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Mikroregion Buchlov
tvoří čtrnáct obcí, které Vás rády přivítají
v malebném prostředí na úpatí Chřibů,
kde ţije bezmála 13 tisíc obyvatel.
Mikroregion se nachází v západní a
severozápadní části okresu Uherské
Hradiště, v těsné blízkosti okresního
města.
Území nabízí řadu moţností rekreace,
přírodní, kulturní a historické atraktivity.
Ať uţ jsou
to tradiční folklorní akce
s bohatou historií, objevování
historických památek, kterými je zdejší
krajina doslova protkána, či návštěvy
vinic a vinných sklepů, spojené
s degustací vín i pálenek, které podtrhují
MAS Mikroregionu Buchlov
svéráz tohoto kraje.
Z historického hlediska je zdejší krajina nesmírně bohatá. Čekají tu na Vás
velkomoravské, románské, gotické nebo barokní památky, kláštery, kostely, kaple a
boţí muka. V údivu zůstanete stát před bazilikou na staroslavném Velehradě, na věţi
gotického hradu Buchlova nebo v Archeoskanzenu na Modré, kde se můţete přenést
přímo do doby Velké Moravy.
Folkor a lidové tradice zde mají místo v kaţdé obci. Nejvýznamnější akcí jsou
bezesporu slovácké hody s právem, ale udrţují se i fašanky, stavění máje, vinobraní,
doţínky a mnoho dalších akcí.
Mikroregion Buchlov je atraktivním turistickým územím s hustou sítí turistických pěších
i cyklistických tras, s mnoţstvím naučných stezek. Na své si zde přijdou jak milovníci
letních, tak zimních sportů. V zimě je zde několik desítek kilometrů běţkařských tras a
ctitelé sjezdového lyţovaní si mohou vybrat hned ze tří upravovaných lyţařských
svahů. V letních měsících nabízí mikroregion několik cyklotras, značené trasy pro pěší
turistiku, projíţďky na koních, lety horkovzdušným balonem, skalní lezení a další.
Rybáři ocení rybníky na Modré, nádrţ Smraďavku s lovem převáţně kaprů a rybničních
ryb nebo rybník na Salaši, kde si mohou ulovit například pstruha (povolenky zakoupí
přímo na místě nebo na Obecních úřadech). Překrásné turistické trasy vás zavedou na
hřebeny hor s dalekými výhledy do krajiny i do tajemných zákoutí plných romantiky,
kde na znaveného poutníka čekají pohostinné restaurace a hospůdky.
Chcete hledat kouzlo tohoto regionu? Je skryto nejen ve výtvorech rukou a ducha,
výšivce nebo písni, dţbánu nebo šálku, slově nebo pořekadle, ale především
v místních obyvatelích. Naleznete zde oázu klidu a odpočinku plnou ţivota, s pestrými
lukami a s vesnicemi obydlenými přátelskými lidmi.

Boršice
Turistické zajímavosti
Vzpomínkové muzeum Stanislava Mikuly
Stanislav Mikula byl voják II. světové války. Bojoval v severní Africe, včetně největší bitvy o
Tobruk. V roce 1942 byl přijat do RAF, o rok později se stal válečným výkonným letcem a vzápětí
příslušníkem 311. československé bombardovací perutě. Do vlasti se vrátil v roce 1945.
Muzeum je zřízeno v jeho rodném domě a je otevřeno od 28. dubna do 28. října, návštěvu je
nutno domluvit předem na tel. +420 731 140 555 nebo +420 603 140 305.
Kostel sv. Václava
K hlavním pamětihodnostem obce patří římskokatolický farní kostel sv. Václava ze 16. století,
přestavěný v r. 1791, a budova fary na č. p. 191, hodnotná barokní stavba se zachovalou
dispozicí a s původním průčelím. Za pozornost stojí rovněţ socha svatého Antonína na schodišti
ke kostelu a socha sv. Jana Nepomuckého na návsi, obě z 18. století.
Sportovní aktivity
Asi kilometr severozápadně od obce se nachází vodní nádrţ, lázeňské a rekreační středisko
Smraďavka s moţnostmi ubytování, sportovního vyţití a relaxace. Z Boršic se dají podnikat pěší i
cyklistické výlety do blízkých Chřibů, na hrad Buchlov a kapli Barborku nebo na buchlovický
zámek se zahradou. Obec leţí na okraji přírodního parku Chřiby a na Moravské vinařské a
regionální Uherskohradišťské cyklostezce. Přímo v obci slouţí ke sportu víceúčelové hřiště.
Občerstvení a stravování
Cukrárna Bučková - Na Návsi č.p. 497, tel: +420 776 273 533
Kavárna Gréta - Na Návsi č.p. 498, tel: +420 777 869 111
Kavárna Helenka - Druţstevní č.p. 352, tel: +420 572 501 050
Snack bar U Eskymáka - Boršice - areál letního kina, č. p. 02
Hostinec U Gabrielů - Na Návsi č.p. 57, tel: +420 572 501 182
Café bar patriot- č.p. 201, tel: +420 732 828 223
Vinařství
Vinařství Ing. Alois Tománek, č.p. 671
Zaloţeno 1992, šlechtění révy, neošlechtění, propagace nových odrůd.
Telefon (provozovna): +420 572 501 084, alternativní: +420 724 350 532
Otevírací doba vinotéky: Pá 16:00 – 19:00, So 09:00 – 18:00
Prodej je moţný kaţdý den v 16.00 - 19.00, doporučujeme však telefonickou objednávku.
Tradiční řemesla
Košíkářství – Buchtík Josef, Raškoun č.p. 667, tel: +420 572 501 242
Keramika malovaná – Červenková Dana, Podevsí č.p. 623, tel: +420 572 501 319,+420 605 455
465, e-mail: dana.cervenkova@centrum.cz
Výroba keramiky – Pelikánová Pavla, e-mail: info@keramikapelikan.cz
Výrobky z kůže – Hyklová Kateřina, tel: +420 739 925 053, katerina.hyklova@centrum.cz ,
www.stajutapky.cz
Kovářství – Petr Kučík, tel: +420 777 337 967

