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ÚVOD 
 

Cestovní ruch se stal v poslední době celosvětovým fenoménem a patří mezi tři 

největší odvětví průmyslu. Významně se podílí na růstu zaměstnanosti, na rozvoji 

dopravních, ubytovacích, stravovacích a dalších sluţeb. Cestovní ruch je důleţitý faktor 

pro vývoj regionů i celé České republiky a povaţuji ho za významný stimul 

ekonomického rozvoje. 

V posledních letech stále více lidí dává přednost aktivně strávené dovolené. 

Hlavním důvodem můţe být současný trend zdravého ţivotního stylu nebo spojení 

rekreačního sportu s poznáním cizí krajiny. 

Bakalářskou práci na téma Analýza rozvoje aktivních forem cestovního ruchu na 

Uherskohradišťsku jsem si vybrala hlavně z důvodu vlastního zájmu o aktivní způsob 

cestování a trávení volného času. 

Uherskohradišťsko jsem si zvolila proto, ţe jsem v Uherském Hradišti proţila tři 

roky a velmi mě toto město a jeho okolí zaujalo a nadchlo.   

Cestovní ruch na Uherskohradišťsku je zaloţen především na bohatém kulturním 

dědictví. Návštěvník má moţnost poznat tradiční řemesla, výrobky a lidové zvyky. 

Také vinařská turistika má velký vliv na rozmach cestovního ruchu v této oblasti. 

Největším lákadlem se v poslední době stala historická vodní cesta Baťův kanál, 

která je spolu s cykloturistikou nejdůleţitějším faktorem rozvoje cestovního ruchu. 

V letošním roce se město můţe pochlubit nově vystavěným aquaparkem, který do města 

přiláká další návštěvníky. 

Na závěr práce jsem se pokusila o vytvoření ekonomického balíčku, který 

obsahuje cyklistický prázdninový pobyt na Uherskohradišťsku. 

 

Cílem mé práce bylo analyzovat aktivní formy cestovního ruchu na 

Uherskohradišťsku, které se v poslední době staly velmi vyhledávanými. 

Uherskohradišťsko je schopno zájemcům o aktivně strávený pobyt nabídnout veškeré 

sluţby a atraktivity. 
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METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

 

Bakalářská práce na téma Analýza aktivních forem cestovního ruchu je 

rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou.  

V teoretické části se zabývám definicemi a obecnými informacemi o cestovním 

ruchu a sportovních a rekreačních aktivitách. 

V praktické části analyzuji moţnosti aktivních forem cestovního ruchu na 

Uherskohradišťsku. 

První kapitola charakterizuje cestovní ruch a jeho druhy a formy.  

V druhé kapitole věnuji pozornost pojmům jako aktivní cestovní ruchu a 

dobrodruţný cestovní ruch. Dále se zabývám se kaţdou aktivní formou CR jako 

například pěší turistikou, cykloturistikou, vodním cestovním ruchem, horolezectvím, 

vysokohorskou turistikou, zimními sporty, jezdectvím, adrenalinovými sporty, 

leteckými a dalšími sporty. 

Třetí kapitola vymezuje řešené území a zabývá se působností obce. 

V další kapitole se zabývám cestovním ruchem v dané oblasti a analyzuji 

stávající stav aktivních forem cestovního ruchu na Uherskohradišťsku. U pěší turistiky 

uvádím moţnosti turistických okruhů na Uherskohradišťsku. Dále zde řeším 

cyklostezky, cyklotrasy a vinařské stezky, Baťův kanál, moţnosti koupání, rybaření, 

jezdectví, zimní a letecké sporty, horolezectví a lázeňství. 

Předposlední kapitola zahrnuje rozvoj aktivních forem CR na 

Uherskohradišťsku. Zaměřuji se na aquapark v Uherském Hradišti, Baťův kanál, páteřní 

cyklostezku a na park Rochus. 

Šestá kapitola nabízí ekonomický návrh balíčku pro aktivní rodiny s dětmi. 
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1. VYMEZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU 
 

1.1 Cestovní ruch 

 

Cestovní ruch je významný společensko – ekonomický fenomén. Kaţdoročně 

představuje největší pohyb lidské populace za rekreací a poznáváním. Je součástí 

spotřeby a způsobu ţivota obyvatel. Vedle obchodu s ropou a automobilovým 

průmyslem patří ve světovém ţebříčku ke třem největším exportním odvětvím. [2] 

Cestovní ruch je v současnosti objektem zájmu několika vědních disciplín, např. 

ekonomie, geografie, sociologie, psychologie, pedagogiky, případně dalších. Zkoumání 

cestovního ruchu z pohledu pouze jedné disciplíny je nedostatečné. Uplatňuje se 

interdisciplinární přístup. Při výzkumu cestovního ruchu se vyčlenila ekonomika 

cestovního ruchu, geografie cestovního ruchu, sociologie cestovního ruchu, psychologie 

cestovního ruchu a další speciální disciplíny. Kaţdá disciplína zkoumá cestovní ruch ze 

svého pohledu. Předmětem ekonomie cestovního ruchu je zkoumání ekonomických 

aspektů cestovního ruchu. Geografie cestovního ruchu se zabývá teritoriálními aspekty. 

Sociologie cestovního ruchu zkoumá společnost s důrazem na sociální chování, konání 

a sociální interakci sociálních skupin jako návštěvníků cestovního ruchu. Psychologie 

cestovního ruchu se zabývá studiem psychiky návštěvníků v cestovním ruchu. Klade 

důraz na motivaci účastníků cestovního ruchu a na spokojenost s dovolenou. [2] 
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1.2 Definice cestovního ruchu 

 

Přesně vymezit pojem cestovní ruch je velmi obtíţné. V minulých letech bylo 

učiněno mnoho pokusů o jednoznačnou definici, proto se v odborné literatuře vyskytují 

různá vysvětlení. [3] 

Pro jasnější představu o pojmu cestovní ruch uvádím dvě definice. 

 

1.2.1 Definice Světové organizace cestovního ruchu (WTO) 

 

WTO organizovala v roce 1991 v kanadském městě Ottawa mezinárodní 

konferenci o statistice cestovního ruchu. Cílem konference bylo sjednotit názory na 

definování předmětu cestovního ruchu.  

Její účastníci přijali návrh, ţe cestovním ruchem se rozumí činnost osoby 

cestující na přechodnou dobu do místa leţící mimo její běţné prostředí (místo bydliště), 

a to na dobu kratší neţ je stanovená, přičemţ hlavní účel cesty je jiný neţ výkon 

výdělečné činnosti v navštíveném místě. [2] 

Stanovenou dobou je v mezinárodním cestovním ruchu jeden rok, v domácím 

cestovním ruchu šest měsíců. Výdělečná činnost není v navštíveném místě zaloţená na 

trvalém nebo přechodném pracovním poměru. Definice nevylučuje sluţební, obchodní a 

podobné cesty s pracovní motivací. Definice WTO vylučuje z cestovního ruchu 

cestování v rámci místa trvalého bydliště, pravidelné cesty do zahraničí, dočasné 

přestěhování se za prací a dlouhodobou migraci. [2] 

 

1.2.2 Definice podle Výkladového slovníku cestovního ruchu 

 

Cestovní ruch je komplexní společenský jev jako souhrn aktivit účastníků 

cestovního ruchu, souhrn procesů budování a provozování zařízení se sluţbami pro 

účastníky cestovního ruchu včetně souhrnu aktivit osob, které tyto sluţby nabízejí a 

zajišťují, aktivit spojených s vyuţíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní 

ruch, souhrn politických a veřejně – správních aktivit a reakce místní komunity a 

ekosystémů na uvedené aktivity. [1] 
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1.3 Typologie cestovního ruchu 

 

Specifikovat cestovní ruch jen ve všeobecné rovině by bylo nedostačující. 

Hlavním důvodem je, ţe se v kaţdodenní praxi projevuje v různých druzích a formách, 

které se neustále vyvíjejí a obohacují v závislosti na poptávce účastníků cestovního 

ruchu a technicko - technologických moţnostech nabídky. [2] 

 

1.3.1 Druhy cestovního ruchu 

O druzích cestovního ruchu hovoříme tehdy, kdyţ za základ posuzování 

cestovního ruchu vezmeme motivaci účastníků, tj. účel, pro který cestují a pobývají 

přechodně na cizím místě. [2] 

 Rekreační cestovní ruch je druh cestovního ruchu, pro který je charakteristický 

pasivní, ale i aktivní odpočinek. Účastníci pobývají v příznivém přírodním prostředí a 

obnovují své duševní i fyzické síly různými rekreačními aktivitami. 

 Sportovní cestovní ruch charakterizuje pobyt s aktivním vykonáváním různých 

sportovních činností, které vyţadují určitou fyzickou kondici. 

 Zdravotní cestovní ruch zprostředkovává různé sportovně – rekreační, 

rekondiční, relaxační a další aktivity a programy v lázeňských, hotelových a rekreačních 

zařízeních. 

 Obchodní cestovní ruch je souhrn aktivit spojených s profesí, které se 

uskutečňují mimo místo trvalé bydliště. 

 Kongresový cestovní ruch zahrnuje nejčastěji organizování kongresů, 

konferencí, sympozií, seminářů, výstav a veletrhů, ale i sluţební cesty a stimulační 

cestovní ruch. 

 Stimulační cestovní ruch označuje cestování s cílem povzbuzovat zaměstnance 

k vyšší motivaci pracovního výkonu. Slouţí na posílení sociálních a pracovních vztahů. 

 Lázeňský cestovní ruch představuje zdravotně – preventivní a léčebné činnosti 

pod odborným zdravotnickým dohledem ve volném čase. 

 Dobrodruţný cestovní ruch uspokojuje poptávající dobrodruţnými záţitky 

s určitou mírou kontrolovaného rizika, např. noční putování, zdolávání vysoko 

poloţených míst atd. 

 Myslivecký a rybářský cestovní ruch motivuje účastníky moţností lovu. 

 Náboţenský cestovní ruch je spojený s tradicemi světových náboţenství.
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1.3.2 Formy cestovního ruchu 

 

O formách cestovního ruchu mluvíme, kdyţ jako základ posuzování cestovního 

ruchu vezmeme různé příčiny, které ho ovlivňují a důsledky, které přináší. [2]

1. Z geografického hlediska  

 domácí, zahraniční, mezinárodní, vnitřní, národní, regionální cestovní ruch  

2. Podle počtu účastníků 

 individuální, skupinový, masový, ekologický cestovní ruch 

3. Podle způsobu organizování

 individuální cesty, organizovaný zájezd nebo pobyt, klubový cestovní ruch

4. Podle věku účastníků 

 cestovní ruch dětí, mládeţnický cestovní ruch, rodinný a seniorský cestovní ruch  

5. Podle délky účasti 

 výletní, krátkodobý, víkendový a dlouhodobý cestovní ruch 

6. Podle převaţujícího místa pobytu 

 městský, příměstský, venkovský, horský, vysokohorský, přímořský cestovní 

ruch, agroturistika 

7. Podle ročního období 

 sezónní (zimní, letní), mimosezónní, celoroční cestovní ruch 

8. Podle pouţitého dopravního prostředku 

 motorizovaný, ţelezniční, letecký, lodní cestovní ruch 

9. Z hlediska dynamiky 

 pobytový (statický), putovní (dynamický) cestovní ruch 

10. Ze sociologického hlediska 

 návštěvy příbuzných a známých, komerční, etnický cestovní ruch  
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2. AKTIVNÍ FORMY CESTOVNÍHO RUCHU 

 

Na úvod této kapitoly jsou vysvětleny dva pojmy, které spadají do problematiky 

aktivních forem CR. Definice aktivní dovolené a dobrodruţného cestovního ruchu. 

