
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Název Buchlova se objevuje poprvé v přídomku jistého Protivy, zastávajícího zde 

patrně místo purkrabího.V období 14. století v listinných pramenech čteme např. o 

úředníku Havlovi z Buchlova či buchlovském purkrabím Hartmanu ze Střítěže. [3] 

Skutečně prvními soukromými majiteli hradu byli od roku 1518 Žerotínové. 

Dále se stali majiteli Zástřizlové, vlastnící jej plných sto let, dědičně jej získali Petřvaldští 

z Petřvaldu, kteří přesídlili v první polovině 18. století natrvalo do buchlovského zámku. 

Posledními majiteli panství se roku 1800 stali Berchtoldové z Uherčic, kteří z hradu zřídili 

veřejně přístupné muzeum, pro něž nakupovali velké množství sbírek a jen díky tomu byla 

památka udržována. [17] 

V interiérech je umístěna expozice původního zařízení a bohatá přírodovědecká 

sbírka s knihovnou. Přístupná je také vyhlídková věž, která za jasného počasí dovoluje 

výhled od Hostýnských vrchů, Bílých Karpat až na jih Dolnomoravským úvalem. 

Akce na Buchlově 2009[19] : 

 11.4. - 13.4.  Velikonoce  

 27.4.  Výlet do historie (pro děti s mentálním postižením, neveřejné) 

 9.5.  Závod horských kol (pouze výpomoc s akcí Juvacyklo teamu)  

 31.5  Dětský den  

 27.6  Divadlo - Slaměný klobouk (Divadelní spolek J.K.Tyla Buchlovice)  

 10.7. - 12.7.  Kovářské dny  

 23.7. - 25.7.  Buchlovské noci s černou paní (noční prohlídky)  

 8.8. - 9.8.  Historické kostýmy a etno večer  

 22.8.  Irský večer  

 23.8.  Pohádka pro děti (divadelní představení ve 13:00)  

 26.12.  Na Štěpána otevřená brána 

Zámek Buchlovice 

Zámek Buchlovice pochází z   počátku 18. století. Zkazka vypráví, že Jan Dětřích 

z Petřvaldu, pán na Buchlově, nechal zámek vybudovat pro svou manželku, Anežku 

Eleonoru z Colonna-Felsu.  Barokní stavba je řešena po vzoru italských vil zasazených v 

krajinném prostředí. Zámecký komplex tvoří dvě protilehlé budovy. Horní budova 

sloužila hospodářským účelům, nazývá se Flora. Obě budovy se jakoby svírají do oválu, ve 

kterém se uprostřed vyjímá kašna. Vzhledem k některým změnám architektonického 
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členění druhé budovy zámku se dá usuzovat, že se na projektu podílelo více architektů, 

nebo šlo o zásah ambiciózního stavitele.[2] 

Ve středu dolní části zámku se nachází reprezentační sál oválného tvaru, pod nímž 

najdeme sala terrenu. Tato místnost momentálně slouží jako svatební síň. 

Zřejmě nejvýznamnější událostí buchlovského zámku byla diplomatická schůzka, 

která se konala ve dnech 15. – 16. září 1908. Proběhlo zde jednání mezi rakousko - 

uherským ministrem zahraničních věcí Aloisem Lexou z Aehrenthalu a jeho ruským 

protějškem Alexandrem Petrovičem Izvolským. Předmětem jednání bylo politické 

napětí na Balkáně. Výsledkem schůzky bylo skutečně obsazení těchto zemí zanedlouho 

poté. Hostitel jednajících ministrů, majitel buchlovického zámku Leopold Berchtold, se 

stal později Aehrenthalovým nástupcem, sám se pak stal autorem ultimáta zaslaného 

Srbsku, jehož odmítnutí znamenalo vypuknutí I. světové války.[2][26] 

Tab. 1 Akce v zámku Buchlovice 2009[27]: 

Datum Název akce Čas Místo konání 

11.4.-
13.4. 

Velikonoce na zámku 
Interiéry zámku vyzdobeny 

jarním a velikonočním aranžmá 
09.00-16.00 Zámek Buchlovice 

31.5. 
Kosecké písně 

Setkání sborů a muzik, 
otevřená soutěž v kosení 

04.30 hod. Zámecký park 
Buchlovice 

30.5. - 
30.9. 

Rok ve Vlčnově 
Výstava fotografií historických 

fotografií Josefa Beneše a Františka 
Tomíška 

1946/1947 

V.a IX. út - pá 10.00 -
16.00, so, ne 10.00 – 

17.00 
VII. a VIII. 9.00 - 
18.00 hod. denně 

Výstavní prostory 
zámku Buchlovice 

30.5. - 
31.8. 

Španělsko a jeho rytmy 
Výstava fotografií Veroniky 

Skálové 

stejně jako „Rok ve 
Vlčnově“ 

Výstavní prostory 
zámku Buchlovice 

1.6. - 
30.9. 

Výstava balkónových a 
kbelíkových květin 

Karl Strümper 

dle otevírací doby 
zámku 

Zámek a zámecký 
park Buchlovice 

1.6. - 
30.9. 

Výstava fuchsií 
a dalších květin 

"Prezentace činnosti záchranné 
stanice volně žijících živočichů." 

VI. a IX. út - pá 
09 - 17.hod. 

VII. a VIII. 09 - 18. 
hod. denně 

Zámecké zahradnictví 
Buchlovice 

1.7. - 
30.8. 

Berchtoldové –Sběratelé 
Prezentace grafické sbírky 10.00 – 17.00 hod. Trakt Flora 

16.5. - 
30.9. 

Buchlovské hudební léto 
Letní kino dle programu 

Zámecký amfiteátr 
vstup z ulice 
Hradišťská 

5.9. - 
9.9. 

Aranžování květin v historickém 
interiéru 9.00 – 16.00 hod. Zámek Buchlovice 
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Kromě samotného zámku a parku mohou návštěvníci zhlédnout unikátní sbírku 

fuchsií (o níž se více zmíním níže), tematické výstavy, galerii vín a nejrůznější kulturní 

akce. Malí návštěvníci pak jistě ocení záchrannou stanici a malou zoologickou zahradu s 

množstvím domácích i exotických zvířat. 

 

Tab. 2 Vyhodnocení návštěvnosti a tržeb ze vstupného hradu Buchlov a zámku 

Buchlovice (podle informací od Bc. Marcely Šedovové ze správy SH Buchlov) 

 

Stav k 30. 11. 2007 Stav k 30. 11. 2008 
Objekt Tržby ze 

vstupného Návštěvnost Tržby ze 
vstupného Návštěvnost 

Pokles tržeb       
(v %) 

Pokles 
návštěvnosti 

(v %) 

Státní hrad 
Buchlov 3 446 099 65 065 3 187 225 53 575 -7,51 -17,66 

Státní zámek 
Buchovice 3 412 385 103 949 3 192 790 85 870 -6,44 -17,39 

Celkem 13 774 154 375 607 12 442 637 305 822 -9,67 -18,58 
 

Zámecká zahrada a park [28] 

Zámecký park vznikal současně se stavbou zámku. Zahrada je tvořena čtyřmi 

terasami, přičemž čtvrtá terasa je nádvoří. Vstup do zahrady byl umožněn jednak 

venkovními bočními schodišti, ale také zámkem. Zahrada se rozkládala na obdélném 

půdorysu. Nejvýraznější, dosud dochovanou památkou parku je obelisk. Park procházel 

několika změnami, původní anglický typ vystřídala úprava do romantického cítění a 

pozdější úprava ji dala původní podobu.[28] 

Park je vysazen exotickými a vzácnými druhy dřevin, které přivezl ze svých cest 

botanik dr. Bedřich Berchtold.[3] 

