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Příloha č. 1 – Památky Mikroregionu Dolní Poolšaví (archeologické, 

sakrální, technické, lidové architektury) 

 
Letecké muzeum –  Kunovice  

 Muzeum v Kunovicích čítá celkem 23 civilních i vojenských strojů (22 letadel a 

jeden vrtulník), které byly vyrobeny jednak v místní kunovické továrně (více jak polovina), 

jednak i v zahraničí. Stálá expozice představuje vojenské, dopravní a sportovní letouny. 

K cenným exponátům patří prototyp L-410, vystavené na mezinárodních aerosalonech, 

např. v Paříži, je považován za nejúspěšnější výrobek leteckého závodu. Muzeum bylo 

založeno v roce 1970 členy Slováckého aeroklubu a letecký park se postupně rozrůstal i o 

stroje z jiných závodů. Muzeum bylo původně umístěno v areálu samotného závodu Let 

(nyní se nachází u sídla svého zakladatele – Slováckého aeroklubu).311 

 

Památkový domek č. 679 – Kunovice  

 Představitel lidové architektury a života našich předků, v městě Kunovice, byl 

postaven v první třetině 19. stol. Dům byl zbudován původně dřevem, které bylo 

nahrazeno hlínou – tzv. „tlučenicí“. Střešní krytinou byl od poloviny 18. stol. došek, 

nahrazen pak pálenou taškou – tzv. „bobrovkou“. Vchod do domu – „pitvor“ s černou 

kuchyní je zachován dodnes. V domku se nachází „izba“ (světnice) s kachlovými kamny a 

pecí, kde spávaly děti –  expozice zachycuje stav obydlí v Kunovicích do roku 1930. Dále 

je v domku umístěna komora na uskladnění potravin, která byla postupně využívána jako 

výminek pro staré rodiče nebo jako klestí pro novomanžele – expozice zachycující stav 

kolem roku 1950 – 1960.322 

 

Pánský dvorec Lichtenštejnů – Kunovice  

 Bývalý „kunovický zámek“ je významnou kulturně-historickou památkou (je 

zapsán na seznamu kulturních památek České republiky; první zmínka pochází z konce  

16. stol. Představuje komplex pozdně renesančních budov. Zámek byl přeměněn v pánský 

vrchnostenský dvůr lichtenštejnskými knížaty. Památková hodnota areálu spočívá v jeho 

nezměněné dispozici (zachováním historických konstrukcí, krovů, kleneb).  

 

                                                 
31Letecké muzeum Kunovice [online]. 2008 [cit. 2009-03-21]. Dostupný z WWW: 
<http://www.slovacko.cz/cil/425/detail>. 
32Památkový domek [online]. c2006 [cit. 2009-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.mesto-
kunovice.cz/a/pamatkovy-domek>. 



  
 

Nejstarší a nejcennější objekt areálu dvorce (původní barokní krovová konstrukce, 

samostatně stojící sýpka) pochází z období jeho vzniku. Čeká jej velká rekonstrukce, 

v současnosti je nepřístupný. 

 

Kostel sv. Petra a Pavla, kaple Panny Marie – Kunovice  

 Archeologický výzkum z roku 2004 dokazuje gotické stáří kostela pocházející 

z období vrcholného středověku; historicky ovšem sahá zřejmě hlouběji než do roku 1517, 

a to na základě písemných záznamů Kunovic už z 1. pol. 13. stol. K přestavbě kostela 

došlo v letech 1759-1761, jejíž konečná podoba se zachovala dodnes. Za důležitou zmínku 

jistě stojí slavnostní svěcení dvou zvonů, z nichž jeden nese jméno Marie (620 kg) a druhý 

sv. Josef (340 kg), v roce 1991. V roce 2006 město upravilo okolí kolem kostela a 

vytvořila Duchovní park jehož dominantou je sousoší Ježíše Krista a apoštolů, které bylo 

slavnostně vysvěceno olomouckým arcibiskupem. 

 Kaple v blízkosti kostela je historicky zmíněna, rovněž ze začátku 16. stol., jako 

kostel. Dnešní kaple byla vybudována v 1. pol. 18. stol.333 

 

Lokalita Sady „Špitálky“  

 Archeologická lokalita, nacházející se na území městské části Sady, je 

pozůstatkem významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše, možného 

místa posledního odpočinku knížete Svatopluka.  

 Rozkládá se na 30 m vysokém výběžku, pod nímž dříve protékala řeka Olšava. 

Archeologický výzkum zde probíhal na konci padesátých a na začátku šedesátých let      

20. stol., kdy byly objeveny pozůstatky neopevněného dvorce církevně-mocenského 

charakteru. 

 Kromě církevního komplexu se čtyřmi zděnými stavbami je doložena existence 

komplexu dalších patnácti srubových staveb a pohřebiště. Chrám byl zřejmě sídlem 

arcibiskupa Metoděje, a také jeho místem posledního odpočinku. Komplex byl vybudován 

z lomového kamene na maltu, lze na něm spatřit stavební etapy, takže byl vybudován 

postupně. Kostel (komplex) byl zničen při zániku Velké Moravy na počátku 10. stol.344  

 

 

                                                 
33Památky [online]. c2006 [cit. 2009-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.mesto-
kunovice.cz/a/pamatky>. 
34Archeologická lokalita Uherské Hradiště-Sady \"Špitálky\" [online]. 2008 [cit. 2009-03-21]. Dostupný z 
WWW: <http://www.slovacko.cz/cil/1207/detail>. 



  
 

Potomákovo muzeum lidových krojů – Popovice  

 Muzeum je zbudováno v místě, kde kroj vznikl. Památník rodiny Potomáků je 

unikátní svou kompletní sbírkou krojového mikroregionu. 

Zachycuje kunovský kroj v postupném historickém vývoji i ve všech jeho užívaných 

variantách. Muzeum čítá celkem 27 krojovaných figurín (22 dospělých a 5 dětských). 