Aktivní dovolená je obecný termín pro dovolenou, jejímţ obsahem jsou sportovní 

aktivity a realizace různých dalších aktivit, které vedou k aktivní rekreaci účastníků. [1] 

Dobrodružný cestovní ruch (téţ adrenalinová dovolená, dobrodruţná dovolená) 

je forma cestovního ruchu, jejímţ hlavním rysem je neočekávanost, neexistence pevně 

daného programu, případně i určitá míra kontrolovaného rizika. Typickými aktivitami 

jsou horolezectví, vysokohorská turistika, safari v Africe, zájezdy a pobyty s prvky 

extrémních a adrenalinových sportů – skoky volným pádem ze skal s padákem, bungee 

– jumping, rafting, sjíţdění divokých řek, extrémní lyţování, paragliding a 

snowboarding na extrémních svazích a jiné. [1] 

 

 

2.1 Pěší turistika 

 

Pěší turistika je forma cestovního ruchu, jejíţ účastníci jsou motivování aktivním 

pohybem v přírodě a bezprostředním kontaktem s přírodou. Realizací je nejčastěji chůze 

v přírodě jako hlavní náplň turistické aktivity, která můţe být doplněna dopravou mezi 

jednotlivými výchozími místy nebo atraktivitami cestovního ruchu. [1] 

Pěší turistika je jedna z nejbezpečnějších pohybových aktivit. Má pozitivní vliv 

na fyzickou i duševní stránku člověka. Pěší turistika dnes znamená chůzi v přírodě pro 

potěšení, rozptýlení a zábavu. Kompenzuje nadměrné psychické zatíţení, stres, 

jednostranný ţivot ve městech a pracovní zatíţení v průběhu roku.   

Pod pěší turistikou si obecně můţeme představit rozmanitý pohyb v přírodě, 

velkou řadu aktivit a co sem dále zařadit je záleţitost názorová, protoţe zde neplatí 

striktně uznávaná a respektovaná pravidla jako v soutěţních sportech. Patří sem 

relativně všichni, kdo chodí do přírody po svých. Pěší turistika má velkou výhodu ve 

své rozmanitosti a vhodnosti pro všechny věkové skupiny a zájmové zaměření. Kaţdý si 

můţe zvolit náročnost, formu a zaměření obsahu podle svých vlastních moţností a 

zájmů. [4] 
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2.2 Cyklistika, cykloturistika 

 

Cykloturistiku chápeme jako pohyb v přírodě se stanoveným cílem, při němţ se 

k cestování pouţívá jízdní kolo. Díky vědecko - technickému a ekonomickému pokroku 

můţeme kolo pouţívat nejen na komunikacích, ale i v terénu. Jízda na kole nenarušuje 

ţivotní prostředí, má pozitivní vliv na zdraví člověka a umoţňuje intenzivní vnímání 

okolí. [4] 

Cykloturistika se v poslední době stala jednou z nejvyhledávanějších sportovních 

aktivit. Na kole jezdí v České republice stále více lidí a můţe si na něm vyrazit téměř 

kaţdý, coţ se o jiných sportech říci nedá. Samozřejmě na to má vliv i zvyšující se 

kvalita a dostupnost jízdních kol a kvalita sluţeb pro cykloturistiku. Budovány jsou 

cyklostezky, cykloturistické trasy, místní cyklotrasy, dálkové cyklotrasy a naučné 

stezky pro cykloturisty. [5] 

V současné době je kolo nejenom vynikajícím dopravním prostředkem, 

sportovní disciplínou, ale také zdrojem zábavy a prostředkem rekreačního sportování. 

Kaţdý rok se po celé republice pořádá řada cykloakcí a cyklomaratónů pro širokou 

veřejnost. 

Rekreační oblasti se snaţí vyjít všem cyklistům vyjít vstříc, a tak vznikají 

půjčovny kol, cyklobusy apod. [6] 

 

2.2.1 Význam cykloturistiky 

 

1. Jízda na kole je zdraví prospěšná činnost. Fyzicky i psychicky. Cyklista si zpevňuje 

svalstvo, přispívá k lepšímu krevnímu oběhu, posiluje dýchací soustavu. Zároveň 

přináší regeneraci duševních sil a pomáhá člověku přijít na příjemnější myšlenky. [5] 

 

2. Cyklistika umoţňuje člověku poznat nová místa a kraje. Cyklista jedoucí krajinou 

vnímá vše okolo intenzivněji, neţ kdyby jel v autě, a stihne toho víc neţ při pěší 

turistice. S kolem lze jet po silnici, po lesní i polní cestě. Cyklista nepotřebuje 

parkoviště, ani peníze na benzín. S horským kolem se lze dostat téměř všude.[5] 

 

3. Kolo napomáhá udrţovat sociální vztahy, ale poskytuje i samotu. Jízda ve dvou, 

s rodinou i s přáteli můţe být stmelujícím záţitkem. Sólo jízda zase umoţňuje být jen 

sám se sebou a odpočinout si od rušného světa okolo. [5] 
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Cykloturistika se tak stává významným odvětvím cestovního ruchu a nezůstává 

ani stranou zájmu nejvyšších míst. Například v podobě meziresortního projektu Národní 

strategie cyklistické dopravy. O podporu tuzemské cykloturistiky se snaţí i vládní 

agentura pro podporu cestovního ruchu Czechtourism, která vytvořila projekty Krásná 

země a Kudy z nudy. Významný podíl na rozvoji cykloturistiky má také Nadace 

partnerství, podporující vznik Zelených stezek Greenways a projekt certifikace sluţeb 

pro cykloturisty Cyklisté vítáni. Rovněţ České dráhy i soukromí provozovatelé 

ţelezniční dopravy si uvědomili, jaký potenciál se skrývá v cestujících s koly, a proto 

poskytují výhodné podmínky pro jejich přepravu. V cyklisticky frekventovaných 

oblastech jezdí dokonce cyklobusy, o které je stále větší zájem. A konečně také 

podnikatelé v cestovním ruchu si začali uvědomovat, ţe cykloturisté jsou lákavou 

klientelou. Cykloturistika je zkrátka fenomén doby.[5] 

 

2.2.2 Greenways a Cyklisté vítáni 

 

Greenways   

1. obecně: venkovské stezky, které mají přírodní povrch. Nejčastěji jde o cesty 

místního významu, jindy o dálkové trasy (někdy i historického původu – obchodní 

stezky, stezky kočovníků);  

2. Program Zelené stezky (přesněji program zelené stezky – Greenways) je 

projekt dálkových tras a pěších tras podporovaný ČCCR a Nadací partnerství a určený 

pro domácí i zahraniční návštěvníky, jiţní Moravy a jiţní Čechy;  

3. Definice European Greenways Association: komunikace určené pro 

bezmotorovou dopravu, zejména pro pěší, cyklisty, koně, vozíčkáře, kolečkové bruslaře. 

Tyto cesty vyuţívají částečně nebo úplně nevyuţívané dopravní linie – opuštěné 

ţeleznice, obsluţné cesty podél kanálů a řek, lesní cesty, málo frekventované tiché 

silnice, poutní cesty a podobně. Tyto cesty jsou často základem pro další rozvoj území. 

[1] 
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Cyklisté vítáni 

V roce 2006 spustila brněnská Nadace Partnerství celonárodní certifikační 

systém Cyklisté vítáni. Cílem projektu je zlepšování kvality sluţeb cestovního ruchu 

pro cyklisty a cykloturisty. Prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích 

sluţeb, kempů a turistických cílů pro cyklisty. Bylo certifikováno 546 ubytovacích 

zařízení (hotely, penziony, chaty), 363 stravovacích zařízení (restaurace, hospody, 

vinárny), 49 kempů (kempy, chatové osady) a 53 turistických cílů (hrady, zámky, 

koupaliště, informační centra). 

Zařízení, kterým je udělena certifikace, jsou označena zelenobílou známkou 

s usmívajícím se kolem. Certifikace obsahuje standardy srovnatelné se systémy jiných 

evropských zemí. Kaţdé zařízení, které chce získat značku Cyklisté vítáni, musí 

splňovat určité podmínky. [10], [11] 

 

 

 

Obr. 2.1 Cyklisté vítáni - logo [11] 

 

 

KRITÉRIA PRO UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ (hotely, penziony, priváty a chaty) 

Základní poţadavky, povinné:  

1. Ubytování na jednu noc  

2. Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků  

3. Moţnost vyprání a usušení oblečení a výstroje  

4. Uzamykatelná místnost nebo boxy pro bezplatné uschování jízdních kol  

5. Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol  

6. Moţnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola  

7. Lékárnička  

8. Informační tabule Cyklisté vítáni  

 

 

http://www.cyklistevitani.cz/cyklistevitani/cykliste-vitani-podminky.php3
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2.3 Vodní cestovní ruch 

 

2.3.1 Vodní cestovní ruch je druh cestovního ruchu vyuţívající vodní plochy, 

vodní toky, moře a oceány pro různé aktivity – plavání, potápění, vodní lyţování, 

rafting, jachting, windsurfing, rekreační lov ryb, okruţní plavby. [1] 

2.3.2 Vodní turistika je volnočasová aktivita, u níţ se prolíná putování na lodi 

(poháněné pádly) po vodě s pobytem a tábořením v přírodě.  

Na účastníky klade poměrně vysoké nároky z pohledu odborně - technických 

znalostí, vědomostí a zvládnutí vodáckých dovedností. Mezi rozhodující znalosti patří 

základy hydrologie, hydrodynamiky a biomechaniky. Zvládnutí techniky ovládání lodi 

na různě náročném vodním terénu, společně s plaváním a záchranou v proudící, aţ 

divoké vodě jsou základní nezbytné vodácké dovednosti. Současně rozvíjí fyzické 

schopnosti, obecnou vytrvalost a fyzickou a psychickou odolnost. 

Česká republika patří k zemím s nejširší vodáckou základnou. [4] 

2.3.3 Rafting je sjíţdění divoké vody (zejména) na velkých (nejčastěji 

gumových) člunech – raftech – pro obvykle 6 – 8 osob, individuálně nebo se zkušenými 

průvodci místními nebo v rámci organizovaných zájezdů. Rafty umoţňují sjetí řek 

s vyšším stupněm obtíţnosti. [1] 

2.3.4 Vodní lyţování je pohyb na vodě na vodních lyţích za motorovým člunem 

při rychlosti 40 km h
-1

. Vzhledem k moţným kolizím s jinými formami rekreace na 

vodě a negativnímu vlivu na ekosystémy jsou často uplatňována přísná pravidla pro 

jeho provozování. [1] 

2.3.5 Windsurfing je vodní sport a rekreační aktivita, pohyb na sladké nebo 

slané vodě s pomocí speciálního prkna s plachtou. Windsurfing se provozuje na všech 

rozsáhlých vodních plochách. [1] 

2.3.6 Okruţní plavba je plavba různé délky z místa na místo mimo pravidelný 

jízdní řád, s různorodou zábavou na lodi pro volný čas, podle předem stanoveného 

programu a obvykle s přistáním v několika přístavech. Můţe být organizována na 

mořích a oceánech, na jezerech, kanálech, řekách. [1] 
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2.4 Horolezectví a vysokohorská turistika 

 

2.4.1 Horolezectví 

Horolezectví se v dnešním uspěchaném světě stalo ze sportu určeného pouze 

několika málo jedincům, sportem pro širokou veřejnost. Je to dáno především oblibou 

všech tzv. outdoorových sportů. [4] 

Tradičně pojaté horolezectví rozlišujeme na skalní a ledové horolezectví. 

Tradiční lezení se provozuje jak v pískovcových, tak nepískovcových skalních 

oblastech, zejména však v horách.  

