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1 ÚVOD 

Lidé se od nepaměti a od samotného počátku věků museli nějakým způsobem 

přesunovat z místa A do místa B a právě  tyto okamžiky je možné brát jako historický počátek 

cestovního ruchu. Moderní cestovní ruch je datován zhruba od roku 1900. V této době nastal 

technický pokrok a začal se rozvíjet automobilový průmysl.  Postupem času se cestovní ruch 

ruch rozvíjí a objevuje se nový, v současné době již fenomén, kterým je turismus. Nejprve 

lidé ve vyspělých zemích z velmi dobrých majetkových poměrů chtěli postupně objevovat 

svět a jeho přírodní a kulturní krásy. S vývojem a postupným vyspíváním světové civilizace 

není už cestovní ruch a turismus pouze výsadou bohatých lidí. V současné době se stal 

turismus fenoménem a v některých zemích hlavní ekonomickou silou. Uveďme například 

Řecko, kde turismus a příjmy z cestovního ruchu tvoří velkou část HDP. 

Hlavním cílem této práce je charakterizovat a zhodnotit potenciál města Uherský Brod a 

okolí a navrhnout náměty na zlepšení postavení města Uherský Brod a jeho okolí v oblasti 

cestovního ruchu. 

V práci se mimo jiné zabývám charakteristikami, příležitostmi, možnostmi a návrhy 

na zlepšení turistického ruchu ve městě a jeho okolí. 

První částí práce je teoretická část. V této části definuji základní teoretické pojmy 

cestovního ruchu, věnuji se činitelům ovlivňující cestovní ruch, vlivem a formami cestovního 

ruchu a dalšími pojmy z této oblasti. 

Ve druhé části bakalářské práce se věnuji charakteristikám města Uherský Brod a jeho 

okolí, dopravní dostupnosti a předpokladům cestovního ruchu a turismu, kulturním a 

sportovním akcím města a jeho okolí. 

V poslední části se zabývám SWOT analýzou a návrhy pro zlepšení současného stavu 

cestovního ruchu a turismu. 

Podklady pro zpracování bakalářské práce, ze kterých jsem vyházela při psaní teoretických 

poznatků práce uvádím v odborné literatuře. Mimo tuto odbornou literaturu jsem čerpala 

z mnoha propagačních materiálů, prospektů, brožur a publikací o městě Uherský Brod a jeho 

okolí. Materiály jsem získala z různých zdrojů, po většinu v městské knihovně a městském 

informačním centru. Zároveň mi velké množství informací poskytly internetové stránky města 

Uherského Brodu. 
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

 

Základem pro vypracování mé bakalářské práce bylo vhodné zvolení zdrojů informací 

a jejich následné vyselektování dle vhodnosti pro zadanou práci. Snažila jsem se o maximální 

využití všech dostupných zdrojů k tomu, abych dosáhla co nejlepšího výsledku a cíle 

bakalářské práce. 

Při vypracování první části práce jsem postupnovala ve studiu a zpracování materiálů 

chronologicky následujícím způsobem: 

• Materiály obsahující definice cestovního ruchu. 

• Odborná literatura zaměřená na podmínky rozvoje cestovního ruchu. 

• Postavení obyvatelstva v cestovním ruchu. 

• Rozdělení druhů a forem cestovního ruchu v odborné literatuře. 

• Postavení cestovního ruchu v systému. 

• Důsledky cestovního ruchu se zaměřením na krajinu. 

 

Hlavním cílem této práce je charakterizovat a zhodnotit potenciál města Uherský Brod a okolí 

a navrhnout náměty na zlepšení postavení města Uherský Brod a jeho okolí v oblasti 

cestovního ruchu. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
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3 VYMEZENÍ POJMU CESTOVNÍ RUCH 

 

Cestovní ruch vznikl v 19. století a rozumí se jím celkový pobyt mimo stálé bydliště, 

který slouží především k regeneraci, poznávání přírodních krás a kulturních památek, sportu a 

navazování kontaktů s lidmi ve svém volném čase.1 

 

Podle definice WTO, kterou uvádí Jiří Čech ve své Malé encyklopedii CR, je cestovní 

ruch ,,činnost lidí, spočívající v cestování a pobytu v místech mimo místo jejich obvyklého 

pobytu po dobu kratší jednoho uceleného roku za účelem využití volného času, obchodu a 

za jinými účely“
2 

 

Czechtourism definuje cestovní ruch jako ,,složitý sociálně-ekonomický jev, který se 

dotýká mnoha stránek společnosti. Na cestovní ruch je možné pohlížet jako na oblast spotřeby 

i jako na oblast podnikatelských aktivit“
3  Rozvoj cestovního ruchu přináší nové příležitosti a 

možnosti drobnému podnikání v oblasti stravování, ubytování a jiných služeb, které jsou úzce 

spojeny s cestovním ruchem. 

 

Pavla Kortusová uvádí ve své knize tyto specifické rysy trhu cestovního ruchu: 

• ,,Spotřeba služeb je založena na využívání volného času, který chce každý účastník CR 

využít podle svých představ. Uspokojování potřeb účastníků CR má vysokou míru 

subjektivního posuzování. 

• Ekonomické využití atraktivit CR se v rozhodující míře děje formou poskytování 

služeb, které mají pomíjivý charakter a nelze je skladovat. Tvorba, realizace 

a spotřeba služeb je místně i časově spojena. 

• Vysoká míra závislosti na přírodních a kulturně historických atraktivitách, které jsou 

místně vázány. Na trhu CR tak dochází, na rozdíl od trhu zboží, k opačnému pohybu, 

kdy se spotřebitel přemisťuje za atraktivitami do místa jejich výskytu.“
4

                                                 

 

1 Parmová, Provoz služeb v cestovním ruchu, str. 6 
2 Čech, Malá encyklopedie cestovní ruchu, str. 14 
3 www.czechtourism.cz, Cestovní ruch v regionech České republiky 
4 Kortusová, Průzkum trhu sportovních cestovních kanceláří, str. 2-3 
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4 DEFINICE POJMU DESTINACE 

,,Destinaci cestovního ruchu lze definovat jako územní celek, který se vyznačuje 

společným postupem při  využívání potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu, sdílenou 

kapacitou území pro tento rozvoj, společným životním cyklem cestovního ruchu a společnými 

procesy cestovního ruchu.“5
 

                                                 

 

5 Pásková, Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu, str.26 
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5 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 

Rozvoj cestovního ruchu je podmiňován mnoha činiteli, z nichž nejdůležitější 

podmínkou jeho rozvoje jsou mírové podmínky ve světě. Bez příznivého mezinárodního 

klimatu a míru neexistují normální podmínky pro život a uhasíná zájem a , co nesouvisí se 

zachováním života, veškerý pracovní proces směřuje pouze k základnímu cíli země – 

k přežití. 

Všechny další činitele působící na rozvoj cestovního ruchu dělíme do následujících 

skupin: 

• ekonomické, 

• ekologické, 

• demografické, 

• odborně profesní, 

• materiálně – technické, 

• administrativní. 

 

Mezi ekonomické činitele patří především celková úroveň ekonomiky státu, která je 

vyjádřena výší národního důchodu a složením platební bilance státu, dále pak dosaženého 

stupně materiální stránky životní úrovně, fondu volného času, výší disponibilních důchodů 

obyvatel a úrovní cen na trhu zboží a služeb. 

 

K ekologickým činitelům se řadí příznivé přírodní a celkové životní prostředí. Patří 

sem dostatek volného a atraktivního přírodního prostoru, lákavé přírodní atraktivity, příznivé 

klima a čistota ovzduší. 

 

Demografičtí činitelé zahrnují všechno to, co se týká obyvatelstva. Cestovní ruch je 

podporován především vyšší hustotou obyvatelstva. Na účast v cestovním ruchu působí také 

věkové a rodinné složení. Důležitým faktorem je také zdravotní stav obyvatelstva. 

 

K nejvýznamnějším faktorům, které podporují cestovní ruch, patří odborné profesní 

zajištění. Pro všechny služby cestovního ruchu je třeba zajistit potřebný počet 

kvalifikovaných pracovníků a to ve všech místech, kde se cestovní ruch projevuje. 

 

K materiálně technickým podmínkám se řadí především ubytovací a stravovací 

zařízení, doprava a sportovně rekreační zařízení. Patří sem také dostatečně rozvinutá 
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materiálně technická  základna obchodu a služeb všech druhů, zařízení na hranicích země, 

zdravotnické a bezpečnostní služby. 

 

Administrativní podmínky rozvoje cestovního ruchu se spojují se vstupními a 

výstupními aktivitami při účasti na zahraničním cestovním ruchu. Patří sem i formy 

zprostředkovacích a obchodních služeb cestovních kanceláří, prodeje dopravních cenin, 

poskytování slev v cestovním ruchu. 

 

Uvedené hlavní skupiny podmínek rozvoje cestovního ruchu nikdy nepůsobí 

samostatně, ale naopak se vzájemně prolínají a posilují, někdy mohou působit i protichůdně.6 

 

                                                 

 

6 Němčanský, Odvětví cestovního ruchu, str. 34-40 
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6 ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ ÚČAST OBYVATELSTVA NA 

CESTOVNÍM RUCHU 

Rychlý rozvoj cestovního ruchu ovlivňuje u nás i ve světě mnoho činitelů. Faktory 

působící na účast na cestovním ruchu působí v odlišných směrech a jinou intenzitou. 

V současné době existují velké rozdíly v účasti mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva. 

Tyto rozdíly vyplývají z: 

• ,,Diferencovaných nároků jednotlivých skupin obyvatelstva na účast na cestovním    

ruchu, 

• z  rozdílných podmínek a možnosti jejich uspokojení.“ 

Z tohoto pohledu rozlišujeme dvě hlavní skupiny faktorů, které ovlivňují účast 

na cestovním ruchu: 

• ,,faktory, které působí na kvantitativní růst účasti, 

• faktory, které působí vedle růstu i na diferenciaci účasti.“  

 

Rozvoj výroby a jeho důsledky 

Rozvoj výroby působí na růst účasti ve dvou směrech: 

• zvyšuje nároky obyvatel na účast cestovního ruchu, v tomto směru působí především 

společenská dělba práce, růst průmyslové výroby, růst zaměstnanosti zejména ve sféře služeb, 

růst výroby a její koncentrace; 

• zároveň vytváří předpoklady na uspokojení těchto zvýšených nároků na účast 

na cestovním ruchu především zvyšováním fondu volného času, růstu životní úrovně 

obyvatelstva, zejména růstem příjmů, růstem vybavení předměty dlouhodobé spotřeby, 

změnami ve spotřebních zvyklostech, celkovým technickým rozvojem apod. 

Proces urbanizace její vliv na změny v sídlištní struktuře 

Koncentrace výroby má za následek i koncentraci obyvatelstva do stále větších sídelních 

celků a průmyslových aglomerací. Proces industrializace a urbanizace přináší stále se 

zhoršující životní prostředí. Čím větší je město a čím průmyslovější má charakter, tím horších 

kvalit nabývá životní prostředí a působí negativněji na život lidí. Proto rostou nároky 

městských obyvatel na rekreaci mimo toto prostředí. 

 

Růst počtu obyvatelstva 

Počet obyvatelstva roste na celém světě, ale vzhledem k jednotlivým teritoriím se tak 

děje velmi nerovnoměrně, a vyznačuje se stále zrychlujícím tempem. Růst počtu obyvatelstva 

tedy nevyhnutelně vede k růstu počtu účastníků cestovního ruchu. Růst počtu obyvatelstva je 
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faktorem působícím dlouhodobě, z hlediska budoucího vývoje je jedním z nejdůležitějších 

faktorů. 