Kromě výše uvedeného má ve své sbírce dobové-současné předměty jako jsou hodové 

právo, kraslice, věnce apod. Zařízení kuchyně zahrnují kachlová kamna s pecí a dobový 

nábytek.355 

 

Sušírna ovoce v Drslavicích , č. p. 24 

 Význačná budova z konce 18. stol. sestávající z tří částí, je stále funkční.366  

 

Kostel Všech svatých - Hradčovice 

 Kostel vykazuje celkem čtyři stavební etapy – období. Nejstarší je už ze 13. stol., 

druhé období je z doby Jana Lucemburského (1320-1330), třetí období spadá do počátku 

16. stol. a poslední obdobím je období baroka (17. až 18. stol.). Kostel má tři oltáře, dvě 

kaple (Panny Marie lurdské a milosrdného srdce Ježíšova).377 

 

Stará Hora - Veletiny 

 V rezervaci obce Veletiny se nachází tzv. „vinohradnické búdy“, které sloužily 

pro účely lisování hroznů a uchovávání vína. Konstrukce objektů vypovídá o jejich stáří 

(obvodové zdivo z dusané hlíny). Původní valbová střecha z došku (dnes z pálené krytiny), 

vstup – těžké dubové dveře. Objekt sestává z dvouprostorové lisovny, v první se lisovaly 

hrozny na dřevěných lisech dochovaných dodnes a místnost také sloužila pro posezení, 

druhá místnost (komůrka) sloužila jako sklad.388 

 

Kostel Panny Marie Růžencové – Popovice  

 Onu kulturní hodnotu představuje pohyblivý betlém (o celkové velikosti s okolní 

krajinou 13 m2) řadící se mezi největší lidové sakrální umění v regionu.  
                                                 
35Potomákovo muzeum lidových krojů [online]. 2008 [cit. 2009-03-21]. Dostupný z WWW: 
<http://www.slovacko.cz/cil/423/detail>. 
36Sušírna ovoce [online]. c1998-2009 [cit. 2009-03-21]. Dostupný z WWW: 
<http://www.oblast.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=80118>. 
37Kostel Všech svatých [online]. 2008 [cit. 2009-03-21]. Dostupný z WWW: 
<http://www.slovacko.cz/cil/176/detail>. 
38 Vesnická památková rezervace Veletiny – Stará Hora [online]. 2008 [cit. 2009-03-21]. Dostupný z WWW: 
<http://www.slovacko.cz/cil/633/detail>. 



  
 

Betlém znázorňuje opakovaně událost narození Ježíše Krista v intervalu 10 minut. 

Historickou hodnotu má gotický zvon z roku 1508, který se dostal do obce jako náhrada za 

zabavený ve Druhé světové válce; je druhým nejstarším zvonem na území okresu Uherské 

Hradiště.399 

 

Rozhledna Lhotka v Hradčovicích 

 Rozhledna se nachází na území druhé části obce Hradčovice – Lhotka a dosahuje 

výšky 35 m. Technická památka byla postavena v roce 2001. Rozhledna slouží také jako 

telekomunikační věž; ocelová konstrukce sestává z trubkového stožáru a zastřešené 

vyhlídkové plošiny, která se nachází téměř v její polovině (výšce 18 m) skýtající krásný 

výhled na město Uherský Brod a CHKO Bílé Karpaty. Na plošinu vede venkovní schodiště 

(s 96 schody) obtočené kolem stožáru.4010   

 
Pepčín 

 Bývalý zámeček – letohrádek byl postaven hrabětem Kounicem v 10. letech      

20. stol. v novobyzantském slohu. Nacházel se mezi obcemi Vlčnov, Veletiny a Drslavice. 

Za Druhé světové války byl devastován Němci a postupně chátral a byl rabován. Srovnán 

se zemí byl v roce 1981. Chloubou zámečku byla knihovna s mnoha zahraničními tituly, 

zdobená četnými obrazy holandských mistrů; k areálu zámečku patřily rovněž konírny. 

Zámeček navštívil též významný český hudební skladatel Antonín Dvořák. 

 Proč vlastně zmiňuji neexistující památku? Ač zámeček už přes 20 let nestojí, 

každý rok na konci letních prázdnin se uskutečňuje výšlap na místo bývalého zámečku. 

Právě silné vzpomínky starších obyvatel, ale také iniciativa starostů okolních vesnic, 

oživují tuto bývalou památku a výsledkem bude v  následujících letech výstavba 

rozhledny.4111  

 

Hostinec v Hradčovicích 

 Jeho vznik se datuje už v roce 1416. Významné postavení hostince je dáno tím, že 

obec ležela na důležité obchodní a vojenské cestě.  

 

                                                 
39Obec Popovice - Popovický betlém [online]. c2005 [cit. 2009-03-21]. Dostupný z WWW: 
<http://popovice.cz/default.asp?cont=98>. 
40Obec Hradčovice - Rozhledna na Lhotce [online]. c2008 [cit. 2009-03-21]. Dostupný z WWW: 
<http://www.hradcovice.cz/rozhledna>. 
41Obec Hradčovice - Historie zámečku [online]. c2008 [cit. 2009-03-21]. Dostupný z WWW: 
<http://www.hradcovice.cz/historie-zamecku>. 



  
 

V polovině 19. stol. se stala majetečkem rodiny Holubovi a k hostinci postupně přibylo 

řeznictví a také pálenice (kromě slivovice se zde vyráběla i brandy a další likéry). Slavná 

éra skončila rokem 1948. I dnes existuje v Hradčovicích hostinec U Holuba (na začátku 21. 

stol. prošel rekonstrukcí). 

 

Mlýn na řece Olšavě - Hradčovice 

 Prvním doloženým vlastníkem od roku 1360 byl Oneš ze Šarova. Mlynář v obci 

patřil k nejpřednějším osobám. Nejvýraznější hradčovské mlynáře představoval rod 

Ambrů. V roce 1900 začal mlýn používat turbínu vyrábějící elektrický proud.  