 

2.4.2 Vysokohorská turistika 

Jedná se o disciplínu na rozhraní turistiky a horolezectví. Náročnost výstupů je 

větší neţ u běţné turistiky, často je nezbytný určitý horolezecký materiál. Současně ale 

výstupy nevyţadují uţití klasických metod jištění ani střídavého postupu horolezeckého 

druţstva uţívané v lezeckém terénu. [4] 

 

 

2.5 Zimní sporty 

 

2.5.1 Lyţování 

Sjezdové lyţování patří jiţ mnoho let k nejrozšířenějším zimním sportům. Česká 

republika se řadí mezi nejvyspělejší země, přestoţe nemáme vysoké hory a lyţařská 

sezóna většinou trvá maximálně čtvrt roku. Počet sportovně – rekreačních lyţařů a 

kvalita jejich lyţařských dovedností je v naší zemi obdivuhodný. Češi, jako sportovní 

lyţaři, mají ve světě dobrou pověst. [7] 

 

Další zimní sporty jsou například běh na lyţích, snowboarding, bruslení, pěší zimní 

turistika a další. 
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2.6 Jezdectví  

 

Česká republika patří k zemím s dlouholetou tradicí chovu koní, jezdectví a 

dostihů. Můţe nabídnout stovky jezdeckých závodů a dostihů i mnoho míst 

zabývajících se turistikou na koních. Desítky či spíše stovky jezdeckých stájí a 

turistických jízdáren poskytují vyjíţďky do přírody, občerstvení a moţnost ubytování v 

areálech. [12] 

Rekreační jezdectví získává v České republice i v zahraničí stále větší oblibu. 

Stoupá počet lidí, kteří vyhledávají příleţitosti ke strávení volného času jízdou na koni. 

S tímto trendem je spojen i tlak na vytváření, zlepšení a rozšiřování rekreační 

infrastruktury v malých obcích, městech a jejich okolí. Rekreační jezdectví je v 

současnosti populární a rozvíjející se fenomén. Láká do regionů milovníky koní 

nejenom z České republiky a přispívá tak k rozvoji a zviditelnění venkova.  

 

 

2.7 Adrenalinové sporty 

 

2.7.1 Adrenalinový sport je sport s určitou mírou rizika a vlivu na vegetativní 

nervovou soustavu – např. bungee – jumping, zorb (spouštění se ze svahů ve zvlášť 

upravené nafukovací kouli) a jiné. [1] 

 

2.7.2 Bungee – jumping je skok z výšky na pruţném laně hlavou nebo nohama napřed, 

nad zemí nebo nad vodou. [1] 

 

2.7.3 Tandemový seskok  

K tandemovému seskoku není třeba ţádný výcvik ani lékařské prohlídky. 

Tandemový seskok můţe absolvovat kdokoli ve věku od 8 do 100 let a maximální váze 

130 kg. Tyto seskoky provádí zkušení tandempiloti, kteří mají minimálně 2000 seskoků 

a prošli náročnými kurzy. 

Po vyskočení z letadla následuje cca 50 vteřin volného pádu rychlostí cca 200 km/h. Ve 

výšce 1500 metrů otevře tandempilot padák a následuje přibliţně 6-8 minut letu.  
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2.8 Letecké sporty 

 

2.8.1 Balonové létání 

Létání v balónu je vyuţití balónů plněných plynem lehčím neţ vzduch. Pro 

sportovní nebo rekreační účely se pouţívají především balóny plněné teplým vzduchem, 

volně se vznášející nebo upoutané. [1] 

 

2.8.2 Paragliding  

Paragliding = vyuţití klouzavého nebo svahového padáku pro sportovní nebo 

rekreační účely. Můţe být kombinován klouzavý padák s vodními lyţemi. Paragliding 

můţe být jednou z aktivit adrenalinového cestovního ruchu. [1] 

 

2.8.3 Vyhlídkové lety 

Vyhlídkové lety neboli letecká turistika je létání malým sportovním letadlem pro 

jednoho aţ tři cestující. Jedná se o nejsnadnější způsob, jak se dostat do vzduchu. 

 

 

2.8.3.1 Průběh vyhlídkového letu 

Před usazením do letounu se kaţdý musí podrobit krátké předletové přípravě o 

technických stránkách vyhlídkového letu. V průběhu letu bude pilot informovat 

pasaţéry o všech moţných zajímavostech.  

Podmínky 

Vyhlídkové lety jsou určeny všem věkovým skupinám od 8 do 100 let.  

Počasí 

Vyhlídkové lety se provádějí celoročně. Za bouřek, silného větru či jiných špatných 

povětrnostních podmínek se vyhlídkové lety nekonají.  

Délka 

Minimální délka vyhlídkového letu je 30 minut a u vrtulníku 15 minut.  

Počet účastníků 

Dle typu letounu (1 - 3 osoby).  
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 2.9 Další sportovní aktivity 

 

Dalšími sportovními aktivitami, kterých lze vyuţít jsou například: 

 

 Aqua aerobic 

Aqua aerobic  je  aerobní cvičení ve vodě, která sahá cca do poloviny hrudníku.  

Vodní prostředí má příznivé účinky na páteř a pohybovou soustavu. Oproti ostatním 

formám aerobicu je to cvičení bez jakýchkoliv otřesů a tím nejúčinněji chrání nejen 

klouby, ale i kardiovaskulární systém. Je vhodný pro veškeré věkové i výkonnostní 

kategorie. 

 Aquabike  

Aquabike, neboli jízda na vodním kole, se provádí ve vodě. Aquabike není vhodný 

jen ke kondičnímu cvičení, ale pouţívá se i při rehabilitaci. Intenzita cvičení je díky 

odporu vody vyšší. Voda také tlumí otřesy, a to je příznivé pro klouby.  

 Badminton 

Badminton je raketový sport. Při hře dva protivníci (respektive dvě dvojice) odpalují 

přes síť pomocí raket opeřený míček a snaţí se donutit protivníka k chybě.  

 Bowling 

Bowling je sport a sportovní zábava, při níţ se poráţejí kuţelky těţkou koulí 

s dírami pro prsty. Jedná se o populární doplňkovou sluţbu ubytovacích i 

stravovacích zařízení. Bývá součástí sportovních, zábavních a rekreačních center. 

Obdobnou sportovní zábavou jsou kuţelky, od nichţ se bowling liší umístěním, 

počtem (deset) a velikostí kuţelek, větší a těţší koulí s otvory pro palec a dva prsty a 

povrchem dráhy (parkety, umělá hmota). [1] 

 Florbal 

Florbal je kolektivní halový sport. Hraje se s lehkým dutým plastovým míčkem a 

speciálními florbalovými holemi.  

 Golf  

Při golfu se hráč strefuje do jamek malým golfovým míčkem za pomocí holí 

různého typu. 

 Nohejbal 

Nohejbal je míčový kolektivní sport ideální pro všechny věkové kategorie. Hráči za 

pomocí těla, ovšem bez pouţití rukou, přehazují míč přes síť. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolektivn%C3%AD_sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
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 Paintball 

Paintball je sport či zábava, při které je cílem vyřadit protivníka zasaţením kuličkou 

s barvou vystřelenou z paintballové zbraně. 

 Pétanque 

Pétanque je společenská hra. Ke hře je potřeba sada kovových koulí. Hráči se snaţí 

umístit koule co nejblíţe k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko.  

Výraznou předností tohoto sportu je to, ţe ho můţe hrát prakticky kaţdý a prakticky 

kdekoliv. 

 Skákací boty   

Skákací boty nebo taky poweriser je speciální postroj na boty, který umoţní skákat 

do výšky neuvěřitelných dvou metrů. 

 Snowtubing 

Snowtubing je jízda na speciálním nafukovacím člunu ve sněhovém korytu. 

 Squash 

Squash je hra pro dva hráče. Je to fyzicky velmi náročný sport. Hraje se o čtyři 

stěny v uzavřené místnosti. Při hře se pouţívají speciální rakety a malým gumovým 

míčkem. Zadní stěna bývá většinou průhledná.  

 Tenis 

Ke hře je potřeba tenisová raketa s výpletem, míček z látkového potahu ţluté barvy 

a minimálně dva hráči. 

 Volejbal  

Volejbal je týmový míčový sport, při kterém se dvě druţstva na obdélníkovém hřišti 

rozpůleném sítí snaţí odehrát míč na soupeřovu polovinu tak, aby ho soupeř 

nezpracoval a míč se dotkl země. 

 Zorbing. 

Zorbing je lehce extrémní sport. Zorb je průhledná koule ze speciálního PVC s 

průměrem přes 3 metry. Principem zorbingu je neřízené kutálení ze svahu dolů. Na 

konci tohoto záţitku je bezpečné zastavení díky protisvahu, speciální síti nebo vodní 

hladině. Zorbuje se obvykle na travnatém kopci, ale je tak moţné zorbovat na sněhu 

i na vodě (aquazorbing). 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Paintballov%C3%A1_zbra%C5%88&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
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3. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

3.1 Uherskohradišťsko 

Uherskohradišťsko a samo město Uherské Hradiště bývá povaţováno za srdce 

Moravského Slovácka. Dodnes v něm ţijí specifická nářečí, lidové zvyky, kroje a další 

projevy nezaměnitelných folklorních tradic, snad nejsilnějších v celé republice. 

Uherskohradišťsko leţí ve středovýchodní Moravě, na jihu Zlínského kraje. Na severu 

sousedí se Zlínskem, na severozápadě s Kroměříţskem a na jihu s Hodonínskem. [8] 

Je to kraj velmi pestrý a členitý. Stoupá od plochého úvalu při řece Moravě aţ po 

horské hřbety při slovenských hranicích. Obdiv si zaslouţí nádherná, místy aţ panenská 

příroda s pozoruhodnými soubory památek, jejichţ kořeny sahají aţ k nejstarším 

počátkům naší státnosti, k období Velkomoravské říše. [8] 

 

3.2 Uherské Hradiště - Působnost obce 

Uherské Hradiště je významným historickým městem jihovýchodní Moravy 

a centrem sídelní aglomerace Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice. Uherské 

Hradiště je podle uspořádání územní veřejné správy obcí s rozšířenou pravomocí (tzv. 

obec III. stupně), v jejímţ správním obvodu (Uherskohradišťsko) ţije přes 90 tisíc 

obyvatel. Město je součástí Zlínského kraje (NUTS 3), který společně s Olomouckým 

krajem vytváří tzv. region soudrţnosti NUTS 2 Střední Morava. [9] 

 

 

Obr. 3.1 Uherské Hradiště jako obec s rozšířenou působností [17] 
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3.2.1 Rozšířená působnost  

 

Pro účely výkonu přenesené působnosti je označován v zákonech a jiných 

právních předpisech obecní úřad obce s rozšířenou působností. Správní obvod města 

Uherské Hradiště jako obce s rozšířenou působností je vymezen těmito obcemi: 

 

 

 Babice 

 Bílovice 

 Boršice 

 Boršice u 

Blatnice 

 Břestek 

 Březolupy 

 Buchlovice 

 Částkov 

 Hluk 

 Hostějov 

 Huštěnovice 

 Jalubí 

 Jankovice 

 Kněţpole 

 Kostelany  

      nad Moravou 

 Košíky 

 Kudlovice 

 Kunovice 

 Medlovice 

 Mistřice 

 Modrá 

 Nedachlebice 

 Nedakonice 

 Ořechov 

 Ostroţská Lhota 

 Ostroţská Nová 

Ves 

 Osvětimany 

 Podolí 

 Polešovice 

 Popovice 

 Salaš 

 Staré Hutě 

 Staré Město 

 Stříbrnice 

 Stupava 

 Sušice 

 Svárov 

 Topolná 

 Traplice 

 Tučapy 

 Tupesy 

 Uherské 

Hradiště 

 Uherský Ostroh 

 Újezdec 

 Váţany 

 Velehrad 

 Zlámanec 

 Zlechov [16] 
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4. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU 