Břestek
Turistické zajímavosti
Sekvojovec obrovský (Seguoiadendron gigantum)
Tento památný strom se nachází v místní části obce Břestek na Chabaních. Byl zde vysazen asi
před 170 lety, pravděpodobně hrabětem Berchtoldem. Traduje se, ţe byly vysazeny 3 ks
sazenic, z nichţ postupně dvě uhynuly.
Přírodní památka Břestecká skála
Pískovcové skály, které se nachází v nadmořské výšce kolem 400 m n. m. v severozápadní části
katastrálního území Břestek v centrální části Chřibů.
Památka lidové architektury dům č.p. 157
Chalupářské stavení – typická stavba lidové architektury s historickým vinným sklepem z 19.
století. Dům byl postaven s pouţitím starších částí původního objektu někdy v době mezi 1. a 2.
světovou válkou. Nachází se u silnice na Chabaně v části obce Záhumní.
Sportovní aktivity
Obec Břestek je v posledních letech zajímavou turistickou rekreační oblastí. Kromě křiţovatky
pěších a cykloturistů se stává lákavou pro řady běţkařů a lyţařů. Pro ně tu byl vybudován nový
lyţařský vlek. Občané mohou ke sportu vyuţívat také tělocvičnu, víceúčelové hřiště a stadion.
Lyžařský areál MENDL-SKI Břestek
Lyţařský areál se nachází v nadmořské výšce 340 m v blízkosti chatové oblasti za obcí Břestek u
fotbalového stadionu. Délka sjezdovky je 450 m s převýšením 80m, vlek 2x jednomístný talířový.
Kontakt: tel.: +420 608 780 418, e-mail: mendl.ski@seznam.cz .
Baloncetrum
Centrum balonového létání s komplexním zázemím pro provozování vyhlídkových letů balónem,
včetně moţnosti ubytování, restaurace, relaxace, školící místnosti, nabídky uspořádání
teambuildingů a dalších volnočasových aktivit. Na ploše 10.000 m2 můţe startovat současně aţ
10 balónů k vyhlídkovým či fiestovým letům.
Kontakt: ZEPELIN CZ, s.r.o., Baloncentrum č.p. 109, Břestek,
tel: +420 572 547 183, +420 572 547 153, e-mail: Info@balony.eu , www.balony.eu
Ubytování
Chata pod Břesteckou skalou, (č. 1571), tel: +420 602 595 735, e-mail: lucie-navratil@post.cz ,
www.e-chalupy.cz/jizni_morava/ubytovani-brestek-pronajem-chata-pod-bresteckou-skalou1571.php
BalonCentrum penzion Břestek č.p.109, ZEPPELIN CZ, s.r.o., Břestek, tel: +420 572 547 183,
+420 572 547 153
Občerstvení a stravování
Pod Skalou – č.p. 11, tel: +420 572 595 716
U Klokana – tel: +420 572 595 710
U Krtka – č.p. 509 (Multifunkční sportovní hala)
Tradiční řemesla
Výroba keramiky – Jurčová Zdenka, č.p. 122, tel: +420 572 595 677
Výroba keramiky – Pavlíčková Edita, č.p. 296, tel: +420 572 595 875,
+420 605 279 793

Buchlovice
Turistické zajímavosti
Hrad Buchlov
Počátky hradu se datují do 1. poloviny 13. století. Byl zaloţen českým králem jako strategicky
obranná pevnost a jako středisko se soudní pravomocí s tak zvaným loveckým právem.
Zámek Buchlovice
Zámek patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Kvalita
architektury, rozsáhlé sbírky, proslulí majitelé i důleţité místo v dějinách posledních let
habsburské monarchie činí ze zámku místo, významem daleko přesahující hranice českých
zemí. Stavba zámku byla zahájena těsně před rokem 1700 bohatým a urozeným hrabětem
Janem Dětřichem Petřvaldským, který zámek zamýšlel jako galantní dar své manţelce Aneţce
Eleonoře z italského rodu Collona.
Kaple sv. Barbory
Raně barokní kaple sv. Barbory poblíţ hradu Buchlov slouţila jako rodinná hrobka rodu
Berchtoldů. Od kaple je krásný výhled na slovácké Dolňácko. (kaple vzdálena od Hradu Buchlov
1 km, tj. 15 minut pěší chůze).
Muzeum Podhradí
V jeho přízemí najdete představení všech 14 obcí Mikroregionu Buchlov, partnerské obce
Chotoviny a také slovenské obce Soblahov, s níţ nás pojí letité přátelství. V poschodí se pak
můţe návštěvník seznámit s historií i současností městečka Buchlovice. V roce 2010 byly
prostory bývalých panských mlatů dobudovány a vznikla reprezentativní Galerie na půdě, která
se stala příbytkem umění, místem aktivit pro volný čas, střediskem zábavy a potěšení a také
vzdělávacím centrem.
Československé kulturní centrum Buchlovice
Centrum vybudované v prostorách bývalé základní školy nabízí vzdělávací a kulturní pořady a
programy, knihovnu, přednášky, kombinované pořady, dílny a cykly, určené nejen zájemcům z
řad ţáků, studentů, učitelů a badatelů, ale i širší veřejnosti.
Lázně Leopoldov na Smraďavce
Lázně se nachází v návaznosti na zdroje minerálních sirnatých vod v části Smraďavka. Provoz
lázní byl obnoven v roce 1998 a současné rehabilitačně - lázeňské sluţby dosahují vysokého
standardu.
Sportovní aktivity
Buchlovice leţí na ţluté turistické značce a na dálkové cyklotrase Moravská vinařské stezky.
Nabízí bohatou nabídku k rekreaci v části obce Smraďavka, uprostřed lesů, s vodními plochami
ke sportovnímu rybaření i vodním sportům, moţnosti cykloturistiky a hypoterapie.
Lanové centrum Buchlovice - Smraďavka, tel: +420 777 106 204, e-mail:
michalpulec@seznam.cz , www.rekreacebuchlovice@seznam.cz
Sportovně střelecký klub Buchlovice - tel. +420 736 445 582, www.strelnicebuchlovice.estranky.cz
Petanque Buchlovice - tel: +420 721 607 701, www.stribrnekule.ic.cz
Ubytování
Autokemp Buchlovice - Smraďavka, tel: +420 731 877 027, e-mail: atc-smradavka@email.cz ,
www.atc-smradavka.cz
Hotel Buchlovice, Nám. Svobody 426, tel: +420 572 596 021-7, e-mail:
info@hotelbuchlovice.cz ,www.hotelbuchlovice.cz
Hotel Buchlov, Polesí č.p. 297, tel: +420 572 541 130
Chata na Smraďavce, tel: +420 777 816 438, e-mail: smradavka@uh.cz, www.smradavka.uh.cz
Chata na Trnávkách, Komenského č.p. 561, tel: +420 728 696 970, k.sedlakova@seznam.cz
Bungalovy u Loveckého zámečku, Smraďavka č.p. 416, tel: 572 595 118, tel: +420 732 306 162,
e-mail: info@lazneleopoldov.eu , www.lazneleopoldov.eu
Penzion Knop, Kostelní č.p. 72, tel: +420 572 595 105, +420 776 866 853, e-mail:
penzionknop@seznam.cz
Penzion Lázeňský dům, Apartmány Smraďavka, Chata Condi, Smraďavka č.p. 44,
tel: +420 572 595 389, +420 603 531 228,
e-mail: i.krystynek@seznam.cz , www.smradavka.cz

