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1 ÚVOD 

Doby, kdy byl rozvoj cestovního ruchu spojován pouze s mořským pobřežím, 

vysokohorskou krajinou či významnými lázeňskými místy, patří neodvratně minulosti.  

Existují místa, která lákají turisty svými nezaměnitelnými stavbami lidové 

architektury, zosobněním lidových tradic, cimbálovou muzikou, pestrými kroji, dobrou 

zábavou a výborným jídlem a pitím. K takovým regionům patří také region Slovácko, 

který se nachází v Jihomoravském kraji a za poslední dobu patří k jedněm 

z nejnavštěvovanějších v České republice. Slovácko je mým rodištěm a také bydlištěm 

několika generací naší rodiny. Moji prarodiče tady sekli obilí, chovali koně a koštovali 

víno. Moje prababička uměla malovat „žúdra“ a obrovnávky, vyšívala kroje a košile pro 

mužské – aby měly aj na pátek, aby měli aj na svátek. Učila děti svatební pěsničky, 

varhánkovat spodničky a vázat snopy. Právě toto bylo Slovácko kdysi dávno a právě 

proto stojí za vidění i teď, jelikož většina tradic se zde dochovala. Jsou tady krásné 

zámky, a hrady, pěkné vesničky a města, vinné búdy, některé aj malované a zelené 

vinohrady. Ale to nejlepší je pohoda, dobří lidé, výborné víno, krásné písničky  

a muzika. Právě tyto důvody mě přiměly k vybrání tématu s názvem Turistický 

potenciál regionu Slovácko.  

V práci se zaměřím na zhodnocení potenciálu cestovního ruchu, který region 

Slovácko nabízí. První kapitolou je úvod. Ve druhé kapitole popíšu zvolenou metodiku 

zpracování práce a cíl práce. Teoretická východiska, na kterých se má bakalářská práce 

zakládá, budou vymezena ve třetí kapitole. Vysvětlím základní pojmy cestovního ruchu 

a také pár pojmů z marketingu, jelikož v praktické části, budou mé teoretické znalosti 

z této oblasti převedeny do praxe. Čtvrtá kapitola bude věnována turistickému 

potenciálu regionu Slovácko. Popíšu region Slovácko, přírodní atraktivity, kulturně-

historické památky, nejvýznamnější města a obce, kulturu a tradice, víno a vinařství, 

aktivní dovolenou a lázeňství. V páté kapitole provedu analýzu turistické nabídky 

regionu Slovácko pomocí marketingového průzkumu, metodou dotazování. Následně 

vyhodnotím dotazníky a v šesté kapitole vyvodím návrhy na zlepšení.  
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

2.1 Metodika zpracování 

Podkladem pro vytvoření bakalářské práce bude nejdříve rozhodnutí, o čem budu 

psát, tedy zvolení příslušného tématu. Potom bude následovat nezbytné sestavení 

osnovy pro moji práci a předběžné rozvržení harmonogramu zpracování práce, které je 

ovlivněno časovým vymezením vypracování bakalářské práce.  

Prvním metodickým krokem bude shromáždění nejrůznějších pramenů k dané 

problematice, ze kterých získám potřebné sekundární údaje. Ty si sebírám po návštěvě 

knihoven v mém okolí v podobě knižních publikací a průvodců a internetových stránek, 

týkajících se regionu Slovácko. Následně tyto prameny prostuduji a vytvořím si zásobu 

sekundárních informací, které setřídím a uspořádám do ucelených kapitol.  

Na sekundární výzkum navazuje výzkum primární, v němž jsou výzkumná data 

shromažďována nově, za účelem na míru řešeného problému. Primární informace 

získám pomocí dotazování. Vytvořím si dotazník v tištěné formě, který bude k dispozici 

pro vyplnění od prosince 2011 do března 2012 v hotelu Koníček v Uherském Hradišti. 

Jelikož budu v hotelu Koníček vykonávat praxi související se studiem, můžu o vyplnění 

dotazníků respondenty požádat osobně, což bude jistě výhodou. Dále provedu také 

terénní výzkum na vytipovaných, turisticky atraktivních místech regionu, za něž 

považuji Buchlovice, Hodonín, Lednice a Uherský Brod. 

Získané primární a sekundární údaje zpracuji následujícími metodami: 

 abstrakcí, při níž rozliším informace a vyberu pro svou práci pouze ty 

podstatné; 

 analýzou, při které si rozčlením skutečnosti na dílčí části, abych je mohla lépe 

prozkoumat a lépe tak pochopit jejich souvislosti, jak jsou vzájemně 

provázány a jak na sebe navazují; 

 dedukcí, při níž z určitých předpokladů vyvodím závěry; 

 komparací, při které srovnám jednotlivé jevy, abych mohla vybrat 

nejvhodnější doporučení; 
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 syntézou, při které po získání všech potřebných informací dám celou 

bakalářskou práci dohromady, aby na sebe jednotlivé části logicky 

navazovaly, práce byla celistvá a dávala smysl. 

Práce se bude skládat z více částí. V úvodu vysvětlím důvody, proč jsem si zvolila 

právě toto téma pro psaní své bakalářské práce. V druhé části popíšu metodiku 

zpracování a cíl mé bakalářské práce. Třetí část, nazvaná Teoretická východiska, bude 

věnována vysvětlováním pojmů souvisejících s cestovním ruchem a marketingem. 

V části čtvrté popíšu region Slovácko, jeho polohu, přírodní atraktivity, památky, 

nejvýznamnější místa a akce a tradice. V páté části se zaměřím na Analýzu turistické 

nabídky regionu, provedu marketingový výzkum pomocí dotazování, vyhodnotím 

dotazníky, informace shrnu do grafů a na základě získaných informací vytvořím také 

SWOT analýzu. V souvislosti s nasbíranými daty vyvodím doporučení a v poslední 

kapitole práci ukončím závěrem. 

2.2 Cíl práce 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je představení regionu Slovácko a tedy 

zhodnocení jeho turistického potenciálu. Součástí tohoto cíle je tedy analýza turistické 

nabídky regionu, z které lze zjistit, zda jsou turisté spokojeni se službami, jak 

ubytovacími, tak stravovacími nebo společensko-zábavnými, které region Slovácko 

nabízí. Dalším cílem bylo zjištění, zda jsou turisté spokojeni s kvalitou těchto služeb  

a jejich propagací. Cílem této analýzy je také zhodnocení možností dalšího rozvoje 

regionu a případné návrhy na zlepšení. Zajímá mě také, co na regionu Slovácko turisty 

nejvíce přitahuje a proč a v čem je region pro turisty jiný než ostatní konkurenční 

regiony. K tomu mi pomohou nashromážděné informace o regionu z různých 

písemných materiálů, internetových zdrojů a údaje získané pomocí dotazníkového 

šetření.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole shrnu teoretická východiska, na kterých se bude má bakalářská 

práce zakládat. Základním východiskem je, že dané území má určité předpoklady  

pro to, aby se stalo cílem cestovního ruchu. Proto v první části této kapitoly vysvětlím 

pojmy jako cestovní ruch a předpoklady cestovního ruchu. V souvislosti s definováním 

pojmu cestovní ruch, budou v této kapitole vymezeny i další pojmy, které se vztahují 

především k podrobnějšímu členění předpokladů, rozlišení různých forem cestovního 

ruchu a typů účastníků cestovního ruchu. Na konci této kapitoly vysvětlím pár pojmů 

z marketingu, jelikož v praktické části budou tyto teoretické znalosti převedeny  

do praxe.  

3.1 Cestovní ruch 

Cestovní ruch se stal neodmyslitelnou součástí dnešní moderní společnosti. 

V rámci cestovního ruchu se každoročně dostává do pohybu obrovské množství lidí, 

kteří většinou ve svém volném čase opouštějí místa svého trvalého bydliště za účelem 

rekreace, poznání, styku s lidmi a z celé řady dalších faktorů.  

Motivem tohoto pohybu a pobytu je záměrná změna prostředí, které umožňuje 

člověku uspokojit některé z jeho potřeb, například potřeby odpočinku, klidu, pohybu, 

poznání, kulturních a estetických zážitků, změny místa, seberealizace a další, pro jejichž 

uspokojení neposkytuje místo jejich běžného trvalého bydliště a prostředí dostatek 

možností a příležitostí nebo neumožňuje dostatečnou kvalitu jejich uspokojení. [8] 

Cestovní ruch řadíme do nevýrobních činností, tedy do sféry služeb a zabírá 

široké spektrum lidských činností, spojených především s využíváním volného času. 

Toto spektrum zabírá mnoho druhů a forem cestovního ruchu, jeho využití  

od krátkodobé rekreace přes pobytové zájezdy až po vysokohorskou turistiku, návštěvy 

sportovních a kulturních událostí, ale také cestování za obchodem či vzděláním  

a nesčetně mnoho dalších činností. [7] 

Podle definice Mezinárodní organizace cestovního ruchu WTO
1
 je cestovní ruch 

„činnost lidí, spočívající v cestování a v pohybu mimo místo jejich obvyklého pobytu 

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

                                                 

1
 WTO = World Tourism Organization – Mezinárodní organizace cestovního ruchu 
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 a za jinými účely (ne však za vykonávání výdělečné činnosti)“, jak tvrdí Holeček 

(2005, s. 18). 

3.1.1 Typy účastníků cestovního ruchu 

V souvislosti s cestovním ruchem je nutné jednoznačně vymezit i další pojmy: 

 Turista je dočasný návštěvník, který se v zemi zdrží alespoň 24 hodin, ne však 

déle než 1 rok.  

 Výletník označován také jako jednodenní návštěvník se zdrží v dané zemi pouze 

jeden den, aniž by přenocoval. 

 Návštěvník je v mezinárodním cestovním ruchu osoba, která cestuje do jiné 

země, než ve které má své trvalé bydliště a mimo jeho obvyklé prostředí  

na dobu, která nepřekračuje 12 měsíců, přičemž hlavní důvod cesty je jiný než 

výdělečná činnost v navštívené zemi. 

 Rezident neboli stálý obyvatel je v mezinárodním cestovním ruchu osoba, která 

žije v dané zemi alespoň 1 rok. V domácím cestovním ruchu se jedná o osobu, 

která alespoň 6 měsíců žije v daném místě. [12] 

3.2 Formy cestovního ruchu 

U forem cestovního ruchu se zkoumají motivy účasti lidí na cestovním ruchu. 

Mezi základní motivy realizace cestovního ruchu, od kterých se následně vymezují 

formy cestovního ruchu, patří motivy rekreační, kulturní, společenské, sportovní, 

zdravotní, ekonomické a specifické.  

Rekreační cestovní ruch je odpočinková forma cestovního ruchu, kde je hlavním 

motivem reprodukce fyzických a psychických sil člověka. Rekreace neznamená jen 

pasivní odpočinek, ale obvykle je spojen s aktivním pobytem v přírodě a uplatněním 

celé řady sportovních aktivit, her a zájmů, včetně takových jakými je například 

zahrádkaření, houbaření, kutilství a podobně. Určitým specifickým typem rekreačního 

cestovního ruchu je také chataření a chalupaření.  

Kulturně poznávací cestovní ruch je zaměřený především na poznávání jiných 

kultur, historie, tradic, zvyků, náboženství apod. Plní výchovně vzdělávací funkci  

a přispívá k rozšíření kulturně společenského rozhledu obyvatelstva.  Zahrnuje návštěvy 

kulturně historických památek (hradů, zámků, staveb lidové architektury a dalších 
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podobných objektů), kulturních zařízení (muzea, galerie, obrazárny, knihovny a další), 

kulturních akcí (divadelní představení, festivaly, folklórní slavnosti), ale také návštěvu 

tzv. kulturní krajiny jako jsou parky a zahrady.  

Společensky orientovaný cestovní ruch, jehož hlavním motivem je navázání 

kontaktů s lidmi, získání přátel a poznání života určité skupiny lidí. Patří sem návštěvy 

příbuzných a známých, při které se účastníci zajdou podívat například na výstavu či 

navštívit kulturní památku apod. [4] [8] [16] 

Sportovně turistický cestovní ruch využívá zájmu lidí o aktivní odpočinek  

a aktivní účast na sportovních činnostech. Obsahem může být i pasivní forma 

sportovního cestovního ruchu kam patří např. sportovní diváctví.  

Léčebný a lázeňský cestovní ruch, jenž využívá přírodní léčivé zdroje a je 

zaměřen na prevenci, relaxaci, celkovou obnovu fyzických a duševních sil jednotlivce.  

Ekonomicky orientovaný cestovní ruch, který zdůrazňuje profesní aspekty 

motivace účastníka. Charakteristickým rysem u této formy je, že probíhá převážně 

v pracovním čase účastníka, i když v sobě většinou obsahuje i prvky cestovního ruchu 

realizovaného ve volném čase. Klasickým příkladem je obchodní cestovní ruch, který 

zahrnuje služební cesty, dále kongresový cestovní ruch, který spočívá v účasti na 

kongresech, seminářích apod. Do této formy cestovního ruchu patří i cestovní ruch 

veletrhů a výstav a v neposlední řadě i incentivní cestovní ruch.  