 

Růst vzdělanosti a poznání 

S růstem vzdělanosti jednoznačně roste nejen účast na cestovním ruchu, ale i její 

frekvence a vědomé rozložení do jednotlivých sezón v průběhu roku. Tento faktor významně 

působí na intenzivnější využívání dovolené prostřednictvím cestovního ruchu. S růstem 

vzdělání úzce souvisí i růst poznání a touha po poznání. Oba tyto faktory působí společně 

na změny v celkové struktuře potřeb lidí i ve struktuře jejich uspokojování. 

 

Demografické faktory 

Patří k nim faktory, které se dotýkají přímo osoby účastníka, ale i faktory, které souvisí 

s charakterem jeho rodiny. Věkové složení patří mezi důležité diferenciační faktory. 

Cestovního ruchu se nejvíce účastní mladší a střední generace produktivního části 

obyvatelstva spolu se skupinou mládeže. Rozdíl v účasti na cestovním ruchu se projevuje také 

v závislosti na rodinném stavu a na struktuře rodiny, zejména počtu dětí.  

 

Faktory související se sociálním postavením   

Mezi tyto faktory řadíme ekonomické postavení, povolání, charakter zaměstnání. Tyto 

faktory nabývají stále většího významu. Projevuje se v nich nejen vliv charakteru práce, 

odlišné spotřební zvyklosti, ale i celkový způsob života. 

 

Faktory souvisejícím s ekonomickým postavením  

Mezi tyto faktory patří finanční podmínky (příjem, výška příjmu na jednoho člena 

domácnosti) a materiální podmínky, kam zahrnujeme vlastnictví osobního dopravního 

prostředku, vlastního rekreačního objektu, stupeň vybavenosti domácnosti předměty 

dlouhodobé spotřeby. Tyto faktory jsou činiteli růstu účasti v cestovním ruchu i jeho 

diferenciace. 

 

Ekologické faktory 

Souvisejí s místem bydliště účastníka cestovního ruchu. Patří mezi ně stupeň 

industrializace a urbanizace oblasti, kde se místo bydliště nachází, umístění bydliště 

v konkrétním geografickém prostředí, lokalizace bydliště, typ bydlení, rekreační možnosti 

bydliště a především velikost a charakter bydliště. 
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Další faktory 

Mezi další faktory řadíme fond volného času, psychické činitele, zdravotní stav, způsob 

života a další.7 

 

                                                 

 

7 Němčanský, Odvětví cestovního ruchu, str. 34-40 
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7 DRUHY A FORMY CESTOVNÍHO RUCHU 

Druhy cestovního ruchu vyjadřují motivy podle převažujících zájmů, které vedou 

obyvatele k účasti na cestovním ruchu. Mezi základní druhy řadíme rekreační, kulturní, 

společensky zaměřený, sportovní a profesionálně zaměřený cestovní ruch. 

 

Rekreační cestovní ruch se zaměřuje především na odpočinek a na obnovu tělesných 

i duševních sil člověka.Velmi rozšířenou variantou tohoto druhu je pobyt na jednom místě 

s orientací převážně na jednu aktivitu – pobyt u vody a vodní sporty, lyžování, pobyt 

na venkově s procházkami. Její účastnící mají většinou vyšší nároky na standart základních 

služeb i na služby doplňkové.Speciálním typem tohoto druhu je venkovská turistika. Pří ní 

se rekreační pobyt na venkově pojí s ubytováním v zemědělské oblasti, někdy i s jízdou 

na koni nebo s výpomocí při zemědělských pracích. Mnoho účastníků rekreačního cestovního 

ruchu dává přednost pohybu po větším území – turistice. Podle dopravního prostředku se 

turistika dělí na pěší, lyžařskou, vodní, cykloturistiku, jízdu na koni a mototuristiku. Časté 

bývají i kombinace. Pro cestování pěšky, na vodě nebo na kole se někdy používá pojem 

aktivní turistika. Účastníci tohoto druhu se často spokojí s nižším standardem 

poskytovaných služeb. S rekreačními motivy se často kombinují motivy poznávací. 

K rekreační formě cestovního ruchu řadíme také léčebné pobyty v lázních. Zájem o speciální 

služby, které vedou ke zlepšení zdravotního stavu účastníka, se váže na lázeňská střediska, 

která nabízejí hostům vysoký standard a širokou nabídku služeb. 

Kulturní cestovní ruch je dán poznáváním, návštěvou kulturních a historických 

památek, galerií, muzeí apod. Řadí se sem i náboženský cestovní ruch spojený s návštěvou 

významné církevní události. 

Společensky zaměřený cestovní ruch (etnický, krajanský) je motivován návštěvou 

místa, odkud pocházejí předci,  nebo příbuzných. Tyto citové vazby k místu původu se mohou 

přenést na dvě až tři další generace. 

Profesionálně zaměřený cestovní ruch je propojen s výkonem služebních povinností, 

jako je návštěva řídící instituce, jednání s obchodními partnery, účast na veletrzích apod. 

Pro cesty směřující na konference a kongresy se používá termín kongresová turistika. 

Účastníci tohoto druhu většinou vyžadují vysoký standard služeb a řadí se ke klientům 

s nejvyššími průměrnými výdaji. 

Sportovní cestovní ruch dává možnost stále většímu počtu sportovních fanoušků 

navštívit různé sportovní události. Často bývá krátkodobého charakteru. Při velkých 

sportovních událostech se dostává do pohybu velmi mnoho účastníků cestovního ruchu. 



 17 

,,Speciálním druhem je stimulační cestovní ruch, též označován jako incentivní. 

Při něm bývá účast na zájezdu organizovaném zaměstnavatelem poskytována zdarma nebo 

za výhodných podmínek zaměstnancům s cílem posílit vzájemné vztahy, poskytnout odměnu 

za pracovní výsledky nebo kombinovat rekreační a poznávací náplň s částečnou pracovní 

náplní“
8
  

 

Formy cestovního ruchu rozlišují různé kvalitativní charakteristiky cestovního ruchu. 

Toto dělení nám umožňuje sledovat vývoj, strukturu a intenzitu jednotlivých druhů 

cestovního ruchu.  

Podle časového rozdělení cestovního ruchu se cestovní ruch dělí na celoroční a sezónní. 

Délkou pobytu se dělí na dlouhodobý (více než tři dny) a krátkodobý (do tří dnů). 

Na základě způsobu cestování rozlišujeme individuální cestovní ruch a skupinový cestovní 

ruch. Podle místa původu účastníků lze rozdělit cestovní ruch na domácí a zahraniční. 

Průjezd zahraniční zemí s využitím některých služeb s cílem ve třetí zemi, označujeme jako 

tranzitní cestovní ruch. Podle ekonomického hlediska členíme cestovní ruch na aktivní, též 

příjezdový, a pasivní, též výjezdový. Účast na vázaném cestovním ruchu je podmíněna 

splněním některé podmínky. Oproti tomu volný cestovní ruch takové podmínky neklade a je 

volně přístupný každému zájemci, který si účast uhradí.9 

                                                 

 

8 Holeček, Zeměpis cestovního ruchu, str. 25 
9 Holeček, Zeměpis cestovního ruchu, str. 24-26 
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8 SYSTÉMOVÉ POJETÍ CESTOVNÍHO RUCHU 

Cestovní ruch úzce souvisí se svým okolím, o odvětví cestovního ruchu mluvíme jako 

o průřezovém odvětví a středem zájmu služeb je sám člověk. Cílem tedy je sledování 

ekonomického, sociálního, ekologického a technologického. K obsahovému vyjádření 

cestovního ruchu používáme teorii systému, vědu o struktuře a vazbách. Systémem chápeme 

jednotu různých prvků, mezi kterými již jsou určitě vztahy nebo vazby a nebo je možné 

takové vztahy vytvořit.  

Po formální stránce existuje mnoho vztahů mezi cestovním ruchem a vnějším 

prostředím a jeho vnitřní vztahy směřují do podsystémů.   

 

Obrázek č. 1 - Struktura systému cestovního ruchu10 

 

                                                 

 

10 Němčanský, Odvětví cestovního ruchu, str. 40-41 
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Mezi nadřazené a přiřazené systémy patří: 

• ekonomické prostředí, 

• sociální prostředí, 

• politické prostředí, 

• technologické prostředí, 

• ekologické prostředí. 

 

Mezi podsystémy řadíme: 

• Podsystém subjekt cestovního ruchu, 

• Institucionální podsystémy – cílové místo cestovního ruchu, podniky cestovního 

ruchu, organizace cestovního ruchu 

 

Systém cestovního ruchu je v důsledku svých vztahů ke vnějšímu prostředí otevřeným 

systémem, ale zároveň sám vnější prostředí ovlivňuje, jde tedy o vstupy i výstupy.11 

                                                 

 

11 Němčanský, Odvětví cestovního ruchu, str. 40-42 
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9 OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU – ZLÍNSKO A SLOVÁCKO 

V širokém Dolnomoravském úvalu se kolem řeky Moravy rozkládá oblast Východní 

Morava. Patří sem hustě zalesněné Chřiby s památnými hrady Buchlov a Cimburk a 

zámkem Buchlovice. Na východě se rozkládá pohoří Bílé Karpaty s Velkou Javořinou, 

s dobrými lyžařskými podmínkami a s Velkým Lopeníkem nad moravskými kopanicemi. 

Rozsáhlé podhůří Bílých Karpat přechází na Zlínsku v lesnaté Vizovické Vrchy 

s Klášťovem. Pod ním pramení řeka Vlára, která podél železnice odtéká Vlárským 

průsmykem k Váhu na Slovensku. Květnaté louky, listnaté a smíšené lesy na obou stranách 

hranice ochraňuje rozsáhlá CHKO Bílé Karpaty. Nejživější hraniční přechod leží 

pod Starým Hrozenkovem na silnici, která sleduje historickou komunikaci z Uher 

na Moravu od Trenčína do Uherského Hradiště. 

Hlavní sídla leží v údolí řeky Moravy. Nejvýznamnějším z nich je krajské město 

Zlín, který se začal rychle rozvíjet v údolí říčky Dřevnice před více než sto lety zásluhou 

obrovské baťovské industrializace v chudém podhorském kraji. Dnes čítá jeho aglomerace 

s Otrokovicemi, s Napajedly, které leží na hlavním dopravním tahu, a s dalšími obcemi asi 

120 tisíc obyvatel. Zanikající továrny na obuv doplňují gumárny, strojírny a další průmysl. 

Město bylo postupně přebudováno ve velké kulturní a obchodní centrum. V krajském 

městě probíhá mnoho společenských akcí a jsou zde dobře vybudované služby. 

Historické středisko Slovácka s divadlem, muzeem a výstavní síní Uherské Hradiště má 

v aglomeraci téměř 35 tisíc obyvatel. Vzniklo jako jedno z center Velkomoravské říše. 

Vzhledem k příznivé dopravní poloze je často navštěvováno. Nedaleký Velehrad je 

významným poutním místem. Výše do hor leží průmyslový Uherský Brod s muzeem J. A. 

Komenského. V jeho blízkosti se nacházejí největší moravské lázně Luhačovice, kde se 

nachází secesní stavby D. Jurkoviče. Dnes jsou významným rekreačním střediskem. 

