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Příloha č. 1 – Seznam naučných stezek na Slovácku 

Naučné stezky v CHKO Bílé Karpaty 

Název naučné stezky Charakteristika 

NS Bojkovská (1) 
Bojkovice (16 – 24 km, 10 zastavení, vhodné pro cyklisty  

i pěší turistiku) 

NS Javořinská (2) 
Velká nad Veličkou (16 – 23 km, 14 zastavení, vhodné 

pouze pro pěší) 

NS Květná (3) 
Květná (7 km, 9 zastavení, vhodná pro pěší, cyklisty,  

na koních i běžkaře) 

NS Lopeník (4) Lopeník (7,5 km, 8 zastavení, vhodná pro pěší i cyklisty) 

NS Moravské kopanice (5) 
Starý Hrozenkov (12 – 18 km, 14 zastavení, vhodná pro pěší 

i cyklisty) 

NS Okolo Hrozenkova (6) 
Starý Hrozenkov (5 – 13 km, 12 zastavení, vhodná pro pěší  

i cyklisty na horských kolech) 

NS Oskerušová (7) Tvarožná Lhota (5 – 8 km, vhodná pro pěší i cyklisty) 

NS Po zelené Hostětínem (8) Hostěte (1,5 km, 4 zastavení, vhodná pro pěší i cyklisty) 

NS Šumárnická (9) Strážnice (18 km, 17 zastavení, vhodná pro pěší i cyklisty) 

Zdroj: [14] 

Naučné stezky v CHKO Pálava 

Název naučné stezky Charakteristika 

NS Děvín (10) Děvín (11 km, 18 zastavení, vhodná pro pěší) 

NS Turold (11) Mikulov (300 m, 8 + 1 zastavení, vhodná pro pěší) 

NS Věstonická nádrž (12) Dolní Věstonice (11 km, 6 zastavení, vhodná pro pěší i cyklisty) 

Zdroj: [14] 

Naučné stezky v Lednicko-valtickém areálu 

Název naučné stezky Charakteristika 

NS Lednické rybníky (13) Lednice (15 km, 17 zastavení, vhodná pro pěší i cyklisty) 

Zdroj: [14] 

Naučné stezky v přírodních parcích 

Název naučné stezky Název přírodního parku Charakteristika 

NS Boří (15) Přírodní park Chřiby 
Divoky (4,6 km, 15 zastavení, 

vhodná pro pěší) 

NS Fauna a flóra Chřibů (16) Přírodní park Chřiby Velehrad (5 km, 5 zastavení, 
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vhodná pro pěší i cyklisty) 

NS Porozumění (17) Přírodní park Chřiby 
Velehrad (1,5 km, bezbariérová, 

vhodná pro pěší i cyklisty) 

NS Spáčilova (18) Přírodní park Chřiby 
Kostelany (13,2 km, 5 zastavení, 

vhodná pro pěší i cyklisty) 

NS Lužní les (14) Přírodní par Niva Dyje 
Břeclav (6,1 km, 15 zastavení, 

vhodná pro pěší i cyklisty) 

NS Hradčovice – Drslavice 

(19) 

Přírodní park Prakšická 

vrchovina 

Hradčovice (5 km, 9 zastavení, 

vhodná pro pěší) 

NS Ždánickým lesem (20) 
Přírodní park Ždánický 

les 

Ždánice (17,4 km, 18 zastavení, 

vhodná pro pěší i cyklisty) 

Zdroj: [14] 

Ostatní naučné stezky 

Název naučné stezky Charakteristika 

NS Včelí (21) 
Ostrožská Nová Ves (5 km, 12 zastavení, vhodná 

pro pěší i turisty) 

NS Váté písky (22) Bzenec (4 km, 6 zastavení, vhodná pro pěší) 

NS Dúbrava (23) Hodonín (2,5 km, okruh, vhodná pro pěší) 

NS Kunovský les (24) Kunovice (4 km, 10 zastavení, vhodná pro pěší) 

NS Huštěnovice (25) 
Huštěnovice (0,6 km, 5 zastavení, vhodná pro pěší, 

cyklisty, přístup i po vodě) 