 

4.1 Cestovní ruch na Uherskohradišťsku 

Uherské Hradiště je jedním z významných center Slovácka. Velmi vysoký 

potenciál Uherskohradišťska pro rozvoj cestovního ruchu je zaloţen především na 

kulturním dědictví. Centrum města bylo prohlášeno památkovou zónou s řadou 

historicky cenných objektů. Blízké okolí města nabízí několik objektů historického 

odkazu (např. hrad Buchlov, zámek Buchlovice, světoznámé poutní místo Velehrad, 

památník Velké Moravy, zřícenina hradu Cimburk). Tyto a mnoho dalších památek 

vytváří vhodné prostředí pro cestovní ruch zaměřený na kulturní památky. [9] 

K atraktivnímu kulturnímu dědictví patří i tradiční řemesla, výrobky a lidové 

zvyky. I v této oblasti poskytuje město a jeho okolí rozsáhlou nabídku od vinařství, 

lázeňství aţ po unikátní slovácký folklór. [9] 

 

4.2 Institucionální rámec rozvoje cestovního ruchu 

Institucionální rámec rozvoje cestovního ruchu na Uherskohradišťsku tvoří 

celostátní Koncepce cestovního ruchu, zpracovaná Ministerstvem místního rozvoje, a 

Strategie rozvoje šetrného cestovního ruchu regionu Slovácko, kterou pořídilo Sdruţení 

pro rozvoj cestovního ruchu – Region Slovácko. Toto sdruţení představuje v 

současnosti hlavní subjekt, který koordinuje aktivity v oblasti rozvoje turistiky a 

cestovního ruchu na území Slovácka. Členem jsou města a obce aktivně podporující 

rozvoj cestovního ruchu na svém území, dále Agentura pro rozvoj plavby na Baťově 

kanále a podnikatelské subjekty. Sdruţení je aktivní zejména v oblasti propagace a 

marketingu. Jeho prostřednictvím se Uherské Hradiště společně s ostatními městy a 

obcemi pravidelně prezentuje jako součást turistického regionu Slovácko i jako 

samostatná destinace na řadě veletrhů a výstavách cestovního ruchu, např. Regiontour 

Brno, Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha, Infotour Hradec Králové, MADI 

Praha, v zahraničí ITF Berlín či veletrhy v Itálii a Rakousku. [18]  
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4.3. Městské informační centrum v Uherském Hradišti 

Od roku 2000 provozuje region Slovácko Městské informační centrum. MIC 

Uherské Hradiště je členem Asociace turistických informačních center - kategorie A. 

Bylo zvoleno jako nejlepší informační centrum v ČR za rok 2004. Jeho aktivity výrazně 

napomáhají vytvářet image Uherského Hradiště jako atraktivního turistického místa.  

 

4.3.1 Sluţby MIC  

MIC poskytuje informace o kulturním, sportovním a společenském dění, 

o kulturních a historických památkách, o přírodních a jiných zajímavostech, informace 

o ubytovacích a stravovacích sluţbách, o firmách a organizacích. Dále poskytuje 

informace o jízdních řádech ČD a ČSAD a nabízí propagační a informační materiály 

o městě a regionu Slovácko. [19] 

V MIC si lze zakoupit pohledy, poštovní známky, telefonní karty, mapy, 

průvodce, publikace, knihy, DVD, CD, upomínkové předměty ze Slovácka jako 

keramiku, krojové panenky, dárková balení moravských vín, výrobky lidové tvorby a 

zboţí se značkou kvality Tradiční výrobek Slovácka. Dále jsou zde k dostání 

Zpravodaje města Uherské Hradiště. [19] 

Dále nabízí: 

 kopírování, tisk, faxování 

 úschovnu zavazadel 

 internet pro veřejnost 

 prohlídky města Uherské Hradiště s průvodcem 

 návštěvníkům připraví program na Slovácku dle přání 

 předprodej vstupenek na vybrané kulturní akce [19] 

 

Cyklopůjčovna: 

Městské informační centrum v Uherském Hradišti nabízí cyklistům půjčování 

kol. K dispozici má 5 kol - 2 pánská, 2 dámská a 1 pro starší děti. Kola jsou plně 

vybavena a splňují předpisy silničního provozu. K zapůjčení kola je třeba jeden platný 

doklad a vratná kauce ve výši 500 Kč. Ceny za půjčení kola jsou 100 Kč za půldenní a 

200 Kč za celodenní zapůjčení.  

Kromě zapůjčení kola nabízí Městské informační centrum i řadu cyklomap. 

V případě zájmu i cykloprůvodce, který návštěvníky bezpečně provede po 

cyklostezkách a cyklotrasách Uherského Hradiště a jeho okolí. [19] 
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4.4 Turistická infrastruktura na Uherskohradišťsku 

Uherské Hradiště s městskou památkovou zónou představuje jedno z nástupních 

center turistického regionu Slovácka. Rozvíjí ubytovací sluţby středního standardu, 

stravovací sluţby, krytá sportoviště a bazény, jejichţ působnost mnohdy zahrnuje celé 

Uherskohradišťsko. [18]  

Neméně významný článek rekreačního území představují střediska cestovního 

ruchu v blízkém okolí. Především přilehlá města Staré Město a Kunovice a obce 

Buchlovice s Lázněmi Leopoldov, Velehrad, Ostroţská Nová Ves. Tyto obce poskytují 

ubytovací sluţby středního charakteru, stravovací sluţby základní a doplňkové a 

sportovně rekreační zařízení. [18] 

Přímo v Uherském Hradišti jsou podmínky pro krátkodobou rekreaci příznivé. 

Ke stávajícím zařízením přibyl atletický a fotbalový stadion, dvě kryté tenisové haly i 

venkovní kurty. K dokonalému uspokojení nároků na krátkodobý pobyt chybí 

dostatečná nabídka zeleně a sportovně rekreačních zařízení přímo v jednotlivých 

lokalitách města. Přírodní zázemí v nejbliţším okolí města však vytváří celoročně velmi 

dobré moţnosti pro vyuţití volného času. Rovněţ centrum města získává stále větší 

význam pro odpočinek obyvatel města díky atraktivní nabídce veřejných prostranství. 

[18] 

Specifickým problémem rekreace zůstává koupání na přírodních jezerech u 

Ostroţské Nové Vsi. Poloha, dostupnost i velikost jezer je vyhovující. Závaţným 

nedostatkem je kolize rekreační a vodohospodářské funkce těchto jezer. Vyuţívání jezer 

pro rekreaci je v současné podobě nevhodné. V případě zhoršení kvality pitné vody či 

pouze při důsledném uplatňování hygienických předpisů můţe město ze dne na den o 

tento druh rekreace přijít zcela bez náhrady. Současný stav navíc brání vybudování 

jakékoliv infrastruktury, včetně základního sociálního vybavení. [18] 

V posledních letech nastal obrovský rozmach cykloturistiky. Slovácko proťalo 

několik dálkových cyklotras – Moravská stezka, dálková trasa z Vídně do Brna a celá 

síť moravských vinařských stezek. V současné době je ovšem další rozvoj 

cykloturistiky omezován nedostatečnou infrastrukturou. Zejména problém 

nevyhovujícího propojení sítě městských a příměstských rekreačních cyklistických 

stezek. Například nově vybudovaná cyklostezka spojující Ostroţskou Novou Ves s 

Kunovicemi postrádá pokračování směrem do Uherského Hradiště. [18] 
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4.5 Moţnosti ubytování na Uherskohradišťsku 

K dispozici je zde několik desítek hotelů, penzionů, ubytování v soukromí, 

kempů, rekreační střediska i horské chaty. A to ve všech cenových kategoriích. 

 

4.5.1 Hotely: 

 

Uherské Hradiště: 

 Hotel Slunce **** 

 Hotel U hejtmana Šarovce **** 

 Best Western HOTEL GRAND *** 

 Hotel a restaurace Koníček *** 

 Hotel Maxi *** 

 Hotel MORAVA ***a**  

 Hotel Quadro Club *** 

Buchlovice: 

 Hotel Buchlov Park **** 

 Hotel Buchlovice *** 

Boršice: 

 Hotel Sovín ** 

Kunovice: 

 Hotel Club *** 

Ostroţská Nová Ves 

 Hotel U Racka *** 

 Hotel U Lázní *** 

Staré Město: 

 Hotel Synot **** 

Velehrad 

 Hotel Mlýn **** 

Hotel Mlýn získal titul nejlepšího zařízení s certifikátem Cyklisté vítáni ve Zlínském 

kraji. 

 Hotel U Velehradu*** 
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4.5.2 Penziony: 

 

 Uherské Hradiště:  

Apartmán a PENZION Pod kopcem, Penzion Na Stavidle, Apartmán Dobrá naděje, 

Penzion Janett , Penzion Modrá růţe  

 

 Buchlovice:  

Penzion Lázeňský dům, Penzion Lovecký zámeček, Penzion Na náměstí, Penzion U 

Buchlovského zámku, Penzion Knop 

 

 Osvětimany:  

Penzion U Janošků 

 

 Ostroţská Nová Ves:  

Penzion HAMI BAR, Penzion NA MLÝNĚ 

 

 Staré město:  

Villa Rozárka, penzion EGO, Penzion Alenka 

 

 

 

 

4.6. Aktivní formy cestovního ruchu na Uherskohradišťsku 

 

4.6.1 Pěší turistika  

K nejoblíbenějším oblastem pro pěší turistiku na Uherskohradišťsku patří Bílé 

Karpaty a Chřiby. Slovácko pokrývá hustá síť značených tras Klubu českých turistů 

doplněná dvaceti naučnými stezkami, které podávají informace o historii zdejšího kraje, 

archeologických památkách a přírodovědných zajímavostech. [20] 
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4.6.1.1 Turistické okruhy na Uherskohradišťsku 

Na Uherskohradišťsku se splétá hustá sít 200 km značených turistických tras. 

K nejzajímavějším turistickým trasám na Uherskohradišťsku patří: 

 Komínské skály 

Salaš dolní: - Ţ Jankovice - Z Bunč - Č Komínské skály, Pod Kozincem - M Jankovice 

A (16 km) 

 

 Ze Salaše na Brdo  

Salaš dolní: - M Bunč - Č Brdo - M Salaš horní A (15 km) - moţno pokračovat Ţ Salaš 

dolní - M Velehrad A (+ 6 km) 

 

 Okolo Buchlova 

Salaš dolní: - Ţ Salaš horní - Z Dubový díl - Ţ Buchlov kámen - Č Buchlov hrad -Ţ 

Buchlovice A (19 km). 

 

 Z Buchlovic na Velehrad 

Buchlovice: - Ţ Buchlov hrad - Z Pod Břesteckou skalou - Č Chabaně, Velehrad A (15 

km) 

 

 Z Velehradu do Huštěnovic 

Velehrad - M Modrá (skanzen) rozhledna, Králův stůl, Jankovice - Z Košíky A, Zadní 

paseky - Z Huštěnovice ČD (20 km) 

 

 Z Hradiště aţ do Brodu 

Uherské Hradiště: - Z Mařatice, Mistřice, Pašovická vrchovina, Polichno ČD (23 km), 

alternativa: odbočit Ţ Uherský Brod ČD (21 km). 