 Naposledy mlel mlýn v Hradčovicích na začátku 60. let 20. stol.4212 

 

Další výčet památek představují drobné sakrální památky (převážně kříže, také památníky, 

kapličky apod.): 

□ Památník I. a II. světové války v Hradčovicích 

□ Kaple sv. Barbory ve Lhotce v obci Hradčovice 

□ Kaple Panny Marie v Drslavicích 

□ Kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Veletinách z roku 1884 

□ Boží muka ve Starých Horách ve Veletinách 

Výčet drobných sakrálních památek jsem zjistil z interních materiálů Krajského úřadu ve 

Zlíně. 

                                                 
42Obec Hradčovice - Historie obce [online]. c2008 [cit. 2009-03-21]. Dostupný z WWW: 
<http://www.hradcovice.cz/historie-obce>.  



  
 

Příloha č. 2 – Kulturní a společenské akce Mikroregionu Dolní Poolšaví  

 

 Seznam každoročně pořádaných tradičních akcí a událostí, plánovaných, a 

částečně již uskutečněných, za rok 2009 (akce jsou uvedeny v časové posloupnosti 

kalendářního roku): 

 

Drslavice 

□ Hasičský ples 

□ Fašankový průvod obcí 

□ Nosení letečka a Marka 

□ Velikonoční obchůzka chlapců 

□ Stavění a kácení máje 

□ Tradiční hasičský výlet na hřišti Drslavice 

□ Loučení s prázdninami na Pepčině 

□ Tradiční krojované hody s vozením berana po obci 

□ Zpívání u kapličky v Drslavicích 

□ Silvestrovské setkání na Pepčíně 

 

Hradčovice 

□ Tříkrálová sbírka  

□ Ples farnosti, ples účastnic kurzu břišních tanců, Hasičský ples, Dětský karneval 

□ Fašank 

□ Bobové závody pro děti 

□ Nosení letečka a Marka 

□ Stavění a kácení máje 

□ Pohádkový les (branný závod pro děti) 

□ Loučení s prázdninami – výstup na Pepčín 

□ Tradiční pouť ke kapli Panny Marie Lurdské  

□ Hody a vození berana 

□ Beseda s důchodci 

□ Adventní zpívání z kapličky ve Lhotce 

□ Vánoční koncert 

□ Vánoční turnaj v hokejbale na dětském hřišti ve Lhotce a živý betlém 



  
 

□ Silvestrovské setkání na Pepčíně 

Během roku probíhají filmová odpoledne v obecní knihovně – promítají se filmy místních 

amatérských tvůrců. 

 

Kunovice 

□    Městský ples   

□ Fašank 

□ Velikonoční (šlehačková) jízda na opentleném voze 

□ Stavění a kácení máje, Slet čarodějnic 

□ Den matek 

□ Den dětí 

□ Rockové léto 

□ Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto 

□ Odlétáme na prázdniny (akce pro děti v Leteckém muzeu) 

□ Škola lidových tanců 

□ Svatováclavské hody s právem 

□ Adventní koncert 

□ Vánoční koncert 

□ Zpívání pod vánočním stromem 

□ Silvestr před radnicí 

 

Míkovice 

□ Myslivecký ples 

□ Fašank 

□ Josefovský pochod „Okolo Hlubočku“ 

□ Degustace vín 

□ Výstava vín  

□ Šlahačková (velikonoční) zábava 

□ Stavění a kácení máje 

□ Den matek 

□ Dožínky 

□ Hody s právem 

□ Vánoční beseda 

 



  
 

Podolí 

□ Fašank 

□ Dětský karneval 

□ Košt slivovice 

□ Stavění a kácení máje 

□ Dětský den 

□ Slovácké hody s právem 

□ Beseda s důchodci 

□ Mikulášská besídka 

□ Beseda u cimbálu 

□ Vánoční turnaj 

□ Silvestrovský výšlap do Hradčovic  

 

Popovice 

□ Ples sportovců 

□ Fašanková obchůzka 

□ Maškarní ples s pochováváním basy 

□ Josefovský košt vína 

□ Velikonoční zábava 

□ Májová beseda u cimbálu, stavění a kácení máje 

□ Vystoupení pro maminky 

□ Jarmark řemesel 

□ Pohádkový les 

□ Slovácké hody s právem (předhodová zábava, hodové dozvuky) 

□ Mikulášský karneval 

□ Ježíškova dílna 

□ Vánoční zpívání 

□ Turnaj v pexesu 

□ Štěpánská zábava 

□ Silvestr na kulturním domě 

 

Sady 

□ Myslivecký ples 

□ Fašank 



  
 

□ Košt vín 

□ Košt slivovice 

□ Stavění máje 

□ Slovácké hody s právem 

□ Mikulášská zábava 

□ Štěpánská zábava 

 

Veletiny 

□ Hasičský ples 

□ Fašank  

□ Nosení letečka a Marka 

□ Stavění a kácení máje 

□ Hasičská soutěž 

□ Hody s právem 

 

Vésky 

□ Hasičský ples 

□ Fašank – tradice byla letos (2009) obnovena po 12 letech (1997) 

□ Stavění a kácení máje 

□ Hody s právem 



  
 

Příloha č. 3 – Významné tradice a události Mikroregionu Dolní Poolšaví 

 

Slovácké hody s právem 

 Hody jsou historickou lidovou slavností mající původy v pohanských slavnostech 

Slovanů slavené na podzim. Dnes už ale nemají svou původní podobu, ta se měnila několik 

staletí a těžko dopátrat původní obsah a příčiny, na základě kterých vznikly hody. Přesto 

nápovědou vzniku a slavení hodů jsou oslavy zemědělců, kteří vyjadřovali svou radost nad 