Buchlovice-pokračování
Penzion Lovecký zámeček, Smraďavka č.p. 416, tel: +420 572 595 118, e-mail:
info@lazneleopoldov.eu
Penzion Na Náměstí, Nám. Svobody č.p. 221, tel: +420 572 595 116, +420 777 090 545,
e-mail: kozubikova@tiscali.cz , www.buchlovice.cz/penzion
Penzion U Buchlovského zámku, Kostelní č.p. 19, tel: +420 572 595 172, +420 608 721 543,
e-mail: info@restaurace-buchlovice.cz , www.restaurace-buchlovice.cz
Rekreační středisko Dopravák, Smraďavka P.O.BOX 5, tel: +420 572 595 200,
+420 608 048 258,e-mail: rs.dopravak@seznam.cz , www.dopravak.cz
Rekreační zařízení Vetropack, Moravia Glass, č.p. 315, tel: +420 518 733 134,
+420 572 595 348, e-mail: stepankasofrova@centrum.cz , www.smradavka-vmg.estranky.cz
Táborová základna Severka, Trnávky č.p. 460, tel: +420 731 558 211, www.psvinohrady.cz,
psvinohrady@seznam.cz
Penzion u Habáňů, Buchlovice č.p. 414, tel: +420 777 808 009, www.uhabanu.xf.cz,
libordubny@seznam.cz
Rekreace Buchlovice, Smraďavka, tel: +420 777 106 204, e-mail: michalpulec@seznam.cz ,
www.rekreacebuchlovice@seznam.cz
Apartmány U Vlášků, Kostelní č.p. 71, tel: +420 737 786 838, +420 603 846 650, e-amil:
rmynarik@seznam.cz , dana.neoralova@seznam.cz , www.apartmanyuvlasku.cz
Občerstvení a stravování
Bar Espreso, č.p. 284, tel: +420 572 595 192
Bistro Tramp, tel: +420 572 595 555
Cukrárna - Kaňovská Alena, č.p. 239, tel: +420 572 595 533
Hotel Buchlovice, Nám. Svobody č.p. 426, tel: +420 572 596 021-7, e-mail:
Info@hotelbuchlovice.cz , www.hotelbuchlovice.cz
Lovecká restaurace, Smraďavka č.p. 416, tel: +420 572 595 956, e-mail:
Info@lazneleopoldov.eu , www.lazneleopoldov.eu
Maco, Zahrady č.p. 662, tel: +420 572 595 427
Restaurace U páva, Nám. Svobody č.p. 283, tel: +420 731 300 405, +420 732 828 223
U Buchlovského zámku, Brněnská č.p. 19, tel: +420 572 595 172, www.restaurace.machin.cz
Restaurace Záložna, Nám. Svobody č.p. 8, tel: +420 572 595 115
Hospoda U Špalka - Zahrady č.p. 328, tel: +420 603 530 448, e-mail: petr.buchlov@seznam.cz ,
www.hospodauspalka.wz.cz
Tradiční řemesla
Drátování – Crla Jaroslav, Hradišťská č.p. 238, tel: +420 572 598 502,
e-mail: keramika.kampanela@seznam.cz
Výroba keramiky – Crlová Renata, Hradišťská č.p. 238, tel: +420 572 598 502,
e-mail: keramika.kampanela@seznam.cz
Výroba keramiky – Janča Josef, Tyršova č.p. 451, tel: +420 603 509 460
Výroba keramiky – Večeřová Ludmila, č.p. 405, tel: +420 572 595 875, +420 728 124 688,
e-mail: keramikavecerova@centrum.cz
Vinařství
Sklep U Dvořanů, K Buchlovu č.p. 607, tel: +420 721 337 833, u-dvoranu.sklepymoravy.cz/,
dvoranova@sapag.cz
Ing. Jiří Černý, Tyršova č.p. 649, tel: +420 606 705 901,
e-mail: info@vinocerny.cz , www.vinocerny.cz

Hostějov
Turistické zajímavosti
Kaplička
Nejvýznamnější památkou malé obce je čtyřhranná kaple zděná z kamene – zvonice s malým
oltářem a obrazem Boţské Matky z roku 1866. Dříve na tomto místě stávala dřevěná zvonice se
zvonkem posvěceným roku 1727, na kterém byly obrazy Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého.
V roce 2003 prošla kaplička celkovou rekonstrukcí a byla prohlášena místní památkou.
Slavnostním zasvěcením Panně Marii Pomocnici křesťanů v květnu 2010 byl poloţen základ
pořádání kaţdoročních květnových poutí.
Sportovní aktivity
Katastrem prochází zelená turistická stezka a Bzenecká cyklotrasa.
Ubytování
Penzion v Hostějově – č.p. 24, tel: 737 336 649, e-mail: stohrova.l@seznam.cz ,
www.penzionhostejov.eu