Specificky orientovaný cestovní ruch je forma cestovního ruchu, která je 

vymezena na základě specifických motivů účastníka. Do této kategorie spadá cestovní 

ruch mládežnický, seniorský, rodinný, městský, venkovský, náboženský, politický, 

zábavní, gastronomický, lovecký, karavanový, cestovní ruch pro postižené, nákupní 

turistika a mnoho dalších. [12] [16] 

3.3 Předpoklady cestovního ruchu 

Existenci a rozvoj cestovního ruchu, jejich obecné zákonitosti i uplatnění 

v konkrétních oblastech a střediscích ovlivňují předpoklady cestovního ruchu, které  

se obvykle člení na předpoklady lokalizační, selektivní a realizační. 
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3.3.1 Lokalizační předpoklady 

Tyto předpoklady umožňují umístění, neboli lokalizaci aktivit cestovního ruchu 

do určité oblasti či lokality. Rozhodující vliv pro existenci těchto předpokladů má 

geografická poloha konkrétní oblasti či střediska a jejich předcházející historický vývoj, 

ve kterém se většinou rovněž výrazně odráží kvalita geografické polohy. Příznivé 

hodnoty lokalizačních předpokladů určují místo, kde se může cestovní ruch rozvíjet. 

Dělí se na předpoklady přírodní a kulturní.  

Přírodní předpoklady cestovního ruchu souvisí přímo s rozmanitostí přírodního 

prostředí a jsou výsledkem dlouhodobého vzájemného působení různých přírodních 

činitelů. Patří k nim zejména reliéf zemského povrchu, nadmořská výška, poloha 

v rámci světadílu, poloha v určitém podnebném pásu, výskyt povrchových  

i podzemních vod, zastoupení rostlinstva a živočišstva. Zvláštní úlohu v cestovním 

ruchu mají nejatraktivnější formy reliéfu jako pískovcová nebo skalní města, sopečné 

jevy, gejzíry nebo krasové jevy jako jsou propasti, jeskyně aj. Z hlediska výškové 

členitosti jsou nejatraktivnější hory a velehory, zvláště modelované ledovci, s velkými 

výškovými rozdíly, s dobrými podmínkami pro zimní i letní turistiku. Významný vliv 

mají také podzemní vody, zvláště tam, kde se dostávají na zemský povrch v podobě 

minerálních nebo termálních pramenů a jsou tak základem pro vznik lázní.  

Kulturní předpoklady cestovního ruchu vyplývají z výsledků tvořivé činnosti 

člověka a také souvisejí s historickým vývojem území. Pro turisty jsou předmětem 

zájmu kulturně-historické památky, jako jsou hrady, zámky, mlýny, městská jádra, 

památníky a sakrální stavby. Dále kulturní zařízení, kam řadíme muzea, galerie, 

knihovny, divadla, kina, amfiteátry apod., kulturní a sportovní akce jako jsou různé 

festivaly a jiné akce jako například kongresy, zábavní parky a další. Motivaci turistů 

k návštěvě památek zvyšuje také jejich zařazení v Seznamu světového přírodního  

a kulturního dědictví UNESCO. 

3.3.2 Selektivní předpoklady  

Tyto předpoklady vyjadřují způsobilost společnosti dané oblasti či země podílet se 

na cestovním ruchu aktivně i pasivně, tzn. přijímat účastníky cestovního ruchu i stávat 

se jimi samotnými. Umožňují vybrat ty obyvatele a oblasti, jež mají nejlepší 

předpoklady pro účast na cestovním ruchu. Členění je různé, nejčastěji se však 

selektivní předpoklady člení na objektivní a subjektivní. 
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Objektivní předpoklady zahrnují celý soubor faktorů, které ovlivňují cestovní 

ruch v území. Patří mezi ně zejména politická a bezpečnostní stabilita dané oblasti, 

ekonomická a životní úroveň jejich obyvatel, stav životního prostředí a demografická 

struktura, která zahrnuje vše, co se týká obyvatelstva. Jedná se především o zvyky, 

vzdělanost, věkové složení, porodnost, osídlení apod.  

Subjektivní předpoklady ovlivňují rozhodování lidí, zda se budou účastnit  

na cestovním ruchu. Jejich účast závisí na jejich sociální či profesní skupině,  

na rodinných poměrech, ale také na četných psychologických faktorech jako jsou vlastní 

zážitky a zkušenosti. V rozhodování hraje často významnou roli módnost návštěvy 

určitého střediska nebo oblasti, vliv reklamy a propagace cestovních kanceláří nebo 

středisek cestovního ruchu, ale i znalost jazyků aj. 

3.3.3 Realizační předpoklady 

Tento typ předpokladů umožňuje uskutečňovat nároky účastníků cestovního ruchu 

v oblastech s příznivými lokalizačními podmínkami. Umožňují dopravit se do těchto 

míst a využívat je k pobytu, k rekreaci a k dalším zajímavým aktivitám. Dělí se  

na dopravní a materiálně-technické předpoklady. 

Dopravní předpoklady patří k základním podmínkám pro cestovní ruch.  

O přitažlivosti daného území rozhoduje nejen možnost dopravního spojení, ale zejména 

hustota a kvalita dopravní sítě – čím je síť silnic, železnic, leteckých spojů apod. hustší 

a její kvalita lepší, tím má oblast lepší předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. 

Materiálně-technické předpoklady vyjadřují vybavení území infrastrukturou – 

ubytovacími, stravovacími, zábavními, sportovními a dalšími zařízeními, která uspokojí 

potřeby účastníků cestovního ruchu. Patří k nim i informační systémy, které poskytují 

dostatek kvalitních informací potenciálním i skutečným návštěvníkům. Neméně stejný 

význam jako existence zařízení má kvalita poskytovaných služeb včetně nových 

technologií v rezervaci, propagaci a organizaci. [4] [7] [31] 

3.4 Marketingový výzkum 

Lze jej definovat jako proces specifikace, sběru, analýzy a interpretace dat  

o prostředí, v němž se daný subjekt nachází, s cílem lepšího porozumění prostředí  

a jeho dalšího rozvoje. Výzkum je nezbytnou součástí marketingu destinace. 



 13 

Marketingový výzkum lze provozovat různými technikami, z nichž nejčastější je 

dotazování.  

3.4.1 Dotazník 

Dotazníky ve všech podobách patří mezi nejrozšířenější techniky marketingového 

výzkumu. Snahou je podchytit informace o motivech, názorech a preferencí zákazníků. 

Dotazník je písemnou formou komunikace a může mít buď klasickou papírovou 

podobu, anebo elektronickou podobu (součást webového projektu nebo jako textový 

soubor zaslaný e-mailem). Skládá se ze série otázek (otevřených, uzavřených či 

kombinace obou), jejichž cílem je získat názory od dotazovaných. Před samotnou 

tvorbou dotazníku se musí nejprve stanovit jasný cíl, kterého má být dosaženo. Poté se 

musí určit cílová skupina a segment dotazovaných. [10] 

3.5 Swot analýza 

Jedná se o analýzu zaměřenou na identifikaci silných a slabých stránek (strengths, 

weaknesses), příležitostí a hrozeb (oportunities, threats). Lze ji využít k sumarizaci 

závěrů strategické analýzy. SWOT analýza vychází z předpokladu, že zkoumaná 

lokalita dosáhne strategického úspěchu maximalizací svých předností a očekávaných 

příležitostí a zároveň minimalizací vlastních nedostatků a vnějších hrozeb. Vnitřní 

analýza má dvojí účel a to stanovit možnosti a potenciál destinace a identifikovat právě 

silné a slabé stránky. A vnější analýza umožňuje rozlišit atraktivní příležitosti, které 

mohou destinaci přinést výhody. Současně též vybízí k zamyšlení nad problémy,  

se kterými se bude muset destinace potýkat. Příležitosti by měly být posuzovány  

z hlediska jejich atraktivnosti a pravděpodobnosti úspěchu a rizika naopak z hlediska 

vážnosti a pravděpodobnosti vzniku rizikové situace. [6] [10] 
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4 POPIS REGIONU SLOVÁCKO 

Svým osobitým nářečím, nezaměnitelnými kroji a folklórními slavnostmi patří 

region Slovácko k nejpozoruhodnějším oblastem České republiky. Je to kraj vína  

a dobrosrdečných lidí, ale nejen to, Slovácko nabízí i jedinečné zážitky, okouzlující 

přírodu a rozmanité spektrum aktivní dovolené. 

4.1 Poloha Slovácka v rámci České republiky 

Turistická oblast Slovácko se nachází v jihovýchodní části České republiky, na pomezí 

Moravy a Slovenska. Svou rozlohou patří k nejrozsáhlejším národopisným oblastem. 

Celková plocha oblasti činí 2326 km
2
, což jsou cca 3% území celé České republiky. 

Táhne se od Napajedel až k soutoku řek Moravy a Dyje. Na severu vytváří přirozenou 

hranici Napajedelská brána, na západě Chřiby a Ždánický les. Na východě sousedí  

se Slovenskou republikou a lemuje dolní tok řeky Moravy a hřbet horského masivu 

Bílých Karpat. Nejjižněji položená obec Slovácka Lanžhot pak sousedí s Rakouskem. 

Slovácko se administrativně dělí do dvou krajů – Zlínského a Jihomoravského, do tří 

okresů – Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav. Z národopisného hlediska se Slovácko 

rozděluje na řadu podoblastí. [30] [18] 

4.1.1 Podoblasti Slovácka 

Při severozápadním úpatí jižní části Bílých Karpat se nachází Horňácko (1), které 

si díky své poloze dodnes zachovává projevy lidové kultury – v kroji, nářečí a lidové 

hudbě. Tvoří jej devět obcí a jeho správním a kulturním centrem je Velká nad Veličkou. 

K horským oblastem patří Moravské Kopanice (2). Rozkládají se v samém centru 

Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Řadí se k nim obvykle pět obcí, kdy největší 

z nich je Starý Hrozenkov. Nížinná oblast Dolňácka ležící v Pomoraví se táhne  

od Napajedel až k Hodonínu a tvoří jej Uherskobrodsko (3), Uherskohradišťsko (4), 

Kyjovsko (5) a Strážnicko (6). Směrem od Hodonína k soutoku řeky Moravy s Dyjí  

se nachází Podluží (7), které je nejjižnější částí Slovácka. Hanácké Slovácko (8) 

sousedí na jihu s Podlužím, na severovýchodě s Kyjovskem. Obce ležící v této 

přechodné oblasti se od sebe liší nejen krojem, lidovou architekturou, ale i dalšími 

projevy lidové  kultury. [18] [33] 
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Obrázek č. 4.1 – Mapa etnografických oblastí Slovácka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [15] 

Poznámka: Jednotlivé podoblasti Slovácka jsou vyznačeny čísly, která jsou shodná s čísly v závorkách 

za jednotlivými názvy podoblastí v kapitole 4.1.1. 

4.2 Přírodní lokality a atraktivity 

Příroda Slovácka je velice pestrá, jelikož zde nechybí horské louky a lesy, 

vyprahlé vápencové skály ani rybníky a vlhké lužní lesy. Jsou zde tři chráněná území – 

Bílé Karpaty, Pálava a Lednicko-valtický areál, jedna biosférická rezervace, šest 

přírodních parků.  

4.2.1 Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty   

Tato oblast se rozprostírá podél česko-slovenské hranice na ploše 715 km
2
. 

Nejvyšší horou je Velká Javořina (970 m), jejíž vrchol nabízí překrásný výhled od Alp 

až po Tatry. V roce 1996 byla tato chráněná krajinná oblast zařazena do celosvětové sítě 

biosférických rezervací UNESCO. V jižní části Bílých Karpat se zachovaly rozsáhlé 

květnaté orchidejové louky s ohroženými a chráněnými druhy orchidejí. Střední  

a východní části Karpat se říká Kopanice. Mezi nejstarší rezervace patří bukový prales 

na severním úbočí Velké Javořiny. [14] [15] 

Předpoklady využití: V létě nabízí Bíle Karpaty pěší turistiku, jízdu na koni a na 

horském kole, protože je zde mnoho dobře značených turistických tras a naučných 

stezek – Bojkovická, Javořinská, Květná, Lopeník, aj. (viz Příloha č. 1). Dalším 

předpokladem využití je možnost odpočinku u vody v chatových oblastech  
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a rekreačních střediscích na Lučině u Radějova nebo Ordějově u Bánova. Dalším tipem 

na výlety jsou rozhledny v Travičné, na Lodníku a na Lhotce v Hradčovicích.  V zimě 

jsou zde upravované běžecké trasy nebo několik lyžařských středisek – Javořina, 

Lopeník -Mikulčin vrch, Javorník, Nezdenice, Strání nebo Radějov. [14] 

4.2.2 Chráněná krajinná oblast Pálava 

Chráněná krajinná oblast Pálava leží na jihu Moravy, při hranici s Rakouskem. 

Tato oblast o rozloze pouhých 83 km
2 

je součástí biosférické rezervace Dolní Morava. 

Pálava je rovněž ptačí oblastí evropské soustavy Natura 2000. Většina nejcennějších 

rezervací se nachází na hlavním hřebeni Pálavy, tvořeném čistými vápenci.  

Předpoklady využití: Jak pro pěší turisty, tak pro cyklisty je tu mnoho naučných 

stezek. K nejpozoruhodnějším cílům patří hrad Děvičky, vrch Turold, který v sobě 

ukrývá jeskyně s krasovou výzdobou, Dolní Věstonice proslulé nálezem Věstonické 

Venuše nebo nevyšší vrchol Pálavy – Děvín (550 m). Je zde i možnost odpočinku  

u Novomlýnských nádrží. Využít lze i naučné stezky (viz Příloha č. 1). 