Jádrem jižní části Moravy se známými vinařskými a folklórními tradicemi je 

při pohraničním přechodu město Hodonín s galerií slováckého výtvarného umění. Za místa 

národopisných tradic Slovácka se považují nedaleké Strážnice, kde se konají mezinárodní 

folklórní festivaly a skanzen, a Kyjov.12 

                                                 

 

12 Holeček, Zeměpis cestovního ruchu, str. 65-66 
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10 VLIVY CESTOVNÍHO RUCHU NA KRAJINU 

Krajina představuje významný primární zdroj cestovního ruchu a zásadní kapitál 

pro podnikání v této oblasti. Krajina je jednou z nejvýznamnějších externalit trhu 

cestovního ruchu, a proto nebývá její cena zahrnuta do kalkulace produktů cestovního 

ruchu, mívá mnoho vlastníků, jejichž zájmy málokdy souvisejí s cestovním ruchem. Díky 

nízké internalizaci hodnoty krajiny do cen turistických produktů dochází ke konzumaci 

krajiny cestovním ruchem.  Pokud je krajina vlastní atraktivitou, bývají její základní 

hodnoty v určité míře zachovány jako předmět podnikání. Mnohem častěji plní krajina 

pouze funkci kulisy a prostoru pro ubytování, stravování, dopravní, zábavní a interpretační 

infrastrukturu cestovního ruchu. To vše vede ke snižování rozmanitosti krajiny, snižování 

estetické hodnoty a ekologické stability, poškozování hospodářské funkce atd. 

 

Žádoucí vlivy cestovního ruchu  

Aby cestovní ruch přinášel spíše pozitivní efekty pro společnost a její okolí, musí být 

kvalifikovaně řízen. Mezi nejčastější žádoucí vlivy cestovního ruchu patří: 

• ,,Tlumení nežádoucích dopadů ekonomické restrukturalizace na krajinu – podpora 

alternativního zemědělství a péče o krajinu jako jedné z funkcí zemědělství, upadajících 

řemesel, využívání upadajících výrobních, zemědělských těžebních, vojenských i církevních 

areálů formou agroturismus, venkovského cestovního ruchu, báňského cestovního ruchu 

atd., 

• působení proti trendu ekonomické marginalizace a vylidňování venkova, což má 

nežádoucí důsledky na kulturní krajinu a  její rázovitost, 

• růst úrovně a intenzity ochrany krajiny a péče o ni, udržitelnosti využívání 

krajinného dědictví (strategický přístup k rozvoji krajiny ,,zelené“ standardy v oblasti 

cestovního ruchu, snaha o zachování původnosti a jedinečnosti, využívání biomasy a 

obnovitelných zdrojů),  

• růst investic do zvyšování schopnosti interpretace krajinného dědictví (technika, 

výzkum, školení atd.), 

• růst kulturní identity u návštěvníků i místních obyvatel, jejich schopnosti ocenit 

přírodní a  kulturně historické aspekty krajiny (související nárust šetrných aktivit 

v krajině), 

• zvyšování přístupnosti a prostupnosti krajiny i pro místní obyvatele (obnova a 

údržba cestní sítě) , budování naučných cyklo a hipostezek, stezek, 
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• ekonomické opodstatnění ochrany přírody a krajiny formou maloplošných 

i velkoplošných chráněných území.“ 

 

Nežádoucí vlivy cestovního ruchu 

Část krajiny i místní kulturní identity je při turistickém rozvoji stále více obětována 

cestovnímu ruchu a jsou do ní vtaženy postupně i další atraktivity krajiny. Jedním 

z nejvýraznějších nežádoucích dopadů cestovního ruchu je přeměna původního prostředí, 

které představuje primární zdroje cestovního ruchu, na turistický svět, vytvářený cíleně pro 

návštěvníky a jen zřídkakdy využívaný nebo využitelný místními obyvateli., kteří 

představují sekundární zdroje cestovního ruchu. Jako dva extrémní vlivy cestovního ruchu 

v krajině lze uvést úsilí o konzervaci krajiny a proces univerzalizace krajiny v režii 

nadnárodních firem. Dopady cestovního ruchu na krajinu a místní komunitu v čase lze 

popisovat pomocí konceptu životního cyklu destinace nejen změnami intenzity a tím i jeho 

kvalitativních i kvantitativních vlivů na krajinu vlivů na krajinu, změnami počtu i typu 

návštěvníků, příjmy z cestovního ruchu atd., ale také zpravidla nezvratnou ztrátou 

autenticity a růstem fragmentace krajiny. V prostoru je možno vysledovat koncentraci 

dopadů cestovního ruchu na krajinu do přírodně či kulturně hodnotných destinací.13 

                                                 

 

13 Pásková, Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu, str. 60-63 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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11 CHARAKTERISTIKA MĚSTA UHERSKÝ BROD A OKOLÍ 

11.1 Geografické poměry  

Město Uherský Brod, pravděpodobné rodiště Jana Ámose Komenského, je jedním 

z nejstarších sídel jihovýchodní Moravy a nachází se v příhraniční oblasti moravsko-

slovenského pomezí v podhůří nejvyšší hory Bílých Karpat Javořiny. Leží na jižních 

svazích Lysé hory nad soutokem řek Korečnice a Olšavy. Od krajského města Zlín je 

Uherský Brod vzdálený asi 25 km a od hraničního přechodu se Slovenskou republikou asi 

23 km. Leží v nadmořské výšce 300 m a zeměpisná poloha je stanovena na 49° severní 

šířky 17° východní délky.14 

 

11.2 Klimatické poměry 

Protože nadmořská výška od západu na východ stoupá, do oblasti Uherskobrodska 

spadají tři typy klimatických oblastí. Na východě a severovýchodě sem zasahuje oblast T4, 

pro kterou je charakteristické suché a velmi dlouhé léto, teplé jaro a podzim a krátká a 

mírná zima s krátkou dobou sněhové pokrývky. Na tuto oblast navazuje pásmo MT10 

s Dlouhým, teplým, mírně suchým létem a krátkou, mírnou a velmi suchou zimou 

s krátkým trváním sněhové pokrývky. V další oblasti se nachází pásmo MT9, pro kterou je 

charakteristická vlhčí zima s nižšími teplotami než u předchozích dvou typů.15 

 

11.3 Socioekonomická charakteristika 

Město Uherský Brod poskytuje vedle klasických služeb také kvalitní vzdělání 

prostřednictvím rozsáhlé sítě středních škol, z nichž nejznámější je Gymnázium Jana 

Amose Komenského. 

V Uherském Brodě je také rozvinutý průmysl, a to především strojírenský a 

zemědělský a velkou tradici má ve městě výroba piva, kterou zajišťuje Pivovar Janáček. 

Po rozpadu Československa se stalo významným kulturním a politickým centrem. 

                                                 

 

14 PROXIMA Bohemia, Zlínský kraj – města a obce zlínského kraje, str.114 
15 Quitt, Klimatické oblasti Československa, str. 12-13 
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Strojírenskou výrobu zajišťuje firma Slovácké strojírny a Česká zbrojovka, která je známá 

svou výrobou pistolí a loveckých zbraní. Dopravu ovoce a zeleniny zajišťuje firma 

TEKOO. Z dalších významných firem jsou to drůbežářské závody RACIOLA, stavební 

firma ZEVOS, výroba a firma na svoz a likvidaci odpadu RUMPOLD. 

V Nivnici prosperuje závod LINEA, který vyrábí řadu nápojů. V Dolním Němčí je 

umístěn jediný závod firmy BAŤA, sušárna, výroba krmiv ZEVOS a zemědělský podnik 

AGRO Okluky. Ve Slavkově působí společnost KASKO, která se zabývá výrobou plastů 

především pro automobilový průmysl, dalším subjektem je společnost KREDIT zabývající 

se výrobou kovových a ocelových výrobků a také firma STAMIT, která se soustřeďuje 

na kovoobrábění. Ve Strání působí Moravské sklárny Květná, kde se ručně vyrábí a zdobí 

užitkové sklo. Tyto společnosti patří k největším zaměstnavatelům v oblasti 

Uherskobrodska, zaměstnávají velké množství místního obyvatelstva i obyvatele blízkého 

okolí.16 

 

11.4 Sídelní charakteristika 

Město Uherský Brod je centrem regionu, který zahrnuje oblast bývalého okresu 

Uherský brod fungujícího do roku 1960. Samostatné město se rozkládá na 5 200 ha, žije 

v něm téměř 18 tisíc obyvatel a  pod Uherskobrodsko spadá 28 obcí a 2 města s více než 

54 tisíci obyvateli. Mezi města spadá Uherský Brod a Bojkovice, mezi obce pak Bánov, 

Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Drslavice, Horní Němčí, Hostětín, 

Hradčovice, Komňa, Korytná, Lopeník, Nezdenice, Nivnice, Pašovice, Pitín, Prakšice, 

Rudice, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání, Suchá Loz, Šumice, Vápenice, Veletiny, 

Vlčnov, Vyškovec, Záhorovice, Žítková. 

 

                                                 

 

16 PROXIMA Bohemia, Zlínský kraj – města a obce zlínského kraje, str.114-139 
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11.5 Demografická charakteristika 

Počet obyvatel k 31.12.2009 byl v Uherském Brodě 17 117, z toho 8 454 mužů a 

8 665 žen, průměrný věk k tomuto datu byl 41 let.Vývoj obyvatel ve městě Uherský Brod 

má klesající tendenci, tj. počet obyvatel klesá.
17   

 

Graf č. 1 - Vývoj obyvatel v letech 2000-2009 ve městě Uherský Brod18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6 Přírodní bohatství Uherskobrodska 

Město Uherský Brod se z hlediska přírodních krás a zajímavostí nachází na pomezí 

dvou významných přírodních oblastí – Bílé Karpaty a Prakšická vrchovina.  

Bílé Karpaty se nacházejí jihovýchodně od Uherského Brodu a v roce 1980 byla vyhlášena 

jako Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty o výměře 715 km2. Biosferickou rezervací 

UNESCO se stala v roce 1996. 

 Střední část této chráněné oblasti se nazývá Moravské Kopanice. Vyznačuje se 

střídáním zalesněných a bezlesích ploch s mozaikou sušších míst, křovin, mokřadů, 
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nevelkých políček a lesů především bukových s příměsí dřevin jako je jedle bělokorá, habr 

obecný nebo jasan ztepilý. 

 Nejvíce charakteristickým nelesním typem vegetace Bílých Karpat jsou orchidejové 

louky, které patří k druhově nejbohatším typům lučních porostů ve střední Evropě. 

Součástí luk a pastvin jsou velmi často také luční mokřady a prameniště. 

Téměř 45% CHKO Bílých Karpat pokrývají lesy, z toho listnaté jsou zastoupeny 55%.  

 Severně od Uherského Brodu se nachází Prakšická vrchovina, kde byl v roce 1999 

vyhlášen přírodní park, který se rozkládá na ploše 44,82 ha. Mezi lesní porosty zde patří 

teplomilné doubravy s velkým podílem habru. Nachází se zde i velké množství vzácných 

druhů rostlin a živočichů, především motýlů. V tomto přírodním parku je chráněn jak 

charakteristický ráz krajiny, tak i dochovaná zástavba typická pro tuto oblast, památky a 

kultura zdejších obyvatel. 

 Na jihozápadě Uherského Brodu, na severním okraji Vlčnova byla vyhlášena přírodní 

rezervace Kovářův žleb o výměře 7,25 ha. Pro tuto rezervaci jsou typické květnaté louky a 

extenzivně obhodospodařované sady s teplomilnými rostlinnými a živočišnými 

společenstvy. 