NS Kostelany nad Moravou (26) 
Kostelany nad Moravou (1,5 km, 3 zastavení, 

vhodná pro pěší, cyklisty, přístup i po vodě) 

NS Včelíny (27) 
Vnorovy (0,1 km, 4 zastavení, vhodná pro pěší, 

cyklisty, přístup i po vodě) 

NS Poznávací stezka Baťův kanál (28) 
Veselí nad Moravou (28 km, 20 zastavení, vhodná 

pro pěší i cyklisty, přístup i po vodě) 

Zdroj: [14] 

Poznámka: NS jsou vyznačeny na obrázku č. 4.2 – Mapa přírodních atraktivit, podle příslušného čísla 

v závorkách za názvem NS v tabulce. 
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Příloha č. 2 – Seznam kulturně-historických objektů 

Seznam hradů, zámků, tvrzí a zřícenin 

Název  Charakteristika 

Zámek Bílovice Barokní zámek, zámecký park 

Zámek Nový Světlov v Bojkovicích Novogotický zámek, zámecký park 

Zámek Březolupy Renesanční zámek, zámecký park 

Hrad Buchlov Středověký hrad z 1. poloviny 13. století 

Zámek Buchlovice Ojediněle řešený architektonický komplex, park 

Zámek Bzenec Zámek v barokním a neogotickém stylu 

Zřícenina hradu Cimburk Nejpůsobivější hradní zřícenina na Moravě 

Templářská tvrz v Čejkovicích Tvrz přebudovaná na zámek 

Zámek Hodonín Stálá expozice věnovaná T. G. Masarykovi 

Šarovcova tvrz v Hluku Vodní tvrz 

Zříceniny Děvičky a Sirotčí Hrádek Zříceny gotických hradů v CHKO Pálava 

Zámek Kyjov Zámeček, muzeum s řadou sbírek 

Zámek Lednice Vrcholné dílo romantické architektury 

Janův hrad v Lednici Umělá hradní zřícenina 

Zámek Mikulov Původně románský hrad, dnes sídlo muzea 

Zámek Milotice Původně středověká tvrz ze 14. století 

Zámek Napajedla Barokní zámek s přilehlým parkem 

Zámek Strážnice Unikátní expozice lidových hudebních nástrojů 

Zámek Uherský Brod Sídlí zde muzeum J. A. Komenského 

Zámek Uherský Ostroh Sladovnické muzeum a regionální vinotéka 

Zdroj: [11] 

Seznam obcí s archeologickými památkami 

Název obce Objekty 

Břeclav Slovanské hradisko Břeclav  

Dolní Věstonice 
Archeologická expozice, maketa sošky Věstonické venuše z pálené 

hlíny. 

Kněždub 
Hradiště Šumárník s pozůstatky z doby bronzové a železné i z dob 

následujících. 

Modrá Na Díle, Archeologický skanzen, Králův stůl 

Osvětimany Hradisko sv. Klimenta s kaplí  
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Staré Město Památník Velké, Na Špitálkách 

Uherské Hradiště Sady - Špitálky 

Zdroj: [14] 
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Příloha č. 3 – Fotogalerie 

Foto č. 1 - Dožínky – vystoupení chasy z Popovic            Foto č. 2 – Jízda králů ve Vlčnově 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 3 - Fašank Popovice – předtančení Pod šablí      Foto č. 4 – Slovácký verbuňk 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 5 - Hody Popovice – stárci s právem                    Foto č. 6 – Slovácké slavnosti vína  

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní  
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Příloha č. 4 – Výčet každoročně opakujících se tradičních akcí na Slovácku 