4.2.3 Lednicko-valtický areál 

Areál leží na ploše téměř 200 km
2
 mezi Lednicí, Valticemi a Břeclaví a je 

považován za nejrozsáhlejší celek komponované krajiny v Evropě. Od roku 1992 byl 

areál vyhlášen krajinnou památkovou zónou a od roku 1996 je Lednicko-valtický areál 

součástí světového a kulturního dědictví UNESCO. V roce 2002 se území stalo součástí 

biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava. [14] 

Předpoklady využití: Jak pro cyklisty, tak pro pěší turisty je k dispozici naučná 

stezka Lednické rybníky (viz Příloha č. 1). V Lednicko-valtickém areálu je také 

možnost plavby na loďkách, projížďky na koních, koupání v Mlýnském rybníce nebo 

ochutnávky vín ve Valticích. K nejzajímavějším turistickým cílům patří města Lednice, 

Valtice, zámeček Pohansko, Minaret a Janův hrad, Obelisk, Lovecký zámeček, 

Apollónův chrám, Rybniční zámeček, Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Nový Dvůr, 

Kaple sv. Huberta, Dianin chrám (Randez-vous), zámeček Belveder.  [2] 

4.2.4 Biosférická rezervace Dolní Morava 

Tato rezervace o rozloze 300 km
2 

vznikla v roce 2003 rozšířením původní 

biosférické rezervace Pálava o Lednicko-valtický areál a lužní lesy na soutoku Moravy 

a Dyje. 
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Předpoklady využití: Vhodné jak pro pěší turisty i cyklisty. Nejzajímavější turistické 

cíle jsou již popsány v předešlé kapitole Lednicko-valtický areál. Mezi významné 

přírodní lokality pralesní rezervace patří Ranšpurk a Cahnov-Soutok nebo přírodní 

rezervace Skařiny u Mikulčic.  

4.2.5 Přírodní parky 

Největším přírodním parkem na Slovácku je přírodní park Chřiby, který zabírá 

plošně nevelkou oblast střední Moravy a odděluje rovinatou Hanou od Jižních rovin 

Slovácka. Dalším přírodním parkem Slovácka je přírodní park Niva Dyje, nacházející 

se severně od Břeclavi na pravém břehu Dyje v Lednicko-valtickém areálu. Tvoří ho 

louky, lužní lesy a tůně. Je zde mnoho chráněných živočichů a rostlin. Pravou ukázku 

lužní krajiny v nivě řeky Moravu představuje přírodní park Mikulčický luh. Území 

významné zejména výskytem řady teplomilných druhů živočichů a chráněných druhů 

motýlů leží mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na pravém břehu řeky 

Olšavy. Jedná se o přírodní park Prakšická vrchovina. V oblasti Středomoravských 

Karpat leží méně známý přírodní park Ždánický les.  

Předpoklady využití: Pro lyžaře se nachází menší lyžařské svahy ve Chřibech 

(Stupava) a ve Ždánickém lese (Uhřice). Pro pěší turistiku a cykloturistiku jsou zde 

naučné stezky (viz Příloha č. 1). K nejzajímavějším místům patří hrad Buchlov, zámek 

v Buchlovicích, lázně Leopoldov, baziliky na Velehradě nebo barokní hřbitov  

ve Sřílkách. Turisty vyhledávaná je i rozhledna na nejvyšším vrcholu Chřib – Brdo (586 

m). Přehradní nádrže jsou v Osvětimanech nebo na Smraďavce. K přírodním 

zajímavostem patří Bulačina, malá skupina pískovcových skal, Velká skála s jeskyní i 

hojně využívaný skalní útvar Břestecká skála. Vyhlídkovým místem je Kazatelna, což je 

přírodní výtvor s vytesanými schody, odkud lze shlížet ke zřícenině hradu Cimburk  

i vodní nádrži Koryčany. Pro jízdu na koních je vhodný ranč v Osvětimanech  

a Hypocentrum v Koryčanech. Horolezeckými lokalitami se mohou pochlubit zejména 

Chřiby.  [14] [21] 
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Obrázek č. 4.2 - Mapa přírodních atraktivit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [14] 

4.3 Kulturně-historické památky 

Kulturně-historické památky patří k nejvýznamnějším atraktivitám cestovního 

ruchu, protože díky nim se účastníci cestovního ruchu seznamují s historií, kulturou  

a tradicemi dané oblastí.  

4.3.1 Hrady a zámky 

Po staletí tvoří hrady a zámky neodmyslitelnou součást krajiny a možná proto jsou 

i velkým lákadlem pro mnoho turistů. Tyto architektonické skvosty se nachází v pečlivě 

udržovaných parcích, jsou plné vzácného nábytku a obrazů. V průběhu turistické sezóny 

se navíc v mnoha z nich pořádají různé kulturní akce, jako jsou projížďky kočárem, 

divadelní představení a jiné. Na Slovácku se nachází mnoho zámků, hradů, tvrzí  

a zřícenin (viz Příloha č. 2). Některé zámecké objekty jsou v současné době využívány 

pro jiné než prohlídkové účely, často jsou v nich umístěny expozice místních muzeí 

jako například Zámeček v Hodoníně, zámek v Kyjově, ve Strážnici, v Uherském Brodu, 

v Mikulově nebo Nový Světlov v Bojkovicích. Na území Slovácka se nachází hrady  

a zámky veřejnosti nepřístupné, a to jak z důvodu špatného stavu objektu (zámek 

v Břeclavi) nebo z důvodu, že jsou v soukromém vlastnictví (zámek ve Veselí nad 

Moravou), nebo již slouží jiným účelům (zámek v Luhačovicích). Na jednom 
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z nejvyšších vrcholků Chřibů stojí turisty vyhledávaný hrad Buchlov. K nejhonosnějším 

a nejzachovalejším šlechtickým zámkům patří Buchlovice, Milotice, Lednice a Valtice. 

Jedna z nejpůsobivějších hradních zřícenin je zřícenina hradu Cimburku. [11] 

4.3.2 Poklady archeologie 

Doklady o pravěkém i středověkém osídlení lze na Slovácku nalézt na mnoha 

místech. Svědčí o tom řada nálezů v mnoha lokalitách, především objev pozůstatků tří 

hlavních center Velké Moravy na území Starého Města, Mikulčic a Pohansku  

u Břeclavi. Ale i v mnoha dalších obcích Slovácka můžeme nalézt archeologické 

pozůstatky (viz Příloha č. 2). 

4.3.3 Poutní místa 

Nejvýznamnějším poutním místem na Slovácku a celé Moravě je Velehrad, jehož 

dominantu tvoří klenot moravského baroka – komplex kláštera s bohatě zdobenou 

bazilikou Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Konají se zde často církevní 

poutě, shromáždění a oslavy. K nejznámějším patří právě oslava svátku Cyrila  

a Metoděje, který připadá na 5. červenec a je spojen s poutí a mší svatou a je zakončen 

Koncertem lidí dobré vůle, na němž pravidelně vystupují desítky předních interpretů. 

Dalšími známými poutními místy jsou: kaple sv. Antonína Papuánského  

na Blatnické hoře, kaple svaté Barbory nedaleko Buchlova, Svatý kopeček  

nad Mikulovem, klášterní kostel Panny Marie Nanebevzaté v Uherském Brodě, areál 

Slovanského hradiště v Mikulčicích aj. [14] [15] 

4.3.4 Památky židovské kultury 

Nejstarší židovské osídlení je doloženo v Břeclavi, Bzenci, Mikulově, Strážnici  

a Uherském Brodě. Hmotnými doklady přerušené existence židovských obcí jsou 

místně dochované části židovských čtvrtí, synagogy v Mikulově, Uherském Hradišti  

a Veselí nad Moravou a hřbitovy v Dambořicích, Hodoníně, Mikulově, Podivíně, 

Uherském Ostrohu, Velké nad Veličkou a Veselí nad Moravou. 

Synagoga v Břeclavi je dnes využívána ke kulturně-společenským účelům. Je zde 

muzejní expozice z historie zdejší židovské obce a pozoruhodný hřbitov asi s dvěma sty 

náhrobními kameny. 



 20 

 

V Bzenci je zachována většina domů z kdysi rozsáhlé židovské čtvrti, nacházející 

se mezi náměstím a zámkem. Cenné náhrobky obsahuje hřbitov středověkého původu. 

Nejvýznamnějším duchovní, kulturní a politické centrum moravských Židů je 

v Mikulově. I přes rozsáhlé demolice v minulých dobách se zde zachovala řada domů 

původních židovských obyvatel. Řada z nich obsahuje architektonické prvky typické 

pro židovské domy, a proto byla celá polovina dosud stojících budov prohlášena  

za nemovitou kulturní památku. V Mikulově se nachází také synagoga, židovský 

hřbitov a židovská lázeň Mikve. [14] [27] 

K Podivínu se vztahuje nejstarší místně doložená zpráva o Židech na Moravě 

vůbec. Na hřbitově stojí orientálně romantická obřadní síň s malou muzejní expozicí.  

Ve Strážnici se nachází část židovské čtvrti, včetně domu s unikátní podzemní 

lázní „mikve“. Výjimečným případem je, že synagogu obklopuje hřbitov ze tří stran, 

což je na Moravě výjimečný případ. Židovský hřbitov je druhým největším na Moravě.  

Budova synagogy v Uherském Hradišti byla přestavena do secesní podoby.  

Od roku 1967 zde sídlí Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. [14] [20] 

 

Obrázek č. 4.3 - Mapa kulturně-historických památek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [14] 
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4.4 Nejvýznamnější města a obce Slovácka 

Na Slovácku třeba nenajdeme velkoměsta, zato tu najdeme mnoho měst velkých 

svými památkami, kulturními tradicemi, pohostinností, nabídkou služeb a možností 

odpočinku.  

Bojkovice se mohou pyšnit svým zámkem Nový Světlov, jehož součástí je také 

zámecký park se vzácnými dřevinami.  

Břeclav patří k místům s nejstarším slovanským osídlením u nás. K největším 

atraktivitám města právem patří lovecký Zámeček Pohansko, monumentální kostel 

Navštívení Panny Marie v Poštorné, kostel sv. Václava či židovská synagoga  

se hřbitovem. Díky naučným stezkám, které tudy procházejí, je možné poznat díla 

přírody, k nimž patří pralesní rezervace Ranšpurk a Cahnov-Soutok. 

Buchlovice jsou známé nejen majestátním hradem a zámkem s překrásnou 

zámeckou zahradou, ale také vinařskou tradicí. Vína z celého Slovácka jsou uložena 

právě v zámeckém sklepě – v Galerii vín. Mezi významné archeologické lokality 

Buchlovic patří hradisko Holý kopec. Za zhlédnutí stojí také pozoruhodná expozice  

o historii Buchlovic a okolí v místním muzeu. 

Město Hluk je jedním z center národopisné oblasti Dolňácko a každé tři roky se 

zde konají Dolňácké slavnosti písní a tanců s jízdou králů. Z místních pamětihodností 

stojí určitě za pozornost původně gotická tvrz a dvě památkově chráněná selská stavení. 

Hodonín je známý především jako rodiště prvního československého prezidenta 

Tomáše Garrigua Masaryka a na jeho počest je postavena na náměstí jeho socha  

v nadživotní velikosti. Je mu také věnována stálá expozice v Masarykově muzeu, 

původně renesančním zámečku. Mezi významné městské budovy města patří secesní 

radnice a farní kostel sv. Vavřince. Díky minerálním pramenům s obsahem jodových 

solí byly v Hodoníně založeny Lázně Hodonín, které patří k nejmladším v republice. 

Unikátem města je Muzeum naftového dobývání a geologie, jediné svého druhu 

v republice. Děti si můžou přijít na své v zoologické zahradě, která se pyšní mimo jiné  

i mořským světem.  

Kunovice se mohou chlubit Leteckým muzeem a množství vyhlídkových letů či 

seskoků, ale také tradiční Jízdou králů nebo dětským folklórním festivalem Kunovské 

léto. Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Petra a Pavla. 
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Kyjov je jedním z center Dolňácka a dějištěm národopisného festivalu Slovácký 

rok. Každoročně v červnu město žije vážnou hudbou dnes již mezinárodního hudebního 

festivalu Concentus Moraviae. Na své si přijdou také milovníci folku, a to na festivalu 

Žalmanův folkový Kyjov. Město zaujme i ojedinělou renesanční radnicí s věží vysokou 

39 metrů.  

Hlavním lákadlem Lednice je zámek (viz Obrázek č. 4.5) s parkem, ale i okolní 

stavby, k nimž patří umělá romantická zřícenina Janův hrad či krásný Lovecký  

a Rybniční zámeček. Mezi zdejší skvosty patří také Hraniční zámeček, zámeček Tři 

Grácie nebo Apollónův chrám. Nachází se zde také lednický tropický skleník  

a pozoruhodné akvárium Malawi. 

Starobylý Mikulov, se prezentuje svojí architekturou historických památek, 

okouzlující přírodou Pálavy, ale také uměním místních vinařů. Památek je zde opravdu 

hodně, ale mezi ty nejpozoruhodnější patří barokní zámek se zahradami, dnes sídlo 

Regionálního muzea v Mikulově s proslulou vinařskou expozicí, židovský hřbitov, 

Horní synagoga a církevní stavby na poutním Svatém kopečku, kam každé září při 

mariánské pouti míří zástupy lidí.  