štědrou podzimní přírodou, kdy dozrávají plody ovocných stromů a vinné révy, sklízí se 

obilí. A právě tato úroda, ale také blížící se zima, vedla k tomu, že se začal slavit konec 

hospodářského roku – „hody“.4313  

 „Mládež si volí k hodům staršího a mladšího stárka. Stárek měl o hodových dnech 

rozsáhlou pravomoc, chasa ho musela respektovat a poslouchat, musel udržovat pořádek u 

taneční zábavy. Především však dával pozor na právo, aby ho někdo z přespolních 

neodcizil. V jeho povinnostech mu pomáhal mladší stárek s hodovou chasou. Ve 

slavnostním hodovém průvodu nese stárek právo v pravé ruce. Starší stárkyně nese na míse 

ovoce, jablka, hrušky a hrozny, které pak předá, jako poděkování za povolení hodů s 

právem, představenému obce. Mladší stárek nese husarský palaš - šavli, ozdobenou 

rozmarýnem k ochraně práva a jeho stárka drží v ruce „kubani“ s vínem na přípitek. Dnes 

zůstávají hody lidovou slavností, při které se scházejí přátelé a známí.“4414Hody se konají 

v každé obci mikroregionu. 

 

Fašank 

 Fašank nebo také masopust, ostatky, končiny svým původem sahající do 

pohanských dob. Slaví se mezi svátkem Tří králů a Popeleční středou. Období ve znamení 

bujarých zábav a veselí do Popeleční středy, kdy začíná půst. Součástí oslav je obřadní 

průvod masek (medvěd, podšabláři, hasič, doktor apod.), který obchází s muzikou vesnicí. 

Při obchůzce se vybírá do košíku většinou kořalka, vejce, slanina, koblihy. Při některých 

obchůzkách (v Kunovicích) se tančí tanec mladíků zvaný „pod šable.“ 4515Stejně jako hody 

s právem i fašank se koná v každé obci mikroregionu. 

                                                 
43  Obec Popovice – Slovácké hody [online]. c2005 [cit. 09-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.popovice.cz/default.asp?cont=99>. 
44  Hody s právem [online]. c2006 [cit. 2009-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.mesto-
kunovice.cz/a/hody-s-pravem>. 
45 Obec Popovice – Fašank [online]. c2005 [cit. 09-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.popovice.cz/default.asp?cont=148>. 



  
 

Jízda králů 

 V mikroregionu se koná pouze v Kunovicích, kde má dlouholetou tradici. Opět se 

jedná asi o zvyk z předkřesťanské doby. Konával se vždy na svatodušní pondělí, 

v současnosti se však koná ve dnech pracovního volna. První písemná zmínka, o této 

krásné tradici v Kunovicích, je z roku 1897. Obdoba této události je datována už roku 1771 

při oslavné návštěvě Kunovic císařem Josefem II. Jízda byla několikrát přerušena a 

obnovena, naposledy – trvá až dosud – roku 1996.  

 „Ústřední postavou jízdy králů je král, což má být podle tradice panic. Proto 

bývají za krále voleni chlapci ještě nedospělí. Král jede na bílém koni přestrojen v 

ženském šatu, s tváří zakrytou pentlemi a růží v ústech na důkaz mlčenlivosti. Po straně má 

pobočníky s tasenými šavlemi, jejichž úkolem je krále chránit. V čele průvodu jede 

praporečník, další jezdci jsou buď vyvolávači - ministři, kteří žádají rodiče o krále, anebo 

vyvolávači - výběrčí. Ti vyvolávají vtipné vyvolávky a inkasují za ně od přihlížejících 

drobné finanční příspěvky „na chudobného krála“. Jízdu králů veřejně povoluje starosta. 

Na závěr družina vrací krále jeho rodičům, děkuje jim za něho a účastní se večeře - hostiny 

v domě králových rodičů.“ 4616Jízda králů v Kunovicích se koná každý sudý rok, příští se 

koná 23. května 2010.  

 

Mezinárodní dětský folklórní festival Kunovské léto 

 Festival probíhá každoročně už od roku 1994 s příchodem letního slunovratu, 

patří mezi nejvýznamnější v České republice se statutem CIOFF (Mezinárodní rady 

organizátorů folklorních festivalů a lidového umění). Festival pro děti trvá celkem 5 dní, 

součástí je Řezbářské sympozium, zahájené ještě o 2 dny dříve.  

 Součástí festivalu (programu pro dětské účastníky) bývají vystoupení v 

„souměstí“ Uherské Hradiště – Kunovice – Staré Město, sportovní zápolení, soutěž 

zpěváčků, soutěž malých verbířů, řezbářské sympozium. Festival se, stejně jako výše 

zmíněné akce, těší velké oblibě a návštěvnosti a významně tak přispívá bohatému 

kulturnímu životu nejen města Kunovice, ale celého širokého okolí, které se jej mnohdy 

aktivně účastní jako spolupořadatelé.4717  

 

 

                                                 
46 Jízda králů [online]. c2006 [cit. 2009-03-30]. Dostupný z WWW: < http://www.mesto-kunovice.cz/a/jizda-
kralu>. 
47 Festival Kunovské léto [online]. c2006 [cit. 2009-03-30]. Dostupný z WWW: < http://www.mesto-
kunovice.cz/a/festival-kunovske-leto>. 



  
 

Nosení letečka a Marka  

 Jedná se rovněž o pohanský zvyk. Koná se na Smrtnou neděli (5. neděle postní – 

14 dní před Velikonocemi). „Smrtná neděle patřila, a stále patří, děvčatům a chlapcům od 

3 do 10 let. Děvčata, oblečená do krojů a s „letečkem“ - smrkovou větví, celou ozdobenou 

pentlemi, chodí jednotlivě nebo ve skupinách po dvou až pěti dům od domu nebo k rodině 

a známým. Zatlučou na dveře a písní vítají příchod jara. Hoši nosí "Marka" - za muže 

ustrojeného panáka. Chodí zpravidla dům od domu a recitují říkanky. V každém domě 

dostanou drobné peníze nebo cukroví, musí ale zazpívat.“4818  

 V mikroregionu se tento zvyk traduje pouze ve 3 obcích – v Drslavicích, 

Hradčovicích a Veletinách. 