Měsíc konání akce Název akce Místo konání akce 

Únor – březen Fašank ve většině obcí  

Květen 

Den řemesel Moravská Nová Ves 

Buchlovské kosení Buchlovice 

Folklorní festival „Senioři“ Petrov - Plže 

Jízda králů Vlčnov, Kunovice 

Soutěž o nejlepšího tanečníka verbuňku 

Dolňácka 
Kyjov, Staré Město 

Červen 

Dětská Strážnice Strážnice 

Horňácké kosení Malá Vrbka 

Mezinárodní dětský festival Kunovské léto Kunovice 

Mezinárodní dětský folklorní festival 

„Štěpy“ 
Veselí nad Moravou 

Mezinárodní folklorní festival Strážnice Strážnice 

Mezinárodní folklorní festival Podluží 

v písni a tanci 
Tvrdonice 

Červenec 

Dolňácké slavnosti písní a tanců, jízda králů Hluk 

Horňácké slavnosti Velká nad Veličkou 

Kopaničářské slavnosti Starý Hrozenkov 

Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice 

Mezinárodní folklorní festival Svatobořice – Mistřín 

Slavnosti bratrství Čechů a Slováků Velká Javořina 

Srpen 

Kyjovské letní slavnosti Kyjov 

Národopisný festival Kyjovského Dolňácka Milotice 

Mezinárodní přehlídka dechových hudeb  

Na veselském rynečku 
Veselí nad Moravou 

Ozvěny Horňácka Velká nad Veličkou 

Festival dechových hudeb Pod slováckým 

vinohradem 
Dubňany 

Slovácký rok v Kyjově (jednou za 4 roky, 

naposledy v roce 2011) 
Kyjov 

Svatovavřinecké slavnosti s jarmarkem Hodonín 

Škola lidového tance Kunovice 
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Září - Říjen 

Slovácké slavnosti vína a otevřených 

památek 
Uherské Hradiště 

Trh tradičních produktů a řemesel  Milotice 

Svatováclavské slavnosti  Břeclav 

Festival hudebních nástrojů lidových muzik Uherské Hradiště 

Slovácké hody ve většině obcí  

Listopad Hudecké dny Břeclav 

Zdroj: [14] 
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Příloha č. 5 – Mapa vinařských stezek Slovácka 

 

Zdroj: [1] 
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Příloha č. 6 – Mapa Baťova kanálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [14] 
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Příloha č. 7 – Dotazník – Analýza turistické nabídky regionu Slovácko 

Dobrý den, jsem studentkou 3. ročníku Vysoké školy báňské, oboru Ekonomika cestovního 

ruchu. V letošním roce zpracovávám bakalářskou práci na téma Turistický potenciál regionu 

Slovácko. Součástí praktické části mé bakalářské práce je i dotazník, jehož výsledky mi 

poslouží jako zdroj důležitých informací. Proto Vás prosím o jeho vyplnění.  

 

1. Jaký je Váš důvod současného pobytu v regionu Slovácko? 

a) návštěva kulturních akcí 

b) sportovní dovolená (turistika, cykloturistika, zimní sporty, vodní sporty apod.) 

c) návštěva památek 

d) příroda 

e) služební cesta 

f) nákupy 

g) jiné 

 

2. Která místa považujete v regionu Slovácko za nejatraktivnější? 

 

3. Co v regionu Slovácko postrádáte nebo by jste změnili? 

 

4. Zhodnoťte prosím kvalitu těch služeb, které jste v průběhu pobytu v regionu Slovácko 

využili. 
 

Typ služby 
velmi 

spokojen/a 

spíše 

spokojen/a 

spíše 

nespokojen/a 

velmi 

nespokojen/a 

Informační panely     

Ubytování     

Stravování     

Doprava a parkování     

Sportovní vyžití     

Kulturní akce     

Možnosti nakupování     

Turistická centra     

Kvalita turistických tras a 

cyklotras 

    

Propagace měst, akcí …     

 

5. Jaký máte názor na kulturní program na Slovácku? 

a) líbí se mi, je dostačující 

b) líbí se mi jen některé akce 

c) nelíbí se mi, mohl by být bohatší 



 2 

d) nedokážu posoudit, protože se těchto akcí neúčastním 

 

6. Jak jste se dozvěděl(a) o akcích na Slovácku? 

a) od přátel 

b) z novin, časopisů 

c) z internetu 

d) z rozhlasu, televize 

e) z plakátů a billboardů 

f) o akcích vím, protože je pravidelně navštěvuji 

 