Medlovice
Turistické zajímavosti
Kaple
V obci stojí kaple, která měla být původně zasvěcena sv. Martinovi, jehoţ obraz darovala
hraběnka, paní z Berchtoldů. Ten se ale do malé kapličky nevešel, takţe byla nakonec
zasvěcena Panně Marii.
Lom jaspisových porcelanitů
V katastrálním území obce se nachází unikátní lom jaspisových porcelanitů, jedna ze tří lokalit v
Evropě. Lokalitu vyuţívá Český geologický ústav pro komplexní výzkum. Pro místní je známější
pod názvem "červenice", který získal díky svému cihlově červenému zbarvení. Vytěţený materiál
byl vyuţíván zejména na zpevnění komunikací nebo k dekoračním účelům. Od sedmdesátých let
je těţba zastavena a od roku 1997 je oblast o rozsahu 1,16 ha vyhlášena chráněným územím
okresu Uh. Hradiště.
Sportovní aktivity
Ke sportovnímu vyţití občanů slouţí víceúčelové hřiště. Katastrem Medlovic vedou cyklotrasy s
čísly 5152 a 5153, například Velkomoravská poutní cesta mikroregionu Buchlov.
Občerstvení a stravování
Kavárna Na Rožku, č.p. 95, tel: + 420 728 645 334
Pizzerie U Macka – č.p. 74, tel: +420 572 594 839
Tradiční řemeslníci
Výroba keramiky - Náplava Martin – č.p. 180, tel: +420 777 773 637

Modrá
Turistické zajímavosti
Archeoskanzen Modrá
Největší raně středověký archeologický skanzen v České republice se nachází v lokalitě
původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu, 7 km od Uherského
Hradiště. Představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9.
století). Je tvořen téměř 30 velkými i malými stavbami včetně paláce, vysoké stráţní věţe,
kostelů, školy písemnictví, apod.
Kostel sv. Jana
Nejvýznamnějším nálezem bylo odhalení pozůstatků kostelíka, jehoţ vznik je datován na přelom
8. a 9. století, coţ je nejstarší kamenná křesťanská stavba ve střední Evropě. U kostelíku se
nachází i hřbitov z počátku 9. století. Lokalita byla vyhlášena národní kulturní památkou. Kostelík
sv. Jana byl vedle původního naleziště znovu postaven a navazuje na něj i rozsáhlý komplex
slovanského archeoskanzenu.
Sportovní aktivity
Sportovnímu vyţití občanů slouţí víceúčelové hřiště. Obec je východiskem (u Hotelu u
Velehradu) dvou naučných stezek: Fauna a flóra Chřibů, a Naučná stezka Modřansko, které
provedou návštěvníky malebným údolím a dále pak kolem rozhledny a rybníků ke Královu stolu –
pravěkému obzorovému kalendáři. Okolí obce je vhodné pro turistické vycházky a cykloturistické
vyjíţďky, v zimním období pro výlety na běţkách.
Ubytování a gastronomie
Hotel U Skanzenu, č.p. 227, tel: +420 572 508 034, +420 572 508 035
Hotel U Velehradu, Hradišťská č.p. 134, tel: +420 572 508 034
Myslivecká hospoda - Penzion Kuţelna, č.p. 27, tel: +420 530 311 781
Vinařství
Bureš Karel, tel: +420 737 371 742
Tradiční řemesla
Umělecký kovář - Kolomazník Jakub, tel: +420 604 653 891
Výroba keramiky - Klofáč Vítězslav, tel: +420 604 326 283
Raně středověká řemesla - Velkomoravané - Křivánek Jaroslav

Osvětimany
Turistické zajímavosti
Hradisko sv. Klimenta
Národní kulturní památka Hradisko sv. Klimenta s dochovanými základy velkomoravského
kostelíka a svatodušní poutní tradicí, je nejvýznamnější místní památkou. Na vrcholu hory se v
současnosti nacházejí základy kostela, dřevěná kaple z roku 1964 (nahradila původní kapli z
roku 1880 postavenou boršickým farářem Janem Studeným) a zvonice sv. Gorazda z roku 1985.
Kaţdý rok se zde koná pouť na svátek Seslání Ducha svatého. Hradisko je spojováno s
cyrilometodějskou tradicí. Pojmenování lokality se odvíjí z tradice, ţe sv. Cyril a sv. Metoděj
přenesli z Chersonésu na toto místo ostatky papeţe sv. Klimenta.
Barokní kostel sv. Havla
K dalším patří dominanta obce, barokní kostel sv. Havla z r. 1674., s kamenným vstupním
portálem a erbem pánů Petřvaldů z Buchlova. Hlavní oltář zobrazuje poustevníka sv. Havla s
medvědem. Tento medvěd je ve znaku městyse Osvětiman. Na stropní malbě kostela je
znázorněn příchod sv. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu.
Kaplička sv. Vendelína
Pozdně barokní stavba z konce 18. století. Váţe se k ní pověst o nalezeném pokladu.
Sportovní aktivity
Ke koupání slouţí místní přehrada, vyuţívaná i k rybaření a k bruslení. K dalším pohybovým
aktivitám jsou k dispozici 2 hřiště (fotbalové + školní), dětské hřiště, pláţový volejbal, školní
tělocvična, rekreační středisko "Vlčák" 5 letních táborů a běţecké tratě. Osvětimany jsou
výchozím bodem turistických tras po Chřibech. Turistům a cykloturistům slouţí Velkomoravská
cyklostezka ze Starého Města.
Ski park Osvětimany
V zimním období si přijdou na své zejména milovníci sjezdového lyţování, kteří mohou vyuţít
400 m dlouhý svah Ski parku, stylovou hospodu Na srubu. Od jara do podzimu slouţí sportovní
areál s víceúčelovou umělou plochou.
Kontakt: tel: +420 608 784 800, e-mail: mynarovak@seznam.cz , www.skiosvetimany.cz
Ubytování
Ranč Vlčák, Dolní Paseky č.p. 150, tel: +420 572 594 125, +420 603 842 617
Rekreační středisko Ječmínek, č.p. 74, tel: +420 777 078 241
Penzion Relax 77, č.p. 77, tel: +420 518 355 353, +420 723 735 998
Chalupa Paseky, č.p. 235, www.chalupa-paseky-osvetimany.rs-ubytovani.net
Gastronomie
Restaurace v kulturním domě, č.p. 350, tel: +420 572 594 191
Hostinec a penzion u Janošků, č.p. 46, tel: +420 737 215 266
Hospoda na srubu, Dolní Paseky (cca 2 km z obce), tel: +420 608 784 800
Tradiční řemesla
Předměty z kukuřičného šustí - Blaţková Rozálie, oceněna titulem Nositelé tradice lidových
řemesel, č.p. 346, tel: +420 572 594 127
Krejčovství - Struhová Kateřina, č.p. 313, tel: +420 572 594 296
Keramika DENISA - Chvátalová Denisa, č.p. 198, tel: +420 777 577 578
Keramika, obrazy - Blechová Marie, tel: +420 608 727 065