 

Stavění máje 

 Tradice stavění máje se datuje zřejmě na 16. stol., od té doby dostalo mnoho 

úprav. Máj (májka) je kmen (jehličnan, bříza) – většinou se jedná o celý strom – zbavený 

kůry a přebytečných větví, nechává se jen vršek zdobený krepovým papírem a věncem 

z větví stromu – tzv. „chochol“ – májka. Staví se každoročně, ve většině obcí, 30. dubna. 

Donedávna stavěli májku odvedenci (základní vojenská služba do roku 2004). To, co ale 

zůstává stejné, je, že se musí májka uhlídat, a to po celý měsíc, před hochy z okolních 

vesnic. Poražená či odnesená májka znamená pro danou vesnici velkou ostudu.4919 

 

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 

 Akce Slavnosti vína a otevřených památek jsou největší událostí regionu 

Slovácka, která prezentuje rozmanitost a bohatost tradic v podobě lidové kultury, koná se 

každoročně v Uherském Hradišti, měsíci září. Do akce se zapojuje (spolupořádá) několik 

mikroregionů (Buchlov, Dolní Poolšaví, Ostrožsko, Staroměstsko, Východní Slovácko, Za 

Moravú), mimo ně pak zapojují i partnerská města Skalica, Trenčín a Uherský Brod. 

Dohromady se účastní aktivně víc jak 40 měst a obcí. Návštěvníci mohou spatřit 

vystoupení desítek souborů, poslechnout si cimbálovou nebo dechovou muziku a přitom si 

vychutnávat jak kvalitní vína (košt několika stovek vzorků vín), burčáky, tak gurmánské 

speciality.  

 

                                                 
48 Obec Hradčovice[online].c2008 [cit. 2009-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.hradcovice.cz/zvyky/> 
49         Máje [online]. [2009] , naposledy editována 6. 3. 2009 [cit. 2009-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1je>. 



  
 

Samozřejmě kromě folklóru a dobrého vína mohou návštěvníci zavítat na řadu 

historických světských a sakrálních památek, a to i mimo Uherské Hradiště – v rámci 

regionu, které jsou této velké regionální akce součástí (hrad Buchlov, archeoskanzen 

Modrá, památky areál ve Veselí nad Moravou a řada dalších. Akce se pravidelně koná od 

roku 2003. 

 Kromě toho je připravena řada doprovodných akcí této významné události 

(jarmark a prezentace lidových řemesel, Slovácká křídlovka – přehlídka amatérských 

dechových hudeb a muzikantů, atd.).5020  

                                                 
50 Slovácké slavnosti vína [online]. c2005-2008 [cit. 2009-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.slavnostivinauh.cz/o-akci>. 



  
 

Příloha č. 4 – Stravovací zařízení, ubytovací zařízení, cyklotrasy a 

cyklostezky, naučné stezky, hipotrasy 

 

Drslavice 
 

• Hostinec u Nedělů 
 Drslavice 25 
 687 33  Drslavice 
 

• Kiosek U Komára 
 Sezónní zařízení (areál fotbalového hřiště) 
 687 33  Drslavice 
  
Hradčovice 
 
 

• Hostinec U Holuba 
 Hradčovice 68 
 687 33  Hradčovice 
 Tel.: 572 671 457 
 

• Bistro V Kůtě 
 Hradčovice 5 
 687 33  Hradčovice 
 
Kunovice 
 

• Restaurace Na Rynku 
 nám. Svobody 360 
 686 04  Kunovice 
 Tel.: 776 448 644 
 

• Restaurace U Hlaváčků 
 Lidická 403 
 686 04  Kunovice 
 Tel.: 572 549 128 
 

• Restaurace U Šimků 
 Lidická 556 
 686 04  Kunovice 
 Tel.: 572 549 231  
 

• Restaurace Fialka 
 Panská 1320 

 686 04 Kunovice 
 Tel.: 572 549 320 
 
 



  
 

• Restaurace Novotný  
 Osvobození 755 
 686 04 Kunovice 
 Tel.: 572 691 184 
 
• Pizzerie Na Rynku 

 nám. Svobody 358 
 686 04 Kunovice 
 Tel.:  572 548 785 
 

• Café Austria  
 Pekařská 757 
 686 04 Kunovice 
 Tel.: 602 578 541 
 

• Café - Pizzeria 
 Hypernova – Třída Vítězství 841 
 686 04 Kunovice 
 Tel.: 603 189 456 
 

• Vinný sklep U Zahrádkářů 
 V Humnech 1405 
 686 04 Kunovice 
 Tel.: 608 775 367 
 

• Hospoda U Pepy 
 Lidická 553 
 686 04 Kunovice 
 Tel.: 572 549 495 
 

• Hospoda U Sobolů 
 Třída Osvobození 668 
 686 04 Kunovice 
 

• Bar Hudini 
 nám. Svobody 1258 
 686 04 Kunovice 
 Tel.:  603 901 812 
 

• Snach bar Tina 
 Na Rynku 31 
 686 04 Kunovice 
 Tel.: 572 548 185 
 

• Sport bar Synot 
 Pekařská 1640 
 686 04 Kunovice 
 Tel.: 737 277 126 
 
 



  
 

• Stánek s občerstvením na koupališti 
 Cihlářská 527 
 686 04 Kunovice 
 
Míkovice 
 

• Hospoda U Slezáčků 
 Hlavní 50 
 Míkovice 
 686 04 Uherské Hradiště 
 Tel.: 572 574 554 
 
 
Podolí 
 

• Hospoda Na Rožku 
 Podolí 1 
 686 04 Podolí 
 Tel.: 572 574 156  
 

• Hospoda U Tomáša 
 Podolí 55 
 686 04  Podolí 
 

• Bar U Snopků 
 Podolí 45 
 686 04  Podolí 
 Tel: 572 574 116 
 
Popovice 
  

• Hostinec U Stašků 
 Popovice 76 
 768 12  Popovice 
 Tel.: 572 574 321 
 
Sady 
  

• Hospůdka U Šnečků 
 Solná cesta 515 
 Sady 
 686 01  Uherské Hradiště 
 Tel.: 572 554 422 
 