Na svahu jihovýchodně od Vlčnova se nachází přírodní rezervace Vlčnovský háj 

o velikosti 29,86 ha. 

 Západně od Uherského Brodu se nachází přírodní rezervace Rovná hora o výměře 

12,27 ha. Jedná se o oblast výskytu vzácných druhů hmyzů a motýlů. 

 Na území Drslavic se nachází přírodní památka Terasy Vinohradní o výměře 7,33 ha. 

Vyskytují se zde teplomilná rostlinná společenstva s hojným výskytem ohrožených a 

chráněných druhů rostlin. Na tomto území se rovněž nachází přírodní rezervace Vrchové – 

Chrástě o výměře 25,11 ha. 19 

 

11.6.1 Naučné stezky 

Naučná stezka je značená turistická trasa, která seznamuje turisty s přírodovědnými a 

kulturními zajímavostmi o dané o dané oblasti. Od běžné turistické trasy se liší 

informačními tabulemi, které jsou rozestavené po celé délce trasy naučné stezky. 

                                                 

 

19 www.ub.cz 
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V okolí města Uherský Brod se nachází 7 naučných stezek. Javořinská naučná 

stezka, Bojkovická naučná stezka, naučná stezka Lopeník, naučná stezka Květná, naučná 

stezka Moravské Kopanice, naučná stezka Hradčovice – Drslavice a naučná stezka ,,Okolo 

Hrozenka“. 

 

JAVOŘINSKÁ NAUČNÁ STEZKA 

 Naučná stezka obsahuje 14 panelů a dá se rozdělit na dlouhou trasu (23 km), střední 

trasu (16 km) a krátkou trasu (5 km). 

Trasa začíná ve Velké nad Veličkou, prochází podhorskými obcemi a loukami a končí 

prudkým stoupáním až na vrchol Velké Javořiny. Pod tímto vrcholem nejvyšší hory Bílých 

Karpat se nachází bukový prales a historické a přírodovědné zajímavosti zdejší krajiny.   

 

NAUČNÁ STEZKA LOPENÍK 

 Délka trasy je 7,3 km a obsahuje 8 panelů. 

Trasa vede pod vrcholem Velkého Lopeníku. Na panelech jsou umístěny informace 

o krajině Moravských Kopanic a jejími kulturními tradicemi.  

 

NAUČNÁ STEZKA KVĚTNÁ 

 Trasa obsahuje 10 panelů a je dlouhá 7 km. 

Tato naučná stezka je vedena přes lesy a louky pod Velkou Javořinou. Trasa tvoří malý 

okruh, který je veden kolem obce Strání – Květná. Na panelech jsou informace o okolní 

krajině, přírodě a životě zdejších lidí. Zajímavostí této naučné stezky je okolí Svinárského 

potoka, Stráňanská kotlina nebo sklárna ve Květné, kde se ručně vyrábí sklo.  

 

NAUČNÁ STEZKA MORAVSKÉ KOPANICE 

Základní okruh je dlouhý 11,6 km, z tohoto okruhu je možno odbočit na Lokov 4,7 

km nebo na Hutě 1,1 km. Celková délka trati je 23,1 km a nachází se zde 14 panelů. 

Nachází se zde pestrá krajina v okolí Starého Hrozenkova a Žítkové, na panelech jsou 

informace o historii a kultuře kopaničářského kraje. 

 

BOJKOVICKÁ NAUČNÁ STEZKA 

Trasu tvoří dva okruhy s celkem deseti panely. Velký okruh je dlouhý 24 km a 

malý okruh 16 km. 



 29 

 

Tato stezka začíná na vlakovém nádraží v Bojkovicích a poté pokračuje přes Pitín, 

Hostětín a Šanov až na kótu ,,Na koncích“. Na tomto místě se trasa dělí na malý a velký 

okruh. Malý okruh vede přes Pitín zpět do Bojkovic. Trasa velkého okruhu vede přes 

hřeben na vrchy Ochoz a Lokov a přes Krhov zpět do Bojkovic. Na vrchu ochoz je možné 

napojit se na Kopaničářskou naučnou stezku. 

  

NAUČNÁ STEZKA ,,OKOLO HROZENKA“ 

 Celková délka této trasy je 18 km, s možností rozdělení na kratší a delší okruh. Kratší 

trasa je dlouhá 5 km s 5 panely a delší trasa je dlouhá 13 km se 7 panely. 

Tato stezka je fyzicky náročná, kde se překonávají velké výškové rozdíly. Kratší trasa vede 

okolo Starého Hrozenkova, delší trasa vede do Vyškovce a Vápenic. Na panelech jsou 

informace o historii kraje a přírodě Bílých Karpat. 

 

NAUČNÁ STEZKA HRADČOVICE – DRSLAVICE 

 Délka trasy je 5 km a obsahuje 9 panelů. 

Trasa začíná v Hradčovicích, vede severním směrem a končí u obecního úřadu 

v Drslavicích. Na panelech jsou informace o fauně a flóře dané oblasti. Tato naučná stezka 

se nachází v jedné z nejhodnotnějších částí přírodního parku Prakšická vrchovina.20 

                                                 

 

20 Běhulová, Naučné stezky zlínského kraje 
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12 DOPRAVA 

12.1 Silniční doprava 

Město Uherský Brod je napojeno na hlavní vnitrostátní dopravní síť západním 

směrem na silnici I/50, která je součástí tahu E 50. Tato silnice se v Uherském Hradišti 

kříží se silnicí I/55, která je hlavním dopravním tahem směrem Kroměříž, Olomouc. 

Jihozápadní propojení na hlavní tahy vnitrostátní dopravní sítě zajišťuje silnice II/495, 

která se v Uherském Ostrohu napojuje na silnici I/55 směrem Břeclav a státní hranice se 

Slovenskou republikou. Silnice I/50 představuje pro město Uherský Brod i jeho místní 

přilehlé části nejkratší spojení k hraničnímu přechodu se Slovenskou republikou přes Starý 

Hrozenkov. Silnice II/490 zajišťuje dopravní vazby severním směrem na Luhačovice, Zlín 

a také jižním směrem na Nivnici, Dolní Němčí a přes silnici I/54 na hraniční přechod se 

Slovenskou republikou přes obec Strání. Silnice II/495 zprostředkovává dopravní vazby 

východním směrem na Bojkovice, Brumov-Bylnici, kde se napojuje na silnici I/57. 

Regionální dopravní vazby na okolní obce zprostředkovávají silnice III/49714, III/05019 a 

III/49716. Tímto územím neprochází žádná dálnice.21 

  

Tímto územím prochází tyto komunikace celostátního a krajského významu: 

 I / 50 Brno – Uherské Hradiště – státní hranice SR 

Tato silnice je vedena ve směru od Uherského Hradiště v mírných obloucích jihozápadním 

směrem kolem města Uherský Brod. V roce 2002 byla uvedena do provozu poslední část 

této komunikace, která je situována jižně od Uherského Brodu. Jedná se o úsek od napojení 

silnice II/495 po křižovatku ulic 26. dubna, Nivnická a U Korečnice. Silnice od této 

křižovatky trasována východním směrem v mírném oblouku po stávající místní 

komunikaci U Korečnice, která je v krátkém úseku vedena v úpravě jako dělený čtyřpruh. 

Za čerpací stanicí PHM a napojení silnice II/495 pokračuje silnice pokračuje silnice 

přímým směrem na Bánov a dále ke státní hranici se Slovenskou republikou. 

 

  

                                                 

 

21 www.ub.cz 
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II / 490 Říkovice – Holešov – Zlín – Dolní Němčí 

Silnice vstupuje do Uherského Brodu ze severovýchodu o Polichna a pokračuje k Újezdci 

mírnými protisměrnými oblouky. V Újezdci a Těšově tvoří tato silnice páteřní dopravní 

kostru. Tato komunikace je trasována od Újezdce téměř přímo do Uherského Brodu. 

Ve městě pak pokračuje po ulicích Močidla, Neradice a stáčí se jižním směrem po ulici 

Dolní Valy, 26. dubna a  Nivnická. Silnice prochází zastavěnou částí města a tvoří část 

dopravní kostry města. V místě napojení ulice U Korečnice této silnice kříží silnici I/50. 

Na křižovatce silnic I/50 a II/490 se nachází světelné signalizační zařízení. Z ulice 

Nivnické je silnice dál trasována jižním směrem, kolem areálu Slováckých strojíren 

na Nivnici. 

 

 II / 495 Moravský Písek – Uherský Brod – Bylnice 

Tato silnice prochází jihozápadním okrajem a je trasována k silnici I/50. Za místem křížení 

se silnicí I/50 pokračuje směrem k zastavěné části, přes Olšavu a po ulici Vlčnovská 

směřuje k Slováckému náměstí, kde se napojuje na silnici II/490. Tato silnice se opět 

napojuje na silnici I/50 za čerpací stanicí PHM, která leží na okraji města Uherský Brod a 

pokračuje po ostrém pravém oblouku východním směrem na obec Šumice.  

 

 III / 05019 Veletiny – Drslavice – Uherský Brod 

Silnice vede ze severozápadní části města Uherský Brod ze směru od Drslavice, prochází 

Havřicemi a pokračuje k zastavěné části města Uherský Brod, kde je trasována po místních 

komunikacích a tvoří část dopravního skeletu města. Ulice Pod Valy se napojuje na ulice 

Dolní Valy a 26. dubna a tvoří s nimi průsečnou křižovatku. 

 

 III / 49030 Uherský Brod – spojka ulicí Šumickou 

Tato silnice je vedena po ulici Šumická a tvoří stykovou křižovatku s ulicemi Močidla a 

Neradice a zajišťuje napojení na silnici II/495. 

 

 III / 49027 Uherský Brod – průjezdná přes náměstí 

Silnice je vedena po místních komunikacích a s ulicemi Horní Valy a Antonína Hrubého 

tvoří průsečnou křižovatku a končí v křižovatce s ulicemi Močidla a Neradice. 
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III / 49714 Uherský Brod – Částkov – Bílovice 

Silnice se napojuje na Mariánském náměstí na silnici III/49027 a je trasována v zastavěné 

části města Uherský Brod po místních komunikacích – ulice Přemysla Otakara II, náměstí 

Svobody a ulice Prakšická. 

 

 III / 49715 Uherský Brod – spojka v ulici Horní Valy 

Tato silnice je vedena po místní komunikaci ulici Horní Valy. Spojuje silnici III/49027 a 

silnici III/49714. 

 

 III/4958 Havřice – Vlčnov 

Tato spojka propojuje silnici I/50 se silnicí III/05019, které prochází centrem Havřic. Tato 

spojka je trasována přes most nad řekou Olšava a přes úrovňový železniční přejezd. 