 

 Z Buchlovic do Osvětiman 

Buchlovice: - Ţ Smraďavka (Lázně Leopoldov), Dlouhá řeka, Na pile - Č Pod 

Kazatelnou - Z Sv. Kliment - Ţ Osvětimany A (18 km). [20] 

 

Legenda: A - autobusové spojení s Uherským Hradištěm, (A*-omezené autobusové 

spojení), ČD - vlakové spojení s Uherským Hradištěm, Č, M, Z, Ţ - barvy turistického 

značení (červená, modrá, zelená, ţlutá).  
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4.6.1.2 Záznamník OTO Uherskohradišťsko  

Záznamník OTO Uherskohradišťsko je informační broţurka, kterou vydal Klub 

českých turistů. Slouţí jako průvodce a zavede turistu na nejkrásnější a nejzajímavější 

místa slovácké metropole. [20] 

Klub českých turistů Uherské Hradiště pořádá kaţdý měsíc turistické výšlapy a 

výlety. Programy těchto výletů jsou k dispozici kaţdý měsíc v Městském informačním 

centru v Uherském Hradišti. 

 

4.6.2 Cykloturistika 

Uherskohradišťsko a celé Slovácko zaţívá v posledních letech obrovský 

rozmach cykloturistiky. Krajem prochází několik dálkových cyklotras. Například 

Greenways z Vídně do Prahy, Moravská stezka přivádějící cyklisty od Olomouce aţ do 

Lednicko-valtického areálu, dálková trasa z Vídně do Brna a v neposlední řadě 

Moravská vinná stezka. 

Na Uherskohradišťsku mohou cyklisté vyuţívat spoustu cyklostezek a cyklotras. 

Více neţ 100 km tras je zde průběţně doplňováno o komplexní sluţby, jako jsou 

půjčovny a úschovny kol, odpočívadla atd. Z bohaté nabídky cyklistických moţností si 

na Slovácku vybere úplný začátečník, stejně jako zkušený cyklista. [19] 

 

 

4.6.2.1 Cyklobus na Uherskohradišťsku 

Cyklobus v roce 2010 bude na Uherskohradišťsku v provozu od 1. května do 3. 

října kaţdou sobotu a neděli, navíc od 1. července do 27. srpna (letní prázdniny) i ve 

středu, čtvrtek a pátek. 

 

Trasy cyklobusu: 

- Kroměříţ – Troják – Zlín – Sirákov – Vsetín – Dušná – Bystřička přehrada 

- Bystřička přehrada – Dušná – Vsetín – Troják – Tesák 

- Kroměříţ – Troják – Zlín – Otrokovice – Uherské Hradiště – Buchlovice – Stupava 

 

Kapacita cyklobusu:  25 jízdních kol, 29 cestujících. 
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4.6.2.2 KOLEM UHERSKÉHO HRADIŠTĚ 

Dobrým průvodcem po cyklostezkách kolem Uherského Hradiště je soubor map 

- Tematické cyklistické okruhy Kolem Uherského Hradiště. Ve třech mapách cyklisté 

naleznou celkem 18 okruhů, které je zavedou na nejzajímavější místa 

Uherskohradišťska. Trasy jsou rozděleny podle náročnosti: III. pro rodiny, II. pro 

seniory, I. pro sportovce. 

 

4.6.2.3 Moravské vinařské stezky 

Moravské vinařské stezky je dlouhodobý projekt ochrany kulturního dědictví a 

rozvoje vinařské turistiky na jiţní Moravě. Od roku 1999 je postupně realizován ve 

spolupráci s 280 vinařskými obcemi a dalšími partnery. Kaţdá z 10 vinařských oblastí 

má svůj vlastní okruh vinařských stezek. Všechny okruhy jsou propojené páteřní 

Moravskou vinnou stezkou. Návštěvníkům se tak nabízí moţnost výběru z výletů za 

poznáním folklóru, vína a památek, a to na trase celkem 1 200 km dlouhé sítě 

cyklistických stezek. [21] 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Moravské vinařské stezky [22] 
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Na všech směrových a informačních tabulích je znázorněno logo Moravských 

vinařských stezek. Kaţdá z 11 vinařských stezek je barevně odlišena. V kaţdé obci na 

vinařských stezkách lze nalézt informační panel s mapou tras v dané vinařské oblasti. 

[21]  

 

 

Obr. 4.2 Loga Moravských vinařských stezek [21] 

 

4.6.2.4 Moravská vinná stezka  

Moravská vinná je nejdelší stezka a je páteřní trasou Moravských vinařských 

stezek. Vinařská magistrála spojuje Znojmo a Uherské Hradiště. Stezka nabízí putování 

regionem, který se můţe pochlubit bohatou historií, ţivou tradicí a znamenitým vínem. 

Moravská vinná prochází všemi moravskými vinařskými podoblastmi a je značená 

červeně. Na její trase leţí 70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i 

významné historické a architektonické památky kraje. 

Na realizaci projektu a péči o Moravské vinařské stezky se podílejí lidé, kteří 

usilují o zdravé ţivotní prostředí, zachování kulturního a přírodního dědictví a šetrný 

rozvoj obcí a měst. Moravská vinná stezka patří spolu s Greenway Praha - Vídeň a 

Greenway Krakov - Morava - Vídeň k nejznámějším stezkám Greenways ve střední 

Evropě, o čem svědčí i získání zvláštní ceny poroty Evropské asociace zelených stezek 

EGWA pro nejlepší projekty v Evropě. [21] 

 

4.6.2.5 Uherskohradišťská vinařská stezka 

Délka stezky je 74 km. Jedná se převáţně o rovinatou trasu, která vede po 

kvalitních komunikacích a po vyhrazených cyklostezkách. Náročnější úseky představuje 

několik kopcovitých oblastí. Trasa stezky je sjízdná po celý rok. Centrální část je 

vhodná pro rodiny s dětmi. [21] 

Značení trasy: Ţlutá tabulka s fialovým značením 

Nádraţí na trase: Uherský Ostroh, Uherské Hradiště 



 38 

4.6.2.6 Na kole vinohrady Uherskohradišťska - Otevíraní a Uzavírání vinařských 

stezek 

 Otevírání:  

Termín konání a čas konání: 17. 4. 2010  08:00 - 17:30 

Vstupné: 80,- Kč + registrační balíček s koštovkou v tradičním obalu a mapkou s 

nabídkou tras a programem dne.  

Program: 

8.00 - 9.00  Registrace účastníků na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti 

9.00 - 10.00 Starty jednotlivých stezek  

15.00 - 17.30 Losování o ceny, výstava a projíţďka historických kol Bicyklubu Uherský 

Ostroh.  

 

Trasy: 

Stezka MUŠKÁTU MORAVSKÉHO  

Uherské Hradiště – Nedakonice – Polešovice – Váţany – Tučapy – Boršice – Zlechov – 

Staré Město – Uherské Hradiště (45 km) 

Stezka RULANDSKÉHO BÍLÉHO  

Uherské Hradiště – Staré Město – Zlechov – Tupesy – Velehrad – Modrá – Jalubí – 

Traplice – Kudlovice – Babice – Baťův kanál – Uherské Hradiště (45 km) 

Stezka BLATNICKÉHO ROHÁČE  

Uherské Hradiště – Hluk – Blatnička – Blatnice pod Svatým Antonínkem – Uherský 

Ostroh – Ostroţská Nová Ves – Uherské Hradiště (49 km) 

Stezka ZA HISTORIÍ A VÍNEM – rodinná trasa  

Uherské Hradiště – Modrá (Archeoskanzen) – Velehrad (bazilika) – Tupesy (Muzeum 

Tupeské keramiky) – Břestek – Buchlovice (Muzeum Podhradí, zámecký park) – 

Zlechov – Staré Město – Uherské Hradiště. (25 km). 

 

 Uzavírání: 

Termín konání: 2. října 2010 08.00 – 18.00 

Vstupné: 80 Kč. 

Po skončení akce cimbálová muzika na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.  
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4.6.3 Vodní cestovní ruch na Uherskohradišťsku 

4.6.3.1 Baťů kanál 

Baťův kanál je dnes nedílnou součástí Uherskohradišťska a podle statistik České 

centrály cestovního ruchu Czechtourism patří do pětice nejnavštěvovanějších přírodních 

památek v České republice. V loňském roce zaznamenal rekordní počet turistů, čímţ 

přispívá ke zvýšení turistického ruchu v regionu. Významný podíl na zatraktivnění 

Baťova kanálu má budování nových cyklostezek podél řeky Moravy a vznik nových 

přístavišť.  

Baťův kanál je historická vodní cesta po řece Moravě, která je nyní splavná od 

Otrokovic aţ do Skalice. Délka Baťova kanálu je v současnosti přibliţně 60 km. 

Některé úseky vedou řekou Moravou, jinde vede uměle vyhloubenými kanálovými 

úseky. Rozdíl výšek na této vodní cestě vyrovnává 13 plavebních komor. Hloubka 

Baťova kanálu je průměrně 1,5 metru. Šířka plavebního kanálu je průměrně 12 metrů. 

Na vodní cestě je postaveno 56 mostů, mnohé jsou unikátní technickou památkou. 

Baťův kanál je v současnosti vyuţíván pouze jako turistická vodní cesta. Nákladní 

plavba zde nefunguje. [23]  

Lidé zde tráví dovolenou, víkendové pobyty, nebo přijíţdějí ve svém volném 

čase, aby se svezli na lodi. Baťův kanál poskytuje atraktivní a netradiční moţnost, jak 

poznat Slovácko. Zájemci mohou vyuţít skupinové rekreační plavby kanálem, doplněné 

poznávacími a gastronomickými programy. Také si mohou vypůjčit lodě, které jsou 

k dispozici v přístavech, a zvolit si svůj vlastní program. Celá vodní cesta je přístupná i 

pro ty, kdo vlastní člun. Velmi oblíbené jsou také pobyty na hausbótu. Navíc se nabízí 

moţnost spojit plavbu s cyklistikou a návštěvou chráněných přírodních lokalit. [23] 

Provoz na Baťově kanálu začíná obvykle v dubnu a oficiální „Odemykání 

plavební sezóny“ bývá vţdy 1. května. Sezóna končí vţdy 28. října „Zamykáním 

plavební sezóny“. Pokud je ale příznivé počasí, půjčovny lodí mnohdy fungují i po 

tomto termínu. Obě zmiňované akce bývají slavnostní a je na ně zvána široká veřejnost. 

Většinou je doprovází kulturní program, plavby na lodích a další příjemnosti. Kromě 

těchto akcí probíhají v půjčovnách v průběhu celé sezóny různé zábavní večery, country 

a grilování. Provoz na Baťově kanálu je omezen pouze plavebními komorami, které 

mají svůj provozní řád. [23] 
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Půjčovny lodí, hausbótů, kánoí a doprava velkou výletní lodí: 

 Půjčovny lodí:  

Přístavy: Spytihněv, Staré Město, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Stráţnice, Petrov, 

Sudoměřice, Skalica, Hodonín,   

 Půjčovny hausbótů: 

Přístavy: Staré Město, Spytihněv, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Stráţnice  

 Půjčovny kánoí:  

Přístavy: Veselí nad Moravou, Vnorovy, Stráţnice, Petrov, Sudoměřice, Skalica, 

Hodonín 

 Doprava velkou výletní lodí:  

Přístavy: Spytihněv, Veselí nad Moravou, Stráţnice, Skalica, Hodonín  

 

 

Obr. 4.3: Mapa vodní cesty [24] 
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Přehled akcí na Baťově kanálu v roce 2010   

 Slavnostní otevření cyklostezky podél Baťova kanálu 

Termín a místo konání: 24. dubna 2010, Kroměříţ - Staré Město 

 Odemykání plavební sezóny na Baťově kanálu 2010 

30. dubna - přístaviště Uherské Hradiště 

1. května - přístaviště Otrokovice, přístav Petrov, přístav Stráţnice 

2. května - přístav Spytihněv, přístaviště Napajedla 

 Veletrh lodí na Baťově kanálu 

Termín a místo konání: 14. - 15. května 2010, přístav Veselí nad Moravou 

 Slavnosti vodního království Hodonín - III. summit pohádkových a 

záţitkových regionů 

Termín a místo konání: 17. července 2010, přístaviště U Jezu Hodonín 

 Draci na kanále 2010 aneb Baťa by se divil 

Termín a čas konání: 10. - 13. června 2010 

Místo konání:  

10. 6. - Kroměříţ - Kvasice - Bělov 

11. 6. - Bělov - Otrokovice - Spytihněv - Babice - Uherské Hradiště - Kostelany 

12. 6. - Kostelany - Nedakonice - Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou - Vnorovy 

13. 6. - Vnorovy - Stráţnice - Výklopník - Rohatec - Hodonín 

 Divadlo na vodě 

Termín a místo konání: srpen 2010, přístav Spytihněv a další přístavy na Baťově kanálu 

 Hurá do školy! 