Výstava fuchsií 

Do Buchlovic se fuchsie dostaly v roce 1970. Původních 350 odrůd bylo následně 

zrevidováno a doplněno odborníkem a sběratelem p. Jiřím Mrázem z Bělčic. Díky 

dlouholetému vedoucímu zámeckému zahradníkovi Pavlu Vláškovi a odborníkovi Pavlu 

Talichovi, má dnešní zámecká sbírka přibližně 1200 odrůd a patří k nejvýznamnějším a 

nejproslulejším sbírkám fuchsií ve střední Evropě. Od roku 1982 jsou buchlovské fuchsie 

zpřístupněny v letních měsících veřejnosti.[29] 
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Kaple sv. Barbory na modle 

Vznik první kaple můžeme datovat do 13. století, k jejíž stavbě mohlo dojít při 

stavbě hradu Buchlov. První písemná zmínka o Barborce, jak je kaple lidově zvána, 

pochází z roku 1412. Plynutím času Barborka chátrala a patrně proto se tehdejší majitel 

panství Hanuš Zikmund Petřvaldský rozhodl postavit novou a prostornější budovu, která 

byla dokončena roku 1672. Hlavní oltář pochází z přelomu 17. a 18. století, postranní jsou 

vyzdobeny vyobrazeními sv. Zikmunda a sv. Ludmily. Pozornosti neunikne zlacená 

kazatelna ze stejného období. Stěny doplňují posmrtné portréty členů rodiny Berchtoldů,  

vedle nich tu vidíme náhrobky, z nichž nejstarší pochází z roku 1580 a patří Anně Švíkové 

z Lukonos. Nejcennějším kusem je náhrobek Zikmunda II. a Josefiny Berchtoldových, 

jehož součástí je terakotové renesanční dílo, reliéf Madony s Ježíškem.[18] 

U kaple se odedávna odbývaly dvě poutní bohoslužby, a to původně na svátek sv. 

Barbory a druhou neděli po Velikonocích. V roce 1784 byla kaple uzavřena. V 19. století 

byly poutě na Barborce obnoveny a s jistými přestávkami se tu odehrávají na svátky 

Nejsvětější Trojice a Nanebevzetí Panny Marie dodnes.[18] 

Muzeum Podhradí 

Muzeum Podhradí Buchlovice se nachází v budově bývalých Panských mlatů, 

prezentuje Buchlovice a další obce mikroregionu Buchlov a je dějištěm řady výstav a 

dalších společenských akcí. Součástí budovy je i Turistické informační centrum. 

Farní kostel sv. Martina 

Farní kostel sv. Martina v sousedství zámku je doložen už ve středověku ze 

záznamů v zemských deskách k roku 1398. Podací neboli patronátní právo ke kostelu 

patřilo nejprve místním zemanům a vladykům, od roku 1540 pak majitelům buchlovského 

panství, pod něž patřila obec. Nynější raně barokní kostel sv. Martina byl vystavěn na 

místě původně gotického kostela menších rozměrů Milotou ze Zástřizl. Hlavní oltář je 

doplněn cennou kopií obrazu sv. Martina malíře Van Dycka, kterou pořídil akademický 

malíř Karel Žádník. [5] 

Vedle kostela stojí farní budova z druhé poloviny 17. století. V této budově 

přebývalo několik významných osobností. Na přelomu 18. a 19. století pan Šimon 

Hausner, autor první buchlovické kroniky Hausneriany, psané v latině. V roce 1885 na 

faře zemřel národovec, vlastenec, kněz a pedagog pan Josef Dvořák, mimo jiné 
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spoluzakladatel prvního českého gymnázia v Uherském Hradišti. Také zde žil dlouhá 

desetiletí významný grafik a malíř pan Arnošt Hrabal.[5] 

Kaple sv. Alžběty 

Katolický kostelík sv. Alžběty, dříve sbor jednoty bratrské, najdete na zdejším 

hřbitově. Datum vystavění byl v 16. století. Někdy v letech 1650-1680 došlo k barokní 

opravě. Po výstavbě kostela sv. Martina i přes zmíněnou opravu zůstala kaple nevyužita a 

tak chátrala. V roce 1766 došlo ke zrušení kostela. Budova byla přestavěna a sloužila 

hradišťské vojenské posádce jako skladiště. Posléze jako sklad obilovin. V roku 1939 

navrácena farnosti a opravena. Konečnou podobu dostala opravou v letech 1977-1978.    

V současné době slouží jako smuteční síň.[3] 

Drobné sakrální památky  

Kaple sv. Vendelína v Lúčkách 

Malá kaple sv.  Vendelína se nachází na rozcestí Hradišťské, Tyršovi a Záhumní 

ulice u staleté lípy. Datum stavby objektu není přesně znám, ale podle značného výskytu 

dobytčího moru a tomu, že je kaple zasvěcena sv. Vendelínovi, patronu rolníků a 

hospodářů, se řadí do období první třetiny 18. století.[3] 

Kříž na Větřáku 

Na kopci pojmenovaném Větřák nebo Chatrčák kdysi stávaly dva dřevěné větrné 

mlýny dvou sedláků, právě jeden z nich nechal zhotovit pískovcový kříž, který odděloval 

jejich polnosti. Oba mlýny bohužel  již zanikly.[3] 

Mariánský sloup na náměstní 

Socha Panny Marie stojí na vysokém štíhlém sloupu s čtyřhrannou podstavou 

uprostřed buchlovického náměstí. Je dílem sochaře Leopolda Dohnala, syna místního 

lékaře a obecního představeného.[3] 

Mariánský sloup Za Humny 

Mariánský sloup najdeme na tehdejší břestecké cestě Za Humny. Sloup byl prý dle 

tradice postaven buchlovickými sedláky coby výraz díků vrchnosti za přidělení pozemků 

do soukromých a dědičných rukou.[3] 

Socha Panny Marie na Modle 

Na samém vrcholu Modly u kaple sv. Barbory najdete sochu Panny Marie. Socha 

je na dvoustupňovém čtyřbokém členěném podstavci, Madonna v přiléhavém šatě drží 

v pravé ruce Ježíška.[3] 
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Socha sv. Barbory v Chrastích 

V polovině roku 1998 nechal převézt torzo sochy s podstavcem Bohumil Mikulčák 

pod památnou lípu do Chrastí.[3] 

Náměstí Svobody 

Náměstí Svobody bylo zrenovováno, získalo na kráse a září do široka. V letních 

měsících si může návštěvník posedět na lavičkách, ve stínu zámeckých palem a v blízkosti 

zurčící fontány. Celé náměstí na sezónu zdobí upravenými květináči, které připraví 

zaměstnanci zámeckého zahradnictví.  

Ochotnické divadlo v Buchlovicích 

Poprvé divadlo vzniklo roku 1969, nejprve vystupovali v sále na Záložně, po jejím 

zavření se představení muselo přesunout do nedalekých Starých Hutí. V roce 2000 

obnovilo divadlo svou činnost z iniciativy organizátora buchlovického ochotnického 

divadla a herce Jiřího Kutálka, tentokrát pod staronovým názvem Divadelní spolek J. K. 

Tyla Buchlovice. Divadlo dosáhlo vysoké úrovně, představení se většinou odehrávají 

v prostorách okolo hradu Buchlova, na nádvoří. V roce 2001 soubor uvedl hru J. Vostrého 

Tři v tom, která byla velkým úspěchem.[3] 

Ženský pěvecký sbor Buchlovice 

Sbor byl založen na jaře roku 1976. Základem repertoáru koncertních i 

příležitostních vystoupeních jsou díla skladatelů české i světové vokální tvorby od 

renesance přes současné autory až k úpravám lidových písní.[3] 

Spolek podporovatelů historie Buchlovic 

Spolek byl založen v květnu roku 1995 v souvislosti s přípravou výstavy 

„Buchlovice v minulosti“, realizovanou ke 190. výročí povýšení Buchlovic na městečko. 

Vlastní bohatou činnost spolku lze rozdělit do několika oblastí: badatelská, dokumentační a 

propagační činnost.[3] 

Folklórní studio Buchlovice; Folklórní agentura Buchlov 

Folklórní kolektivy jsou spolky podporující rozvoj a pěstování lidové kultury. 