Veletiny 
 

• Hostinec Weinttrit 
 Veletiny 2 
 687 33  Veletiny   
 Tel.: 572 671 234  



  
 

Vésky 
 

• Hospoda Vésky 
 Vésky 31 
 686 01  Uherské Hradiště 
 Tel.: 572 578 712 
 

• Hospoda V Zatáčce 
 Na Dědině 
 Vésky 
 686 01 Uherské Hradiště 
 

Ubytovací zařízení 

 

Hradčovice 

 
• Hostinec U Holuba 

 Hradčovice 68 
 687 33  Hradčovice 
 (buduje se ubytovna, ubytovací kapacita neznámá) 

 Tel.: 572 671 457 
 
Kunovice 
 
  
• Hotel Club 

 V Grni 358 
 686 04 Kunovice 
 (ubytovací kapacita 14) 
 Tel.: 604 987 206 
 

• Penzion na Pekárně 
 nám. Svobody 579 
 686 04 Kunovice 
 (ubytovací kapacita 20) 
 Tel.: 572 549 691 
 

• Penzion 
 Husitská 53 
 686 04 Kunovice 
 (ubytovací kapacita 18) 
 Tel.: 608 729 510 
 

• Ubytovna FK 
 Pánská 9 
 686 04 Kunovice 
 (ubytovací kapacita 20) 
 Tel.: 608 729 509 



  
 

• Ubytovna Fialka 
 Pánská 1320 
 686 04 Kunovice 
 (ubytovací kapacita 39) 
 Tel.: 572 549 320 
 

• Ubytovna Utah 
 Na Rynku 887 
 686 04 Kunovice 
 (ubytovací kapacita 160) 
 Tel.: 608 729 509 
 

• Ubytovna 42 
 Na Rynku 42 
 686 04 Kunovice 
 (ubytovací kapacita 42) 
 Tel.: 608 729 509 
 

• Ubytovna 1010 
 V Pastouškách 1010 
 686 04 Kunovice 
 (ubytovací kapacita 20) 
 Tel.: 608 729 509 
 

• Autokemp Kunovice – Faun – Manta, s.r.o. 
 Na Zelničkách 1536 
 686 04 Kunovice 
 (ubytovací kapacita nezjištěno) 
 Tel.: 604 278 444 
 

• Ubytovaní v soukromí – Pochylý 
 Slunečná 1044 
 686 04 Kunovice 
 (ubytovací kapacita 4) 
 Tel.: 604 401 801 
 

• Ubytování v soukromí – Janíková  
 Lidická 1516  
 686 04  Kunovice 
 (ubytovací kapacita nezjištěna) 
 Tel.: 572 549 233 
 
Míkovice 
 

• Ubytování v soukromí – Dočekalovi  
 Podboří 282 
 Míkovice 
 686 04  Uherské Hradiště 
 (ubytovací kapacita 1) 
 Tel.: 602891070 



  
 

• Ubytování v soukromí – Obdržálkovi  
 Lesní 194 
 Míkovice 
 686 04  Uherské Hradiště 
 (ubytovací kapacita 1) 
 Tel.: 572 578 549 
 
Sady 
 

• Sady 77 
 686 01  Uherské Hradiště 
 (ubytovací kapacita 15) 
 Tel.: 605 712 604 
 
 

Cyklotrasy a cyklostezky 

 

 Obcemi mikroregionu prochází řada cyklotras (cyklostezek), které dále navazují 

na tématické cyklistické okruhy napříč územím regionu Slovácka.  

 

Cyklotrasy, cyklostezky: 

• Cyklotrasa č. 5049: Uherské Hradiště – Pitín (délka trasy 37,5 km) 

• Cyklotrasa č. 5052: Hradčovice – Velká Javořina (délka trasy 29,5 km) 

• Moravská cyklostezka č. 47 (součást dálkové cyklotrasy EuroVelo n. 9 vedoucí     

z Polska do Rakouska): Kunovice – Veselí nad Moravou 

• Cyklotrasa Kunovice 

 

Cyklistické okruhy (Uherské Hradiště, Staré Město, Bzenec): 

• Do přírodní parku Prakšická vrchovina (délka okruhu 23 km) 

• Po vinařské stezce (délka okruhu 51 km) 

• Uherskohradišťská vinná stezka (délka okruhu 45 km) 

• Po vinařských stezkách (délka okruhu 107,5 km) 

• Po Moravské vinné stezce (délka okruhu 75 km) 

• Vizovickými vrchy a Bílými Karpaty (délka okruhu 111 km) 

• Okolo Baťova kanálu (délka okruhu 120 km) 

 

 



  
 

Naučné stezky: 

• Naučná stezka Hradčovice – Drslavice (délka stezky 5 km) 

• Naučná stezka Kunovský les (délka stezky 4 km) 

 

Hipotrasy: 

 

• Malý jezdecký okruh Slovácka (délka trasy 17 km) 

 



  
 

Příloha č. 5 – Strategický plán rozvoje města Kunovice  

 

Akční plány: 

 

• Cyklostezka Kunovice – Luhačovice; Rozšiřování cyklostezek 

 Cílem akčního plánu je zvýšit jednak potenciál CR jak pro města, tak pro obce, 

jimiž trasa povede, jednak bezpečnost cyklodopravy mezi Kunovicemi, Luhačovicemi, 

CHKO Bílé Karpaty a Slovenskem. Současně je v plánu města – akční plán Rozšiřování 

cyklostezek (budování nových městských a oprava stávajících cyklostezek). 

 

• Centrum sportu pro všechny – ZŠ u Pálenice; Modernizace a výstavby 

sportovišť 

 K současnému hřišti bude vybudován areál pro lehkoatletické sporty a míčové 

hry. Na tento akční plán bude navazovat plán Modernizace a výstavby sportovišť (stavba 

softbalového hřiště, tenisového areálu, dobudování lesoparku v Kunovském lese 

s vytvořením sportovní zóny pro hod diskem a oštěpem). 