Staré Město patří k nejvýznamnějším archeologickým lokalitám České republiky. 

Turisticky velmi atraktivní je Památník Velké Moravy Na Valách. Významnou 

památkou města jsou dále národní kulturní památky Na Špitálkách a římskokatolický 

farní kostel sv. Michaela. K tradičním folklorním událostem Starého Města patří 

Svatomichalské hody. Staré Město nabízí také řadu možností pro sportování, 

cykloturistiku nebo plavbu po Baťově kanálu. 

Strážnice, bývalá hraniční pevnost, je proslulá jako vinařské centrum, dějiště 

Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice a jižní brána Bílých Karpat. Mezi 

oblíbené cíle návštěvníků Strážnice, patří rovněž zdejší skanzen – Muzeum vesnice 

jihovýchodní Moravy a zámek s jedinečnou expozicí hudebních nástrojů. 

Město Uherské Hradiště bývá považováno za srdce Slovácka, v němž dodnes žijí 

specifická nářečí, lidové zvyky, kroje a další projevy nezaměnitelných folklórních 

tradic, snad nejsilnějších v celé republice. Uherské Hradiště bylo pro množství památek 

prohlášeno městskou památkovou zónou. Není možné vyjmenovat všechny turistické 

atraktivity srdce Slovácka, protože je jich nesčetně mnoho. Pozornost si však zaslouží 

do výšky tyčící se šikmá věž Staré radnice, Hotel Slunce – jediná dochovaná renesanční 



 23 

  

stavba ve městě, kostel sv. Františka Xaverského, tvořící součást areálu jezuitských 

budov, či barokní lékárna na Masarykově náměstí. Nejstarší architektonická památka je 

kaple sv. Alžběty, postavená v gotickém slohu. Za obdiv stojí také Františkánský klášter 

v barokním stylu. Milovníci vín by při svém putování Uherským Hradištěm měli 

navštívit také starobylou městskou část Mantice, kde se nachází vyhlášené vinné sklepy. 

Nabídka atraktivit by nebyla úplná bez řady výstav pořádaných ve zdejších muzeích  

a galeriích, ale i kulturních a folklórních akcí a slavností jako je například Letní filmová 

škola či Slovácké slavnosti vína a otevřených památek.  

Uherský Brod, centrum Uherskobrodska, nabízí řadu pamětihodností v čele 

s Muzeem Jana Amose Komenského. Za pozoruhodnost stojí prohlídka hvězdárny, 

městské radnice, místního Pivovaru Janáček nebo návštěva moderního aquaparku 

Delfín. 

Uherský Ostroh je město, jehož dominantou je renesanční zámek a pozdně 

barokní stavba kostela sv. Ondřeje, který tvoří spolu s historickým náměstím chráněnou 

městskou památkovou zónu. Nachází se zde také židovský hřbitov, středisko Lidové 

tradice a řemesla nebo přístaviště Baťova kanálu. 

Valtice jsou městem vína a památek a jejich zdejší hrad patří k nejcennějším 

barokním památkám na našem území. V jeho sklepení se nachází Salon vín ČR se 

stovkou našich nejlepších vín. Jedinečné dojmy jistě zanechá i Kolonáda na Rajstně, 

Chrám Tří Grácií (viz Obrázek č. 4.4) rozhledna s výhledem do Rakouska, a na Moravu 

či romantický empírový zámeček Rendez-vous. [14] [15] [3] 

Obrázek č. 4.4 – Chrám Tří Grácií         Obrázek č. 4.5 – Zámek Lednice 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [32]                                                                           Zdroj: [36] 
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Dominantu obce Velehrad tvoří klenot moravského baroka – komplex kláštera 

s bohatě zdobenou bazilikou Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Konají se 

zde církevní poutě, shromáždění a oslavy. K nejvýznamnějším oslavám patří oslava 

svátku Cyrila a Metoděje. 

Ve Veselí nad Moravou se nachází renesanční zámek a další významné 

pamětihodnosti, k nimž patří trojice kostelů v historickém centru města. Za návštěvu 

stojí také zdejší hvězdárna a Galerie Joži Uprky. Turisté zde mohou najít také Baťův 

kanál, Strážnickou vinařskou stezku a Moravskou dálkovou cyklotrasu, které Veselím 

procházejí. Konají se zde také místní jarmarky, krojované hody, pravidelný festival 

dechových hudeb a dětský folklórní festival. 

Vlčnov je obec, která se pyšní přídomkem Obec králů. Je to díky Jízdě králů, 

folklórní slavnosti, která přiláká poslední květnový víkend množství lidí zblízka i z dáli, 

aby se nechali unést starodávným rituálem i vystoupeními folklórních souborů.  

Ve Vlčnově můžeme najít i památky, z nichž nejvýznamnější je areál vinných „búd“ 

v trati Kojiny a památky lidové architektury. [14] [15] [13] 

4.5 Kultura a tradice 

Slovácko je zosobněním živých lidových obyčejů, cimbálové muziky, pestrých 

krojů, dobré zábavy, jídla a pití.  Ve všech podoblastech Slovácka se dodnes udržují 

rázovité tradice a zvyky. I kulturní život na Slovácku je velice pestrý, konají se zde 

zajímavé koncerty festivaly hudby, filmové festivaly i výborná divadelní představení. 

Také záběr zdejších muzeí a galerií je velmi široký. 

4.5.1 Památky lidové architektury 

Mezi nejvýznamnější památky lidové architektury patří sbírka v Muzeu lidových 

staveb jihovýchodní Moravy ve Strážnici (viz Obrázek č. 4.6), kde je umístěno  

64 objektů ze všech národopisných oblastí Slovácka. Unikátní jsou také rolnické domky 

v Hluku, nově opravený selský dům v Kněždubu – rodiště slováckých umělců bratří 

Úprků, lidové muzeum místních krojů a malovaného nábytku v Lanžhotě, památková 

rezervace lisoven a sklepů v Blatnici pod svatým Antonínkem, větrné mlýny a četné 

kříže, křížky, boží muka a kapličky. Typické bílé búdy s modrým podrovnáním  

a dřevěným podbitím, malovanými žúdry najdeme například ve Bzenci, Vlkoši, 
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Vlčnově, Skoronicích a jinde. Další dochovanou památkou je soubor historických 

sklepů v Plžích u Petrova (viz Obrázek č. 4.7). 

Obrázek č. 4.6 – Muzeum ve Strážnici                       Obrázek č. 4.7 – Vinné sklepy v Plžích 

                                                                

 

 

 

 

 

Zdroj: [13]             Zdroj: vlastní 

4.5.2 Lidová řemesla 

Lidová řemesla a některé produkty místí rukodělné výroby jsou součástí živých 

tradic Slovácka. Do tajů ruční výroby mohou návštěvníky Slovácka zasvětit řezbáři, 

hrnčíři, barvíři modrotisku, výrobci cimbálů, vyšívačky tradičních slováckých krojů, 

malérečky kraslic a jiní. K navštívení stojí Muzeum tupeské keramiky (viz Obrázek č. 

4.8), etnografickou expozici „Rolnický dům“ s inventářem vlčnovské jizby či muzeum 

hornictví a sklářství v Dušanech. Ukázky výroby lidových řemeslných výrobků lze také 

zhlédnout  

na tradičních jarmarcích v Bzenci, Kyjově, Moravské Nové Vsi, Strážnici, Velké  

nad Veličkou, Veselí nad Moravou či Uherském Hradišti. [14] [1] 

4.5.3 Folklor, lidové tradice a akce s tím spojené 

Krásu krojů a um lidových muzikantů, zpěváků a tanečníků lze obdivovat  

na folklorních slavnostech, z nichž mnohé z nich získaly mezinárodní věhlas, nebo  

o svátcích, slavnostech, které tvoří součást Slováckého roku, v němž se tyto slavnosti 

každoročně opakují (viz Příloha č. 4).   

4.5.3.1 Slovácký verbuňk 

Slovácký verbuňk, je asi nejznámější tanec na Slovácku, který patří mezi mužské 

tance skočného charakteru. Jedná se o improvizační tanec, který tančí společně několik 

tanečníků, k nimž se spontánně mohou přidávat další. V roce 2005 byl slovácký 
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verbuňk prohlášen UNESCEM za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví 

lidstva.  

4.5.3.2 Fašank 

Patří k nejveselejším slavnostem na přelomu měsíce února a března, který trvá  

od neděle do úterka a končí taneční zábavou v podvečer Popeleční (Škaredé) středy. 

V řadě obcí chodí „fašančáři“, což jsou průvody maškar, které za zpěvu písní  

a doprovodu několika hudebníků obcházejí obec a vyhrávají si slaninu, peníze, koláčky, 

dnes však již většinou pohárek vína či slivovice. Většinou v průvodu nechybí zvířecí 

masky, mladí kluci přestrojení za ženské a baby, cikáni, kominíci a jiní. V některých 

obcích na Uherskobrodsku tančí na fašank zvláštní mečový tanec zvaný Pod šable. 

Masopustní veselí se ukončuje pochováváním basy, což je závěr úterní taneční zábavy. 

Jedná se o veselý obřad s říkáním a zpěvem, napodobující církevní pohřební obřady. [9] 

[15] [19]  

4.5.3.3 Jízda králů  

Tato slavnost patří k nejhonosnějším a nejznámějším dosud zachovaným zvykům. 

Provádí se pravidelně ve Vlčnově, nepravidelně v Hluku, Kunovicích, Starém Městě  

a dalších obcích. Hlavními účastníky jsou král a jeho družina, kteří na opletených 

koních v doprovodu krojovaného průvodu objížděli celou ves a vyvolávali prastaré 

verše na oslavu svého krále. Za krále je vybírán chlapec 10 – 12letý, to proto, že musí 

být poctivý. Je oblečen do ženského kroje, přes obličej má pentlení a v ústech drží růži, 

aby nemohl promluvit. Ke králi jsou vybráni dva pobočníci, kteří jsou rovněž oblečeni 

do ženských šatů a mají v ruce šavli. Pobočníci a král jedoucí mezi nimi mají bílé koně. 

V čele průvodu jsou vyvolávači, kteří jedou volným krokem a vyvolávají na cestě  

na každého příhodné verše.  

4.5.3.4 Slovácké hody 

Ve většině obcí se každoročně pořádají hody. Datum hodů se obvykle stanoví 

podle svátku patrona místního kostela. Známe tak hody Václavské, Michalské, 

Martinské, Kateřinské a jiné. Hody jsou především svátkem hojnosti, na nichž nesmí 

chybět bohatě prostřený stůl, ke kterému jsou pozvaní příbuzní a přátelé. Na Slovácku 

jsou hody příležitostí k oblékání bohatě vyšívaných krojů, v nichž mládež obchází 

vesnici a účastní se hodové muziky. Nejčastější jsou hody s právem, které jsou 
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rozšířeny především na Uherskohradišťsku. Své označení mají díky právu – šavle 

ozdobená zeleným krušpánkem a látkovými stuhami, což symbolizuje pravomoc stárka 

nad chasou po dobu konání hodů. Právo se musí pečlivě střežit, aby nebylo někým 

ukradeno, což by bylo velkou potupou pro stárka i chasu. Pořad hodů je na celém 

Slovácku s malými obměnami stejný. V sobotu se chasa sejde a za vyhrávání muziky 

obchází domy předem zvolených stárků a stárkyň a žádá oficiálně rodiče o dovolení. 

Celý průvod v čele se stárky jde požádat na obecní úřad o hodové právo. Starosta obce 

právo předá společně s ponaučením, jak se má chasa chovat a také jak právo chránit  

a na zábavě si udržet pořádek. Poté se všichni přemístí do kulturního domu, kde 

probíhá, až do časných ranních hodin hodová zábava, na které nesmí chybět sólo  

pro rodiče stárků, hodové pásmo a v neposlední řadě také vodění pod právo, při němž 

jsou taneční páry zaváděny k právu, kde se jim připíjí a holduje. V neděli se krojovaná 

chasa účastní mše a odpoledne se už ve volnějším stylu koná vození berana – chasa 

obchází opět s muzikou celou vesnici.  