Salaš
Turistické zajímavosti
Pomník padlých
Před koncem druhé světové války se obec na několik dnů stala důleţitou základnou
partyzánského oddílu Olga, který operoval v Chřibech v rámci partyzánské brigády Jana Ţiţky.
Poslední den před osvobozením, v neděli 29. dubna 1945, pak došlo v obci k tragédii, jejíţ
příčiny se doposud nepodařilo a zřejmě uţ ani nepodaří objasnit. V blízkosti obce bylo
německým komandem zastřeleno 19 muţů a jedna ţena, aţ na jednu výjimku obyvatelé Salaše.
Tuto událost dodnes připomíná jejich společný hrob na místním hřbitově a památník na místě
události za obcí.
Zlacká studánka
Kamenná studánka vybudovaná roku 1862 zachycuje vydatný pramen vyvěrající z úbočí vrcholu
Hrušová (389,2 m n. m.). Podle místní tradice byl pramen vody objeven při pokusu najít zlato od
čehoţ pochází také její jméno. Ke studánce se váţe několik místních pověstí.
Sportovní aktivity
Salaš leţí v centru východní části Chřibů a jejím územím prochází řada turistických tras
směřujících na Buchlov, Zdounky, Vlčák, Velehrad a Bunč. Obec protíná dálková cyklotrasa
Jihlava-Český Těšín a regionální trasy Roštín-Modrá a Nad Chvalnovem-Modrá. Přímo v obci se
nachází víceúčelové hřiště.
Ubytování
Hostinec na Salaši, č.p. 21, tel:+ 420 776 470 707,www.21salas.unas.cz
Hospůdka Mlýn, tel: +420 572 571 607, www.salasmlyn.cz
Autokemp Salaš/Velehrad, tel: +420 572 571 183, www.sm-reality.cz/velehrad.html,
autokemp@sm-reality.cz , +420 603 415 490
Občerstvení a stravování
Hospůdka Mlýn, tel: +420 572 571 607, www.salasmlyn.cz
Hostinec na Salaši, č.p. 21, tel: +420 776 470 707, www.21salas.unas.cz

Staré Hutě
Turistické zajímavosti
Buchlovský kámen
V katastru obce Staré Hutě, asi 1,5 km na východ po ţluté značce, se nachází skalní útvar
Buchlovský kámen, plochý, z části zalesněný hřbet s 12 metrů vysokou izolovanou pískovcovou
skálou. Se jménem tohoto skaliska se setkáváme jiţ ve smlouvě datované 6. července 1555.
Horolezecky nepříliš zajímavá skála nabízí několik stěnových výstupů. Nedaleko se nachází
drobný skalní útvar tzv. Malý Buchlovský kámen.
Hladná voda
Přírodní zajímavostí je vydatný pěnovcový pramen Hladná voda leţící asi dva kilometry severně
od obce, nedaleko lovecké chaty stejného jména. Pramen je sledovaný hydrometeorologickým
ústavem a jeho jméno zřejmě pochází z výrazu "chladná voda".
Malíkova lípa
Lípa malolistá (Tilia cordata) o obvodu kmene 422 cm a výšce 22 m roste severně od obce v
údolí potoka Kyjovky v místě, kde býval dvůr sklárny. Někdejší slávu skelné hutě nám připomínají
i střepy nalézané v okolí staré lípy.
Široký dub
Roste v areálu skautského tábora za patřícího středisku Psohlavci. Dub zimní (Quercus petraea)
má obvod kmene 523 cm a stáří asi 250 let. Tomuto místu se sice říká „U širokého dubu“, jak je
uváděno i v mapách uţ od druhé poloviny 19. století, ale není pojmenováno podle současného
stromu, nýbrţ po mnohem starším dubu, který rostl o něco výše směrem k Pěkné hoře a zanikl
někdy počátkem 20. století.
Pramen Kyjovky
Pramen známé moravské říčky Kyjovky dlouhé 87km se nachází na severním okraji katastru
obce v nadmořské výšce 512m nedaleko bývalého zájezdního hostince Vlčák.
Sportovní aktivity
Obec leţí na zelené trase KČT a dálkové cyklotrase Jihlava-Český Těšín. Nejnovější,
Velkomoravská poutní cesta, spojuje obce Mikroregionu Buchlov. Asi kilometr východně leţí
statek Zikmundův s moţností vyjíţděk na koních.
Stravování
Hospoda pod Babylonem, č.p.72, tel: +420 777 171 939

Stříbrnice
Turistické zajímavosti
Kaple sv. Prokopa
Uprostřed obce je drobná kaplička sv. Prokopa z roku 1750 a farní kostel sv. Prokopa, který byl
postaven ve slohu novorománském mnohem později, roku 1910. Toto zasvěcení je velmi
zajímavé, neboť sv.Prokop je patronem horníků. Vycházelo se pravděpodobně z přesvědčení, ţe
název obce pochází z místního dolování stříbra, coţ je však zřejmě omyl.
Stříbrnické paseky
Přírodní park byl vyhlášen k ochraně estetického rázu krajiny s kopaničářským osídlením a s
významnými přírodními hodnotami.
Morový sloup
Morový sloup se sochou Bičovaného Krista je barokní kamenosochařskou prací z první poloviny
18. století.
Sportovní aktivity
O sportovní aktivity občanů pečuje především sportovní klub SK Stříbrnice. Ke sportu tu slouţí
tělocvična a víceúčelové hřiště. Stříbrnickými pasekami i obcí samotnou prochází nově
vybudovaná cyklostezka nazvaná Velkomoravská poutní cesta. Přibliţně dva kilometry severně
od obce se nachází rekreační oblast Smraďavka.
Občerstvení a stravování
Hospůdka v Háječku, č.p. 79, tel: +420 728 500 321
Pohostinství, č.p. 274
Občerstvení U Tygra (v letním období)