 

• Modernizace letního koupaliště 

 Akční plán má za cíl zvýšení atraktivity koupaliště rozšířením nabídky 

doprovodných, zejména sportovních aktivit.  

 

• Výstavba adrenalinového parku 

 Bude sestávat ze skateparku, horolezecké stěny, motorbikové dráhy a lanového 
centra 
 

• Rekonstrukce kulturních center 

 Cílem akčního plánu je zajištění rekonstrukce kulturních center Slovácká búda, 

Slovácký sklípek, kulturní zařízení Pálenice pro plné zajištění jejich funkce, případně i 

rozšíření funkčnosti a využitelnosti. V rámci přeshraniční spolupráce s partnerským 

městem Stará Turá město Kunovice usiluje o rekonstrukci Slovácké búdy a Slováckého 

sklípku. 

 

 

 



  
 

• Zřízení stálé expozice historie města; Komunitní centrum Kunovice 

 Oba akční plány – Zřízení stále expozice i Komunitní centrum – budou 

realizovány v prostorách Panského dvora. Lokalizace Pánského dvora, jeho prostory budou 

využity pro vytvoření nového městského centra, které nabídne zázemí pro začínající 

podnikatele, ale i prostory pro podporu kulturně-společenských aktivit. Interiéry 

nemovitosti budou sloužit také pro podporu komunitní činnosti. Do prostor objektu bude 

také umístěna městská knihovna a klubové prostory pro rodiče na mateřské a rodičovské 

dovolené), děti a seniory.  

 

• Revitalizace veřejného prostranství; Zřízení podnikatelského inkubátoru; 

Výstavba polyfunkčního domu 

 Akční plány budou realizovány rovněž v areálu Panského dvora. Revitalizace 

veřejného prostranství (vnitřní atrium s parkem, zeleň, nový vodní prvek, mobiliář včetně 

nových inženýrských sítí, venkovní parkovací stání a komunikace).  

 Zřízení podnikatelského inkubátoru (podnikatelský inkubátor bude provozován 

samostatnou společností; bude pronajímat kancelářské prostory, laboratoře, skladovací 

prostory, přednáškový sál a reprezentační prostory pro začínající podnikatele). 

 Výstavba polyfunkčního domu (výstavba polyfunkčního domu bude zahrnovat 

výstavby malometrážních bytů, ubytování pro studenty a svobodné páry, prostor pro 

obchody, služby atd.) 

 

• Partnerská města 

Jedná se o spolupráci s dvěma zahraničními městy. Předmětem spolupráce 

s městem Stará Turá je především společné posilování patriotismu prostřednictvím 

podpory udržování a rozvoje tradic a folklóru. Spolupráce s jihokorejským městem 

Pocheon je postavena na oboustranném posilování vazeb v oblasti kultury a 

volnočasových aktivit. Kromě toho je cílem plánu navázat na spolupráci i s dalšími městy 

v Evropě v oblasti kulturních aktivit a folklóru. 

 

• Regionální spolupráce 

 Cílem Akčního plánu je další rozvoj regionální spolupráce a posílení vazeb 

s obcemi a městy v regionu, a to v několika rovinách: 



  
 

(pořádání společných kulturních, folklorních a sportovních akcí; realizace společných 

projektů v oblasti cestovního ruchu – zejména zaměřených na marketing a propagaci CR; 

výměna zkušeností mezi obcemi a městy v rámci regionu a mikroregionu; výstavba nové 

rozhledny v lokalitě Hluboček). 

 

• Udržování tradičních kulturních akcí 

 Folklór a živé lidové tradice v podobě fašanku, Jízdy králů a hodů s právem, které 

jsou každoročním hlavním prvkem kulturní nabídky města. Hlavním bodem celoročního 

programu je Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. 

 

• Vytvoření produktů cestovního ruchu pro specifické skupiny 

 Cílem je vytvoření takových produktů cestovního ruchu, které by přitáhly do 

města a regionu specifické skupiny turistů. Jako příklad je možno uvést soustředění se na 

zážitkovou turistiku, turisty - zájemce o historii, letectví apod. 

 

• Rozvoj Leteckého muzea Kunovice; Využití letiště Kunovice pro civilní 

veřejnou leteckou dopravu 

Rozvoj bude představovat zejména lepší prezentaci exponátů, aktivní marketing a 

propagace muzea prostřednictvím regionu Slovácka v rámci celého areálu letiště, dále 

zajištění finančních prostředků především prostřednictvím dotací na opravy a údržbu 

exponátů. 

 Co se týká využití letiště pro leteckou dopravu, cílem je zajistit využití letiště 

Kunovice pro civilní veřejnou leteckou dopravu (nákladní i osobní). Předpokladem je 

ovšem vznik subjektu (souměstí Uherské Hradiště – Kunovice – Staré Město včetně kraje 

a vlastníka) pro vyjednání podmínek investic do infrastruktury a provozu letiště. 

 

• Vybudování Air parku 

Vybudování Air parku má přinést rozvoj nabídky atraktivit v CR; bude centrem 

atraktivního centra zážitkové turistiky (výcvik parašutismu, tandemové seskoky, 

vyhlídkové lety). Alternativní součástí projektu má být i vybudování expozice Jana 

Hrubého – jednoho z atentátníků na říšského protektora Heydricha. 

 

 



  
 

• Realizace projektu „Slovácká mašinka“ 

 Projekt bude spočívat ve využití železniční vlečky, která spojuje železniční 

zastávku Kunovice s firmou Aircraft Industries, a.s. (Let Kunovice) k provozování 

rekreačního vláčku. Slovácká mašinka tak bude propojovat dvě významné atraktivity 

cestovního ruchu - Baťův kanál a Letecké muzeum (bude obnovena nevyužívaná trasa).  