4.5.3.5 Dožínky 

Jsou oslavou žní a dochovaly se jen v některých obcích. Dožínkový průvod tvoří 

ženci a žnečky s ozdobeným polním nářadím (kosy, srpy, hrábě), často i školní mládež 

s nádobami, v nichž se nosívalo na pole občerstvení. Účastníci průvodu jsou dnes 

oblečeni v pracovním kroji, a kdo jej už nemá, chodí v kroji slavnostním. Průvod 

prochází za doprovodu hudby a se zpěvem obcí k domu hospodáře. V průvodu se nese 

věnec, uvitý z obilných klasů a polního kvítí. Hospodář s hospodyní uvítají chasu  

před domem a první žnec s první žnečkou před ně předstoupí a přednášejí říkání, 

v němž jim oznamují ukončení žní, blahopřejí k dobré úrodě. Pak jim předají dožínkový 

věnec. Hospodář s hospodyní chase poděkují, uhostí ji a spolu s nimi odejdou na taneční 

zábavu. V dnešní době většinou dožínkový průvod směřuje na náves, kde po obřadu 

předání dožínkového věnce následuje vystoupení krojované chasy. V dnešní době se 

konají dožínky pravidelně na Uherskohradišťsku v Míkovicích a Popovicích.  [9] [15] 

4.5.4 Osobnosti Slovácka jako důležitá součást turistické nabídky 

Na Uherskobrodsku (pravděpodobně v Nivnici, Uherském Brodě nebo Komni) 

se narodil a vyrostl učitel národů Jan Amos Komenský. Studoval ve Strážnici  

a v Žeravicích byl vysvěcen na kazatele. Ve všech zmiňovaných místech můžeme nalézt 

muzejní expozice nebo jeho památníky.  
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V Hodoníně se narodil vysokoškolský profesor, spisovatel a první 

československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, kde lze dnes navštívit jeho 

muzeum. Jeho rodina se přestěhovala do Čejkovic, kde se nachází další expozice 

věnovaná právě jemu. Třetím místem, které je spojeno s Masarykovými studiemi, jsou 

Hustopeče. Jeho přítomnost zde připomíná pamětní deska na domku v Dobrovského 

ulici, kde po čas studií bydlel.  

Třetí významnou osobností Slovácka je malíř a grafik Joža Uprka. Dlouhá léta 

žil a tvořil v Hroznové Lhotě, kde se dochoval i jeho dům podle návrhu Dušana 

Jurkoviče. Joža Uprka je pochován v rodném Kněždubu, kde se nyní v rodném domě  

bratří Uprků nachází expozice s jejich díly. S jeho dalšími díly se mohou návštěvníci 

seznámit v galeriích v Hodoníně, Uherském Hradišti a Veselí nad Moravou. [14] 

4.5.5 Muzea, galerie, divadla 

V muzeích ve Strážnici, Kyjově, Veselí nad Moravou a Uherském Hradišti (viz 

Obrázek č. 4.9) se nacházejí národopisné sbírky. Právě ve Strážnici, v Muzeu vesnice 

jihovýchodní Moravy, lze nalézt unikátní expozici, která dokumentuje tradice a život  

na Slovácku. Ve Strážnici na zámku lze také obdivovat jedinečnou kolekci více než  

400 hudebních nástrojů. Tradiční Tupeskou keramiku je možné zhlédnout  

ve specializovaném muzeu v Tupesích (viz Obrázek č 4.8). V regionálním muzeu 

v Mikulově se nachází expozice vinařství. Část sbírek Národního zemědělského muzea 

je prezentována ve Valticích. Archeologické nálezy se nacházejí v muzeu v Dolních 

Věstonicích, Břeclavi, Starém Městě, Mikulčicích a na Modré. Zájemce o techniku 

zajisté potěší Letecké muzeum v Kunovicích. A v Hodoníně a Ratíškovicích se nachází 

muzeum dobývání nafty.  

Obrázek č. 4.8 – Muzeum Tupeské keramiky      Obrázek č. 4.9 – Slovácké muzeum v Uh. Hradišti 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [13]          Zdroj: [13] 
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V galeriích Slovácka jsou umístěna významná díla historického i soudobého 

výtvarného umění. Stálé expozice, dokumentující ve velké míře uměleckou tvorbu 

malířů jihovýchodní Moravy 20. století, například Joži Uprky, jsou umístěny v galeriích 

v Hodoníně, Uherském Hradišti a Veselí nad Moravou. Vedle stálých expozic je možné 

shlédnout také i krátkodobé výstavy, jejichž aktuální nabídka je k dispozici 

v informačních centrech. Kromě státních galerií je možné navštívit také soukromé 

galerie nabízející zajímavé soudobé práce i suvenýry ze Slovácka. 

V městech regionu nalezneme také divadla. V Boleradicích – Divadlo Boleradice, 

v Luhačovicích – Lázeňské divadlo, v Uherském Hradišti – Hoffmannovo divadlo  

a  celorepublikově známé a mnohokrát oceňované Slovácké divadlo. [14] [35] 

4.5.6 Slovácká kuchyně 

Tradiční slovácká domácí kuchyně je založena na čerstvých surovinách z masa 

zvířat, které si hospodáři chovají, a zeleniny a ovoce, kterou si sami vypěstovali.  

Mezi slovácké delikatesy patří polévka „fazulovica“ s domácími nudlemi nebo 

bramborové šišky se zelím, pečená kachna, moravské uzené s povidlovou omáčkou, 

doma zauzené klobásky vytažené přímo z udírny, k tomu okurka a křen. Sladkou tečku 

na závěr hodování pak dotváří tradiční trdelníky nebo koláčky s tvarohem, mákem, 

povidly či ořechy, které každá vesnice připravuje jinak. Na fašank se pečou Boží 

milosti. Nejatraktivnější tradiční gastronomické akci patří slovácká zabijačka: ovar, 

jelítko, jitrnice. Neodmyslitelnou součástí společenského života na Slovácku jsou 

slovácké destiláty – slivovice, meruňkovice či oskerušovice.  

K zajímavým gastronomickým akcím patří dubnové Slavnosti oskeruší pořádané 

ve Tvarožné Lhotě, ochutnávka uzenářských výrobků „O krála slováckej klobásky“ 

v dubnu ve Velké nad Veličkou, na Festivalu česneku probíhající v červenci na zámku 

v Buchlovicích či na různých jarmarcích, festivalech, koštech nebo jen v hospůdce, 

vinném sklípku či restauraci. Na podzim lze tyto speciality ochutnat na tradičních 

slováckých hodech v okolních městech či obcích. [14] [1] 

4.6 Víno a vinařství 

Dle archeologických nálezů lze usoudit, že vinná réva se pěstovala na území 

Slovácka již v dobách Římanů, avšak významnější rozšíření vinohradnictví a vinařství 

začalo až s příchodem křesťanství v období Velkomoravské říše. V roce 1201 přišli  
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na území dnešního Slovácka cisterciáci, kdy na Velehradě založili klášter a začali 

vysazovat vinice. Vlastnit vinici a vinný sklípek patřilo již odedávna k typickému 

životnímu stylu Slovácka. Slovácko spadá do vinařské oblasti Morava, která se člení  

na čtyři podoblasti: 

 Mikulovskou vinařskou podoblast, 

 Velkopavlovickou vinařskou podoblast 

 a Slováckou vinařskou podoblast. [1] 

4.6.1 Vinařské akce 

Ve většině slováckých obcí jsou dosud stále živé tradice vinobraní, oslavy vína  

a dobré úrody, z nichž mezi nejnavštěvovanější patří vinobraní v Mikulově, Bzenci, 

Strážnici a Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Pro turisty zajímavá  

je Slavnost vinobraní v Moravské Nové Vsi, kdy největší obdiv vzbuzuje „zarážání 

hory“, starodávný vinařský obřad uzavření vinohradu v období dozrávání hroznů před 

sklizní. Tyto slavnosti lze vidět v Sušánkách, Josefově nebo Strážnici. Snad v každé 

vinařské obci se pořádá výstava vín a jejich košty. Vinařské expozice můžeme najít 

v Hustopečích, Mikulově, Strážnici, Uherském Hradišti a Valticích, v místních 

muzeích. [14] 

4.6.1.1 Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 

Již od roku 2003 se vždy druhý víkend v záři konají v Uherském Hradišti 

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. S myšlenkou zrodu této velkolepé akce 

přišel zakladatel holdingu SYNOT, Ivo Valenta. Tyto slavnosti jsou jedinečnou akcí 

svého druhu, protože jde o největší přehlídku slováckého folkloru, vína  

a gastronomických specialit v České republice, přičemž v evropském měřítku hledá tato 

akce jen těžko konkurenci. Dějištěm jsou otevřené historické památky města. 

Každoročně se program trochu liší, ale základ zůstává stejný: páteční slavnostní 

zahájení pro pozvané hosty, sobotní velkolepý průvod, prezentace jednotlivých 

mikroregionů v atriových prostorech historických památek, večerní posezení  

ve sklepích, nedělní košt vín a oslavy Dnů evropského dědictví. [5] [26] 

4.6.2 Vinařské stezky a cyklostezky  

Moravská vinná stezka je se svými 290 km nejdelší stezkou, která začíná svou 

trasu ve Znojmě a pokračuje přes Mikulov, Velké Pavlovice, Štěnice, Bzenec a končí 
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v Uherském Hradišti. Je značená červeně a prochází 70 vinařskými obcemi, desítkou 

chráněných přírodních rezervací, historických lokalit a architektonických památek.  

Kyjovská vinařská stezka vede kopcovitou krajinou po okraji Ždánického lesa  

a úpatím Chřibů. Díky své náročnosti je vhodná pro zdatné cyklisty. Její délka je 85 km. 

Strážnická vinařská stezka procházející převážně rovinatou krajinou je dlouhá 

101 km. Zvedá se v předhůří Bílých Karpat a Hlucké Pahorkatiny kde se jedná  

o náročnější stoupání a sjezdy. 

Uherskohradišťská vinařská stezka se svými 75 km se nachází v mírně zvlněné 

krajině se silnicemi mírného provozu a vhodnými cyklostezkami, proto je obzvlášť 

vhodná pro rodinné výlety. 

Mutěnická vinařská stezka je dlouhá 65 km a prochází mírně zvlněnou krajinou 

Kyjovské pahorkatiny v okolí vinařských obcí Štěnice, Čejč a Kyjov.  

Bzenecká vinařská stezka vede z Kyjova přes Vracov a Bzenec, kde přechází  

do rovinaté krajiny Dolnomoravského úvalu. Její délka je 26 km. 

Vinařská stezka Podluží je 115 km dlouhá a prochází územím pestrého 

folklórního mikroregionu Podluží, které leží v nejnižším cípu Slovácka. 

Ve slovácké vinařské podoblasti se nachází rovněž místní naučné stezky 

s vinařskou tematikou, jakými jsou: Stezka Muškátu moravského, dlouhá 25 km, 

začínající a končící v Uherském Hradišti, vedoucí obcemi Tučapy Boršice u Buchlovic 

a Polešovice a poněkud delší a rovněž okružní Stezka Rulandského bílého, dlouhá  

45 km, začínající a končící v Uherském Hradišti, směřující k Velehradu kopcovitým 

terénem chřibského podhůří (viz Příloha č. 5). [1] 

4.7 Aktivní dovolená 

Příroda Slovácka nabízí mnohé – od zajímavých terénů pro pěší turistiku, 

cykloturistiku, jezdectví přes možnosti plavby, rekreace u vody až po horolezectví. 

V zimě zde nechybí ani sjezdovky a běžecké tratě. 

4.7.1 Cyklotrasy Slovácka 

Slovácko je proťato dálkovou cyklotrasou Moravská cyklostezka, která přivádí 

cyklisty z Mikulovic na česko-polské hranice přes Jeseníky údolím Moravy až  

do Lednicko-valtického areálu. Stezky jsou většinou propojeny s vinařskými stezkami 
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(viz Příloha č. 5). Zdejší cyklotrasy dostaly i několik ocenění udělovaných Evropskou 

asociací Greenways, což svědčí o kvalitě cyklistických tras a stezek. Slováckem 

procházejí tři české Greenways: 

 z Vídně do Prahy, 

 trasa Krakov – Morava – Vídeň, která propojuje tři centra Slovácka – Uherské 

Hradiště, Hodonín a Břeclav 

 a Moravská vinařská stezka. 

Vedle neregionálních a regionálních cyklistických tras je Slovácko protkáno řadou 

místních cyklostezek. 

4.7.2 Rekreace u vody  

V letních měsících je možno strávit dovolenou u vody na přírodním koupališti 

v Ostrožské Nové Vsi, u vodní nádrže Smrďavka – v Buchlovicích, Lučině u Radějova, 

Mlýnkách u Strážnice, Osvětimanech nebo u Nových Mlýnů. Koupání a zábavu nabízejí 

také moderní koupaliště v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Hluku, Strážnici, 

Kyjově, Ratíškovicích, Koryčanech, Lipově, Hustopečích a v mnoha dalších městech  

a obcích. V zimním období lze využít služeb krytých bazénů a aqvaparků v Hodoníně, 

Hustopečích, Uherském Brodě a Uherském Hradišti. [14] [2] 

4.7.3 Možnosti plavby 

Netradiční možnost, jak poznat Slovácko, je plavba po Baťově kanálu (viz 

Obrázek 4.10). Baťův plavební kanál je dlouhý přibližně 60 km a je možné se po něm 

plavit z Otrokovic až do slovenské Skalice. Některé úseky vedou řekou Moravou, jinde 

trasa vede uměle vyhloubenými kanálovými úseky. Provoz na Baťově kanálu začíná 

obvykle v dubnu a oficiální „Odemykání plavební sezóny“ bývá vždy 1. května. Provoz 

se ukončuje „Zamykáním plavební sezóny“ vždy 28. října. Obě zmiňované akce bývají 

slavností, které doprovází kulturní program, plavby na lodích aj. Plavbou lze poznat pět 

naučných stezek: naučná stezka Kunovský les, naučné stezky v Huštěnovicích  

a Kostelanech nad Moravou, naučná stezka Včelíny a Poznávací stezka Baťův kanál. 