7. Domníváte se, že jsou akce na Slovácku dobře propagovány? 

a) ano, vždy se o nich včas dozvím 

b) ne, většinou o nich nevím 

c) nedokážu posoudit, nezajímám se o to 

 

8. Co si myslíte o ubytovacích kapacitách na Slovácku? 

a) jsou dostatečné 

b) nejsou dostatečné, chybí zde některé typy ubytovacích zařízení (prosím uveďte): 

……………………………………………………………………………………. 

c) nevím, nedokážu posoudit 

 

9. Zdá se Vám, že je na Slovácku dostatečné množství stravovacích zařízení? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokážu posoudit 

 

10. Myslíte si, že je na Slovácku dostatečné množství cyklostezek a turistických tras? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím, nedokážu posoudit 

 

11. Je pro Vás na Slovácku dostatečné sportovní vyžití? 

a) ano 

b) ne, chybí zde (prosím uveďte): …………………………………………….. 

c) nevím, nedokážu posoudit 

 

12. Ve kterých měsících by jste v budoucnu region Slovácko navštívil(a) a proč? 

a) v jarních měsících protože, ………………………………………… 

b) v letních měsících protože, ………………………………………… 

c) v podzimních měsících protože, …………………………………… 

d) v zimních měsících protože, ……………………………………….. 

e) nemám v plánu v budoucnu region Slovácko navštívit 

 

13. Jaký jiný region kromě Jižní Moravy rádi navštěvujete a proč? 
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14. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

 

15. Do jaké věkové skupiny patříte? 

a) 0 – 25 let 

b) 26 – 40 let  

c) 41 – 60 let 

d) 61 let a více 

 

16. Uveďte prosím kraj z kterého pocházíte: ……………………...... 

 

Děkuji za Váš čas strávený na vyplňování mého dotazníku. 
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Příloha č. 8 – Tabulky ke grafům z dotazníku 

1. Důvod návštěvy regionu Slovácko 

Důvod Počet respondentů v % Počet respondentů 

návštěva památek 34 % 61 

návštěva kulturních akcí 30 % 54 

návštěva příbuzných 17 % 31 

příroda 12 % 22 

služební cesta  7 % 12 

Celkem 100 % 180 

 

2. Turisticky atraktivní místa regionu Slovácko 

Místo Počet respondentů v % Počet respondentů 

Lednicko-valtický areál 21 % 38 

Buchlovice 17 % 30 

Velehrad 16 % 29 

jiné 15 % 27 

Uherské Hradiště 12 % 22 

Baťův kanál 8 % 14 

Pálava 7 % 13 

Vlčnov 4 % 7 

celkem 100 % 180 

 

3. Co je potřeba v regionu změnit 

Návrhy změn Počet respondentů v % Počet respondentů 

dopravní infrastruktura 49 % 89 

nedostatek zimních středisek 9 % 17 

kempy – malé množství, 

špatná kvalita 
6 % 11 

nekuřácké restaurace 6 % 11 

špatná kvalita přírodních 

koupališť 
5 % 9 

více cyklostezek 5 % 9 

špatný stav některých 

památek 
4 % 7 
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stravovací zařízení 4 % 7 

lepší informační systém 3 % 6 

programy pro rodiny s dětmi 3 % 6 

nedostatek českých obchodů 2 % 4 

krátké otvírací doby 2 % 4 

jiné 2 % 4 

celkem 100 % 180 

 

4. Spokojenost s kvalitou služeb 

Typ služby 
Velmi 

spokojen(a) 

Spíše 

spokojen(a) 

Spíše 

nespokojen(a) 