Stupava
Turistické zajímavosti
Cimburk
Hrad dal postavit v letech 1327–1333 Bernard z Cimburka a v roce 1348 na něj přesídlil z původního hradu Cimburk na Svitavsku. Původně se jednalo o gotický hrad. Je typickým představitelem dynamizující hradní architektury první poloviny 14. století, s výraznými prvky francouzské
fortifikační architektury. Protáhlá dvouvěţová bergfritová dispozice spolu s pouţitím nadstandardních architektonických a kamenických postupů činí z něj památku prvořadého významu. Hrad byl
opuštěn v roce 1720. V 30. letech minulého století byly provedeny první záchranné práce, další v
roce 1940. V současnosti se o hrad stará občanské sdruţení Polypeje, které se snaţí o záchranu, dokumentaci a zpřístupnění památky.
Sportovní aktivity
Obcí prochází zajímavé cyklotrasy – Velkomoravská poutní cesta a dálková trasa Jihlava – Český Těšín.
Lyžařské středisko Stupava
V současné době nabízí obec Stupava zájemcům o zimní sporty lyţařský areál se třemi vleky o
délce 350 m, s výborně upraveným povrchem a moţností večerního lyţování. Tel: +420 572 501
311, e-mail: stupava@stupava.cz .
Zorbing - Rolling Ball Stupava, tel: +420 608 221 255
Ubytování
Chaloupka u čtyř růžiček, Stupava č.p.98, tel: +420 608 976 640, e-mail: r-market@volny.cz ,
www.4ruzicky.cz
Občerstvení a stravování
Restaurace Akvárko, tel: +420 572 577 336, www.restaurace.stupava.cz

Tupesy
Turistické zajímavosti
Stezka keramiků
Stezka keramiků vás provede nejzajímavějšími místy v obci, kde se keramika rodila a získávala
tvar a rozměr z rukou zručných řemeslníků, kde sídlily nejvýznamnější rody keramiků, aţ k
Muzeu keramiky, kde můţete nejvzácnější výtvory rukou tupeských mistrů svého řemesla
zhlédnout. V muzeu můţete vidět také audiovizuální doprovodný program „Jak hlína vykvétá“.
Stezka vás dále zavede aţ do míst malebné okolní krajiny blízko osady Chabaně, kde se hlína
nacházela a uţ od pradávna zde probíhalo „kopání hlíny“. Stezku tvoří originální dřevořezby s
motivy spojenými s tradicí, výzdobou a výrobou keramiky. Součástí Stezky je také posezení s
krásnými výhledy na panorama Chřibů. Celková délka 2 km. Začátek – křiţovatka směr Velehrad
– Zlechov – Břestek. Stezka je vhodná pro pěší a cyklisty.
Muzeum Tupeské keramiky
Obydlí drobného zemědělce a hrnčíře - památka lidové architektury
Tupesy proslavila tradice hrnčířské výroby a od počátku 20. stolení keramická dílna Jaroslava
Úředníčka a jeho pokračovatelů. Barevná keramika řady fajánsí se stala světově známou pod
označením Tupeská keramika. V nejstarším dochovaném zemědělském stavení obce z roku
1832 je zřízeno Muzeum tupeské keramiky, které je celoročně hojně navštěvováno. Muzeum
nabízí zajímavé kulturní a vzdělávací programy i výrobní prostory keramické dílny, kde si můţete
zkusit sami vyrobit svůj talířek.
Kontakt: Tupesy č.p. 118, tel: +420 777 990 890, e-mail: muzeumkeramiky@seznam.cz ,
www.muzeumkeramiky.cz
Historická hrnčířská dílna pana Vladimíra Vlčka , Tupesy 272 tel: 737758825
Socha sv. Jana Nepomuckého
Sportovní aktivity
Dětské a sportovní hřiště Orlovna, Trţiště regionálních produktů
Exteriérový areál v centru obce. Zpevněné plochy a víceúčelové hřiště nabízí širokou škálu
moţností pro pořádání kulturních a sportovních aktivit. Areál je doplněn kvalitní infrastrukturou a
sociálním zázemím. Část dětského hřiště nabízí trvalé vyuţití.
Kontakt – ZŠ Tupesy – tel.: 776 581 886.
Obcí prochází cykloturistická trasa a vinařská cyklostezka, která je moţným východiskem do
blízkých Chřibů, nasměruje cyklisty na hrad Buchlov a zámek Buchlovice. Cyklostezka bl. Jana
Pavla II na Velehrad byla otevřena v r. 2011. V obci je k dispozici fotbalové hřiště se zázemím a
tělocvična.
Občerstvení a stravování
Kavárna V Plotkách, č.p. 223, tel: +420 572 597 224
Restaurace u Barmana, č.p. 135, tel: +420 572 597 225
Hospoda Šatný
Tradiční řemesla
Výroba a malování keramiky – Valentová Miroslava, č.p. 123, tel: +420 603 241 265,
Výroba a malování keramiky – Hartlová Marie, č.p. 304, tel: +420 572 597 129, drţitelka Ceny
Vladimíra Boučka, oceněna titulem Nositelé tradice lidových řemesel
Výroba a malování keramiky – Tupeská keramika, Tichý Libor,č.p. 465, tel: +420 603 432 209
Výroba a malování keramiky – Vaculová Věroslava, č.p. 295, tel: +420 572 597 125
Výroba a malování keramiky - Keramika Jurááááj, Jiří Kalabis, Telefon: 777 990 890
Vinaři
Vinařství Václav Čevela, č.p. 35 739 088 866
Vinařství Antonín Dudešek, tel: +420 777 723 850
Vinařství František Maňásek, tel: +420 739 410 915
Masáže
Bronislava Osohová, Tupesy 231,
tel: +420 737 013 910
Jiří Procházka, Tupesy 193, tel: +420 572 597 241