Z možností plaveb je možné si vybrat buď skupinové rekreační plavby, samostatné 

plavby, plavby na hausbótech či vlastních člunech. Po celé délce kanálu je mnoho 

přístavišť, kde je možné krátkodobé ukotvení lodě a občerstvení. V přístavech je pak 

možnost dlouhodobého ukotvení, občerstvení, ale i ubytování (viz Příloha č. 6).  



 33 

 

Na druhé hlavní řece Slovácka – Dyji, je možné se plavit lužní krajinou z Břeclavi 

na romantický Janův hrad k lednickému parku, prohlédnout si z hladiny Mušovské 

nádrže Vodního díla Nové Mlýny (viz Obrázek č. 4.11), siluetu Pálavy, nebo se vydat 

z centra Břeclavi k zámečku a archeologické lokalitě Pohanskou. Plavba je možná také 

lednickým zámeckým parkem od zámku k minaretu a k Janovu hradu. [14] [17] 

Obrázek č. 4.10 – Baťův kanál                               Obrázek č. 4.11 – Mušovská nádrž 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [17]                                                                    Zdroj: [24] 

 

4.7.4 Zimní dovolená  

V Bílých Karpatech se nachází lyžařské středisko Lopeník – Mikulčin Vrch, kde 

jsou tři sjezdové tratě s vlekem a pětikilometrový běžecký okruh. Je zde i vhodná 

hřebenová trasa pro běžkaře, spojující Lopeník s Velkou Javořinou. Tři kvalitní 

sjezdovky lze najít také v lyžařském středisku Velká Javořina, dále lze doporučit 

lyžařské středisko v Nezdenicích, kde je k dispozici sjezdovka s umělým zasněžováním 

a osvětlením. Raritou je lyžařský areál v Němčičkách, který má nejníže položený 

lyžařský svah ve střední Evropě (pouhých 180 m nad mořem). Pokud počasí opravdu 

nepřeje, je možné využít lyžařský svah s umělou plochou v Uherském Hradišti – 

Jarošově. Pro zimní sporty lze využít Javorník – Ski areál Filipov, Radějov – lyžařský 

vlek Štěpničky a Strání – lyžařský areál ve Škrbáni. 

V Chřibech se nachází lyžařské středisko Stupava, kde je k dispozici osvětlená 

sjezdovka se sněhovými děly. Dále Břestek – lyžařský areál Mendl Ski a Osvětimany – 

Ski park Osvětimany. Ve Ždánickém lese lze využít lyžařský areál Uhřice. [2] [14] 
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4.8 Lázeňství 

Na Slovácku se nacházejí kvalitní prameny v Ostrožské Nové Vsi, Buchlovicích, 

Lednici nebo Hodoníně. 

4.8.1 Lázně Leopoldov 

Lázně Leopoldov se nacházejí na Smraďavce v malebném údolí Chřibů nedaleko 

Buchlovic. Nejsou však lázněmi statutárními, a proto zde nejsou žádné kolonády. Avšak 

díky své poloze je toto letovisko vyhledávaným místem pro relaxaci fyzickou  

i psychickou. [23] 

4.8.2 Lázně Hodonín 

V klidné zóně Hodonína, uprostřed malého parku se nachází moderní lázeňský 

komplex lázní Hodonína, který nabízí léčebně-rehabilitační péči. Základním přírodním 

zdrojem hodonínských lázní je jodobromová minerální voda, která patří mezi 

nejkvalitnější svého druhu v Evropě. Účinky této minerální vody působí blahodárně na 

pohybové ústrojí, stavy po úrazech a operacích, na neurologický a kardiovaskulární 

systém, gynekologické potíže a stavy po popáleninách. [14] 

4.8.3 Lázně Lednice 

Lázně lednice se nacházejí v srdci Lednicko-valtického areálu. Tyto lázně 

poskytují léčebné a rehabilitační služby za použití přírodní jodobromové minerální 

vody, která působí blahodárně na oběhový systém, na neurologické nemoci, ale také na 

gynekologické potíže či stavy po popáleninách. Kromě kvalitních ubytovacích  

a stravovacích služeb zde mají hosté k dispozici klimatizovanou tělocvičnu, fitcentrum, 

saunu a bazén s vířivkou a protiproudem. [22] [14] 

4.8.4 Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves 

Lázně nacházející se v rozsáhlém lesoparku v Ostrožské nové vsi poskytují 

celoročně balneoterapii založenou na sirnatých pramenech. Využívají se zejména 

k léčbě pohybového aparátu a kožních onemocnění. V lázních byl proveden úspěšný 

výzkum léčby pacientů s lupénkou. V areálu lázní se konají v létě folklorní pořady  

a koncerty. V blízkosti lázeňského areálu se nacházejí ostrožská jezera, která lze využít 

ke koupání, vodním sportům či rekreaci. [14] [37] 
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Obrázek č. 4.12 – Mapa lázní a wellness zařízení 

 

Zdroj: [14] 
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5 ANALÝZA TURISTICKÉ NABÍDKY REGIONU 

SLOVÁCKO 

V předešlých kapitolách jsem se zabývala předpoklady využití cestovního ruchu 

v regionu Slovácko. Pracovala jsem s dostupnými informaci z literatury a internetu. 

Nashromáždila jsem sekundární údaje, setřídila je a uspořádala do ucelených kapitol. 

Dalším krokem bylo vytvoření dotazníku, abych získala informace primární, které v této 

kapitole shrnu do grafů a následně z nich vyvodím doporučení. Na základě získaných 

informací vytvořím také SWOT analýzu.  

5.1 Marketingový průzkum metodou dotazování 

Cílem marketingového průzkumu bylo zjistit, jak jsou návštěvníci regionu 

Slovácko spokojeni s jeho turistickou nabídkou, kapacitou a kvalitou poskytovaných 

služeb. 

K průzkumu byla použita kombinace metod písemného a ústního dotazování. 

Dotazník byl určen pouze pro turisty regionu Slovácko a proto byl od prosince 2011  

do března 2012 k vyplnění v hotelu Koníček v Uherském Hradišti -  Mařaticích, kde 

jsem vykonávala praxi, což bylo výhodou, jelikož jsem mohla respondenty přímo 

požádat o jeho vyplnění. V lednu jsem se vydala na terénní průzkum do Buchlovic, 

Hodonína, Lednice a Uherského Brodu a respondentů se dotazovala osobně.  

Dotazník se skládal celkem z 16 otázek, z nichž 9 bylo uzavřených, 3 polo-

uzavřené a 4 otevřené. Otázky jsem se snažila formulovat jednoduše a srozumitelně,  

aby je každý respondent lehce pochopil. Dotazník přikládám jako Přílohu č. 6 v závěru 

bakalářské práce. 

 Celkem bylo vyplněno 180 dotazníků a vzhledem k použitým metodám 

dotazování nebylo třeba žádné výpovědi vyřadit pro neúplnost údajů  

nebo nevěrohodnost odpovědí. Naopak v množství případů byly získány cenné 

připomínky a zajímavé nápady. 

5.1.1 Vyhodnocení dotazníků 

Otázka č. 1: Jaký je důvod Vašeho pobytu v regionu Slovácko? 

Z grafu č. 5.1 zjistíme, že nejčastějším důvodem návštěvy Slovácka byla návštěva 

památek, za kterými přijelo 61 turistů (34 %). Za kulturou přijelo 54 turistů (54 %). 
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Třetím nejčastěji uváděným důvodem pobytu byla návštěva příbuzných, na kterou 

přijelo 31 turistů (17 %). 22 respondentů (12 %) přijelo kvůli přírodě Slovácka a  

12 respondentů (7 %) kvůli pracovním povinnostem. 

Graf č. 5.1 – Důvod pobytu v regionu Slovácko 

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Otázka č. 2: Která místa považujete v regionu Slovácko za nejatraktivnější? 

Za zajímavá místa regionu Slovácko označili respondenti zejména Lednicko-

valtický areál – 38 respondentů (21 %), Buchlovice – 30 respondentů (17 %), poutní 

místo Velehrad – 29 respondentů (16 %), Uherské Hradiště – 22 respondentů (12 %), 

Baťův kanál – 14 respondentů (8 %), Pálavu – 13 respondentů (7 %) a Vlčnov –  

7 respondentů (4 %). V dalších odpovědích figurovalo ZOO Hodonín, Vinné sklepy ve 

Valticích, hrad Buchlov a Nové Mlýny (viz Graf č. 5.2). 

Graf č. 5.2 – Turisticky atraktivní místa v regionu Slovácko 

 

Zdroj: vlastní průzkum 
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Otázka č. 3: Co v regionu Slovácko postrádáte nebo byste změnili? 

Na grafu č. 5.3 je možné vidět, že nejvíce výhrad projevili respondenti ke kvalitě 

dopravy v regionu – 89 respondentů (49 %). Nelíbí se jim kvalita vozovek, hustota 

provozu na Uherskohradišťsku, nedostatek parkovacích míst a drahá parkoviště. Nebyly 

také spokojeni s hromadnou dopravou, stěžovali si na přeplněné autobusy a vlaky, 

zpoždění vlaků a nevyhovující jízdní řády, kdy do některých obcí regionu mají špatné 

spoje. Dále nebyli spokojeni s množstvím zimních středisek – 17 respondentů (9 %), 

množstvím kempů a jejich kvalitou – 11 respondentů (6 %). Stejný počet respondentů - 

11 (6 %) postrádá nekuřácké restaurace. 9 respondentů (5 %) označilo kvalitu některých 

přírodních koupališť za špatnou a taktéž 5 % respondentů by uvítalo více cyklostezek 

v regionu. Menší procento respondentů poukazuje na špatný stav některých památek, 

množství a kvalitu stravovacích zařízení. Uvítali by restauraci s typickou nabídkou 

slováckých jídel. Další respondenti se domnívali, že kulturní program pro rodiny 

s dětmi je v regionu nedostatečný. Některým turistům chybí v regionu české obchody 

hlavně s oblečením, jiným turistům se zdá být krátká otvírací doba některých památek  

a obchůdků. 

Graf č. 5.3 - Co je potřeba v regionu Slovácko změnit 

 

Zdroj: vlastní průzkum 
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Otázka č. 4: Zhodnoťte prosím kvalitu těch služeb, které jste v průběhu pobytu 

v regionu Slovácko využili. 

Graf č. 5.4 ukazuje, že nespokojenost projevili respondenti zejména s kvalitou 

dopravy a parkováním – 87 z dotázaných (48 %). S možnostmi nakupování bylo velmi 

nespokojeno 36 respondentů (20 %), 25 respondentů (14 %) je velmi nespokojeno 

s informacemi o ubytování, památkách, spojích apod. Naopak velmi spokojeno bylo  

57 respondentů (32 %) s kulturními akcemi v regionu. S kvalitou ubytování bylo velmi 

spokojeno 49 respondentů (27 %).  

Graf č. 5.4 – Spokojenost s kvalitou služeb na Slovácku 

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Otázka č. 5: Jaký máte názor na kulturní program na Slovácku? 

Asi 58 %, což je 104 respondentů odpovědělo na tuto otázku kladně. Kulturní 

program se jim líbí a zdá se jim dostačující. 56 respondentům (31 %) se líbí jen některé 

akce v regionu. 4 respondenti (2 %) označili kulturní program za málo bohatý a nelíbí se 

jim. 16 z dotázaných (9 %) nedokázalo posoudit, jelikož se těchto akcí neúčastní (viz 

Graf č. 5.5). 

Graf č. 5.5 - Názor na kulturní program na Slovácku 

 

 

 

Zdroj: vlastní průzkum 
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Otázka č. 6: Jak jste se dozvěděl(a) o akcích na Slovácku? 

Na grafu č. 5.6 vidíme, že od známých se o akcích na Slovácku dozvědělo  

72 respondentů (40 %). 29 respondentů (16 %) se dozvědělo o akcích z plakátů  

a billboardů. 50 respondentů (28 %) získalo informace o akcích z internetu. O akcích 

vědělo 16 respondentů (9 %), protože je znalo již z předešlých let nebo je pravidelně 

navštěvují. Nejméně respondentů získalo informace z rozhlasu, televize, novin  

a časopisů. 

Graf č. 5.6 – Zdroj informací o akcích Slovácka 

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Otázka č. 7: Domníváte se, že jsou akce Slovácka dobře propagovány? 

Z grafu č. 5. 7 je zřejmé, že 91 respondentů (51 %) se domnívá, že akce  

na Slovácku jsou dobře propagovány a vždy se o nich včas dozví. 31 z dotázaných (17 

%) si myslí, že akce jsou špatně propagovány, protože o nich většinou neví. 58 

respondentů (32 %) nedokázalo propagaci posoudit, jelikož se o to nezajímají. 

Graf č. 5.7 – Propagace akcí regionu Slovácko 

 

Zdroj: vlastní průzkum 
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Otázka č. 8: Co si myslíte o ubytovacích kapacitách na Slovácku? 

Za dostatečné považuje ubytovací kapacity 65 respondentů (36 %). Většina, tj. 

111 respondentů (62 %) si ale myslí, že ubytovací kapacity nejsou dostatečné, protože 

v regionu chybí některé typy ubytovacích zařízení, jako jsou například kempy, levnější 

ubytovny ale také stylové ubytování ve slováckém stylu v centrech měst. 4 respondenti 

(2 %) nedokázali posoudit, zda jsou ubytovací kapacity dostatečné či ne  

(viz Graf č. 5.8). 