 
• Centrum cestovního ruchu Moravsko-Slovenského pomezí 

 Centrum bude plnit roli koordinátora CR, incomingové cestovní kanceláře a 

společného propagátora s ostatními subjekty CR pro vytvoření komplexní nabídky 

atraktivit CR v daném regionu (Moravsko-Slovenské pomezí). 

 

• Rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit cestovního ruchu 

 Stávající kapacity nestačí většině zájemců o ubytovací a stravovací služby, kteří 

proto odchází do Uherského Hradiště. Ubytovací zařízení jsou plně využita v době větších 

kulturních akcí ve městě a v okolí (Kunovské léto, Jízda králů atd.), proto se  plán zaměří 

nejen na rozšiřování kapacit – počtu lůžek nebo míst ve stravovacích zařízeních, ale i 

zvyšování standardů a kvality. 

  

• Wellness studio 

 Má za cíl rozšířit nabídku doplňkových služeb (poradenství v oblasti výživy; péče 

o tělo, pleť a vlasy; kosmetika a masáže; solná jeskyně) pro cestovní ruch a bude sloužit i 

pro potřeby občanů města. 

 

Další akční plány (v bodech): 

• Podpora spolupráce se zájmovými spolky a kluby 

• Vybudování vodního prvku v centru města 

• Obnova a zatraktivnění relaxačních zón ve městě 

• Tvorba propagačních materiálů 

• Vytvoření marketingové studie kultury a CR5121 

 

                                                 
51 AQE advisors, a. s.. Strategický plán rozvoje města Kunovice 2009 – 2016 : Akční plány. [s.l.] : [s.n.], 
2008-2009. 152 s. 



  
 

Příloha č. 6 – Dotazník pro obyvatele Mikroregionu Dolní Poolšaví 

 

Dobrý den, jsem studentem Vysoké školy báňské, fakulty Ekonomické se zaměřením 
na cestovní ruch v Uherském Hradišti.  
Provádím průzkum spokojenosti a názorů obyvatel obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví, 
jehož je právě Vaše obec (město) součástí. Dotazník je anonymní a bude sloužit výhradně 
ke studijním účelům. 
 
1) Z které obce (města) pocházíte?   (městské části Uherského Hradiště): 

□ Drslavice □ Podolí □ Míkovice 
□ Hradčovice  □ Popovice □ Sady 
□ Kunovice  □ Veletiny □ Vésky 

 
2) Víte, co je Mikroregion Dolní Poolšaví?  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
3) Účastníte se některých kulturních, folklorních či společenských akcí ve Vaší obci? 
 

□ Ano 
       
Kterých?................................................................................................................................... 

 
□ Ne 
 

 
4) Účastníte se některých kulturních, folklorních či společenských akcí v ostatních obcích 
(městě) Mikroregionu Dolního Poolšaví? 
 

□ Ano 
Kterých 
akcí?................................................................................................................................... 
 
Kde (v kterých 
obcích)?.............................................................................................................................. 
 
□ Ne 

 
 
5) Myslíte si, že jsou tyto tradice ve Vaší obci (městě) patřičně zachovávány (ze strany 
obce, mládeže apod.)? 
 
………………………………………………………………………………………………..
…………………….…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



  
 

6) S kým se účastníte společensko-kulturních akcí doma či v okolních obcích? 
 

□ Samostatně   □ se známými 
□ S partnerem(kou)   □ s někým jiným 
□ S rodinou   …………………….. 

 
7) Z jakých informačních zdrojů se dozvídáte o společensko-kulturních událostech 
konaných ve Vaší obci či dalších obcí Mikroregionu Dolního Poolšaví?  

 
□ Letáky   □ Denní tisk 
□ Hlášení místního rozhlasu   □ Internet 
□ Od přátel    □ Účast je pro mě      
      samozřejmostí 

 
8) Jaké dle Vás významné události, památky a jiné atraktivity Vaší obce či obcí 
mikroregionu byste doporučili turistům k navštívení? 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
9) Uvítali byste něco nového ve Vaší obci – nebo co je dle Vás naopak nedostatkem? 
 
………………………………………………………………………………………………..
…………………..…………………………………………………………………………… 
 
10) (můžete zatrhnout i více odpovědí) 
Zaznamenali jste od roku 2005, kdy se Vaše obec stala členem Mikroregionu Dolního 
Poolšaví, jakkoli rozvoj cestovní ruchu? V podobě: 
 

□ Budování cyklostezek, naučných stezek 
□ Vznik restaurací, pohostinství (stravovacích zařízení) 
□ Vznik ubytovacích zařízení 
□ Výstavba dopravní infrastruktury 
□ Více pořádaných kulturních společenských akcí 
□ Něco dalšího  
(Váš názor):……………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
11) Považujete do budoucna členství v Mikroregionu Dolní Poolšaví za důležité z hlediska 
rozvoje nejenom cestovního ruchu? 
 

□ Ano 
  

Proč?......................................................................................................................................... 
 

□ Ne 
 
 
 
 



  
 

12) Za dostačující ve Vaší obci považujete (hodnocení jako ve škole – zakroužkujte): 

- počet a stav stravovacích a ubytovacích zařízení  1 2 3 4 5 

- počet a stav míst pro sportovní vyžití  1 2 3 4 5 

- počet a stav památek, turistických atraktivit 1 2 3 4 5 

- služby a jejich kvalita pro využití volného času 1 2 3 4 5 

- množství a kvalita, společenských,sportovních,  1 2 3 4 5  

  folklorních akcí 

- propagace mikroregionu, obce   1 2 3 4 5 
 
13) Pohlaví 

□ muž 
□ žena 

 
14) Jaké je Vaše vzdělání? 

□ základní     
□ střední odborné 
□ střední s maturitou 
□ vyšší odborné    
□ vysokoškolské 

 
15) Věk 

□ 18 – 24  
□ 25 – 34  
□ 35 – 44  
□ 45 – 54  
□ 55 – 64   
□ 65 a více 
 
 

Děkuji za Vaši ochotu a čas při vyplňování mého dotazníku!!  

 

 