Jejich projekty a vystoupení slouží k pobavení a potěšení duše, ale také se snaží nás něco 

naučit. 
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Folklórní studio Buchlovice a Folklórní agentura Buchlov pořádají v rámci 

Buchlovského kulturního léta řadu akcí nadregionálního charakteru: 

 Setkání souborů a muzik – písně kosecké, 

 Otvírání sklének – košt pálenek se seminářem, 

 Den vína -  konference, košt vína a aukce vín, 

 Setkání sborů a muzik – „Zpívání o víně“, 

 Česnekový festival na zámku, 

 Vánoční cyklus pořadů.[3] 

Hody v Buchlovicích 

V Buchlovicích se hody slaví svatomartinské, podle zasvěcení kostela sv. Martinu. 

Ve většině obcí se slaví hody císařské, v tomto čase se dříve v Buchlovicích pořádal  

jarmark.[3] 

Fašaňk 

Měsíc únor – lidově zvaný fašaňk. Je to období, kdy je všude živo, smaží se 

koblihy, muzika hraje, po dědině chodí maškary jako předzvěst, že postní období se blíží. 

Tuto tradici mladí dodržují dodnes.[3] 

Koleda 

Koleda patří mezi lidové tradice Buchlovic. Je spojena s představou vánočního 

času, které bratři Mrštíkové nazvali „svátky všech malých i velkých dětí“ a také „týdnem 

radostného míru a pokoje všech lidí dobré vůle“.[3] 

Osobnosti[3] 

 Leopold I. Hrabě Berchtold – Studoval v Olomouci a ve Vídni, po studiích 

působil jako zástupce krajského hejtmana v Jihlavě, procestoval téměř celou 

Evropu, severní Afriku, Malou Asii a byl také v Palestině. Za svou lidumilnou 

činnost byl několikrát oceněn řády a členstvím v mnoha evropských 

filantropických spolcích. 

 Alois Kučík – Narodil se v Buchlovicích, kde po studiích pracoval jako úředník 

Občanské záložny a obecní tajemník. Tíhl ovšem ke knihám, a tak se dostal 

k vydavatelské činnosti. Vydával hlavně Bezručovy spisy, ale také publikoval i 

svá díla, z nejdůležitějších jmenuji Buchlovice v minulosti, Náboženské poměry 

na buchlovském panství... 

 Arnošt Hrabal – Narodil se v Buchlovicích, stal se grafikem a knězem. Prvně 

působil jako kněz na severní Moravě, ale posléze se dostal do rodných 
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Buchlovic. Jeho život provázela bohatá výtvarná práce. Tvořil dřevoryty, 

perokresby, knižní ilustrace, tužkové studie a skice... 

 Anežka Huťková – Jelikož pocházela z chudé rodiny, nemohla dostat vyššího 

vzdělání a šla po základní škole sloužit na panství, poté do lékárny. Přesto byla 

Anežka Huťková lidová básnířka, většinou jde o lyrickou poezii s přírodními a 

náboženskými motivy.Také zaznamenávala staré lidové zvyky, místní rčení a 

nářečné obraty... 

 Karel Žádník – Původně byl vyučen malířem, ale nakonec se dostal 

k písmomalířství a spolupracoval na objevu nové tiskařské techniky – 

heliogravury či klíčotypie. Nejdelší období života strávil jako rodinný malíř 

hrabat Berchtoldů v Buchlovicích. Maloval život na Slovácku bez okras takový, 

jaký byl. 

3.4.2.3 Materiálně-technická základna 

Z pohledu dopravní dostupnosti má pro Buchlovice rozhodující význam silnice 

I/50. Problém vnitřní dopravní sítě představuje především přetíženost některých silnic,  

silnice k hradu Buchlov a silnice Staré Město - Velehrad - Modrá. V Buchlovicíc je také 

nedostatek parkovišť, a to především u významných turistických cílů. Hlavním 

problémem ubytovacích zařízení je nízká kvalita, nevhodná struktura a nabídka vlastních 

doplňkových služeb. V zájmovém území je nedostatek pivnic a klasických vináren, 

kaváren, cukráren a čajoven. Rovněž chybí zařízení rychlého občerstvení.[8] 

V regionu chybí dostatečné množství příležitostí pro sportovní a každodenní 

kulturní vyžití (formou her) návštěvníků jako je např. bowling. K dispozici jsou sice 

základní služby pro sport a odpočinek, ale jejich využívaní je vázáno členstvím ve 

sportovních klubech a spolcích. 

Ubytovací zařízení 

Hotel Buchlov Park – Hotel Buchlov Park leží pod hradem Buchlovem, který je 

jedním z nejnavštěvovanějších v České republice a tyčí se nad chráněnou krajinnou oblastí 

Chřibů, jenž je v centru mikroregionu Buchlov. Díky své poloze uprostřed nádherných 

lesů, se  nabízí spousta rozmanitých aktivit a krásný výhled z oken hotelu. 

K dispozici je jednolůžkový pokoj se sprchou, 3 dvoulůžkové pokoje se sprchou, 

vanou a terasou, apartmán pro 4 osoby, apartmán pro 4 a pro 6 osob s kuchyňským 

koutem a terasou. Všechny pokoje mají sociální zařízení, TV, SAT, připojení k internetu. 
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Hotel Buchlovice – Hotel Buchlovice je umístěný v samém centru obce. Spolu s 

náměstím dotváří příjemný ráz městečka s neopakovatelnou atmosférou. Budova hotelu má 

dlouhou historii, přestála několik majitelů a od roku 1996 se stal hotel majetkem firmy 

Stavex Group, v letech 2000 – 2003 provedla generální opravu s rozsáhlou přístavbou a 

uvedla areál do současné podoby pod názvem „Hotel Buchlovice“. 

Kapacita hotelu je 40 lůžek. Každý pokoj je vybaven kompletním sociálním 

zařízením, TV se satelitem, tel. s přípojkou na internet (Wi-Fi) a minibarem. 

Penzion Lovecký zámeček – Lázně Leopoldov na Smraďavce jsou rekreačním 

letoviskem, nejsou však lázněmi statutárními, a proto zde nenajdete žádné kolonády. 

V areálu lze využít tenisový kurt, koupání v nedaleké přehradě, rybolov, vyjížďky na 

koních, cykloturistiku. V letních měsících lázně Leopoldov ožívají různými tanečními 

zábavami. V relaxačním centru najdeme také solnou jeskyni. 

Mezi novinky lázní patří pivní koupel , která má omlazující a regenerační účinky 

díky obsahu vitamínu B, chmelu a obilnému extraktu . Navíc je obohacena o výživnou 

olejovou složku, která pokožku příjemně zvláční a zanechá sametově hebkou a svěží. při 

koupeli se popíjí lahodné pivečko . 

Interiér Loveckého zámečku navozuje atmosféru starobylého zámku. Nabízí 

komfortně vybavené pokoje s televizí, s možností připojení na internet, se sociálním 

zařízením se sprchovým koutem. K dispozici jsou jedno, dvou a tří lůžkové pokoje. 

Celková kapacita Loveckého zámečku je 43 lůžek. Pro Vaše nejmenší lze vypůjčit 

postýlku. 

Penzion „Na náměstí“ – Ubytování ve dvoupokojovém apartmánu ve dvoře 

rodinného domku č.p. 221 v naprostém soukromí a přitom v samém centru obce 

Buchlovice na náměstí. K dispozici jsou dále pokoje se samostatným sociálním zařízením, 

kapacita penzionu je 18 lůžek (možnost přistýlek). Parkování aut před rodinným domem, 

nebo přímo ve dvoře. Možnost posezení ve vinném sklepě, k relaxaci a odpočinku poslouží 

stylové venkovní posezení. 

Pokoj je vybaven sprchou, WC, ledničkou, mikrovlnou troubou, varnou konvicí. 