 

Komunikace napojující Uherský Brod na vnitrostátní hlavní tahy a hraniční přechod se SR 

Starý Hrozenkov: 

I / 50 Brno – Uherské Hradiště – státní hranice SR 

II / 490 Říkovice – Holešov – Zlín – Dolní Němčí 

II / 495 Moravský Písek – Uherský Brod – Bylnice 

 

 

Vnitřní dopravní kostru města tvoří tyto ulice: 

 

• Hlavní dopravní kostru města tvoří: 

- U Korečnice (silnice I/50 – funkční třída B1 v prostoru průchodu zastavěným 

územím) 

- Luhačovská, Těšovská, Močidla, Dolní Valy, 26. dubna, Nivnická (B2) 

- U zastávky, Havřická, Pod valy (B2) 

- Vlčnovská, Šumická, Svatopluka Čecha, Prakšická, Dolní konec (B2) 

- Hradišťská, Mariánské náměstí, Masarykovo náměstí, Kaunicova, Moravská, Bratří 

Lužů, Přemysla Otakara II. (C1)  
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• Komunikace doplňující hlavní dopravní kostru: 

- Antonína Hrubého, Za humny, Obchodní, Hlavní, Partyzánů, Větrná, Maršovská, 

U koupelek 

- Tovární, Na chmelnici, 28. října, Na Dlouhých, Jiráskova, U stadionu, U žlabu 

- U porážky, Trávníky, Zahradní, Náměstí J. Kučery 

- Dělnická, Javořinská, Polní 

- U zbrojnice, Spojovací, Podhájí, Dr. Horáka22 

-  

12.2 Železniční doprava 

Městem Uherský Brod prochází železniční trať č. 340 Brno-Veselí nad Moravou-

Vlárský průsmyk, která je dlouhá 116.160 km. V místní části Újezdec odbočuje z trati č. 

340 regionální trať č. 345, která vede do Luhačovic. Na tomto území se nacházejí dvě 

zastávky v místních částech Jezdci a Havřicích.23 

Obcí Nezdenice prochází důležitá železniční tepna ,,Vlárská dráha“.24 

 

12.3 Letecká doprava 

V této oblasti se nenachází žádné letiště. V Bánově se nachází letištní plocha, která se 

v současné době nevyužívá. Nejbližší letiště je v Kunovicích, druhé nejbližší letiště Brno-

Tuřany je vzdálené od Uherského Brodu asi 90 km a je dostupné po silnici E50.25 

                                                 

 

22 www.ub.cz 
23 www.ub.cz 
24 PROXIMA Bohemia, Zlínský kraj – města a obce zlínského kraje, str.126 
25 www.mapy.cz 
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13 PŘEDPOKLADY CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA UHERSKÝ 

BROD A OKOLÍ 

13.1 Přírodní atraktivity 

Oblast Uherského Brodu a okolí je svou přírodou jedinečná. V oblasti Bílých Karpat 

roste mnoho rostlinných společenstev, pod vrcholem Velké Javořiny se nachází území 

bukového pralesa ponechané přirozenému vývoji a v oblasti Prakšické vrchoviny žije  

mnoho vzácných druhů motýlů. 

 

Beskydsko-karpatská magistrála 

Cyklistická trasa, která vede podél hranic se Slovenskem. Vede od jihozápadu 

ze Strání do Březové, tudy vede nejatraktivnějšími místy v oblasti, Moravskými 

Kopanicemi, severovýchodním směrem. Postupně vede na Lopeník a Vyškovec, které 

odděluje rekreační oblast Mikulčin vrch. Poté následuje ostrý sjezd do údolí Starého 

Hrozenkova a výjezd na místa s překrásnými výhledy v okolí Žítkové. Z těchto míst 

kopíruje hřeben Bílých Karpat a poté klesá do Pitína. Přes Hostětín a Korytnou opouští 

oblast Bojkovska. V okolí této trasy se nachází mnoho přírodních krás a protíná několik 

naučných stezek. Trasa je dlouhá 40 km. 

 

Rozhledna na Velkém Lopeníku 

 Na vrcholu Velkého Lopeníku, který leží ve výšce 911 m nad mořem a je druhým 

nejvyšším vrcholem celých Bílých Karpat, byla postavena první rozhledna již v roce 1944. 

Po válce shořela, ale v poměrně krátké době byla obnovena. Tato rozhledna na tomto místě 

stála až do roku 1972 a od té doby stával na jejím místě pouze dřevěný triangl.  

V roce 2004 byl položen základní kámen nové dřevěné rozhledny , která je 20 m vysoká a 

má svým umístěním na hranici a širokým rozhledem do České i Slovenské republiky 

symbolizovat přátelství obou národů. Díky nadmořské výšce je cesta k rozhledně sice 

fyzicky náročnější, ale přístupové cesty jsou upraveny tak, aby se k ní návštěvníci mohli 

dostat z několika stran. Je možné se k rozhledně dostat jak pěšky, tak na kole a rozhled je 

srovnatelný s výhledem z holého vrcholu Velké Javořiny. Při dobré viditelnosti je 

z rozhledny výborný výhled na Vysoké Tatry, Beskydy, Pálavu, Jeseníky a i předhůří Alp. 
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Rozhledna Lhotka 

 Na severním okraji obce Lhotka na úpatí vrchu Kamenná stojí telekomunikační věž 

s vyhlídkovou plošinou. Trubkový stožár je vysoký 35 m a má zastřešenou vyhlídkovou 

plošinu o průměru 5,6 m. Přístupná je po točitém schodišti, které má 96 schodů a 

bezpečnost pohybu po schodišti zajišťuje vnější zábradlí, na vnitřní straně schodiště je 

výstupní madlo. Výhled nabízí pohled na okolí Uherského Brodu lemované hřebenem 

Bílých Karpat. 

 

Baťův kanál 

 Tato přírodní zajímavost se nenachází přímo v této oblasti, ale je asi 20 km vzdálená 

od města Uherský Brod. Vodní cesta dlouhá více než 50 km procházející malebnou 

krajinou Slovácka. V osmi přístavech po této cestě je možné zapůjčit si kánoe, motorové 

čluny nebo hausbóty a to pro krátké i několikadenní plavby. Nabízí se zde i projížďka 

na výletní lodi a pro cyklisty je tu zřízena řada cyklostezek podél vody.26 

 

Vodní nádrž Ordějov 

 Nachází se nedaleko obce Bánov a je využívána především k rybolovu. Dříve 

sloužila jako zásobárna závlahové vody pro zemědělské družstvo. 

 

Hostětín 

 Nachází se zde čistírna odpadních vod, rekonstruovaná staletá sušárna ovoce, která je 

užívána lidmi z širokého okolí. V roce 2000 zde byla uvedena do provozu obecní štěpková 

výtopna, na niž jsou napojeny všechny trvale obydlené domy a přestalo se tak topit 

elektřinou nebo fosilními palivy. V roce 2000 byla uvedena do provozu také Moštárna, 

která byla postavena v rekonstruované stodole pod návsí. Pasterované mošty se z Hostětín 

dodávají do mnoha měst. Část produkce je certifikovaná jako bioprodukt.   

 

                                                 

 

26 www.ub.cz 
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Lopenické sedlo 

 Jedná se o významnou dominantu krajiny, kde se setkává sedm cest. Nachází se mezi 

vrcholy Mikulčin Vrch a Malý Lopeník. Sedlo bylo vytvořeno velmi silnými větry, které 

s sebou odnášely drobné části hornin.  

 

Mravenčí louka - Rubaniska 

 Nachází se asi kilometr od obce Vápenice. Je tvořena úzkým pásem luk a pastvin 

podél Krátkověkého potoka a roste zde řada chráněných druhů rostlin.27 

 

13.2 Kulturně – historické atraktivity 

Počátky historického osídlení města Uherský Brod sahají do 10. - 12. století. Díky 

své poloze a blízkosti obchodních cest se Uherský Brod pomalu měnil ve významné 

hospodářské centrum. V důsledku rozvíjejícího se obchodu a řemesel se začala se začala 

rozšiřovat zástavba a původní osada osada se začala přetvářet na městské sídlo. Důležitým 

mezníkem v utváření historie města Uherského Brodu je rok 1272, kdy bylo město 

povýšeno na město královské a byla mu udělena řada privilegií. 

 

Kostel Mistra Jana Husa 

 Nejstarší dochovaná gotická sakrální architektura ve městě pozměněná renesanční 

přístavbou věže a raně barokní přestavbou v 17. století. Tato budova, jejíž tradice sahá až 

k počátkům města, je nepostradatelnou součástí architektonického fundamentu města. 

Původně farní kostel sv. Jana Křtitele. Loď v obvodovém zdivu je ze 14. století a presbytář 

je pozdně gotický. Roku 1733 byla farní správa přenesena k novému kostelu na náměstí a 

později byl kostel odsvěcen a přeměněn na skladiště.  Od konce 19. století byla boční loď 

užívána jako Krajinské muzeum a v roce 1920 kostel převzala a rekonstruovala církev 

Československá husitská. 

 

                                                 

 

27 PROXIMA Bohemia, Zlínský kraj – města a obce zlínského kraje, str.114-139 
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Radnice 

 Pozdní gotická budova přestavená renesančně a barokně představuje společenskou a 

architektonickou dominantu města. Je symbolem staleté městské správy. Město Uherský 

Brod nemělo vlastní radnici  až do 15. století. Tuto budovu získalo město pro své účely až 

v roce 1702. V období baroka byla tato stavba přestavěna a její půdorys se dochoval 

do dneška. Pod přední částí budovy se nacházejí rozsáhlé podzemní prostory, které jsou 

součástí sítí chodeb pod středem starého města. Ve 20. století byla provedena kompletní 

rekonstrukce celého objektu. Zajímavostí budovy jsou věžní hodiny a soška Černého 

Janka, k němuž se váže pověst. 

 

Panský dům 

 Jedná se o pozoruhodnou rozsáhlou barokní budovu palácového charakteru, která má 

dochované velmi hodnotné goticko-renesanční a renesanční jádro s řadou zajímavých 

architektonických detailů. Tato budova patří k nejhodnotnějším dochovaným částem 

historického stavebního fondu. Původně měšťanský dům  byl na počátku 16. století 

přestavěn na nový panský dům. Dochovaly se z něj portály v jižním průjezdu a arkádové 

nádvoří. Na přelomu 17. a 18. století byla provedena barokní přístavba. Poslední 

rekonstrukce byla provedena v 70. letech minulého století. Renesanční sloupy arkádového 

nádvoří byly nahrazeny kopiemi. Dnes slouží panský dům jako víceúčelová budova 

pro společenské a kulturní potřeby města. Nachází se zde obřadní síň, galerie, knihovna, 

gotická kaple Kouniců a základní umělecká škola. 

 

Galerie Panský Dům 

 Galerie se nachází v centru města Uherský Brod a patří k jedné z nejzajímavějších a 

nejhezčích výstavních prostor na jihovýchodní Moravě. Galerie má více jak třicetiletou 

historii, původně černobílá galerie se zapsala do kulturního povědomí kvalitní 

výstavnickou činností. Ročně se zde uskutečňuje asi 10 výstav, přičemž je galerie 

technicky vybavena na prezentaci všech výtvarných oborů.  

 

Farní kostel 

 Dalším příkladem barokní architektury je trojlodní chrám Neposkvrněného početí 

Panny Marie.Stavba je pozoruhodná i vzhledem k polaritě prostoru náměstí mezi kostelem 

a radnicí, coby symboly církevní a světské správy. Kostel byl postaven v první polovině 
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18. století, kdy byl také vysvěcen. Nejvíce vyniká portál nad hlavním vchodem. Věž 

farního kostela byla postavena na konci 19. století a je vysoká 60 m. Pozoruhodná je 

i výzdoba kostela. 

 

Dominikánský kostel a klášter nanebevzetí Panny Marie 

 Je jednou z nejstarších a největších památek na Uherskobrodsku. Původně byl 

postaven jako gotický klášterní kostel s dlouhým presbytářem, který byl postaven ve 14. 

století a byl mnohem vyšší než je dnešní chrám. Byl tvořen trojlodí s ozdobami z tesaného 

kamene, na průčelí měl dvě věže ozdobené hodinami. Po několikerém vypálení a 

zpustošení byl kostel radikálně přestavěn v období raného baroka. Interiér byl naposledy 

upravován v období novodobého historismu. 