Termín a místo konání: 28. srpna 2010, přístav Veselí nad Moravou 

 Zamykání plavební sezóny na Baťově kanálu 2010 

Termín konání: 28. října 2010 

Místo konání: Baťův kanál 

 

INFORMAČNÍ CENTRUM BAŤOVA KANÁLU 

Poskytuje celoročně od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hodin kompletní 

informace o moţnostech turistiky na Baťově kanálu (trávení volného času, nabídka 

plaveb na celé délce kanálu), o provozu na vodní cestě (komorování, splavnost, 

překáţky a opravy), o legislativě (oprávnění a vyhlášky). 
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4.6.3.2 Vodní aktivity 

 

 Koupání: 

Staré Město: Aquacentrum Synot nabízí bazén s protiproudem a perlátorem, křišťálově 

průzračnou lázeň o teplotě 28 °C a vodní masáţ ve whirlpoolu. 

Uherský Brod: Aquapark Delfin 

Aquapark Delfín v Uherském Brodě patří k jednomu z nejmodernějších krytých bazénů 

v ČR. Aquapark návštěvníkům nabízí plavecký bazén s vodními reproduktory, zábavný 

bazén se spoustou atrakcí, tobogán, divokou řeku, whirlpool, parní nebo finskou saunu, 

dětský svět, masáţe, restauraci s mokrým barem, aquabike. 

Uherské Hradiště: Aquapark je v současné době v rekonstrukci. Venkovní areál 

aquaparku by měl být otevřen letos 1. srpna a vnitřní areál v druhé polovině října. Více 

v kapitole 5.1. 

 

 Koupaliště: 

Hluk: V areálu jsou dva bazény - pro plavce a brouzdaliště pro děti. Dále je k dispozici 

dětský koutek, tenisové kurty, pláţový volejbal. 

Kunovice: Kunovické koupaliště nabízí plavecký bazén, desetimetrový skokanský 

můstek, brouzdaliště pro děti. Mnohé by mohlo zaujmout i hřiště pro pláţový volejbal a 

pinpongový stůl. Voda na koupališti je krásná, průzračná a teplá 23 °C.  

Staré město: Koupaliště Širůch. 

Koupaliště ve Starém Městě nabízí svým návštěvníkům bazén, dětské brouzdaliště, 

travnaté odpočinkové plochy a hřiště na pláţový volejbal a stolní tenis. 

Ostroţská Nová Ves: Přírodní koupaliště Kámen, půjčování loděk. 

Staré Město: Vodní nádrţ Louky. 

Topolná: Přírodní koupaliště. 

Osvětimany: Přehrada Březina. Přehrada o rozloze cca 700 x 150 m v překrásném 

okolí s moţností koupání, plavby na kanoích a rybaření.  

Buchlovice: Přehrada Smraďavka. Přehrada se nachází při cestě z Boršic do Buchlovic. 

Nedaleko se nachází autocamp a lázně Leopoldov. Je vyuţívána pro koupání a rybaření. 
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 Rybaření 

Díky přírodním a klimatickým podmínkám patří rybářské revíry 

Uherskohradišťska k jedněm z nejbohatších v České republice. Mezi vyhledávané 

rybářské revíry patři: velká vodní plocha u Ostroţské Nové Vsi, Smraďavka v 

Buchlovicích, Baťův kanál, revír řeky Moravy s přilehlými rameny a nově Modranské 

rybníky v obci Modrá u Velehradu. 

 

4.6.4 Lázeňství na Uherskohradišťsku 

 

 Lázně Ostroţská Nová Ves 

Sirnaté lázně Ostroţská Nová Ves leţí asi 8 km od Uherského Hradiště. Sirnaté 

 lázně se specializují mimo jiné na léčení koţních onemocnění, především lupénky, 

atopických ekzémů a akné. Dále se zde léčí onemocnění pohybového aparátu a lidé po 

úrazech a totální endoprotéze. 

 

 Lázně Leopoldov 

Lázně Leopoldov na Smraďavce jsou rekreačním letoviskem nacházejícím se 

nedaleko Buchlovic. Díky své poloze je letovisko vyhledávaným místem pro relaxaci 

fyzickou i psychickou. Ten, kdo má rád aktivní dovolenou, můţe vyuţít tenisový kurt, 

koupání v nedaleké přehradě, rybolov, vyjíţďky na koních, cykloturistiku, v zimě jsou 

k dispozici lyţařské vleky. V letních měsících lázně Leopoldov oţívají různými 

tanečními zábavami.  

Lázně Leopoldov nabízí klasické masáţe, masáţe lávovými kameny, medové 

detoxikační masáţe, kosmetiku obličeje, koupele, zábaly, exkluzivní procedury jako 

například pivní procedury, procedury s brusinkou, procedury se zeleným čajem a další. 

Dále poskytují koupele se solí z mrtvého moře, koupele z mořských řas, peelingy, saunu 

a solnou jeskyni. 

 

 Lázně Buchlovice 

Centrum regenerace se zaměřuje především na regeneraci fyzickou i psychickou. 

Lázně nabízejí komplexní programy péče o tělo pro všechny věkové kategorie. 
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4.6.5 Horolezectví 

Skály ve Chřibech nabízejí ideální podmínky pro horolezecké výstupy. Oblíbené  

horolezecké lokality jsou Kozel a skupina pískovcových skal Čertovky. Vyhledávané 

jsou také Skály pod Barborkou. Především pro svou západní stěnu dlouhou asi 10 metrů 

je vyhledávána Karlova skála.  

 

 

4.6.6 Jezdectví 

Projet se na koni po lesní cestě i terénem, prohlédnout si stáje nebo vyuţít 

jízdárnu, to vše je moţné na koňských farmách v Buchlovicích, v Uherském Hradišti – 

Mařaticích a ve Starém Městě. [20] 

 

Ranch Nevada v Buchlovicích – Smraďavce  

Ranch Nevada nabízí pro nejmenší děti moţnost svezení na malých ponících. 

Pro diváky ve větších skupinách ranch pořádá ukázky westernového jeţdění, 

parkurového skákání, drezury a jiné zajímavé akce s koňmi. Dále  

organizuje vyjíţďky na koních do přírody, pro pokročilé jezdce i začátečníky. Vyjíţďky 

jsou vţdy s doprovodem. Kromě vyjíţděk na koních je moţnost objednat i vyjíţďky v 

kočáře. 

 

Hřebčín Napajedla 

Hřebčín Napajedla je v současné době největším chovatelským zařízením 

anglického plnokrevníka v České republice. V letech 1948 - 1989 měl výsadní 

postavení v chovu plnokrevníků a ze zdejší stáje vzešla celá řada dostihových šampionů 

vítězících po závodištích v celé Evropě. 

Hřebčín je otevřen pro skupiny více jak 15 osob po celý rok. Exkurzi je moţné 

objednat v kanceláři hřebčína, moţnost i internetové objednávky.   
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4.6.7 Zimní sporty 

 

4.6.7.1 Lyţařské areály 

 

 Lyţařský areál Mikulčin Vrch 

Lyţařský a turistický areál Mikulčin vrch se nachází ve výšce 799 m. n. m. a 

patří k jedné z nejfrekventovanějších oblastí sjezdového i běţeckého lyţování, školních 

lyţařských výcviků, zimní turistiky, rekreace a jiných pohybových aktivit na Slovácku. 

V lyţařském středisku se nachází 4 lyţařské vleky. Lyţařský areál svými terény 

uspokojí rodiny s dětmi, lyţaře začátečníky, ale hlavně závodní lyţaře.  

Lyţařské prostory na Mikulčině vrchu a jeho okolí umoţňují návštěvníkům také 

moţnost běţeckého lyţování po tratích v různých délkách od 3 – 10 km.  

 

 

 Mendl Ski Břestek 

Lyţařský areál se nachází v blízkosti chatové oblasti za obcí Břestek. Sjezdovka 

je dlouhá 450 m a je vhodná především pro začátečníky, mírně pokročilé lyţaře, seniory 

a děti. V areálu je k dispozici rychlé občerstvení. Návštěvníci mají moţnost vyuţít 

restauraci U krtka, která je vzdálena 150 m.  

 

 Ski park Stupava 

Lyţařské středisko Stupava je moderní příměstské lyţařské centrum v 

Buchlovských horách. Nabízí čtyři vleky a sjezdovky v délce od 170 do 500 m. Areál je 

vhodný pro začínající i pokročilé lyţaře a také pro snowboardisty. 

V areálu najdete dále snowpark, půjčovnu a kvalitní servis lyţí a snowboardů, lyţařskou 

a snowboardovou školu. 

 

 Ski park Osvětimany 

SKI Park Osvětimany má k dispozici 2 sjezdovky, 2 vleky, lyţařskou školu. Dále 

návštěvníci mohou vyuţít půjčovny a prodejny zimního sportovního vybavení. Svah je 

vhodný pro začínající i zkušenější lyţaře. 

 

 Umělý svah v Uherském Hradišti - Jarošově 
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4.6.7.2 Bruslení 

Moţnost v bruslení v Městském krytém stadionu v Uherském Hradišti a na zimním 

stadionu v Uherském Ostrohu. 

 

4.6.8 Letecké sporty 

Nabídka aeroklubu a soukromých subjektů na letišti v Kunovicích zahrnuje 

vyhlídkové lety v motorových i bezmotorových letadlech, tandemové seskoky, 

balónové létání. Lze absolvovat i speciální školu létání a parašutismu.  

Součástí letiště je Letecké muzeum Kunovice. Návštěvníci leteckého muzea 

mohou obdivovat unikátní sbírku letadel dokumentující historii letecké výroby na 

východní Moravě a výzbroj československého vojenského letectví. V současné době 

stojí na ploše muzea dvacet dva letadel a vrtulník Mi-4.  

 

4.6.8.1 Vyhlídkové lety: 

Informace o letu: Vyhlídkový let trvá přibliţně 1 hodinu. Na celou akci je však 

nutno počítat cca 3 aţ 4 hodin. Létá se v kaţdém ročním období a kdekoliv v ČR, místo 

startu však nejdříve konzultujte s pilotem. 

 

 

4.6.9 Sport pro volný čas: 

 

4.6.9.1 Sport a sportoviště v Uherském Hradišti: 

V Uherském Hradišti je k dispozici zimní stadion, sportovní areál Východ, 

fotbalové hřiště na Východě, městský atletický areál, sportovní hala, volejbalové kurty, 

veřejná sportoviště za sportovní halou, hřiště Sady, hřiště Vésky, městský fotbalový 

stadion, fotbalové tréninkové hřiště, víceúčelové hřiště Míkovice. 

 

 Víceúčelové sportoviště: 

Ve víceúčelovém sportovním areálu se pro veřejnost nachází 4 hřiště pro: basketbal, 

odbíjenou, nohejbal, badminton, tenis, házenou, malou kopanou a tenis. 