Apartmá se skládá ze  2 pokojů se sprchou, WC, vybavenou kuchyňkou.  

 Lázeňský dům – Rodinný penzion Smraďavka leží v rekreační oblasti 

buchlovských vrchů, 2km od Buchlovic v údolí Smraďavky a sousedství nově 

zrekonstruovaných Lázní Leopoldov. 

Kapacita penzionu je 35 lůžek, nachází se zde pokoje 2, 3 a 4 lůžkové a 2 

samostatné apartmány. Pokoje mají TV a vlastní sociální zařízení. 
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Penzion Knop – Penzion Knop se nachází v centru Buchlovic, avšak v klidném 

prostředí, a je vzdálen cca 200 m od náměstí a zámku.  

Penzion nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích se samostatným sociálním 

zařízením, kuchyňským koutem a TV  nebo apartmá skládající se ze tří pokojů, plně 

vybavené kuchyně, koupelny, WC a z haly s TV+SAT.  

U Buchlovského zámku – Ubytování v podkroví restaurace, která se nachází asi 50 

m od vstupu do zámku. 

Možnost ubytování ve 4 dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením 

(možnost přistýlky), minibarem, televizí a vířivou vanou. 

Rekreační středisko Dopravák – Rekreační středisko Dopravák se nachází ve 

známé rekreační oblasti Smraďavka. Rekreační středisko Dopravák skýtá bohaté sportovní 

vyžití. Má vlastní volejbalové, tenisové a fotbalové hřiště, místnost pro stolní tenis, 

venkovní bazén, pro děti kolotoč, houpačky, pískoviště, v zimě pro lyžaře běžecké terény. 

Rekreační středisko Dopravák je vhodné pro rodinnou i víkendovou rekreaci po 

celý rok, pro firemní školení a semináře, školy v přírodě, školní výlety, letní dětské tábory, 

sportovní soustředění, svatební hostiny, oslavy životních a jiných výročí, tanečních 

soustředění, atd. Pro kolektivy je možné zajistit ochutnávku vín s hudbou a tancem a 

posezením ve vinném sklípku.  

V budova najdeme 3 - 5 lůžkové pokoje, WC a sprchy společné, areál nabízí 4-6 

lůžkové pokoje, sociální zařízení v hlavní budově, chatky jsou 4 lůžkové, vlastní sociální 

budova u chatek. 

Rekreační středisko ZO VETROPACK – Středisko se nachází na Smraďavce, 

slouží zejména k rekreacím, školením a víkendovým pobytům zaměstnanců a bývalých 

pracovníků VMG Kyjov včetně jejich rodinných příslušníků, dále cizím rekreantům. 

K dispozici je 12 pokojů (2 - 5 lůžkových) s celkovým počtem 42 lůžek. Sociální 

zařízení a sprchy na patře, vybavená kuchyně, jídelna s TV, bazén, kulečník, stolní tenis, 

vybavená kuchyně. 

Autokemp Buchlovice Smraďavka – Areál autokempu Buchlovice Smraďavka je 

momentálně uzavřen z důvodu rekonstrukce. 

Chata na Smraďavce – Chata se nachází na Smraďavce, nedaleko lázní, kde se 

mohou ubytovaní stravovat, pokud si nechtějí vařit sami. 

Celková kapacita 16 lůžek. Chata má 4 pokoje 4 – 5 lůžkové, každý z pokojů 

disponuje vlastní kuchyňkou se základním vybavením (lednice, dvou-plotýnkový vařič, 

rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, základní nádobí, teplá voda ).WC a sprchový 
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kout je na patře, vždy pro dva pokoje společné. Dále je k dispozici velká společenská 

místnost, v suterénu se nachází místnost s příjemným posezením u krbu, vhodná i pro 

menší společenské akce. K příjemnému odpočinku slouží i velká slunná terasa s pěkným 

výhledem do okolí. Možnost úschovy kol ve vnitřních prostorách, parkování přímo u 

chaty. Na konci pobytu se platí jednorázový poplatek 400,- Kč za úklid. 

Chata CONDI – Chata CONDI se nachází u lázeňského areálu na Smraďavce. 

Najdeme zde otevřený bazén, dětské hřiště, kuchyňku,  společenskou místnost s TV, 

vyhrazené parkoviště. 

V chatě je  společné sociální zařízení, zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. 

Bungalovy U loveckého zámečku –Bungalovy v areálu lázní Leopoldov jsou 

pětilůžkové, ale může zde být ubytováno 2-5 osob.  

Vybavení 2 samostatné ložnice, obývací pokoj s televizí, kuchyně v základní 

výbavě, sociální zařízení se sprchou, terasa s posezením. Celková kapacita osob 39+8 

přistýlek. Při chatě se nachází ohniště a tenisový kurt. 

Chata na Trnávkách – Chata se nachází v celkem odlehlé části Buchlovic. Chata 

s kompletně vybavenou kuchyní, sociálním zařízením,  krbem a terasou. 

Tab. 3 Shrnutí základních atribut ubytovacích zařízení v Buchlovicích 

 

Název Kategorie 
UZ 

Kapacita 
(lůžka) Ceník 

Hotel Buchlov Park hotel **** 80 1/2 1.450 - 2.650,- Kč, Ap./4os  2.850 - 4.500,- 
Kč 

Hotel Buchlovice hotel *** 40 

Sezóna VI.-X. 1/1 - 1150,- Kč,  1/2 -  1.650,- 
Kč 
Mimo sezónu XI.-III. 1/1- 1050,- Kč, 1/2 - 
1.350,-Kč (vč. snídaně) 

Lovecký zámeček penzion 43 od 550,-Kč/os/den 
Penzion „Na náměstí“ penzion 18 od 350,- Kč/os/den 
Lázeňský dům penzion 35+2 Ap. 1/2 1.000,- Kč (vč. snídaně) 
Penzion Knop penzion 8-12 300 - 350,-Kč/os/den 
U Buchlovského 
zámku penzion 8-12 960,- Kč/pokoj/den 

 

Dopravák rekreační 
středisko 180 Budova 150,- Kč, Areál 140,- Kč, Chatka 120,- 

Kč 

ZO Vetropack rekreační 
středisko 42 110 – 160,- Kč/os 

Buchlovice 
Smraďavka autokemp 135 Chatky 120,-/lůžko, Ubytovna 140,-/lůžko 

Chata na Smraďavce chata 16 Celá chata 2.200,- Kč/noc, 4 a více nocí 
1.800,- Kč/noc 

Chata CONDI chata 31 200,- Kč/os, (150,- Kč/os do 15 let) 
U loveckého zámečku bungalovy 39+8přist. 280 – 450,- Kč/os/den 
Na Trnávkách chata 6 150,- Kč/os/den 
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Stravovací zařízení  

Bar Espreso – Bar leží na náměstí Svobody, mezi Hotelem Malý a obchodním 

střediskem. Prostředí napovídá, že účastníci na CR zde nejsou častými hosty, bar je spíše 

zaužíván jako pivnice pro „štamgasty“. 

Bistro Tramp – rychlé občerstvení. Leží na silnici E 50 v buchlovských horách, asi 

2 km před Buchlovicemi. Mezi hosty patří hlavně motocyklisté a řidiči nákladních 

automobilů, ale také výletníci směřující k hradu Buchlov. Mezi speciality patří uzeniny, 

uzené přímo zde v udírně. 

Cukrárna – Kaňovská Alena - Cukrárna se nachází nedaleko náměstí Svobody, 

bohužel je trochu zastíněna stravovacími zařízeními přímo na náměstí, a proto tam 

účastníci na CR nejsou až tak častými hosty. V nabídce najdeme nápoje, zákusky a 

v sezóně zmrzlinu. 

Galerie vín – Ing. Jan Knopf - Galerie vín vznikla v roce 1996, najdeme ji v 300 

let starém zámeckém sklepě, kde je instalována expozice především moravských vín. 