 

Hvězdárna  

 Slouží k seznámení veřejnosti s nejnovějšími objevy a vychovává mladé astronomy – 

amatéry. Je vybavena astronomickými dalekohledy, ,,Coude refraktorem Weiss Jena 

o průměru 15 cm a robotickým zrcadlovým dalekohledem o průměru zrcadla 50 cm.“
28Oba 

tyto dalekohledy mají své místo na pevných pozorovacích stanovištích. Ke sledování 

slunečních erupcí slouží spektrohelioskop, kterým je hvězdárna taktéž vybavena. 

Ve výbavě je zde také řada astronomických pomůcek a menších dalekohledů. 

Uherskobrodská hvězdárna patří k jedinečným zařízením tohoto typu v regionu, 

pro veřejnost organizuje také odborné přednášky, večerní pozorování oblohy s odborným 

výkladem, naučné programy pro školy a další akce.  

 

Muzeum – Sloupový sál (Muzeum Jana Ámose Komenského) 

 Na místě gotického hradu měl vzniknout velkorysý zámecký komplex. Byl 

vybudován pouze objekt konírny a zámecká stavba nebyla dokončena. Ústřední prostor 

hlavní budovy tvoří trojlodní sloupcový sál zaklenutý barokními křížovými klenbami, 

interiérová úprava je novodobě podřízena expozici, která je zaměřena na osobu Jana 

Amose Komenského, jehož bronzová socha v nadživotní velikosti je umístěna před jižní 

zámeckou branou. 

                                                 

 

28 www.ub.cz/hvezdarna 
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Opevnění města 

 Ve 13. století bylo město Uherský Brod opevněno jednoduchou, ale silnou hradební 

zdí, jejíž zbytky se zachovaly dodnes v jižní a severní části města. Hradební zeď byla 

široká 1,7m a vysoká 10 m. Její celková délka činila 2 109 m. Opevnění tvořilo s celkovým 

půdorysem města jednotu. Čtyři vstupní brány do města byly postaveny ve směru 

světových stran, z nichž nejpevnější byla dolní, nebo také Nicnická. V 18. století pozbylo 

městské opevnění významu. Tři městské brány byly zbourány a jejich zdivo bylo použito 

při stavbě věže farního kostela, jediná dochovaná brána tvoří vstup do Muzea J. A. 

Komenského. 

 

Barokní kašna se sochou sv. Floriána 

 Kašna pochází z roku 1756 a stojí na místě původní městské radnice. Socha patrona 

hasičů patři k vrcholným dílům sochaře Josefa Antonína Winterhaltera. 

 

Nadační dům 

 Pochází z roku 1569, v 1713 byl zbourán a znovu postaven jako špitál a útulek 

pro staré a chudé měšťany. Za Marie Terezie sloužil jako kasárna. Dům je zdoben 

městským znakem a nápisem na kamenném ostění starého portálu. 

 

Bronzový obelisk Via Lucis 

 Byl věnován městu při oslavách 400. výročí narození Jana Amose Komenského. 

Židovská ortodoxní modlitebna 

 Byla zřízena v roce 1872 a za II. světové války byl její interiér z velké části zničen. 

Velká část stavby je dochována dodnes a v jejím interiéru se nachází pamětní desky se 

jmény obětí holocaustu. 
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Kino Uherský Brod 

 Kinosál byl v loňském roce kompletně rekonstruován. Kromě nových sedaček došlo 

i ke zmodernizování obrazu a zvuku. Nyní kino nabízí shlédnutí filmů ve 3D a s možností 

zapůjčení radiových sluchátek pro nedoslýchavé.29 

 

Zámek Nový Světlov 

 Původně byl vystavěn jako gotický hrad v roce 1480. V té době plnil funkci nejen 

obrannou, ale i hlásnou a signalizační. Pomocí ohně oznamoval přibližující se nebezpečí. 

V druhé polovině 16. století byl přestavěn do renesanční podoby až do doby, kdy přestal 

plnit obrannou funkci a byl přestavěn do slohu anglické tudorské gotiky. Díky své 

podobnosti se zámkem Miramare Terstu je nazýván ,,slovácké Miramare“. V prostorách 

zámku se nachází Muzeum, které bylo založeno již v roce 1931 a zachycuje život lidí 

na Bojkovsku od archeologických nálezů z období pravěku, středověku, zachycuje život 

šlechty, zobrazuje cechy a zaniklá řemesla a ukazuje, jak se dříve bydlelo, kroje a 

zemědělství. Nejcennějšími exponáty jsou ukázky řezbářské práce a gotické madony. 

Zámek obklopuje zámecký park, kde roste mnoho vzácných dřevin.30   

 

Muzeum na Mlýně v Dolním Němčí 

 Jedná se o ukázku lidového stavitelství z období 18. století. Na konci minulého století 

byla tato budova starého mlýna rekonstruována a jedna její část dnes slouží jako pivnice a 

druhá část byla vybavena původními dochovanými nástroji, které mlýnu věnovali 

obyvatelé obce. 

 

Pivovar Janáček 

 Vaření piva v královském městě má dlouholetou tradici, která sahá až 

do středověku. První společný pivovar, který nahradil domy s várečným právem, byl 

postaven na počátku 17. století. Od poloviny 19. století byl tento pivovar pronajímán a 

posledním nájemcem byl František Bedřich Janáček, který se kvůli neshodám s majitele 

rozhodl postavit si pivovar vlastní. Na počátku 90 let 20. století byla dokončena 

                                                 

 

29 www.ub.cz 
30 PROXIMA Bohemia, Zlínský kraj – města a obce zlínského kraje, str.119 
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rekonstrukce celého pivovaru a Pivovar Janáček se tímto stal jedním z nejmodernějších 

pivovarů ve střední Evropě.31 

 

13.3 Sportovní atraktivity 

Aquapark Delfín 

 Jeho základní kámen bylo položen na “zelené louce“ v roce 2002. Jeho výstavba byla 

dokončena v roce 2003 a je jedním z nejmodernějších krytých bazénů u nás. Aquapark 

nabízí řadu služeb, kromě krytého bazénu je zde možnost navštívit posilovnu, solárium 

nebo masážní centrum. 

 

Zimní stadion 

 Stadoni poskytuje služby především hokejovému oddílu HC Uherský Brod, 

krasobruslařskému klubu ale i široké veřejnosti z regionu. Svou ledovou plochu nabízí 

v hlavní sezóně od září do konce března. V tomto období je možnost pronajmout si 

ledovou plochu pro organizované i neorganizované skupiny a o víkendu, svátcích a 

v období školních prázdnin nabízí bruslení pro veřejnost. Stadion má kapacitu 3 500 osob. 

Mimo hlavní sezónu je na stadionu instalována inline plocha. Součástí stadionu je 

restaurace, bufet a brusírna. 

 

Stadion Lapač 

 Jedná se o víceúčelové sportovní zařízení s nabídkou fotbalového hřiště s umělou 

trávou a osvětlením, atletických sektorů a dvou minihřišť s umělou trávou. Dvě budovy se 

šatnami a přilehlou tribunou jsou součástí areálu. Vedle areálu se nachází skateboardové 

hřiště. 

 

Venkovní městské koupaliště 

 Venkovní koupaliště se nachází nad centrem města Uherský Brod. Nacházejí se zde 

tři samostatné bazény bez vodních atrakcí s travnatým prostorem ke slunění. Součástí 

koupaliště je plavecký bazén, dětský bazén a dětské brouzdaliště. Dále se zde nachází 

                                                 

 

31 www.kudyznudy.cz 
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občerstvení, hřiště na beach volejbal, travnáté plochy, sociální zařízení a převlékárny a 

prostor pro kola a kočárky. 

 

Sportovně střelecký klub 

 Orientuje se především na střelbu z krátkých zbraní a na disciplíny podle pravidel 

ISSF. Nyní nabízí možnost pro mládež zapojit se do kroužku mládeže, který vedou trenéři 

a kroužek má i své vlastní rozhodčí. Klub se podílí i na práci krajského sdružení. 

Na střelnici jsou pořádány dvě velké soutěže za rok. Střelnice je přístupná od dubna 

do října pro držitele střeleckého průkazu. 

 

Lyžařský a turistický areál na Mikulčině vrchu 

 Nachází se v severovýchodní části Bílých Karpat ve výšce 800 metrů nad mořem a je 

vzdálený asi 20 km od města Uherský Brod. Tento lyžařský areál patří k jedné 

z nejfrekventovanějších  oblastí běžeckého a sjezdového lyžování, zimní turistiky, 

rekreace, školních lyžařských výcviků a jiných turistických aktivit návštěvníků 

z Uherského Brodu a okolí. V hlavní sezóně jsou k dispozici tři sjezdové svahy a čtyři 

lyžařské vleky. K dispozici je zde pro návštěvníky také parkoviště, občerstvení a 

ubytování. 

 

Sportovní hala TJ Spartak 

 Nachází se v areálu Sokolského stadionu a spolu s ubytovnou tvoří komplex TJ 

Spartak. V blízkosti se nachází městský park s parkovištěm, letní stadion a restaurace. 

V budově sportovní haly se nachází také posilovna a sauna. Toto sportovní zařízení je 

vhodné pro sportovní soustředění.32 

 

13.4 Ubytovací zařízení 

Ve městě Uherský Brod se nachází spousta ubytovacích zařízení. Podrobný přehled je 

uveden v příloze č 1 – Ubytovací zařízení ve městě Uherský Brod. Bližší přiblížení si 

zaslouží dva z nich – hotel Monde, hotel U Brány. 

                                                 

 

32 www.ub.cz 
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Hotel Monde 

Hotel Monde v centru Uherského Brodu nabízí k dispozici celkem 20 dvoulůžkových 

pokojů, 2 nadstandardní pokoje a jeden apartmán. Pokoje jsou prostorné a klimatizované 

s koupelnou a satelitní TV s plochou obrazovkou, stejně jako Wi-Fi připojení k internetu 

v celém hotelu. Cena dvoulůžkových pokojů je 950 Kč na jednu osobu, v případě obsazení 

dvoulůžkového pokoje dvěma osobami je cena 1250 Kč za noc. Nadstandardní pokoj stojí 

1450 Kč v případě ubytování jedné osoby, při dvou osobách je to pak 1750 Kč na noc. 

Cena apartmánu se pohybuje od 1250 Kč za jednu osobu až 1550 Kč za dvě osoby za noc. 

V ceně je také snídaně.   

V restauraci hotelu Monde je k dispozici 80 míst a v kavárně 20 míst. Hotel nabízí 

také salonek s kapacitou 60 míst pro pořádání různých seminářů, školení či společenských 

akcí.33  

 

Obrázek č.2 – Hotel Monde34 

 

 

 

                                                 

 

33 www.hotelmonde.cz 
34 www.hotelmonde.cz 
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Hotel U Brány 

Tento hotel se nachází v centru města. K dispozici nabízí 20 pokojů a ke každému 

pokoji je možná přistýlka. Každý pokoj má samostatnou koupelnu, televizi a hotel nabízí 

také možnost připojení k internetu zdarma. Cena se pohybuje od 760 Kč za jednolůžkový 

pokoj až do 960 Kč za dvoulůžkový pokoj. 

Restaurace nabízí 100 míst a taneční parket, původní stylovou restauraci s počtem 25 

míst, salonek s10 místy, stylovou vinárnu s 50 místy a zahrádku s počtem 50 míst.35 

 

Obrázek č. 3 – Hotel U Brány36 

 

 

13.5 Stravovací zařízení 

Ve městě Uherský Brod se nachází celkem 26 restaurací. Kompletní seznam je 

uveden v příloze č. 2 – Restaurační zařízení ve městě Uherský Brod. V této práci jsem se 

podrobněji zaměřila na Pizzerii Dublin. 