 

 Skatepark 

Skatepark je dostupný široké veřejnosti zcela zdarma. Povolena je pouze jízda na 

skateboardu, kolečkových bruslích nebo kole k tomu určeném.  
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 Volejbalový areál 

Volejbalový areál nabízí celkem pět hřišť. Dvě jsou antuková, dvě pro pláţový volejbal 

a jedno je určeno pouze pro členy volejbalového oddílu TJ Slovácké Slávie. Sportovní 

nářadí pro hru si musí zajistit kaţdý návštěvník areálu sám. Za pouţívání volejbalových 

hřišť je nutné zaplatit nájem. 

 

 Zimní stadion v Uherském Hradišti 

Zimní stadion slouţí zejména pro účely sportovních oddílů ledního hokeje, oddílu 

krasobruslení, výuku bruslení nebo i pro bruslení veřejnosti.  

 

 Fitness centra: 

Fit klub Slavia - sportovní hala - Uherské Hradiště 

Fit NIKÉ - Uherské Hradiště 

Fitnes K + K - zimní stadion - Uherské Hradiště 

Fitness Solarfit - Uherské Hradiště 

Fitness Větrná - Uherské Hradiště 

Lady Fitness - Uherské Hradiště 

 Spinning:  

Spinning centrum Uherské Hradiště 

 

4.6.9.2 Sportoviště na Uherskohradišťsku: 

Zimní stadion: Uherský Brod, Uherský Ostroh. 

Venkovní hřiště sportoviště: Volejbalové hřiště a hřiště na pláţový volejbal- 

Ostroţská Lhota 

Fotbalová hřiště: Staré Město, Osvětimany, Kunovice 

Víceúčelové haly:  Březolupy a Zlámanec. 

Tenis: Tenisové kurty v Kunovicích, Kněţpoli, Starém Městě,  Hluku, Bílovicích, 

Ostroţské Lhotě a v Jalubí.  

Fitness centra: Fit centrum Maco – Buchlovice, Fitko u orla (Ostroţská Nová Ves)  

Dolní Němčí: fitness A. Světinského, posilovna- Staré Město 

Spinning 

Spinning centrum OWL - Staré Město (Uherské Hradiště) 
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5. ROZVOJ AKTIVNÍCH FOREM CESTOVNÍHO RUCHU NA 

UHERSKOHRADIŠŤSKU 

 

5.1. Aquapark v Uherském Hradišti 

Aquapark je v současné době ve výstavbě. Pokud bude stavba zrealizována dle 

harmonogramu, venkovní areál aquaparku by měl být otevřen letos 1. srpna a vnitřní 

areál v druhé polovině října. 

Podle článku ve Slováckém Deníku uveřejněného dne 14. dubna 2010, bude 

aquapark otevřen o dva měsíce později. Společnost Unistav, která je zhotovitelem 

aquaparku, se na město obrátila s poţadavkem na změnu termínu dokončení stavby. 

Aquapark by měl být kompletně předán aţ letos 8. října. Důvodem posunutí termínu je 

opoţdění stavebních prací způsobených letošní zimou. Další příčinou je nutnost výměny 

střechy stávající budovy krytého bazénu, s níţ původní projekt nepočítal. Podle starosty 

Uherského Hradiště Libora Karáska ţádost projednají orgány města, které buď vyjdou 

dodavateli vstříc, nebo budou trvat na původních termínech dokončení stavby.  

V novém aquaparku návštěvníky čeká zábavná část komplexu, kde budou 

moci vyuţít bazény s různými atrakcemi, jako například divoká řeka, chrliče, masáţní 

lavice aj. Největším lákadlem bude jistě dvojice tobogánů 186 a 140 m dlouhých, 

z nichţ ten delší bude ke sjezdu vyuţívat duše, na kterých lze jezdit samostatně, nebo 

v tandemu. V oblasti regenerace bude připravena finská sauna, balnárium, turecká 

lázeň, bylinná lázeň a také parní sauna. Součástí wellness bude i venkovní ochlazovací 

bazének, prostorná odpočívárna a venkovní terasa. [25] 

 

 

Obr. 5.1: Celkový pohled na aquapark [25] 
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5.2 Baťův kanál v roce 2010 

 

Hlavní plavební sezóna na unikátní vodní cestě Baťův kanál, bude letos o měsíc 

delší. Umoţní to rozšíření provozu plavebních komor. Dosud byly komory v plném 

provozu jen v červenci a srpnu. Letos budou fungovat ve stejném rozsahu jak v červnu, 

tak v měsících červenec a srpen. Tedy od úterý do neděle vţdy od 10 do 18 hodin. 

Prodlouţení plavební sezóny významně rozšíří moţnosti všech druhů rekreačních 

plaveb na Baťově kanálu, zejména sezónu hausbótů, o které je obrovský zájem. 

V současné době je moţné si hausbót pronajmout v několika půjčovnách u Baťova 

kanálu. Baťův kanál navíc ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní 

Moravy pracuje na zavedení systému on-line rezervací hausbótů na webu. Spuštěn by 

měl být do začátku sezóny. Právě půjčování hausbótů se stává na Baťově kanále hitem. 

Předpokládá se, ţe se zájem ještě zvýší díky nově otevřené páteřní cyklotrase, která 

umoţní kombinovat plavbu s výlety na kole. [26]  

V letošním roce budou dále turistům k dispozici tři nová přístaviště. A to 

v Uherském Hradišti, v Napajedlech a v Rohatci na Hodonínsku. 

 

5.2.1 Prodlouţení baťova kanálu- Jez Bělov a Rohatec 

 

Jez Bělov v současnosti brání splavnosti Baťova kanálu z Otrokovic do 

Kroměříţe. Ředitelství vodních cest chce v tomto místě vybudovat plavební komoru. V 

současné době je projekt ve fázi posuzování vlivu na ţivotní prostředí. Pokud půjde vše 

podle plánu, stavba bude zahájena v roce 2012. [27] 

Kromě prodlouţení do Kroměříţe se připravuje i prodlouţení do Hodonína.   

Aţ se podaří postavit přes protest ekologických aktivistů plavební komora na 

Bělově a Česká republika a Slovensko konečně podepíší mezivládní dohodu, potom se 

turisté budou moci svést lodí bez přestupů z Kroměříţe aţ do Hodonína. 
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5.3 Páteřní cyklostezka u Baťova kanálu  

Baťův kanál letos nabídne turistům další lákadlo. Cyklostezku, která je dlouhá 

80 km a cyklisté po ní projedou od Kroměříţe aţ do Hodonína. Slavnostní otevření se 

uskutečnilo 24. dubna 2010. Stezka je vhodná i pro in-line bruslaře a navíc je 

maximálně bezpečná, jelikoţ je poloţená mimo motorovou dopravu. Pouze u Kvasic, 

Bělova a Pahrbku u Napajedel musí cyklisté překonat kratší úsek po málo 

frekventované silnici. Tyto úseky však budou v nejbliţších letech převedeny na 

cyklostezku. Na území Jihomoravského kraje, které začíná mezi Uherským Ostrohem a 

Veselím nad Moravou, je zatím stezka více vedena po místních komunikacích, které 

však díky menšímu provozu cyklisty neomezují. Cyklostezka u Baťova kanálu je ideální 

pro dálkové cyklisty, rodiny s dětmi, in-line bruslaře, seniory i tělesně postiţené. [28] 

Cyklostezka nabízí ideální spojení plavby s cykloturistikou. Návštěvníci si třeba 

mohou na kole vyjet na delší výlet jedním směrem a zpět se svézt výletní lodí, která je 

přizpůsobena pro přepravu kol. Nabízí se také moţnost nalodit se i s kolem na hausbót a 

kombinovat plavbu s vyjíţďkami nejen podél Baťova kanálu, ale i do okolí. Díky 

napojení stezky na další cykloturistické trasy se dá vyjíţdět i do Chřibů, Hostýnských 

vrchů či Bílých Karpat, které nabízejí i náročnější terény a zajímavé cíle.  Navíc na 

stezku navazuje i síť oblíbených Moravských vinařských stezek. Při tom všem mohou 

cyklisté vyuţívat jiţ existující nabídku dalších sluţeb na březích. [28] 

 

5.4 Park Rochus 

Park Rochus má vyrůst na kopci Rochus v Uherském Hradišti - Mařaticích 

nejpozději do roku 2016. Dnes je na kopci, který dříve slouţil jako cvičiště armády, 

pusto. Lidé sem míří za klidem nebo vyhlídkou do okolí. Útočištěm je jim pouze kaple 

sv. Rocha. Za několik let tam návštěvníci najdou vinařský a vinohradnický skanzen, 

přijedou autem nebo se vydají po naučných cyklostezkách a pěšinách. Pokud budou 

chtít, přespí nebo se rovnou ubytují na několik dnů. Uvaţuje se o moţnosti stylového 

přenocování v dobovém stavení. K jídlu budou mít jen speciality, které mají svůj původ 

na Uherskohradišťsku nebo Slovácku a ještě si domů odvezou hrnek, který samozřejmě 

vyrobili sami v tvůrčí dílně. Celý projekt v sobě zahrnuje kromě skanzenu ještě síť 

ekologických a rekreačních aktivit a poutní místo. Radnice hodlá s proměnou lokality 

začít ještě v letošním roce, kdy budou v parku na území asi jednoho hektaru vysazeny 

dva sady s přibliţně stovkou stromů. [29] 
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6. NÁVRH CYKLISTICKÉHO PRÁZDNINOVÉHO BALÍČKU PRO 

ROK 2010 

 

Termín: 1. července – 31. srpna 

Čtyřdenní pobytový balíček se koná od úterý do pátku. 

Cílová skupina: Rodiny s dětmi 

 

PROGRAM: 

 

ÚTERÝ:  

 Výjezd z Kroměříţe v 7.00 hodin po cyklostezce podél Baťova kanálu aţ do 

Napajedel (cca 25 km).  

 Asi 10.00 příjezd do Napajedel, exkurze v Hřebčíně Napajedla.  

 11.30 odjezd z Napajedel po cyklostezce do Spytihněvi (cca 4km). 

 12.00 příjezd do Spytihněvi. Moţnost občerstvení v přístavu, popřípadě oběd ve 

zdejších restauracích. Doporučení: Kavárna „U přívozu“. 

 13.30 zapůjčení lodě a odjezd ze Spytihněvi do Uherského Hradiště po Baťově 

kanálu. Plavba trvá asi 2 hodiny. 

 15.30 příjezd do Uherského Hradiště. Ubytování v penzionu Pod kopcem. 

 Večeře a večerní zábava v Uherském Hradišti a okolí. Moţnost vyuţití 

bowlingu. 

 

STŘEDA: 

 Snídaně v penzionu. 

 Cíl: Kunovice. Autobus z nádraţí v Uherském Hradišti do Kunovic jezdí 

kaţdých 10 – 15 minut. Cesta trvá cca 5 minut, cena: 8 Kč. Autobus jsme zvolili 

z důvodu jednodenního odpočinku. Aktivnější zájemci se mohou do Kunovic 

dopravit i na kole. Dopolední návštěva koupaliště v Kunovicích. 

 Odpoledne návštěva muzea letectví v Kunovicích popřípadě moţnost 

vyhlídkového letu či letu balónem. 

 Večeře dle vlastního uváţení. 

 Návrat do Uherského Hradiště. Autobus z Kunovic (lékárna, MDH) jezdí 

kaţdých 15 minut.  
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ČTVRTEK: 

 Snídaně v penzionu. 

 Cyklistický okruh Fauna a flóra Chřibů.  

 Návrat, večeře a přenocování. 

 

PÁTEK: 

 Snídaně v penzionu. 

 Prohlídka Uherského Hradiště.  

 Odpoledne návrat vlastní dopravou. 