Cílem je představit návštěvníkům především vysoce kvalitní a hodnotná vína. Návštěvník 

si může jednotlivá vína v galerii rovněž ochutnat, zároveň s možností získat další odborné 

informace a nakonec vína, která se mu zalíbila, si může i zakoupit. Zájezdy a uzavřené 

společnosti si mohou objednat řízenou degustaci vín s odborným výkladem. [15] 

Hospůdka Na Rynku – Hospůdka  je umístěna na náměstí Svobody. Disponuje 

venkovní terasou s grilem. Velkým problémem objektu je nedostatečné odvětrávání, 

prostor bývá zahalen kouřem. 

Hotel Buchlovice - Součástí hotelu je restaurace a prostorné salonky s celkovou 

kapacitou 160 míst, ve kterých je možno pořádat svatby, konference, sympozia, semináře, 

pracovní setkání, předváděcí akce, výstavy i rodinné oslavy. Nepřehlédnutelnou výhodou 

je seminární místnost s komplexním vybavením včetně kvalitního ozvučení pro 120 osob. 

Široký  výběr z jídel naší kuchyně uspokojí labužníky i milovníky krajových specialit. 

Často pořádají víkendové speciality jako rybí, zvěřinové, velikonoční speciality, nebo třeba 

degustaci různých druhů whisky... 

Hotel Buchlov Park - Součástí hotelu Buchlov Park je i restaurace, kde jsou denně 

k dispozici chutná jídla z české a belgické kuchyně. Nabízí se zde možnost snídaně, oběda 

i večeři a na přání při svíčkách. Za příznivého počasí je možnost posedět v zahradní 

restauraci s nádherným výhledem na hrad Buchlov i okolní louky a lesy. 
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Lovecká restaurace - Lovecká restaurace v loveckém stylu nabízí velké množství 

různorodých specialit z masa, ryb, drůbeže a zvěřiny. Celková kapacita restaurace je 50 

míst, součástí restaurace je i Lovecký salonek o 20 místech. V létě můžete využít posezení 

na balkoně. Loveckou restauraci můžete využít i pro slavnostní den jako je svatba, oslava, 

promoce a nebo firemní akce. 

Maco  - Restaurace se nachází na samém konci Buchlovic na autobusové točně. 

Místo je sice odlehlé od centra Buchlovic, ale zato tudy vede turistická stezka na hrad 

Buchlov a ke kapli sv. Barbory. Prostředí restaurace je velmi příjemné, vybavení 

restaurace navozuje dojem lovecké chaty.  Bohužel úroveň kdysi velmi uznávané 

restaurace velice klesla, ať už se jedná o úroveň obsluhy, nebo kvality a chutnosti pokrmů. 

Specialitou jsou zde halušky na vícero způsobů. 

Restaurace Na Samotě - Motorest Samota se nachází v buchlovských horách, leží 

u hlavní cesty z Brna do Uherského Hradiště na silnici E 50. V restauraci, která je 

postavena ve stylu hájenky se vaří jídla jak ze zvěřiny, tak i tradiční česká a mezinárodní 

kuchyně. Okolní příroda vybízí k procházkám a výletům po značených turistických 

stezkách, a to ve všech ročních obdobích. Také zde najdeme stylově zařízený salonek až 

pro 20 lidí. V domácí vinotéce si lze vybrat z různých druhů skvělých slováckých vín. 

Restaurace u Páva – Restaurace sídlí na náměstí Svobody, za pěkného počasí lze 

sedět v dřevěném zahradním posezení, kapacita restaurace se sálem a venkovního posezení  

je 180 míst. V objektu najdeme také hernu s kulečníkem, šipkami, jukeboxem. Sál je 

vhodný pro svatby, soukromé, firemní akce. Předem objednaným zájezdům poskytují 

slevu. Nabízí minutkové speciality, moravská vína, čerstvě připravovanou pizzu... 

Restaurace U Buchlovského zámku – Restaurace leží nedaleko zámku Buchlovice, 

téměř naproti kostela sv. Martina. Její kapacita je 48 míst a letní zahrádka s grilem 70 míst. 

Možnost pořádání akcí jako svatební hostiny, promoční oslavy, rauty, firemní akce, 

rodinné oslavy, smuteční hostiny... Restaurace je známá pořádáním „zabíjačkového menu“ 

nebo zvěřinových hodů. 

Vinný sklep U Dvořanů – Vinného sklep v Buchlovicích s ochutnávkou 

moravských vín. Prostředí lze využít pro soukromé i firemní oslavy, společenské večírky, 

obchodní schůzky. Prostory sklepa malého pro 15 osob, kapacita sklepa velkého max. 45 

osob. Možnost zajištění občerstvení dle individuální potřeby. Podle požadavků je možné 

zajistit cimbálovou muziku, nebo i jinou muziku. 

Záložna – Budova se nachází na okraji náměstí Svobody, člení se na samostatnou 

pivnici, restauraci a salonek. Kapacita restaurace je asi 30 míst a salonku také asi 30 míst. 
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Nabídka jídel národní a slovácké kuchyně, rybích, zvěřinových a vegetariánských specialit. 

Možnost pořádání rautů a různých akcí. 

Sportoviště 

V Buchlovicích nalezneme tenisové kurty, fotbalové hřiště, volejbal, petanque 

hřiště, dětské hřiště. Bohužel, jak jsem již zmínila  na začátku této kapitoly, většina těchto 

sportovišť jsou vázána buď členstvím v klubu, nebo patří k ubytovacím zařízením. 

Území Buchlovic a jejího okolí je vhodné pro rybolov. Nachází se zde výchozí bod 

pro: 

  pěší turistiku,  

 cykloturistiku – Přes Buchlovice vede více cyklotras jako „Velkomoravská 

poutní  cesta“ a další trasy mikroregionu Buchlov, které najdete na mapce 

v Příloze č. 2.  Mezi nejnovější cyklostezky patří spojení mezi Starým Městem 

a Zlechovem. Za strategickou cyklostezku považuje manažer Místní akční 

skupiny mikroregionu Buchlov Martin König trasu ze Zlechova do Buchlovic, 

která je zatím stále jen v plánu a řeší se problémy s projektem. Zásadní je 

z důvodu, že prozatím neexistuje cyklospojení mezi železničním nádražím ve 

Starém Městě a Buchlovicemi a tudíž chybí napojení mikroregionu. 

Lanové centrum – Projekt „Lanové centrum“ je zatím ve fázi výstavby. Nachází se 

u přehrady Smraďavka, nedaleko od pláže. Staví se zde kromě již zmíněného lanového 

centra i ubytovací a stravovací zařízení. 

3.4.2.4 Ekonomické podmínky 

Struktura hospodářství a celková ekonomika je založena především na vazbě k lesu 

a lesnímu hospodářství a navazujících aktivitách, také na službách a průmyslové výrobě. 

Celá oblast již dnes profituje z rozvíjejícího se cestovního ruchu. Velmi důležitá z hlediska 

ekonomiky oblasti je ekonomika spádových měst a průmyslových center, do nichž dojíždí 

velká část obyvatel za zaměstnáním.[8] 

Region má bohatou tradici řemeslné výroby, která však není dostatečně 

doceňována, i přesto, že řemeslné dílny existují v několika obcích – Buchlovice, Tupesy 

(keramika, stolařství, paličkování, pletení z proutí, atd.). 
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Firmy: 

 OTR. s. r. o. - zpracování stavebních odpadů, prodej recyklátů, zpracování 

kompostovatelných odpadů, prodej kompostů a zemin, údržba zelených ploch, 

práce univerzálním nakladačem, doprava odpadů a materiálů... 

 Favex s. r. o. - se specializuje ve skladové činnosti na trubkový sortiment, tzn. 

klasické konstrukční ocelové trubky a duté profily pro stavební a zámečnické 

využití. Využití je v nábytkářském, radiátorském průmyslu, přesném 

strojírenství, energetice a především v  automobilovém průmyslu. 