                                                 

 

35 www.hotelubrany.com 
36

 www.hotelubrany.com 
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Tato pizzerie se nachází v centru města a má k dispozici kapacitu 70 míst, nekuřácký 

salonek s 2O místy možnost připojení se k wifi internetu v prostorách restaurace zdarma. 

Dále také tato pizzerie nabízí rozvoz jídel za poplatek.37 

 

13.6 Služby městského informačního centra 

Městské informační centrum poskytuje veškeré informace o všech službách, které 

souvisejí s cestovním ruchem a propagace města Uherský Brod a to jak v České republice, 

tak i v zahraničí. Informace jsou poskytovány nejen pro turisty, ale také pro občany 

města.38 

MIC sídlí na Mariánském náměstí v Uherské Brodě a jeho otevírací doba je: 

Turistická sezóna (v období od 1.6. – 30.9.)  

Po–Pá:  8:00–12:00 12:30–16:30 

So:  8:00–12:00  

 

Mimo turistickou sezónu (v období od 1.10 – 31.5)  

Po–Pá:  8:00–12:00 12:30–17:00  

 

Městské informační centrum Uherského Brodu poskytuje zdarma tyto informace: 

- ,,informace o městě a okolí 

- informace o pamětihodnostech, kulturních památkách 

- tipy na výlet, programy na volný čas  

- informace o turistických trasách a cyklotrasách, lyžařských sjezdovkách 

- informace o ubytování a stravování ( včetně rezervace ubytování) 

- informace o dopravních spojích 

- informace o kulturních, společenských a sportovních akcích 

- informace o firmách, organizacích - vyhledávání adres a kontaktů 

- nabídka propagačních materiálů o Uherském Brodě a regionu v různých jazykových 

mutacích, plán města  

- aktuální vydání Brodského zpravodaje 

                                                 

 

37 www.pizzeriedublin.cz 
38 www. turista.ub.cz 
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- program Domu Kultury a kina Máj 

- prospekty o Evropské unii 

- turistické známkové místo 

- možnost označení pohlednice speciálním turistickým razítkem 

- pro veřejnost je rámci projektu MAN-UB k dispozici 8 PC s bezplatným přístupem 

na internet a WiFi.“
39

 

 

Placené služby MIC Uherský Brod: 

-,, průvodcovská činnost - prohlídky s výkladem v dominikánském kostele 

- černobílé kopírování  

- prodej suvenýrů, upomínkových předmětů, regionální literatura, map, poštovní 

známky“
40

 

                                                 

 

39 www.turista.ub.cz 
40 www.turista.ub.cz 
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14 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

14.1 Uherský Brod 

Kulturní život ve městě Uherský Brod je podpořen řadou kulturních akcí. V lednu to 

je například pořádání živého Betlému v klášterní zahradě. V období od ledna do března 

se zde koná velké množství plesů. V únoru se ve městě koná Fašank a mnoho občanů 

se účastní fašankové obchůzky po domech spolu s folklórním souborem Olšava. Červnu 

se ve městě pořádá brodský jarmark a dny Naardenu, kterých se jednou za dva roky účastní 

také holandští návštěvníci. V srpnu město pořádá výměnný pobyt s dalším družebním 

městem Tsukiyon. V měsíci září probíhá Setkání učitelů, kterého se účastní učitelé 

Zlínského kraje. Město Uherský Brod se také účastní akce Den otevřených památek, kdy 

bývají zpřístupněné všechny kulturní a historické památky. Hlavní společenská a kulturní 

akce města se koná v měsíci říjnu a nazývá se Růžencová pouť. Dny japonské kultury 

se pořádají v měsíci listopadu a jsou spojeny s výstavou bonsaí, přednášek a promítáním 

filmů. V měsíci prosinci probíhají vánoční koncerty PS Dvořák a Dětského PS 

Comenius.41 

 

Tabulka č. 1 - Události ve městě Uherský Brod v roce 201142 

Fašanková obchůzka s pochováváním basy 6. 3. 2011 

Den učitelů 26. 3. 2011 

Den země 19. 4. 2011 

Mezinárodní den muzeí 21. 5. 2011 

Musainfilm (přehlídka muzejních filmů) 8. 6. - 10. 6. 2011 

Jarmark 11. 6. 2011 

Pivovarské slavnosti 24. 6. - 25. 6. 2011 

Uherskobrodsko v písni a tanci 18. 9. 2011 

Růžencová pouť 2. 10. 2011 

Uspávání studánek 10. 11. 2011 

Kateřinský Jarmark 25. 11. 2011 

                                                 

 

41 PROXIMA Bohemia, Zlínský kraj – města a obce zlínského kraje, str.116 
42 Informace z MIC 
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Silvestrovské setkání 31. 12. 2011 

 

14.2 Okolí Uherského Brodu 

Poslední květnový víkend patří tradiční Jízdě králů, která se koná v obci Vlčnov. 

Tato událost patří svojí výjimečností k nejnavštěvovanějším událostem v naší republice. 

Na opentlených koních objíždějí chlapci vesnici a na oslavu svého krále vyvolávají 

prastaré verše jako žádost na jeho obdarování. Králem bývá nedospělý chlapec oblečený 

ve starodávném bílém ženském kroji a bývá střežen dvěma pobočníky s tasenými šavlemi. 

V polovině červenci se ve Starém Hrozenkově konají  tradiční Kopaničářské slavnosti, kde 

vystupují folklórní soubory z obou stran moravsko – slovenského pomezí. Na vrcholu 

Javořiny se v červenci pořádají Javořinské slavnosti. Každoročně se v září konají v obci 

Hostětín slavnosti jablka, kde si mohou návštěvníci prohlédnout moštárnu, ochutnat 

jablečný mošt, pro děti jsou připraveny soutěže.43 

 

Tabulka č. 2 – Události v okolí města Uherský Brod v roce 2011 

Jízda králů ve Vlčnově 27. - 29. 5. 2011 

Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově 15. 7. 2011 

Javořinské slavnosti 31. 7. 2011 

Slavnosti jablka v Hostětíně 25. 9. 2011 

                                                 

 

43 PROXIMA Bohemia, Zlínský kraj – města a obce zlínského kraje, str.114-139 
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15 SWOT ANALÝZA 

Ke zhodnocení pozice města Uherský Brod a jeho okolí použiji analýzu silných a 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb.  

 

Silné stránky jsou stávající skutečnosti zjištěné uvnitř hodnotící oblasti, které 

pozitivně ovlivňují přitažlivost města pro návštěvníky. 

 Slabé stránky jsou stávající skutečnosti zjištěné uvnitř oblasti, které naopak 

od silných stránek ovlivňují atraktivitu města negativně. Úkolem je najít efektivní řešení 

těchto negativ. 

 Příležitosti jsou vnější faktory, které by měla konkrétní oblast využít k budoucímu 

rozvoji cestovního ruchu, ale také různé budoucí projekty dané oblasti (města). 

 Hrozby jsou faktory vnějšího i vnitřního charakteru, které mohou mít negativní vliv 

pro budoucí vývoj oblasti. 
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Tabulka č. 3 – SWOT analýza 

TURISTICKÝ POTENCIÁL REGIONU UHERSKÝ BROD  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Významný dopravní uzel – silniční, 

železniční 

• Existence přírodních krás – CHKO Bílé 

Karpaty, Prakšická vrchovina 

• Malebná a neznečištěná okolní krajina 

• Existence kulturních památek 

regionálního významu 

• Zachované Folklórní tradice 

• Pozitivní image města - ,,královské 

město“ 

• Mezinárodní spolupráce s významnými 

městy – Naarden, Tsukyion  

 

• Neznámé pamětihodnosti – slabá 

propagace 

• Slabá doprovodná infrastruktura – 

cykloturistika (malé množství 

cyklostezek, informačních tabulí, služeb) 

• Malé povědomí města Uherský Brod 

• Problémy s parkováním 

• Špatná úprava pěší zóny v centru 

Uherského Brodu 

• Nedostatečná nabídka společensko-

zábavních zařízení 

• Nedostatečné ubytovací kapacity 

• Příhraniční město, velká vzdálenost do 

hlavního města 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Rozvoj kvality služeb 

• Rozvoj v oblasti cykloturistiky  

• Rozvoj v oblasti propagace města, jeho 

kulturního a přírodního bohatství 

• Přiblížení větších kulturních a 

sportovních akcí – festivaly, sportovní 

utkání 

 

• Silné turistické destinace v kraji – 

Zlín, Uherské Hradiště, Luhačovice 

• Neochota přizpůsobit se poptávce po 

specifickém cestovním ruchu 

• Odchýlení se od folklórních tradic 

• Přetrvávající velmi malý zájem o 

návštěvu památek a kulturních 

zařízení (galerie, muzea) ve městě 

• Zástavba a devastace přírodních 

lokalit s výskytem vzácných druhů 

rostlin a živočichů 
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16 VLASTNÍ NÁVRHY 

Při tvorbě vlastních návrhů vycházím ze SWOT analýzy a zaměřuji se především 

na eliminaci a návrh řešení slabých stránek a hrozeb. 

 

16.1 Zlepšení povědomí města Uherský Brod 

Uherský Brod je od dob Přemysla Otakara II královským městem s vlastní pečetí a 

znakem. Město je známo také dny Naardenu a japonskými dny, vždy spojenými s družební 

návštěvou občanů holandského města Naarden s tradičním jarmarkem a zástupců 

japonského města Tsukyion. Kromě těchto akcí tvoří povědomí města další méně 

významné akce. 

Dle mého názoru není město příliš spojováno se jménem nejvýznamnějšího 

uherskobrodského rodáka Jana Ámose Komenského. Po tomto „učiteli národů“ je sice 

pojmenováno místní muzeum a gymnázium, nicméně si myslím, že jména tohoto 

nejvýznamnějšího rodáka by mělo město ve své propagaci využívat mnohem více. Tento 

rodák by měl být s Uherským Brodem spojen stejně jako např. Bedřich Smetana 

s Litomyšlí. Proto mým návrhem je uvádět do každého propagačního materiálu o městě 

jméno Jana Ámose Komenského a tím toto jméno co nejvíce spojovat právě s Uherským 

Brodem. Tímto spojením by značka a image Uherského Brodu stouply do povědomí 

nejenom v nejbližších krajích, ale v celé ČR.  

 

16.2 Méně známé pamětihodnosti a zlepšení jejich propagace 

V Uh. Brodě a okolí je větší množství pamětihodností, které nejsou tolik známé. 

Ať už se jedná a přírodní krásy a útvary nebo architektonické památky v podobě civilních 

nebo sakrálních staveb. Je velká škoda, že jsou objeveny pouze hrstkou místních obyvatel 

a že k těmto, myslím si turisticky velmi zajímavým místům, nevedou žádné turistické 

stezky nebo cyklostezky. Mým návrhem je opět lepší propagace těchto míst ve spolupráci 

s jednotlivými obecními úřady v okolních obcích. Zároveň je ale nutností přivést k těmto 

místům komunikace v podobě např. polních přístupových cest nebo některá z více 

známých a významnějších míst spojit sítí cyklostezek. Je mi zároveň jasné, že tyto méně 

známé pamětihodnosti nebudou tolik atraktivní pro turisty ze vzdálenějších krajů ČR, ale 
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dle mého názoru je velmi dobré, aby o těchto místech věděli převážně lidé z bližšího okolí, 

snažili se tato místa vyhledávat k odpočinku a relaxaci a hlavně aby si uvědomovali jaké 

krásy mají „doma“ a nemusí kvůli podobným cestovat stovky kilometrů. 