Graf č. 5.8 – Ubytovací kapacity regionu Slovácko 

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Otázka č. 9: Zdá se Vám, že je na Slovácku dostatečné množství stravovacích 

zařízení? 

Graf č. 5.9 ukazuje, že většina respondentů, konkrétně 117 (65 %) odpovědělo  

na tuto otázku kladně. Tudíž se jim zdá kapacita stravovacích zařízení v regionu 

dostačující. 58 respondentům (32 %) stravovací zařízení v regionu nestačí  

a 5 respondentů (3 %) to nedokázalo posoudit. 

Graf č. 5.9 – Hodnocení množství stravovacích zařízení regionu Slovácko 

 

Zdroj: vlastní průzkum 
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Otázka č. 10: Myslíte si, že je na Slovácku dostatečné množství cyklostezek a 

turistických tras? 

Z grafu č. 5.10 vyplývá, že 94 respondentů (52 %) se domnívá, že je v regionu 

dostatek cyklostezek a turistických tras. Asi 25 %, což je 45 z dotázaných odpovědělo, 

že na Slovácku nejsou dostatečné kapacity cyklostezek a turistických tras  

a 41 respondentů (23 %) to nedokázalo posoudit. 

Graf č. 5.10 – Hodnocení množství cyklotras a turistických tras Slovácka 

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Otázka č. 11: Je pro Vás na Slovácku dostatečné sportovní vyžití? 

Z grafu č. 5.11 je vidmo, že 74 respondentů (41 %) je se sportovním vyžitím 

v regionu spokojena. Většina – 94 respondentů (52 %) ale bohužel spokojena není. 

Většinou jim chybí zimní střediska, vhodné podmínky pro zimní sporty, lanovky,  

ale také koupaliště, zábavní aquaparky apod. Zhruba 7 % - 12 z dotazovaných 

odpovědělo na otázku neurčitě. 

Graf č. 5.11 – Hodnocení sportovního vyžití regionu Slovácko 

 

Zdroj: vlastní průzkum 
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Otázka č. 12: Ve kterých měsících byste v budoucnu region Slovácko navštívil(a)  

a proč? 

Z grafu č. 5.11 je zřejmé, že 68 z dotazovaných (38 %) by v budoucnu navštívilo 

region Slovácko nejradši v podzimních měsících díky období burčáku, slováckých hodů 

v různých obcích, ale hlavně kvůli Slováckým slavnostem vína, které se konají druhý 

víkend v září. 65 respondentů (36 %) by v budoucnu rádo zavítalo do našeho regionu 

v jarních měsících, zejména v květnu, kdy se koná tradiční Jízda králů ve Vlčnově  

a v Kunovicích a Soutěž o nejlepšího tanečníka verbuňku. Asi 24 % (43 respondentů) 

chce naplánovat svoji další návštěvu Slovácka na letní měsíce kvůli Kyjovským letním 

slavnostem, Letní filmové škole v Uherském Hradišti a Mezinárodním folklórním 

festivalu ve Strážnici. Někteří respondenti uvedli jako důvod i krásnou přírodu a dobré 

podmínky pro cykloturistiku. Jen 2 % z dotazovaných (4 respondenti) by navštívili 

region Slovácko v zimě a to jen díky návštěvě rodiny o vánočních svátcích. Odpovědí: 

nemám v plánu v budoucnu region Slovácko navštívit, neodpověděl žádný 

z respondentů. 

Graf č. 5.12 – Nejoblíbenější doba návštěvy Slovácka 

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Otázka č. 13: Jaký jiný region kromě Slovácka rádi navštěvujete a proč? 

Graf č. 5.13 znázorňuje oblíbenost jiných regionů. Nejvíce z dotazovaných 

navštěvuje nejraději hlavní město Prahu kvůli krásným památkám, koncertům  

a divadelním představením. Tak odpovědělo 70 respondentů, což je 39 %.  

38 respondentů (21 %) navštěvuje nejraději Krkonoše, kvůli krásné přírodě a vhodným 

podmínkám pro zimní sporty. 31 respondentů (17 %) řadí mezi oblíbené regiony Střední 

Moravu a Jeseníky kvůli turistice. Asi 11 % (20 respondentů) jezdí na Šumavu kvůli 

jezerům, vodním sportům (vodáctví, rafting), turistice, přírodě. 5 % z dotázaných  

(9 respondentů) mají rádi rekreaci na Máchově jezeře v regionu Českolipsko.  
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Graf č. 5.13 – Oblíbenost regionů 

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Otázka č. 14: Jaké je vaše pohlaví? 

Průzkumu se zúčastnilo celkem 180 respondentů. Z grafu č. 5.14 lze vidět,  

že muži a ženy byli zastoupeni v téměř ve stejném počtu, tedy 97 mužů, kteří 

představovali 54 % a 83 žen, které prezentovaly 46 % z dotazovaných.  

Graf č. 5.14 – Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Otázka č. 15: Do jaké věkové skupiny patříte? 

Jak ukazuje graf č. 5.15, nejpočetnější skupinou, která navštěvuje Slovácko, jsou 

lidé ve věku 26 – 40 let (68 respondentů, 38 %) a lidé ve věku 42 – 60 let  

(65 respondentů, 36 %). Další skupinou návštěvníků byli mladí lidé ve věku do 25 let 

(31 respondentů, 17 %) a nejméně zastoupenou skupinou byli lidé ve věku nad 61 let 

(16 respondentů, 9 %). 
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Graf č. 5.15 – Věk respondentů  

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Otázka č. 16: Uveďte prosím kraj, ze kterého pocházíte. 

Na základě výsledků průzkumu lze konstatovat, že v zimním období převažoval 

pohyb návštěvníků v rámci regionu Slovácko, tzn., že velké množství dotazovaných 

uvádělo bydliště ve Zlínském kraji (50 respondentů, 28 %) a Jihomoravském kraji  

(40 respondentů, 22 %). Nemálo turistů přicestovalo také z kraje Moravskoslezského 

(23 respondentů, 13 %), hlavního města Prahy (22 respondentů, 12 %), Olomouckého 

kraje (13 respondentů, 7 %) a kraje Jihočeského (11 respondentů, 6 %). 7 respondentů 

(4 %) uvedlo za své bydliště kraj Královéhradecký, 5 respondentů (3 %) kraj Vysočina 

a kraj Plzeňský a 4 respondenti (2 %) kraj Pardubický (viz Graf č. 5.16). 

Graf č. 5.16 – Bydliště respondentů 

 

Zdroj: vlastní průzkum 
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5.1.2 Shrnutí nashromážděných informací 

Kdo jsou návštěvníci regionu Slovácko? 

Průzkumu se zúčastnilo celkem 180 respondentů, z nichž navštívilo region Slovácko, co 

se týče pohlaví, přibližně stejný počet mužů a žen. Konkrétně 97 mužů a 83 žen. 

Nejpočetnější skupinou, která navštěvuje region Slovácko, jsou lidé ve věku 26 – 40 let 

a lidé ve věku 42 – 60 let. Nejméně zastoupenou skupinou, která poctí region svojí 

návštěvou, jsou lidé ve věku nad 61 let. Návštěvníci Slovácka přijíždějí nejčastěji  

ze Zlínského kraje, dále pak z krajů, které se Zlínským krajem sousedí, tedy 

z Jihomoravského, Moravskoslezského a Olomouckého. Nemálo turistů přicestovalo 

také z našeho hlavního města Prahy. Není ani výjimkou, že se v regionu Slovácko 

vyskytují turisté z Jihočeského, Královéhradeckého, Plzeňského, Pardubického kraje  

a Vysočiny.  

Důvod pobytu v regionu Slovácko 

Nejčastějším důvodem návštěvy Slovácka je návštěva památek a kultura. Turisté sem 

však jezdí navštívit i příbuzné a známé či poznávat krásy přírody Slovácka. Malé 

procento respondentů jezdí do regionu za pracovními povinnostmi.  

Nejatraktivnější místa regionu Slovácko 

Za nejatraktivnější místa regionu Slovácko označují turisté zejména Lednicko-valtický 

areál, Buchlovice (zámek a hrad Buchlov) a v neposlední řadě také poutní místo 

Velehrad. Turistům se líbí také město Uherské Hradiště, Baťův kanál, příroda, 

cyklotrasy a dobré víno Pálavy a zajisté Vlčnov, díky své Jízdě králů.  

Co v regionu Slovácko turisté nejvíce postrádají nebo by změnili? 

Nejvíce výhrad patří dopravě v regionu. Turistům se nelíbí kvalita vozovek, hustota 

provozu (zejména na Uherskohradišťsku), nedostatek parkovacích míst a drahá 

parkoviště. Ti, co využili hromadnou dopravu, si stěžovali na přeplněné autobusy  

a vlaky, zpoždění vlaků a nevyhovující jízdní řády. Dále jsou turisté nespokojeni 

s množstvím zimních středisek a množstvím a kvalitou kempů. Dalším problémem je 

nedostatek nekuřáckých restaurací, které by turisté uvítali. Některým turistům vadí 

špinavá voda v přírodních koupalištích, špatný stav některých památek a kvalita 

stravovacích zařízení. Rodiče se domnívají, že je kulturní program pro rodiny s dětmi 

v regionu nedostatečný. Na Slovácku turisté dále postrádají české obchody s oblečením 

a jiným turistům se zdá být krátká otvírací doba některých obchůdků a také památek. 
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Jsou turisté Slovácka spokojeni s množstvím a kvalitou poskytovaných služeb? 

Co se týče kvality, projevili turisté nespokojenost v oblasti dopravních služeb. Nejsou 

spokojeni s kvalitou a parkováním. Někteří turisté byli nespokojeni s možnostmi 

nakupováním. Za neuspokojivé služby označili turisté také služby informační, co se 

týče informací o ubytování, památkách, spojích apod. Naopak velmi spokojeni jsou 

turisté s kvalitou společensko-zábavných služeb. Líbí se jim zejména kulturní akce 

v regionu. Mnoho výhrad ke kvalitě služeb neprojevili ani v oblasti stravování  

a ubytování. Co se týče kapacity ubytovacích zařízení, jsou turisté spíše nespokojeni, 

protože se jim zdá, že v regionu chybí některé typy ubytovacího zařízení, jako například 

kempy a levnější ubytovny. Množství stravovacích zařízení se většině respondentů zdá 

dostačující. 

Jaký mají turisté názor na kulturní program Slovácka a jeho propagaci? 

Skoro všichni z dotazovaných se zúčastnili nějaké kulturní akce na Slovácku. Množství 

akcí se jim zdá dostačující a program bohatý.  Více než polovina si myslí, že jsou akce 

také dobře propagovány a vždy se o nich včas dozví. Nejčastěji pomocí plakátů  

a billboardů, dále pak pomocí internetu. Někteří o akcích ví i bez pomocí médií, protože 

je znají z předešlých ročníků nebo je pravidelně navštěvují.  

Mají na Slovácku turisté dostatečné sportovní vyžití? 

Většině turistů v regionu Slovácko chybí sportovní vyžití. Nezdají se jim vhodné 

podmínky pro zimní sporty, chybí jim zimní střediska s lanovkami, ale také koupaliště 

zábavné aquaparky. Naopak jsou ale spokojeni s dostatkem cyklotras a turistických tras 

v regionu. Jen pár turistů by nabídku cyklotras obohatila o další. 

Budoucí návštěva regionu Slovácko 

Oblíbenost regionu Slovácko dokazuje to, že všichni z dotazovaných mají v plánu 

region Slovácko navštívit i v budoucnosti. Nejvíce turistů by nejraději tento region 

navštívili v podzimních měsících díky období burčáku, slováckých hodů v obcích 

regionu, ale hlavně kvůli Slováckým slavnostem vína, které se konají druhý víkend 

v září. Jarní měsíce by si pro návštěvu vybrali ti, kteří chtějí navštívit květnovou Jízdu 

králů ve Vlčnově a Kunovicích a Soutěž o nejlepšího tanečníka verbuňku. Návštěvu  

na letní měsíce plánuji ti, které lákají Kyjovské letní slavnosti, Letní filmová škola 

v Uherském Hradišti a Mezinárodní folklórní festival ve Strážnici. Někoho láká i krásná 
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příroda a dobré podmínky pro cykloturistiku. Jen malé procento turistů zavítá  

na Slovácko v zimních měsících a to díky návštěvě rodiny o vánočních svátcích.  

Konkurence regionu Slovácko 

Největší konkurent regionu Slovácko je bezesporu hlavní město Praha, plná krásných 

památek, obchůdků, koncertů a divadelních představení. Kvůli krásné přírodě a zejména 

vhodným podmínkám pro lyžařské sporty jsou dalším konkurentem regionu Krkonoše. 

Střední Moravu a Jeseníky rádi turisté navštěvují kvůli turistice. Také jezera na Šumavě 

a Máchovo jezero na Českolipsku jsou turisty velmi oblíbená. Mohou se zde vyžít  

ve vodních sportech (vodáctví, rafting).  