 

PODROBNOSTI: 

 

 Hřebčín Napajedla 

Hřebčín Napajedla je v současné době největším chovatelským zařízením 

anglického plnokrevníka v České republice. Ze zdejší stáje vzešla celá řada dostihových 

šampionů vítězících po závodištích v celé Evropě. 

Cena exkurze: 35 Kč na osobu 

 

 Přístav Spytihněv – půjčení lodi: 

 

Výběr ze dvou variant plavby: 

 Poznávací plavba 

Loď Morava 

Cena: 190 Kč na osobu 

 Půjčení lodi pro maximálně 4 osoby s koly: 

Cena motorového člunu cca 600 Kč na 2 hodiny a 900 Kč na 4 hodiny. 

Cena větší lodi cca 70- 80 Kč na hodinu, asi 200 Kč na 4 hodiny. 

 

KAVÁRNA „U PŘÍVOZU” je ideální místo k odpočinku při návštěvě Baťova kanálu 

nebo při cyklistickém výletě. Nabízí příjemné místo k odpočinku, dobré pití, vynikající 

grilované speciality a pestrý výběr polévek, minutek a zeleninových salátů.  

 

 

http://www.kolena-spytihnev.cz/speciality-na-grilu.html
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 Ubytování: 

Vybrali jsme pro Vás ubytování v penzionu Pod kopcem, protoţe se nachází jen 

5 minut chůze od historického centra Uherského Hradiště a navíc tuto lokalitu protíná 

Uherskohradišťská vinná cyklostezka. 

 

Pokoje:  

Penzion má k dispozici jeden dvoulůţkový, tři třílůţkové a jeden čtyřlůţkový 

pokoj s vlastním sociálním zařízením a dvěma společnými kuchyňkami. Dále, 

pětilůţkový apartmán / bungalov, s podkrovní loţnicí, balkonkem, TV, vlastním 

sociálním zařízením a kuchyňkou. 

Celkový počet lůţek v penzionu je 20 + 2 přistýlky. 

 

Sluţby: 

 úschova kol a zapůjčení cyklo - nářadí - zdarma 

 dětská postýlka na pokoj - zdarma 

 Wifi připojení, mapky a prospekty Uherského Hradiště - zdarma 

 zapůjčení DVD přehrávače na pokoj - zdarma 

 zapůjčení ţehličky, fénu - zdarma 

 doprava, odvoz kol (např. začátek - konec cyklotrasy, cena dle dohody) 

 všem ubytovaným hostům je volně k dispozici kvalitní káva, čaj a počítač. 

 

Další sluţby: 

V blízkosti penzionu jsou restaurace, vinné sklepy, hypermarket, krytý bazén, tenisové 

kurty a moţnost rybaření. 

 

Certifikace: Cyklisté vítáni 

 

Ceník: 

1 osoba na pokoji – 480 Kč za noc 

2 osoby na pokoji – 750 Kč za noc 

Snídaně: 80 Kč 
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 Koupaliště Kunovice: 

Koupaliště se nachází v klidné, východní části Kunovic. Nabízí dnes jiţ 

ojedinělou moţnost skoků z desetimetrového skokanského můstku a plavecký bazén o 

rozměrech 50 m x 20 m. Děti si zde mohou uţívat letních radovánek v brouzdališti s 

maximální hloubkou vody 30 cm. Mnohé by mohlo zaujmout i hřiště pro pláţový 

volejbal a pinpongový stůl, které se v areálu koupaliště rovněţ nachází. Voda na 

koupališti je krásná, průzračná a teplá.  

Sluţby: 

 hřiště 

 občerstvení 

 bazén 

 dětské bazény 

 skluzavky 

 pláţový volejbal 

 stolní tenis 

 parkoviště v okolí 

Otevírací doba: 

Prázdniny: Pondělí – Neděle 10:00 – 19:00 

Ceník: 

Děti 3 – 15 let: 20 Kč 

Děti od 15 let a dospělí do důchodového věku: 30 Kč 

 

 Letecké muzeum 

Návštěvníci unikátního Leteckého muzea Kunovice, si mohou prohlédnout více neţ 

dvacítku, dnes jiţ historických strojů. 

Otevírací doba  

V sezóně od 9.00 do 17.00 hodin  

Vstupné:  

dospělí: 20 Kč 

děti, studenti, důchodci: 10 Kč 

rodinné (2 dospělí + děti): 40 Kč 

 

 Vyhlídkové lety balonem 

Nutná předchozí domluva. Cena asi 5000 – 6000 Kč na osobu. 
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 Vyhlídkové lety 

Letiště v Kunovicích nabízí: 

Vyhlídkové lety na motorových letadlech Cassna, Zlín - 43, L - 200, L - 410 

Cena letenky pro jednu osobu činí od 300,- Kč do 400,- Kč za 15 minut letu podle typu 

letadla. 

Vyhlídkové lety na motorovém větroni L - 13 SW Vivat, cena 480,-Kč za 15 minut letu. 

Vyhlídkové lety na větroni L - 13 Blaník, cena 12,- Kč za minutu letu (plus cena 

aerovlekového / navijákového startu 900,- Kč / 60,- Kč). 

 

 Cyklistický Okruh Fauna a flóra Chřibů: 

Okruh cyklisty seznámí s chřibskou přírodou jihovýchodní části zdejšího přírodního 

parku.  

Délka trasy: 25, 5 km | zpevněné cesty | nenáročná trasa | silniční kolo nebo trekking 

Zajímavá místa na trase: 

Uherské Hradiště → Staré Město → Modrá → Králův stůl → Naučná stezka Fauna a 

flóra Chřibů → Modrá → Velehrad → Staré Město → Uherské hradiště 

Staré Město: 

Jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit v ČR. Památník Velké Moravy. Další 

významné památky – kostel sv. Michala a kaple sv. Jana Křtitele. 

Památník Velké Moravy: 

Otevírací doba: Pondělí - Neděle: 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin 

Vstupné:  

základní 30 Kč 

sníţené (děti nad 6 let, důchodci, studenti, vojáci ZS) 15 Kč 

speciální (rodinné vstupné 2 dospělí + děti) 40 Kč 

Modrá: archeoskanzen 

Obec Modrá byla několikrát oceněna v celostátní soutěţi o nejkrásnější obec. Velkým 

lákadlem je zdejší arechoskanzen, jehoţ součástí je řada rekonstruovaných raně 

středověkých staveb.  

Otevírací doba: 

Pondělí - Neděle: 9.00 - 17.00 hod. 
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Vstupné: 

Dospělí: 50 Kč 

Děti od 6 do 12 let: 40 Kč 

Rodinné (2x dospělí 2x děti): 120 Kč 

Velehrad: 

Velehrad turistům nabízí baziliku Nanebevzetí Panny Marie.  

 

BALÍČEK PRO JEDNU DOSPĚLOU OSOBU ZAHRNUJE: 

 Ubytování - 3 noci 

 3 × snídaně   

 Exkurze v hřebčíně Napajedla 

 Muzeum v Kunovicích 

+ navíc zdarma bowling v Uherském Hradišti: Bowling klub 2000 

+ cyklomapa a průvodce po Uherském Hradišti 

 

KALKULACE 

Balíček zahrnuje:   Balíček nezahrnuje: Dospělý 

ubytování 1 440 Kč obědy a večeře 900 Kč 

Snídaně 240 Kč plavba po Baťově kanálu 200 Kč 

Exkurze v Hřebčíně 35 Kč autobus 16 Kč 

Muzeum v Kunovicích 20 Kč koupaliště 30 Kč 

    archeoskanzen 50 Kč 

CENA BALIČKU: 1 735 Kč  Vedlejší náklady: 1 196 Kč 

 

 Ceny jsou platné od 1. 4. 2010. 

 Celkové náklady: 2 931 Kč. 

 Ceny zahrnuté v balíčku jsou přesné. 

 Ceny, které balíček neobsahuje, jsou přibliţné. 

Do celkové kalkulace nejsou zahrnuty vyhlídkové lety, lety balónem a cesta zpět. 

Cena pobytu s vyuţitím vyhlídkového letu by činila 3 331 Kč. 

V případě zájmu o vyhlídkový let balónem by se cena zvýšila cca o 5 000 aţ 6 000 tisíc 

na osobu. Cena pobytu by se pohybovala od 7 931 do 8 931 Kč. 

Pobytový balíček je finančně nenáročný a spojuje cykloturistiku s poznáváním 

Uherskohradišťska. 
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7. ZÁVĚR 

 

Město Uherské Hradiště je povaţováno za střed regionu Slovácko, který se můţe 

pochlubit zachovanými lidovými tradicemi, překrásnou cimbálovou hudbou, typickým 

kvalitním vínem, které se pěstuje na celém území Uherskohradišťska, a bohatou historií.  

Návštěvníci Uherskohradišťska si mohou vybrat z pestré nabídky kraje bohatého na 

přírodní krásy, památky, tradice, léčivé vody, příjemná letoviska i komfortní centra 

zimní rekreace. 

Významný faktorem rozvoje regionu je cestovní ruch. Velkou příleţitostí pro 

město a okolí je rozvoj cestovního ruchu se zaměřením na kulturní památky, Baťův 

kanál a cykloturistiku, která v poslední době zaţívá obrovský rozmach. Významný podíl 

na rozvoji CR má také pořádání různých kulturních akcí.  

Uherské Hradiště v oblasti cestovního ruchu připravuje řadu projektů. Výstavba 

moderního aquaparku pro celoroční vyuţití bude mít vliv na přísun lidí do města a 

ekonomickou situaci celého města a okolí. Dalším plánovaným projektem je výstavba 

Parku Rochus na místě bývalého vojenského cvičiště, který by měl slouţit k rekreačním 

účelům.  

Příleţitostí pro celé Uherskohradišťsko je v první řadě Baťův kanál. V letošním 

roce jsou turistům k dispozici nová přístaviště a delší plavební sezóna. V dalších letech 

se plánuje prodlouţení Baťova kanálu do Hodonína a Kroměříţe. 

Velkým přínosem pro Uherskohradišťsko je také vinařství, vinařská turistika a 

především Moravské vinařské stezky. 

Slabou stránkou Uherskohradišťska je v současné době absence aquaparku, 

propojení cyklostezek uvnitř města a kvalita sluţeb. 

Příleţitost pro zvýšení návštěvnosti rekreantů vidí město ve Štěrkových jezerech. 

Podmínky pro strávení aktivní dovolené jsou na Uherskohradišťsku příznivé. 

Kromě cykloturistiky a Baťova kanálu nabízí pěší turistiku, horolezectví, koupání, 

zimní sporty, letectví, rybaření a další sporty.  

Do práce je zahrnut ekonomický návrh balíčku s názvem cyklistický 

prázdninový balíček pro rok 2010. Balíček jsem vytvořila pro rodiny s dětmi se zájmem 

o aktivně strávenou dovolenou. Pobyt zahrnuje nejen cyklistiku, ale i plavení a 

poznávání Baťova kanálu, exkurzi v hřebčíně, koupání, návštěvu muzea a pro 

odváţnější vyhlídkový let nebo let balónem. Cena balíčku činí 1 735 Kč, celkové 

náklady na pobyt 2 931 Kč. Navrhuji balíček vyuţít pro potřeby cestovních kanceláří.
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SEZNAM ZKRATEK: 

 

apod.  a podobně   

CD  kompaktní disk 

CR  cestovní ruch 

ČCCR   Česká centrála cestovního ruchu 

ČD   České dráhy 

č. p.  číslo popisné 

ČR  Česká republika 

ČSAD   Československá státní automobilová doprava 

DVD    Digital Versatile Disc - Digitální víceúčelový disk 

EGWA  Evropská asociace zelených stezek 

MIC   Městské informační centrum 

PVC  Polyvinylchlorid – umělá hmota 

WTO   Světová organizace cestovního ruchu 
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