 

16.3 Zlepšení cykloturistiky a turistické informovanosti 

Zatím velkým nedostatkem, se kterým se ovšem Uherský Brod i okolní obce 

v současné době snaží již něco dělat, je nedostatečná síť cyklostezek. Cyklostezka je totiž 

v současné době ideální pro vyžití spoluobčanů všech věkových kategorií s možností 

cyklistiky, chůze i bruslení.  

Navrhuji tedy rozšíření kvalitní husté sítě cyklostezek napříč okolím Uh. Brodu, které 

budou spojovat většinu okolních obcí a zároveň navážou na další síť cyklostezek 

na Valašsku, Slovácku a příhraničním Slovensku. Tím dojde k zatraktivnění regionu 

Uherskobrodska a jeho okolí. Zároveň budou tyto cyklostezky sloužit jako dostatečné 

sportovní, rekreační a odpočinkové vyžití pro občany města a jeho okolí. V tuto chvíli je 

již část cyklostezek vystavěna, část se bude a zhruba polovina cyklostezek je třeba dle 

plánu rozvoje okolí dobudovat. Po dobudování celé sítě, bude možné projet stezkami 

od Břeclavi až po do Beskyd a tudíž budou do oblasti Uherskobrodska mířit další turisté, 

kteří zde budou moci poznávat krásy města a jeho okolí. S rozvojem cyklostezek souvisí 

také kvalitní informativní značení. A to nejenom těchto turistických komunikací, ale také 

turisticky atraktivních míst, která jsou něčím zajímavá. Důležité je také dostatečné značení 

a upozorňování na turistické cíle informačními poutači. S budoucím nárůstem turistů, kteří 

navštíví město a jeho okolí, souvisí také nárůst a zlepšení služeb právě pro tuto skupinu 

lidí.   

 

16.4 Přiblížení větších kulturních a sportovních akcí 

Ke zlepšení turistického potenciálu a přilákání turistů do Uh. Brodu a jeho okolí by 

přispělo přivedení některé z kulturních nebo sportovních akcí celonárodního významu.  

Samozřejmě je mi jasné, že město nemá prostory a kapacity pro největší akce 

celorepublikového významu, ale myslím si, že řada menších akcí stejného významu by 

v Uh. Brodě pořádána být mohla. V Uh. Brodě je např. velký kulturní dům, který pojme 

přes tisíc návštěvníků, kvalitní sportovní areál, několik hřišť s umělým povrchem splňují 
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nejnáročnější požadavky ať už kvalitou povrchu, rozměrem, zázemím pro sportovce 

i diváky. Ve městě je zároveň několik velkých záchytných parkovišť na okraji města, 

ze kterých se mohou návštěvnici městskou dopravou dopravit do centra.  

Představovala bych si pořádání těchto akcí ve spolupráci např.s některým 

ze sportovních svazů (např. atletickým nebo fotbalovým), vytvoření nového divadelního 

festivalu za účasti protagonistů českého a slovenského národního divadla, dalších návrhem 

je pořádání konferencí např. o vzdělání pod záštitou a jménem Jana Ámose Komenského. 

Poloha města zároveň vybízí k pořádání menších mezinárodních akcí ve spolupráci 

se sportovními a kulturním svazy Slovenska. 

Akce podobného rozsahu by přilákaly do města stovky návštěvníků a turistů. Ano, 

tito lidé by přijeli na jednorázovou akci, nicméně určitá část z nich by se ráda vrátila a 

chtěla by lépe poznat město a jeho okolí. Tato jednorázová akce zároveň přinese 

ekonomický prospěch napříč poskytovateli služeb ve městě a okolí, od restaurací přes 

penziony a hotely až po městskou dopravu. Organizátorsky dobře zvládnutá akce tohoto 

rozsahu je zároveň nejlepší vizitkou a reklamou pro město samotné. 

 

16.5 Snaha o zachování folklórních tradic 

Uherskobrodsko je region s významnou folklórní tradicí. V posledním desetiletí 

převážně u mladých lidí upadá zájem o tuto tradici a o udržení tradičního kulturního 

dědictví v podobě lidových krojů, tanců, zpěvů, zvyků a obyčejů. Mým návrhem a snahou 

v této oblasti je zlepšení propagace této činnost, větší osvěta ze strany městského a 

obecních úřadů ohledně těchto tradic, propagace folklórních souborů ať už finančně nebo 

materiálně a celková jejich podpora. Tuto tradici je nutné ve městě a jeho okolí zachovat 

vzhledem k tomu, že právě ona a specifikum daného regionu může v budoucnu sloužit jako 

deviza pro přilákání potenciálních turistů do města a jeho okolí. 
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17 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo charakterizovat a zhodnotit turistický potenciál 

města Uherský Brod a jeho okolí, kde dílčími cíli práce bylo charakterizovat potenciál, 

příležitosti, možnosti a návrhy na zlepšení turistického ruchu ve městě a jeho okolí. 

Informace potřebné ke zpracování práce jsem čerpala převážně z odborné literatury. 

Při tvorbě bakalářské práce jsem kromě odborné literatury čerpala z propagačních 

materiálů a publikací o městě Uherský Brod a jeho okolí. Použité materiály byly získány 

z různých zdrojů, převážně z městské knihovny a městského informačního centra. Zároveň 

mi velké množství informací poskytly internetové stránky města Uherského Brodu. 

Byly charakterizovány příležitosti a možnosti pro zlepšení turistického potenciálu 

města a okolí. Navrhla jsem několik návrhů na zlepšení, kdy prvním návrhem je spojit více 

jméno Jana Ámose Komenského s městem Uherský Brod a využít tohoto jména 

při propagaci města. Dalším návrhem je zlepšení povědomí o menších památkách a 

pamětihodnostech města a okolí. Třetí návrh představuje zlepšení cykloturistiky a 

turistické informovanosti, přiblížení větších kulturních a sportovních akcí do města je 

čtvrtý návrh a pátým návrhem je snaha o udržení folklórních tradic. 

Tak jako v mnoha oblastech místního rozvoje ve městě, tak i v oblasti rozvoje 

cestovního a turistického ruchu se velmi významně řeší finanční prostředky potřebné 

pro jeho rozvoj. Postupně jsou finance uvolňovány a je řešena situace v oblasti budování 

cyklostezek. Otázky mnou navrhovaných návrhů jsou řešeny pouze částečně, 

při nedostatečném zájmu a pozornosti o tyto věci. Přesto, že tato oblast rozvoje je převážně 

spojena s veřejnými prostředky, nebránila bych se možnosti jednání o dalším možném 

financování mých návrhů soukromými subjekty a investory. Převážně v oblasti přiblížení 

větších kulturních a sportovních akcí, snaze o udržení folklórních tradic, zlepšení 

povědomí o menších památkách a pamětihodnostech města a okolí, si dokáži představit 

spolufinancování ve spolupráci se soukromými subjekty. 

I když od narození bydlím ve městě Uherský Brod a zajímám se o jeho historii a 

památky, tak jsem se při tvorbě bakalářské práce dozvěděla celou řadu pro mě nových 

faktů a skutečností, které pro mě budou v budoucnu určitě přínosem. Zároveň si myslím, 

že je ve městě možné otevřít otázky lepší propagace města a zlepšení jeho turistického 

potenciálu.
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Příloha č. 1 - Ubytovací zařízení ve městě Uherský Brod a okolí 

1. Eurocamping Bojkovice, Štefánikova ul. ATC Bojkovice 68771 

2. Hotel APOLLO, Mariánské náměstí 308 Uherský Brod 68801 

3. Hotel Kaunic, Kaunicova 900 Uherský Brod 68801 

4. Hotel Monde, Moravská 80 Uherský Brod 68801 

5. Hotel Palmíra, Vlčnovská 468 Uherský Brod 68801 

6. Hotel U Brány, Bří Lužů 1769 Uherský Brod 68801 

7. Hotel Zátiší, U Cukrovaru 1250 Uherský Brod 68801 

8. Hostinec a Penzion u Holuba, Hradčovice 68 Hradčovice 68733 

9. Motel Pepčín, Havřice č.p 400 Uherský Brod 68601 

10. Motorest Štěpán, Losy 348 Uherský Brod – Těšov 68734 

11. Obec Dolní Němčí, Nivnická 82 Dolní Němčí 68762 

12. Penzion Inreka, Těšovská 287 Uherský Brod 68801 

13. Penzion Javořina, Hradišťská 3 Uherský Brod 68801 

14. Penzion Lapač, Prakšická 282 Uherský Brod 68801 

15. Penzion a Pizzerie Vlčnov, Masarykova č.p. 588 Vlčnov 68761 

16. Penzion Zámeček, Pod Světlovem 968 Bojkovice 68771 

17. TJ Tatran Havřice, Havřice 362 Uherský Brod – Havřice 68801 

18. Ubytovna za Sokolovnou, U Stadionu 2373 Uherský Brod 68801 
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Příloha č. 2 - Stravovací zařízení ve městě Uherský Brod a okolí 

1. Bufet R a F, Vlčnovská 688, Uherský Brod 68801  

2. Café, hotel Kanic, Kaunicova 900 Uherský Brod 68801 

3. HOCKEY BAR, Lipová - zimní stadion Uherský Brod 68801 

4. Hotel Monde, Moravská 80 Uherský Brod 68801 

5. Hotel U Brány, Bří Lužů 1769 Uherský Brod 68801 

6. Motel Pepčín, Havřice č.p 400 Uherský Brod 68601 

7. Motorest Štěpán, Losy 348 Uherský Brod – Těšov 68734 

8. PANOPTIKUM Internet, Vlčnovská 2344 Uherský Brod 68801 

9. Pivnice u Lagů, Nová 1530 Uherský Brod 68801 

10. Pizzabar Dublin, Kaunicova 62, Uherský Brod 68801 

11. Pizzerie Amos, Mariánské náměstí 2371, Uherský Brod 68801 

12. PIZZERIE BOWLING K2, Pořádí 2283 (OD KVANTO) Uherský Brod 68801 

13. Pohostinství Havřice, Havřice 377, Uherský Brod 68801 

14. Restaurace Balkán, Na Dlouhých, 218, Uherský Brod 68801 

15. Restaurace Borka, Okružní 1444, Uherský Brod 68801 

16. Restaurace Družba, Slovácké náměstí 2066, Uherský Brod 68801 

17. Restaurace KD, Mariánské nám. 2187 Uherský Brod 68801 

18. Restaurace Lapač, Prakšická 282 Uherský Brod 68801 

19. Restaurace Palmira, Vlčnovská 468 Uherský Brod 68801Restaurant 

20. Restaurace Sokolovna, Svatopluka Čecha 1137, Uherský Brod 68801 

21. Restaurace Tam Tam Bowling, Pořádí 2283, Uherský Brod 68801 

22. Restaurace U Dvou oveček, Dolní Valy 650, Uherský Brod 68801  

23. Restaurace U Karla, areál Sokolovny Uherský Brod 68801 

24. Restaurace u Rochů Country Beseda, Široká 161 Uherský Brod 68801 

25. Restaurace Viktoria, Hradišťská 10 Uherský Brod 68801 
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26. RESTAURACE - VINÁRNA PANSKÝ DŮM, Moravská 77 Uherský Brod 

68801 

 