Velmi 

nespokojen(a) 

ubytování 27 % (49) 58 % (104) 11 % (20) 4 %  (7) 

turistická centra 22 % (40) 47 % (85) 30 % (54) 1 %  (1) 

stravování 26 % (47) 54 % (97) 15 % (27) 5 %  (9) 

sportovní vyžití 17 % (31) 52 % (93) 27 % (49) 4 %  (7) 

propagace 18 % (32) 38 % (68) 37 % (67) 7 % (13) 

možnosti 

nakupování 
17 % (31) 52 % (81) 18 % (32) 20 % (36) 

kvalita turistických 

tras a cyklotras 
15 % (27) 40 % (72) 38 % (68) 7 % (13) 

kulturní akce 32 % (57) 56 % (101) 7 % (13) 5 %  (9) 

informační panely 8% (15) 35 % (63) 43 % (77) 14 % (25) 

doprava a 

parkování 
2 %  (4) 18 % (32) 32 % (57) 48 % (87) 

 

5. Názor na kulturní program na Slovácku 

Názor Počet respondentů v % Počet respondentů 

líbí se mi 58 % 104 

líbí se mi jen některé akce 31 % 56 

nelíbí se mi 2 % 4 

nedokážu posoudit 9 % 16 

celkem 100 % 180 
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6. Zdroj informací o akcích Slovácka 

Zdroj informací Počet respondentů v % Počet respondentů 

přátelé 40 % 72 

noviny, časopisy 3 % 6 

internet 28 % 50 

rozhlas, televize 4 % 7 

plakáty, billboardy 16 % 29 

o akcích vím 9 % 16 

celkem 100 % 180 

 

7. Je dobrá propagace akcí na Slovácku? 

Odpověď Počet respondentů v % Počet respondentů 

ano 51 % 91 

ne 17 % 31 

nevím 32 % 58 

celkem 100 % 180 

 

8. Stav ubytovacích kapacit na Slovácku 

Odpověď Počet respondentů v % Počet respondentů 

jsou dostatečné 36 % 65 

nejsou dostatečné 62 % 111 

nedokážu posoudit 2 % 4 

celkem 100 % 180 

 

9. Hodnocení množství stravovacích zařízení na Slovácku 

Je množství dostatečné? Počet respondentů v % Počet respondentů 

ano 65 % 117 

ne 32 % 58 

nedokážu posoudit 3 % 5 

celkem 100 % 180 

 

10. Hodnocení množství cyklotras a turistických tras Slovácka 

Je množství dostatečné? Počet respondentů v % Počet respondentů 

ano 52 % 94 
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ne 25 % 45 

nevím 23 % 41 

celkem 100 % 180 

 

11. Hodnocení sportovního vyžití na Slovácku 

Je dostatečné? Počet respondentů v % Počet respondentů 

ano 41 % 74 

ne 52 % 94 

nevím 7 % 12 

celkem 100 % 180 

 

12. Nejoblíbenější doba návštěvy Slovácka 

Roční období Počet respondentů v % Počet respondentů 

jarní měsíce 36 % 65 

letní měsíce 24 % 43 

podzimní měsíce 38 % 68 

zimní měsíce 2 % 4 

nenavštívím 0 % 0 

celkem 100 % 180 

 

13. Oblíbenost regionů 

Region Počet respondentů v % Počet respondentů 

Praha 39 % 70 

Krkonoše a Podkrkonoší 21 % 38 

Střední Morava a Jeseníky 17 % 31 

Šumava 11 % 20 

ostatní 7 % 12 

Českolipsko a Jizerské hory 5 % 9 

celkem 100 % 180 
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14. Pohlaví respondentů 

Pohlaví Počet respondentů v % Počet respondentů 

muž 54 % 97 

žena 46 % 93 

celkem 100 % 180 

 

15. Věk respondentů 

Věková skupina Počet respondentů v % Počet respondentů 

0 – 25 let 17 % 31 

26 – 40 let 38 % 68 

42 – 60 let 36 % 65 

61 let a více 9 % 16 

celkem 100 % 180 

 

16. Bydliště respondentů 

Kraj Počet respondentů v % Počet respondentů 

Zlínský 28 % 50 

Jihomoravský 22 % 40 

Praha 13 % 23 

Olomoucký 12 % 22 

Jihočeský 7 % 13 

Královéhradecký 4 % 7 

Vysočina 3 % 5 

Plzeňský 3 % 5 

Pardubický 2 % 4 

celkem 100 % 180 
 

Zdroj: vlastní průzkum 