Velehrad
Turistické zajímavosti
Cyrilka
Kaple sv. Cyrila a Metoděje (lidově zvaná Cyrilka) dříve farní kostel Večeře Páně pochází z 1.
poloviny 13. století. V 18. století byla přestavěna architektem Josefem Lippertem v novogotickém
slohu, její současná podoba pochází z let 1859 - 1863. Počátkem 20. století byl interiér kaple
upraven pro bohosluţby východního obřadu.
Velehradský klášter s Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie
Rozsáhlý komplex kláštera, vybudovaný v pozdním románském slohu s vlivem rané gotiky, byl
dokončen ve 40. letech 13. Století. Původní románská stavba kláštera se nedochovala. Dnešní
podobu získal velehradský klášter na přelomu 17. – 18. Století, kdy byla zahájena rozsáhlá
barokní přestavba, dokončená aţ ve 2. polovině 18. století. Velehradský klášter je vůbec první
cisterciácký klášter zaloţený na Moravě. Jeho součástí je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie a
svatého Cyrila a Metoděje, která je nejvýznamnější poutní bazilikou České republiky. Na jeho
výzdobě pracovala řada umělců – např. kameník Ondřej Allio, sochař Baltazar Fontana, malíři
Paulo Pagani a Ignác Raab. V tomto komplexu můţete potkat mnoho mladých lidí, kteří jsou
studenti Stojanova Gymnázia Velehrad, jeţ tu bylo znovu roku 2001 otevřeno.
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje vznikl rekonstrukcí bývalých hospodářských budov, sýpky
a konírny kláštera. Multifunkční centrum nabízí cukrárnu, navazující knihkupectví, poutní prodejnu,
muzeum bible a informační centrum.
Sportovní aktivity
Ke sportovním aktivitám občanů slouţí tělocvična, víceúčelové hřiště, tenisový kurt a nové dětské
hřiště v areálu u ZŠ. Velehrad leţí na několika značených trasách pro pěší i pro cyklisty a na
Moravské vinné stezce.
Ubytování
Hotel Mlýn Velehrad, Na Hrádku č.p. 4, tel: +420 572 571 460 – 3, e-mail:
hotel@mlynvelehrad.cz , www.hotelmlyn.cz
Autocamping Salaš/Velehrad, tel: +420 572 571 183, +420 603 415 490,
autokemp@sm-reality.cz ,www.sm-reality.cz/velehrad.html
Občerstvení a stravování
Hotel Mlýn Velehrad, Na Hrádku č.p. 4, tel: +420 572 571460 – 3, e-mail: hotel@mlynvelehrad.cz ,
www.hotelmlyn.cz
Restaurace Velehrad, Salašská č.p. 269, tel: +420 572 571 120
Cukrárna ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje , u Lípy č.p. 302, tel: +420 603 373 577
Vinařství
Klášterní sklepy Velehrad - Vinný sklep Stojanov
Jedná se o původně pivovarské sklepy, které patřily k hospodářským objektům velehradského
kláštera cisterciáků. Provozovatel Agro Zlechov.
Otevírací doba: Po- Pá 9:00 - 16:00, tel: +420 572 597 333, Vlastimil Kňourek +420 777 723 848
Vinařství Ovčáčík, Nad Chmelnicí č.p. 252, tel: +420 572 571 191, e-mail:
vaclav.ovcacik@seznam.cz
ABART spol s.r.o., Na Hrádku č.p. 73, tel: +420 577 210 139
Tomáš Luža - +420 725 874 388
Michal Bureš - +420 737 968 124
Kateřina Švecová - +420 775 686 108
Tradiční řemesla
Hračky – Kapitán Jaroslav, Buchlovská č.p. 14, tel: +420 572 571 133,
+420 604 380 372,e-mail: kapitan@seznam.cz
Keramika točená na kruhu – Kobza Emil, Salašská č.p. 52,
tel: +420 572 571 169,e-mail: emilkobza@seznam.cz
Velikonoční kraslice, perníkářství – Novotná Jarmila, Salašská č.p. 194
Košíkářství – Vlček Josef, Buchlovská č.p. 17