 Benjamín s. r. o. - přináší na český a východoevropský trh novou kvalitativní 

úroveň podpory didaktické  výuky dětí. Vývoj, poradenství a prodej v oblasti 

didaktických pomůcek, hraček, vybavení  do tříd a zahrad pro všechny druhy 

předškolních zařízení na území ČR a východní Evropy. 

 Campanela, s. r. o. – ručně točená drátovaná kamenina. Keramika je určená pro 

domácnosti, obchůdky s keramikou a dárkovým zbožím, pro restaurace, 

vinotéky a čajovny (možnost vytvoření loga). Vyrábíme pečetě hradů a zámků, 

propagační předměty a zakázková výroba.  

 Centrum regenerace – je malá firma, která se zaměřuje především na regeneraci 

fyzickou i psychickou v naprostém soukromí. Intimita a prožitek absolutního 

uvolnění v dnešním shonu je prioritou. Nabízí regenerační masáže celkové nebo 

částečné, manuální lymfodrenáž celkovou nebo částečnou, reflexní masáže, 

Dornovu metodu, Breussovu masáž, tělové peelingy,  tělové zábaly, infrakabinu 

jako nový systém prohřívání, péči o obličej, ruce i  vlasy. Momentálně objekt 

prochází rekonstrukcí, po dokončení se má nabídka rozšířit. 

 Záchranná stanice volně žijících živočichů - je neziskovou organizací, která je 

financována zejména z dotací, které poskytuje Krajský úřad Zlínského kraje a 

Český svaz ochránců přírody. Další finance získává stanice z darů nejrůznějších 

sponzorů a dobrovolných dárců, popř. od měst a obcí a ze schválených grantů a 

nadačních sbírek. Ve stanici byla zbudována trvalá expozice živočichů, zejména 

ptáků, která slouží k výuce jak studentů od základních po vysoké školy. Jedním 

z nejdůležitějších poslání stanice je záchrana zraněných či jinak 

handicapovaných volně žijících živočichů, jejich léčení, rehabilitace a příprava 

na jejich zpětné vypuštění do volné přírody. Ošetřování zraněných zvířat je 

zajištěno odbornou veterinární péčí. 
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 Lesní správa Buchlovice, Lesů České republiky, s.p. – hlavním posláním je 

hospodaření v lesích, které jsou ve vlastnictví státu, a správa určených drobných 

vodních toků. Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné 

obhospodařování lesů, založené na maximálním využívání tvořivých sil 

přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené plnění produkčních i 

mimoprodukčních funkcí svěřených lesů.[22] 

 Mikroregion Buchlov – Vytváření podmínek pro rozvoj s cílem zvýšení 

propagace území a vytvoření nových pracovních příležitostí pro obyvatele 

Mikroregionu Buchlov, více viz kapitola 3.5 Propagace a prezentace Buchlovic. 

 a další… 

 

Nezaměstnanost se pohybuje kolem 7,23 %, bohužel lze očekávat dále se zvyšující 

hladinu nezaměstnanosti. Za prací dojíždí asi 60-70 % obyvatelstva. Přibližná struktura 

obyvatelstva:  předproduktivní věk 19 %, produktivní věk 56 %, poproduktivní věk 25 %. 

Roční migrace odpovídá asi  plus 5 osob,  dostatečný podíl mladých lidí v obci. [8] 

V Buchlovicích se nachází obchody s potravinářským zbožím, PC produkty, 

papírenskými potřebami, trafika, barvy. Dále je zajištěna kompletní zdravotní péče 

(nemocnice  v relativní blízkosti), školky a školy pro základní vzdělání. 

3.4.2.5 Zabezpečení odbornými pracovníky 

V ubytovacím a stravovacím sektoru  je ve velké míře problém s úrovní 

odborných znalostí, hlavně znalosti cizích jazyků, a dovedností. Co se průvodců týče, 

většinou jsou to zaměstnaní studenti na sezónu, ale většinou alespoň z oboru. Jelikož jsem 

při psaní této práce očekávala největší pomoc ze strany informačního centra Buchlovice, 

byla jsem velice zklamaná přístupem a znalostmi pracovníka TIC. 

 

3.5 Propagace a prezentace Buchlovic 
Městys Buchlovice se se svými atraktivitami propaguje většinou jako součást 

nějakého spolku, což je samozřejmě výhodná a dobrá volba propagace. Ovšem problémem 

je to, že v takovýchto spolcích se na výslunní dostane jenom několik málo atraktivit 

destinace. U Buchlovic mezi ně patří hlavně státní zámek Buchlovice, státní hrad Buchlov 

a některé folklórní akce a „Buchlovské hudební léto“. Městys by se měl ale také zabývat 

svou vlastní prezentací, proto je také potěšující, že dne 17. 2 2009 se konala první 

schůzka Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu městyse Buchlovice. Na této schůzce se 
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také mimo jiné jednalo o fotodokumentaci na  tvorbu propagačních materiálů. Velkým 

plusem městyse je dobré jméno a image. Buchlovice se prezentují jako folklórní 

městečko se svými  tradicemi a samozřejmě  historickými památkami a dalším kulturním 

programem. 

3.5.1 Turistické informační  centrum Buchlovice  

TIC Buchlovice se nachází v budově, která 

dříve sloužila jako „panské mlaty“, později jako garáž 

ČSAD. Rekonstrukce probíhala od května do 

listopadu 2005. Projekt byl financován dotacemi 

z programu Interreg III. Informační centrum je velmi dobře umístěno mezi zámkem 

Buchlovice a náměstím Svobody. Ve stejné budově se také nachází Muzeum Podhradí. 

3.5.2 Mikroregion Buchlov  

Vytváření podmínek pro rozvoj turismu 

(vodní sporty, zlepšení turistických a cyklostezek, 

rozvoj rekreačních aktivit, aktivního sportovních 

vyžití, hippoterapie, kulturních nabídek atd.) s 

cílem zvýšení propagace území a vytvoření 

nových pracovních příležitostí pro obyvatele Mikroregionu Buchlov. 

Skládá se ze 14 obcí: Buchlovice (www.buchlovice.cz), Břestek, Hostějov 

(www.hostejov.cz), Medlovice (www.obecmedlovice), Modrá (www.venkov.cz), 

Osvětimany (www.osvetimany.cz), Velehrad, Staré Hutě, Stříbrnice, Salaš a Stupava 

(www.uh.cz/stupava). Na tomto území se nacházejí přírodní rezervace a zajímavosti, velké 

množství historických objektů a památek (hrad Buchlov a zámek Buchlovice, Holý kopec, 

Svatý Kliment - základy velkomoravského hradiště z 9. století).[10] 

Svazek obcí leží v oblasti pohoří Chřiby na Moravském Slovácku a žije zde více 

než 12500 obyvatel. Obce vytvořením mikroregionu rozvíjejí podmínky pro zvýšení 

atraktivnosti historicky i krajinářsky velmi bohatého území pro širokou oblast turistiky. 

Chřiby jsou přírodním parkem s řadou chráněných rostlin i živočichů a velkým množstvím 

kulturních památek. [10]  

Obr. 6 Logo TIC Buchlovice 

Obr. 7 Logo Mikroregionu Buchlov 
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3.5.3 MAS Buchlov 

Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov je skupina dobrovolníků, která se 

zabývá výběrem a hodnocením dotací přidělovaných z programu LEADER. Jsou to 

zástupci samosprávy a podnikatelů hospodařících v Mikroregionu Buchlov.[9] 

3.5.4 Slovácko  

Turistická oblast Slovácko je sdružení pro rozvoj cestovního ruchu. Motto regionu 

Slovácko zní: „Úplný průvodce regionem“. Na jejich internetových stránkách 

www.slovacko.cz  potencionální turista najde veškeré informace o této oblasti, od 

atraktivit, přes ubytování a stravování, až po možnost vytvořit si vlastního průvodce (Lidé 

si zde mohou sestavit vlastní program pobytu, přiřadit si k atraktivitám charakteristiku a 

posléze si tohoto průvodce vytisknout a využít na dovolené či výletě.). Poloha turistické 

oblasti je znázorněna na Obr. 8. 