5.2 SWOT analýza 

Silné stránky 

- jedinečná identita regionu díky zachovalým tradicím a zvykům 

- blízkost rakouských a slovenských hranic 

- velké množství kulturně – historických objektů 

- vysoký podíl přírodních lokalit pod ochranou UNESCO 

- významné vinařské lokality v rámci České republiky 

- kvalitní síť turistických tras, cyklotras a naučných stezek 

- vhodné podmínky pro cykloturistiku 

- významné kulturní akce (festivaly, slavnosti) 

- lázeňství v Hodoníně, Ostrožské Nové Vsi a Buchlovicích 

- široká nabídka ubytovacích a stravovacích služeb 

- využitelnost Baťova kanálu 

- možnost celoroční nabídky sportování 

- existence letiště Kunovice 

Slabé stránky 

- lokalizace regionu na území dvou krajů – Jihomoravský a Zlínský => 

problémy s definováním některých turistických oblastí 
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- místy nedostatečná dopravní infrastruktura a špatná kvalita komunikací 

- špatný stav některých kulturně-historických objektů 

- špatná kvalita vody některých vodních ploch určených k rekreaci 

- absence služeb a odpočívadel na turistických stezkách a cyklostezkách 

- absence vodních sportů (rafting, vodáctví) 

- malá nabídka služeb pro rodiny s dětmi 

- nízká konkurenceschopnost zimních středisek a špatná kvalita 

- absence půjčoven sportovních potřeb 

- malá kapacita veřejných WC 

- nedostatečný počet českých obchodů a velkých obchodních center 

- malá kapacita parkovacích míst, drahé parkování 

- nedostatek informačních panelů 

- chybí propagace zahraničním turistům 

Příležitosti 

- další budování image regionu a lepší propagace 

- využití značky UNESCO pro zlepšení image  

- rozvoj infrastruktury a služeb s ní souvisejících 

- rozvoj cyklostezek s nabídkou doprovodných služeb 

- výstavba nových sportovních zařízení 

- výstavba zábavních parků 

- vybudování nových kempů a restrukturalizace kempů špatné kvality 

- spolupráce s okolními konkurenčními regiony 

Hrozby 

- konkurence jiných regionů (Krkonoše, Jeseníky, Praha) 

- nedostatek finančních prostředků na rozvoj cestovního ruchu v regionu 

- nedostatečná propagace regionu 
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- nevhodné zásahy do krajiny (budování elektráren, vysílačů apod.) 

- snížení konkurenceschopnosti cykloturistiky kvůli nedostatku doprovodných 

služeb 

- růst kriminality a vandalismu 

- změny charakteru již tradičních akcí 

- ještě větší zhoršení komunikací  

- absence obchvatů a nárůst tranzitní silniční dopravy vedené přes region 

- nevyvážená nabídka uvnitř regionu  
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6 DOPORUČENÍ 

Přestože region Slovácko disponuje vysokým potenciálem cestovního ruchu, jsou 

stále oblasti, kde není zcela tento potenciál plně využíván. Na základě dotazníkového 

šetření a vyhodnocení získaných informací bych doporučila v regionu Slovácko tyto 

změny, které se týkají rozvoje cestovního ruchu v regionu. 

Pro rozvoj cestovního ruchu je zásadní získání nových investorů, kteří by zajistili 

zkvalitnění poskytovaných služeb, infrastruktury a propagace. Také je důležitá 

spolupráce podnikatelských subjektů, veřejné správy a také spolupráce s okolními 

regiony. Podstatné je také zkvalitnění regionu pro zahraniční návštěvníky, kteří jsou 

ochotni utratit zde více finančních prostředků. Díky přílivu zahraničních turistů by se 

mělo dbát na zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v oblasti cestovního ruchu  

a pracovníků s jazykovou vybaveností. Je zapotřebí udržovat a budovat image regionu 

například využitím značky UNESCO.  

Důležitá je také obnova současné infrastruktury, vytváření a zlepšení sportovních 

areálů, stravovacích a ubytovacích zařízení, ale také návrhy na zpestření kulturního 

programu v regionu.  

Nejvíce výhrad projevili respondenti ke kvalitě dopravy v regionu, proto bych 

navrhovala opravu vozovky některých hlavních úseků. Vhodné by bylo například 

zbudování obchvatu města Kunovice ze směru od Veselí nad Moravou do Uherského 

Hradiště. Také je málo parkovacích ploch v některých městech a bylo by vhodné zvýšit 

kapacitu těchto ploch.  

Region Slovácko disponuje pestrou nabídkou sportovních aktivit a zřízení, ale 

přesto zde některým turistům chybí určitý druh sportovního vyžití. Proto by  

se v regionu mohlo zbudovat více aquaparků, zábavních a tematických parků. Nadšenci 

vodních radovánek by jistě ocenili možnost vodních sportů. Také by se měl zlepšit stav 

některých přírodních koupališť. Na Slovácku se nachází také několik lyžařských areálů 

(největší v Bílých Karpatech), ale svým zázemím a sněhovými podmínkami nemohou 

konkurovat ani lyžařským střediskům v okolních regionech. Proto je alespoň nutné 

zlepšovat kvalitu těchto středisek a zbudovat zde například také půjčovny sportovních 

potřeb.  

Cykloturisté jsou osobitou skupinou návštěvníků, kteří vyžadují komplexní 

nabídku služeb a infrastruktury. Region Slovácko disponuje základní infrastrukturou 
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(značené trasy a atraktivní lokality), zcela zde ale chybí doprovodná infrastruktura  

a služby. Navrhovala bych zbudování takzvaných „cyklistických partnerů“, kde 

cykloturista může žádat o pomoc (zalepení kola, půjčení pumpičky na kolo, drobné 

občerstvení, koupě mapy, telefon apod.). Dále bych v regionu zbudovala více půjčoven 

a opraven kol. Také zde chybí ubytování se službami pro cykloturisty například 

úschovny kol, odpočívadla pro cykloturisty. Mnoho tras neobsahuje nabídku pro děti. 

Nabídka stravovacích služeb v regionu (především jejich kvalita) ještě stále není 

dostatečná. V dnešní uspěchané době jsou bohužel lidé zvyklí stravovat se ve fast 

foodech
2
 a tak v některých městech regionu postrádají KFC a McDonald´s. Jelikož je to 

také jedna z variant jak nalákat turisty na stravovací služby v regionu, v některých 

městech bych tyto fast foody vybudovala. Také bych navrhovala zbudování restaurace 

s typickou nabídkou slováckých jídel a také vinárny s živou cimbálovou muzikou.  

Ve spojení s nabídkou vín je také potřeba více sommeliérů
3
 v restauracích a vinárnách. 

Ve většině restaurací chybí také nabídka pro cykloturisty a koutky pro děti. Myslím, že 

by mělo být v regionu více nekuřáckých restaurací a kaváren. 

V některých lokalitách regionu chybí ubytovací kapacity levnější třídy. Jedná se 

hlavně o různé ubytovny pro turisty a kempy, kdy je nedostatečná kapacita hlavně 

v letním období, proto bych provedla restrukturalizaci kempů špatné kvality  

a zrealizovala výstavbu nových kempů. 

Z dotazníku vyšlo najevo, že do regionu Slovácko jezdí málo lidí v důchodovém 

věku, proto bych doporučovala domluvit se s nějakou cestovní kanceláří či agenturou, 

aby uspořádala výhodné zájezdy do regionu Slovácko nebo aby byl kulturní program  

na Slovácku obohacen o programy pro lidi staršího věku. Další možností by mohla být 

spolupráce s kluby seniorů, které by mohly pořádat výlety do regionu Slovácko  

a dostávat slevy při návštěvě nějakého minimálního počtu lidí. Kulturní akce bych 

obohatila i programem pro rodiče s dětmi, jelikož takových programů je na Slovácku 

málo.  

Pro ještě příjemnější vzhled měst a obcí regionu je zapotřebí opravit stav 

některých kulturně-historických objektů. Turistům se zdá, že je ve městech regionu 

mnoho vietnamských obchodů a uvítali by více obchodů s kvalitním českým zbožím  

                                                 

2
 Fast food – rychlé občerstvení 

3
  Sommeliér – odborník na prezentaci vína. 
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a hlavně větší obchodní centra v některých městech. Také některé otvírací doby 

památek a obchůdků se jim zdají krátké, proto by se mělo zvážit, zda tyto otvírací doby 

prodloužit a jestli by památky a butiky navštěvovalo více lidí. Problémem jsou také 

veřejné toalety, kdy je jich v některých městech nedostatečné množství, ve špatném 

stavu nebo jsou špatně značeny.  

V některých městech bych vylepšila informační značení např. více cedulí  

a směrovek k památkám, sportovním areálům, veřejným WC, autobusovým nádražím  

a vlakům apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

7 ZÁVĚR 

Jsou místa, kterými projíždíme, aniž by nám něčím výrazným utkvěla v paměti  

a aniž bychom zatoužili se do nich někdy vrátit. A jsou také jiná, která nás přitahují 

neznámou magickou silou. Propadáme okouzlení přírodou, památkami, lidmi, 

folklórem, jídlem a pitím a víme, že se budeme chtít do těchto míst ještě jednou vrátit. 

Právě takové je Slovácko – malebný kraj na jihu Moravy.  

Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala Turistický potenciál regionu 

Slovácko. Práce se skládá ze sedmi části. V úvodu jsem vysvětlila důvody, proč jsem si 

zvolil právě toto téma pro psaní bakalářské práce. V druhé části jsem popsala metodiku 

zpracování a cíl bakalářské práce. V části třetí jsou vysvětlena teoretická východiska,  

na kterých se má bakalářská práce zakládá. Jsou v ní vysvětleny pojmy z oblasti 

cestovního ruchu a marketingu. V následující čtvrté části jsem se věnovala samotnému 

popisu regionu Slovácko, konkrétně nabídce jeho přírodních atraktivit, kulturně-

historických památek, měst a obcí regionu, vinařství a lázeňství. Pátá, nejdůležitější část 

bakalářské práce byla věnována marketingovému průzkumu, kdy jsem formou 

dotazníků analyzovala turistickou nabídku regionu Slovácko. Ptala jsem se na otázky 

typu, co se turistům nejvíce v regionu líbí, naopak co postrádají nebo by změnili, jak 

jsou spokojeni s nabídkou služeb a jejich kvalitou a kdy a proč by se na Slovácko rádi 

vrátili. Na základě této analýzy jsem zjistila důležité informace pro návrh doporučení, 

které je sepsáno v šesté kapitole bakalářské práce. Sedmou částí je závěr, kterým svoji 

bakalářskou práci zakončím.  

Hlavním cílem práce bylo zhodnocení a analýza turistické nabídky Slovácka  

a následné navržení vylepšení a změn. Pomohly mi k tomu nashromážděné primární 

informace z různých písemných materiálů a internetu, ale hlavně sekundární informace 

z provedeného dotazníkového šetření.  

Největší pozornost byla věnována lokalizačním předpokladům, které představují 

hlavní potenciál cestovního ruchu v tomto regionu. Je zde řada kulturně-historických 

památek. Bohužel, některé památky jsou ve špatném stavu a pro dobrý vzhled měst  

a obcí by se měly zrekonstruovat. Region nabízí svým návštěvníkům také mnoho 

atraktivních přírodních lokalit Bílých Karpat, Dolní Moravy, Pálavy a Lednicko-

valtického areálu, které jsou pod mezinárodní ochranou, ale také mnoho maloplošných 

chráněných území. Bohatá je i kulturní nabídka, kdy turisté Slovácka mohou navštívit 
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řadu galerií, divadel, muzei, ale také mnoho kulturních akcí s neopakovatelnou 

atmosférou. Mezi nejnavštěvovanější akce patří Slovácké slavnosti vína a Jízda králů  

ve Vlčnově. Kulturní program na Slovácku je bohatý, ale mohl by být obohacen  

o programy pro rodiny s dětmi a programy pro seniory.  

Region disponuje také pestrou nabídkou sportovních aktivit a zařízení. Tato 

nabídka však není zatím stále úplná. Měl by se zlepšit stav některých přírodních 

koupališť, měly by se vybudovat další aquaparky a zábavné parky v regionu. Jedním 

z nejslabších míst turistické nabídky v této oblasti je nabídka zimních sportů, kdy jsou 

v regionu jen malá lyžařská střediska, která svou nabídkou a kvalitou nemohou 

konkurovat lyžařským střediskům v konkurenčních regionech. Naopak velký potenciál 

pro cestovní ruch poskytuje Baťův kanál.  

Slovácko je jednou z nejvýznamnějších vinařských oblastí v České republice  

a proto je zde vinařská kultura velmi rozvinutá. Po celý rok zde probíhají vinařské akce, 

které lákají mnoho turistů do regionu. Také nabídka cyklostezek je zde velmi pestrá, 

avšak mohla by být doplněna o doprovodné služby cyklistům (odpočívadla, servisy, 

občerstvení).  

Region Slovácko disponuje vysokým potenciálem cestovního ruchu, který však 

není ještě plně využíván. Pro budoucí rozvoj cestovního ruchu v tomto regionu je 

zásadní podpora rozvoje, snaha o spolupráci podnikatelských subjektů, veřejné správy  

a konkurenčních regionů. Také je zásadní získání nových investorů, kteří by zajistili 

zkvalitnění poskytovaných služeb, dopravní infrastrukturu, vytváření nových 

sportovních areálů a propagaci regionu. Důležité je rovněž zatraktivnění regionu pro 

zahraniční turisty, kteří jsou zde ochotni utratit větší množství finančních prostředků  

a s tím související zvyšování kvalifikace a jazykové vybavenosti pracovníků 

v cestovním ruchu. A tohle vše může vést k větší návštěvnosti tohoto turistického 

regionu. 
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