Zlechov
Turistické zajímavosti
Boží muka
Boţí muka u silnice do Tupes postavená roku 1674 klášterním převorem Adamem Mirandulou s
nápisem: "Memento mori, Homo, et disce mori. A. S. 1674. F. A. M. P. M. W."(Pomni na smrt
člověče, a uč se umírat. Fecit Adam Mirandula Prior Monasterii Welehradensis)
Socha sv. Jana Nepomuckého
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého na návsi před kostelem pochází z roku 1733, byla
postavena místním občanem Pavlem Dudeškem, roku 1885 byla opravena nákladem
zlechovských občanů.
Sportovní aktivity
Obec Zlechov leţí na Moravské vinařské stezce. V části obce Olší u fotbalového hřiště obec
vybudovala venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a křemičitým vsypem na
provozování volejbalu, tenisu, košíkové, nohejbalu, floorbalu a malé kopané. V prostorách
restaurace Bowling Club Zlechov jsou k dispozici 2 bowlingové dráhy.
Ubytování
Kavárna a penzion v Koutě, č.p. 46, tel: +420 604 730 986, +420 604 561 380, e-mail:
kavarnavkoute@seznam.cz , www.kavarnavkoute.wz.cz
Ubytování pro psy, Josef Bartošík, č.p. 123, tel: +420 608 406 027,
e-mail: champ-k9@champ-k9.com
Občerstvení a stravování
Kavárna a penzion v Koutě, č.p. 46, tel: +420 604 730 986, +420 604 561 380, e-mail:
kavarnavkoute@seznam.cz , www.kavarnavkoute.wz.cz
Bowling Club Zlechov, č.p. 206, tel: +420 776 687 807, www.bowlingclubzlechov.cz
Hospoda na hřišti, č.p. 118, tel: +420 572 597 475
Hospoda na sklepě, č.p. 73
Vinařství
Víno Jakubík Břetislav a František, Hradišťská č.p. 538, tel: +420 572 597 328,
+420 572 551 703, e-mail: mail@vinojakubik.cz , www.vinojakubik.cz
Tradiční řemesla
Keramika točená na kruhu, Keramika malovaná –Hudcová Marcela, č.p. 222
Zakuřovaná, glazovaná užitková keramika – Chrástek Igor, č.p. 522, tel: +420 739 025 849
Voničky – Skreţíková Marie
Výroba keramiky – Vojtěšek Ivan, tel: + 420 724 224 113
Výroba keramiky – Churý Radovan, tel: + 420 724 530 003, e-mail: radovan.chury@seznam.cz
Výroba keramiky – Veselý Pavel, tel: + 420 777 011 074
Umělecký kovář – Horníček Pavel, tel: + 420 736 609 013
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Obec Bitarová leţí v nadmořské výšce 380 m n. m., počet obyvatel byl 667 k datu 31.8.2010.
Více o nabídce sluţeb v oblasti cestovního ruchu získáte zde: Ing. František Drdák,
Obecný úrad Bitarová, č.p. 94, 010 04 Bitarová, Ţilina, tel: +421 41 5662651, e-mail:
obec.bitarova@gmail.com, web: www.obecbitarova.sk.
Obec Brezany leţí v nadmořské výšce 385 m n. m. a v současné době zde ţije cca 460
obyvatel. Z obce Brezany vede několik turistických tras, prochází jí značená cykloturistická
trasa, která je součástí cyklotrasy mezi městy Ţilina a Rajec. Trasa vede po místních
komunikacích, lesních a polních cestách. Je tu moţné vidět několik původních dřevěnic,
například stoletou budovu mateřské školy. Významnou památkou obce je svatý kříţ z roku 1843,
který dal postavit tehdejší rychtář Štefan Martoník. Pouhé 3 km od obce se nachází druhý
největší hrad Slovenska - Lietavský hrad. Více o nabídce sluţeb v oblasti cestovního ruchu
získáte zde: Kamil Pecko, Obecný úrad Brezany, č.p. 64, 010 04 Brezany, tel: +421 41 566
2659, +421 41 500 3832, email:obec.brezany@mail.t-com.sk,
web: www.obecbrezany.sk.
Obec Dolný Hričov leţí v nadmořské
výšce 316 m n. m., ţije zde cca 1500
obyvatel. Vývoj obce Dolný Hričov úzce
souvisel s místním hradem zaloţeným
v letech 1235-1241, který se do dnešní
doby dochoval uţ jen jako zřícenina. V
okolí této zříceniny se nachází mnoţství
jeskyní. Nejstarší zachovalou budovou
v obci je římsko-katolický kostel sv.
Michala z přelomu 13.-14. století s prvky
románského a gotického slohu. Největší
památkou kostela je gotická klenba nad
hlavním vchodem, která se dochovala
v původním stavu. V kryptách pod
kostelem našli místo posledního
odpočinku hradní páni. Druhou nejstarší budovou v obci je kastel-mýtnice z roku 1556, národní
kulturní památka se zachovanými gotickými klenbami v přízemní části. Dnes se vyuţívá pro
kulturní účely. Nedaleko obce se nachází chráněný krajinný výtvor – skalní útvar Hrušovská
skalná ihla, ke které se váţe několik pověstí. Do katastru obce zasahují rovněţ Súľovské skaly s
hradem Súľov. Více o nabídce sluţeb v oblasti cestovního ruchu získáte zde: Ing. Vladimír
Sadloň, Obecný úrad, Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov, tel: 041/ 557 21 20,
e-mail: obecdolnyhricov@stonline.sk, web: www.dolnyhricov.sk.
Obec Hričovské Podhradie leţí v nadmořské výšce 325 m n. m., počet obyvatel se pohybuje
kolem čísla 400. U obce se nachází chráněný přírodní výtvor – Skalná ihla, vzácný morfologický
útvar – Farárova skala. Více o nabídce sluţeb v oblasti cestovního ruchu získáte zde: Jarmila
Dobroňová, Obecný úrad, Hričovské Podhradie 98, 013 41 Dolný Hričov, tel:041 / 557 21 86,
mobil: 0903 176 040, e-mail:obechr.podhradie@mail.t-com.sk,
web: www.hricovskepodhradie.ocu.sk/
Obec Horný Hričov leţí v nadmořské výšce 318 m n. m., počet obyvatel v roce 2010 byl 799.
Mezi historické objekty obce Horný Hričov patří zvonice v novorománském slohu z počátku 19.
století. Z této doby pochází také budova školy a kaplička s nadstavbou veţičky se zvonem
z počátku 15. století. V obci se nachází chráněný přírodní výtvor – 260 let stará a 30 metrů
vysoká Lípa malolistá. Více o nabídce sluţeb v oblasti cestovního ruchu získáte zde: Ing. Jozef
Trizuljak, Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov, tel: 0905245263,
e-mail: info@obechornyhricov.sk, web: www.hornyhricov.sk.
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Obec Horky leţí v nadmořské výšce 373 m n. m., v roce 2009 zde ţilo 673 obyvatel.
Zajímavostí obce Horky je močál Kaniţa, do kterého obyvatelé dodnes v jarních časech háţou
Morenu, jako pozůstatek jednoho z dávných pohanských zvyků. Více o nabídce sluţeb v oblasti
cestovního ruchu získáte zde: Ing. Miroslav Kašuba, Obecný úrad Hôrky, č.p. 111, 010 04
Hôrky, tel: +421 41 5662 604, e-mail: obec.horky@stonline.sk, web: www.obechorky.sk.
Obec Ovčiarsko leţí v nadmořské výšce 430 m n. m., ke konci roku 2010 zde ţilo 544 obyvatel.
Významnou památkou obce Ovčiarsko je stoletá kaplička. Na místním hřbitově roste chráněný
přírodní útvar, 300 let stará Lípa velkolistá s obvodem kmene 408 cm. Více o nabídce sluţeb v
oblasti cestovního ruchu získáte zde: Mgr. Štefan Debnár, Obecný úrad Ovčiarsko, Hričovská
cesta 16, 010 04 Ţilina 4, tel: +421 41 5662 513, mobil: 0905 597 983,
e-mail: obecovciarsko@gmail.com, debnarovciarsko@gmail.com, web: www.obecovciarsko.sk.
Nejmenší obcí mikroregionu je turisticky velmi
atraktivní obec Paština Závada, kterou lemuje
mnoţství přírodních krás a turistických tras. Obec leţí
v nadmořské výšce 380 m n. m. a ţije zde přibliţně
250 obyvatel. Více o nabídce sluţeb v oblasti
cestovního ruchu získáte zde: Viera Hvizdáková,
Obecný úrad, Paština Závada 57, 013 41, okres
Ţilina, tel: 041 /55 721 45,
e-mail: obec.pastina.zavada@zoznam.sk, web:
www.pastinazavada.ocu.sk.
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