Slovácko se rozprostírá po obou březích 

řeky Moravy. Střed oblasti vyplňuje 

Dolnomoravský úval. Západní část vyplňuje 

pohoří Chřiby. Toto horské pásmo zabírá plošně 

nevelkou oblast střední Moravy a odděluje 

severní rovinatou Hanou od jižních rovin 

Moravského Slovácka. Celou oblastí Slovácka protéká od severu k jihu řeka Morava, která 

je sjízdná a hojně využívána vodáky. Na hranicích Slovenské republiky se táhne pásmo 

Bílých Karpat, na jehož území vznikla CHKO Bílé Karpaty. Krásná hudba, kroje, řemesla, 

zvyky a tradice zachovávané po staletí, lidová architektura, bohatý folklór, jízdy králů, 

Slovácké hody, košty vín, malebné sklepní uličky v Pavlově, Vlčnově nebo Mařaticích. V 

bohaté nabídce nechybí hrady, zámky, velkomoravská hradiska, poutní místa, nebo řada 

folklorních festivalů.[23] 

Veletrh cestovního ruchu - městys Buchlovice se společně s obcemi Mikroregionu 

Buchlov opět prezentoval na brněnském Veletrhu cestovního ruchu ve dnech 15. – 18. 

ledna 2009. Ve společném stánku Regionu Slovácko, nabízeli tak své služby v cestovním 

ruchu odborníkům a široké veřejnosti. 

3.5.5 Dovolená v Buchlovicích 

Jelikož stále více lidí hledá dovolenou na internetu, tak i já jsem hledala hlavně na 

webových stránkách, zda najde potenciální zákazník v některé CK nebo CA zájezd do 

Obr. 8  Turistická oblast Slovácko 
s logem Regionu Slovácko 
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Buchlovic. Výsledky jsou mizivé, ale zjistila jsem, že spousta obcí si takovéto „zájezdy“ 

organizuje sama, nebo také například domovy důchodců... 

 Za sluncem s.r.o., cestovní kancelář - prodej zájezdů a pobytů renomovaných 

cestovních kanceláří v celé ČR. Na webových stránkách této CK 

(http://dovolena.zasluncem.cz) je možnost objednat si zájezd do Buchlovic. 

Jedná se ale pouze o ubytování v Hotelu Buchlovice s možností stravování a 

vlastní dopravou na prodloužený víkend. 

 Cestovní kancelář Amber travel - realizuje většinu akcí pro naše domácí i 

zahraniční klienty na klíč. CK nyní nabízí nejen Slovácko, ale celou Moravskou 

jantarovou stezku. Vytváří nabídky jako např. návštěvu akce  „Den vína na 

zámku“, Za slováckým králem, kde se zastaví na akci v zámku Buchlovice 

s názvem „Písně kosecké“, nebo také zvou na „Česnekové slavnosti“ v zámku a 

návštěvu hradu či Muzea Podhradí. Více informací lze získat na webových 

stránkách www.slovacko.cz/ambertravel, www.amber-trail.cz. 

 

3.6 Swot analýza 
Pro zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb městyse Buchlovic 

jsem využila nejen svých znalostí a  zkušeností z této oblasti, ale také jsem čerpala 

informace z dokumentu „Strategie rozvoje mikroregionu Buchlov“[8] z roku 2006. 

 

3.6.1 Silné stránky 

Přírodní podmínky: 

 Vysoká hodnota území s bohatou faunou a flórou 

 Přírodní park Chřiby, dobrá kvalita vzduchu 

 Významné zdroje podzemních vod (minerální pramen; rybník, přehrada – 

rybolov) 

 Zavádění citlivého způsobu ukládání odpadů, které nepoškozují místní přírodu a 

krajinu 

Cestovní ruch 

 Výborné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu (aktivní i pasivní odpočinek, 

kultura) 

 Existence vysoce atraktivních cílů nadregionálního významu jako Buchlov… 

 Dobré podmínky pro rozvoj pěší turistiky, cykloturistiky 
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 Velmi dobrá image regionu 

Technická  infrastruktura 

 Dobrá dopravní dostupnost 

 Soběstačnost z vlastních  vodárenských zdrojů a poměrně dobrá kvalita pitné 

vody 

 Vysoká priorita pro zavádění nových ekologicky únosnějších technologií 

likvidace odpadů a odpadních vod 

3.6.2 Slabé stránky 

Přírodní podmínky 

 nízké využití půdy pro ekologické způsoby hospodaření (zemědělská výroba) 

 mizející druhy fauny a flóry pod vlivem hospodářské činnosti v oblasti 

(zemědělství, turistika) 

 špatná kvalita vody ve většině toků v jižní a jihovýchodní části území  

Cestovní ruch 

 nedostatečně rozvinutá turistická infrastruktura (ubytovací, stravovací a 

doplňkové služby) 

 nedostatečná propagace 

 nízká kvalita a malý rozsah služeb pro cestovní ruch 

 absence rezervačních systémů  

 absence služeb pro cykloturisty (půjčovny a opravny kol, úschovny kol 

v restauracích, ubytovacích zařízení, nedostatečně vybavená parkoviště) 

 malé procento pobytové turistiky, velké zastoupení jednodenních výletů 

Technická infrastruktura 

 nedostatek parkovacích ploch a odpočívadel 

 cyklotrasy vedou po komunikacích pro motoristy 

 neexistence propojení mikroregionu pomocí cyklostezek  

 malá ubytovací kapacita v standardním zařízení *** 

3.6.3 Příležitosti 

 využití programů EU k ochraně životního prostředí 

 peníze na rozvoj ze strukturálních fondů EU 

 zlepšení demografické struktury výstavbou bytů a nabídkou zaměstnání zejména 

mladým lidem 

 rozvoj služeb pro obyvatelstvo s cílem zlepšení života na venkově 
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 využití strukturálních fondů k rozvoji cestovního ruchu 

 vytváření konkrétních produktů cestovního ruchu (např. v zámeckém parku 

ukázky historického šermu) 

 cílená propagace městyse pomocí nově vzniklého Sdružení pro rozvoj cestovního 

ruchu městyse Buchlovice 

 údržba a obnova historických památek 

 budování cyklostezek a doprovodné infrastruktury 

 vybudování zázemí pro cykloturistiku (půjčovna kol, úschovna, více stojanů) 

 vybudování nových prostor zajímavých pro turisty i občany (kulturní dům, 

rekonstrukce koupaliště a kempu) 

 možnost nalákání nových návštěvníků pomocí výstavby lanového centra 

3.6.4 Ohrožení 

 snižování počtu pracovních příležitostí 

 odliv kvalifikované pracovní síly 

 konkurence sousední turistické nabídky 

 neexistence systému certifikace služeb 

 nedostatečná podpora rozvoji cestovního ruchu 

 vandalismus 

 

3.6.5 Návrh využití destinace v cestovním ruchu 

Ze SWOT analýzy lze usoudit, že v Buchlovicích převažují silné stránky nad 

slabými a  příležitosti nad hrozbami. Chtěla bych se zabývat hlavně příležitostmi městyse a 

jejich využití ku prospěchu Buchlovic. Turistická destinace Buchlovice oplývá širokým 

spektrem atraktivit, ne však všech dokáže plně využít. Pro zefektivnění cestovního ruchu 

v Buchlovicích bych doporučovala následující. 

1) Zkvalitnění webových stránek – Jelikož v dnešní době internetu člověk již méně 

obchází cestovní kanceláře či agentury a zjišťuje jakou mají nabídku, je nutné, aby 

turistická destinace měla kvalitní stránky poskytující svým potenciálním 

návštěvníkům veškeré potřebné informace. Webové stránky městyse Buchlovice 

„www.buchlovice.cz“  sice nabízí možnost vstoupit jako návštěvník, ale stránky 

nejsou na první pohled ničím zajímavé, nevyzdvihují žádné informace a hlavně na 

nich návštěvník nenajde aktuality, názory návštěvníků, kteří již Buchlovice poznali, 

chybí také pozvánky na aktuální akce. Stejně tak nevýrazné jsou stránky TIC 
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Buchlovice „tic.buchlovice.cz“, nezajímavý design. Plusem jsou aktuality o dění 

v Buchlovicích ovšem popis je většinou velmi krátký. Stránky by měly na první pohled 

říct, čím se Buchlovice „chlubí“, co od nich může návštěvník očekávat. 

2) Vytvoření podmínek pro cykloturistiku – Je nutné, aby se cyklostezky propojovaly, 

a proto by se měly obce zaměřit na trasy, které nejsou propojeny cyklostezkami mimo 

komunikace pro motoristy jako je například spojení mezi Starým Městem a Zlechovem 

a Zlechovem a Buchlovicemi. Dále by bylo vhodné rozšířit počet stojanů pro kola na 

hlídaných parkovištích. 

Dalším krokem by mělo být zajištění zázemí pro cykloturisty ve 

vybraném ubytovacím a stravovacím zařízení. Tato zařízení by měla splňovat základní 

podmínky např. jak se uvádí  v národní certifikaci služeb pro cyklisty „Cyklisté 

vítáni“. Mezi základní podmínky patří možnost ubytování na jednu noc, nabídka 

energeticky vydatných snídaní s minimem tuků (na požádání hosta jogurt, müsli, 

ovoce), možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, uzamykatelná místnost/boxy 

pro bezplatné uschování jízdních kol, poskytnutí základního nářadí pro jednoduché 

opravy kol, možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola, lékárnička[12]. 

3) Vytvoření podmínek pro pěší turistiku – Usuzuji, že trasy a značení v Buchlovicích 

je dostačující. Navrhovala bych vytvořit průvodní  materiály, které budou popisovat 

zajímavosti na turistické trase, což je v kompetenci informačního centra. 

4) Zkvalitnit a rozšířit turistické služby – V ubytovacích a  stravovacích zařízeních by 

bylo vhodné přijímat zaměstnance s vyškolením v oboru nebo jim poskytnout 

možnost školení, což ovšem mohou ovlivnit pouze majitelé těchto zařízení.Velkým 

problémem v oblasti ubytovacího zařízení je velmi úzká nabídka doplňkových služeb 

jako masáže, bazén, kadeřnictví, kosmetika apod. Tady by byla velmi vhodná 

spolupráce mezi UZ a externími poskytovateli služeb v blízkosti. Např. Hotel 

Buchlovice by mohl nabízet služby Centra regenerace, ubytovaným by byla poskytnuta 

sleva a Centrum regenerace více zákazníků. Ke zvýšení úrovně je spolupráce v této 

oblasti nevyhnutelná.  

5) Zlepšit propagaci Buchlovic – K tomuto je potřeba snaha samotného městyse, 

pozitivním krokem je založení Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu městyse 

Buchlovice, které, jak uvedlo na první schůzce, se bude zabývat fotodokumentací 

vhodnou na propagační materiály. Tyto propagační materiály by se neměly věnovat 

pouze nejvýznamnějším atraktivitám, ale dát také šanci méně známým. Nedílnou 

součástí propagace jsou webové stránky, o kterých jsem se zmínila v bodě 1). 
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S propagací oblasti přímo souvisí TIC Buchlovice, což patří také mezi pozitivní kroky, 

ale navrhovala bych, aby se TIC pokusilo o zařazení do certifikace A.T.I.C. ČR, které 

s sebou přináší jisté výhody. Členům je poskytována metodická pomoc, odborná 

školení, dále mohou využít zkušeností asociace a další. 
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4 Závěr 
Buchlovice jsou městečko, které je na cestovním ruchu z větší části založené. 

Každoročně tudy proudí tisíce návštěvníků, kteří obdivují krásy této turistické destinace. 

Pro upevnění pozice v oblasti cestovního ruchu se Buchlovice staly součástí několika 

organizací podporující rozvoj cestovního ruchu, a to Mikroregionu Buchlov, Regionu 

Slovácko.  

Prvním krokem ke zlepšení situace v Buchlovicích bylo vybudování informačního 

centra. K dalšímu zlepšení propagace a plánování rozvoje by mělo přispět založení 

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu městyse Buchlovice. Nedílnou součástí CR jsou 

spolky, které vytváří atraktivitu této destinace jako Folklórní studio Buchlovice a Folklórní 

agentura Buchlov, Spolek podporovatelů historie Buchlovic, Ženský pěvecký sbor 

Buchlovice nebo také Divadelní spolek J. K. Tyla Buchlovice a další. 

Mezi cíle mé práce patřilo vytvořit komplexní analýzu atraktivit a infrastruktury 

CR městyse Buchlovice. K nejvíce navštěvovaným a také propagovaným atraktivitám se 

řadí státní hrad Buchlov, kaple sv. Barbory, státní zámek Buchlovice s parkem. Ale 

nacházejí se zde další památky, které by bylo možné využít např. jako součást turistických 

tras. Městys si vytváří image folklórního městečka se spoustou lidových tradic, které jsou 

velmi oblíbené u návštěvníků. Mezi nejvýznamnější folklórní a jiné akce z hlediska CR 

jistě patří  Setkání souborů a muzik – písně kosecké, Otvírání sklének – košt pálenek se 

seminářem, Česnekový festival na zámku a Buchlovské hudební a divadelní léto. 

Pokud se jedná o ubytovací zařízení, v lokalitě je jich dostatek, ale bohužel většina 

nižší třídy než je návštěvníky nejvíce požadována. Ačkoli jsou Buchlovice považovány za 

rozcestí pro cykloturistiku a pěší turistiku, chybí pro takovéto návštěvníky zázemí 

v ubytovacích a stravovacích zařízeních. Propagace Buchlovic spočívá hlavně na TIC 

Buchlovice, slabou stránkou jsou ale právě webové stránky TIC a městyse Buchlovice, 

nebo přesněji hlavně jejich design, který by měly více vypovídat o charakteru destinace. 

Poznatky jsem pak uplatnila ve SWOT analýze, díky které jsem shrnula slabé a 

silné stránky, příležitosti a ohrožení městyse a navrhla možné změny. Ve své podstatě jsou 

návrhy pouze orientační, jelikož návrh projektu na rozvoj cestovního ruchu destinace je 

mnohem komplikovanější s ohledem na finanční stránku.  

Cíl bakalářské práce považuji za splněný. 

Věřím, že tato práce může představovat zdroj informací pro potenciální účastníky 

na CR v této destinaci, ale také pro TIC Buchlovice, cestovní kanceláře a agentury. 
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6 Seznam zkratek a symbolů 
 

angl. anglicky 
Ap apartmán 
apod. a podobně 
atd. a tak dále 
A.T.I.C. Asociace turistických informačních center 
CK cestovní kancelář 
CR cestovní ruch 
ČR Česká republika 
č. p. číslo popisné 
ha hektar 
hod. hodin 
Lov. lovecký 
MAS místní akční skupina 
max. maximálně 
např. například 
ne neděle 
Obr. obrázek 
os osobu 
pá pátek 
PC personal computer 
přist. přistýlka 
SAT satelit 
SH státní hrad 
so sobota 
tel. telefon 
TIC turistické informační centrum 
TV televizor 
tzn. to znamená 
út úterý 
UZ ubytovací zařízení 
WC splachovací toaleta 
vč. včetně 
vyd. vydání 
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Obr. 13 Oblast Smraďavka s přehradou Obr. 14 Hrad Buchlov[30] 

 

Obr. 14 Kaple sv. Barbory[7] Obr. 15 Zámek Buchlovice 
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Obr. 18 Kostel sv. Martina Obr. 19 Hody v Buchlovicích 
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Obr. 24 Penzion Knop Obr. 25 U Buchlovského zámku 
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