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Vinařství

1. Zámek Milotice

www.zamekmilotice.cz
Komplex barokních staveb a zahradní
architektury. Instalace nabízí pohled
do životního stylu a každodennosti
posledního majitele JUDr. Ladislava
Seilerna (1886–1976).

Na Slovácku najdete rozmanité soubory sklepních staveb,
které stojí za to si prohlédnout.
Většina těchto areálů pořádá
v průběhu roku vlastní akce,
kdy vinaři v jeden den otevřou
své sklepy, pozvou muzikanty a pak je ta pravá chvíle pro
návštěvníka, který může nejen
ochutnat dobré víno při cimbálové muzice, ale také nahlédnout do útrob sklepů. V průběhu zimy a jara pak téměř každá
obec pořádá svůj košt vína.

2. Zoo Hodonín www.zoo-hodonin.cz

Jedna z nejmenších zoo v zemi. Má jako jediná v ČR chovný pár vzácných bílých
lvů jihoafrických.

3.Baťův kanál www.batacanal.cz

Unikátní vodní cesta, která slouží pro rekreační plavbu od Otrokovic až do Skalice.

4. Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (skanzen) Strážnice
Folklor

Největšími folklorními slavnostmi
regionu jsou Mezinárodní folklorní
festival Strážnice (vždy v červnu)
a jednou za čtyři roky v srpnu Slovácký rok v Kyjově. Festivalů nabízí
ovšem Slovácko více. Stejně srdečné a pestré, i když komornější
bývají folklorní přehlídky ve Svatobořicích-Mistříně, Dambořicích,
Tvrdonicích, Ratíškovicích, Petrově, Miloticích, Veselí nad Moravou nebo Horňácké slavnosti ve Velké nad
Veličkou. Folklorní akce ovšem zpestřují život po celý rok s odkazem na tradiční
události či období, jako jsou advent či fašank a především hody konající se
v jednotlivých vesnicích od léta až do začátku zimy.

Muzea, expozice a technické památky
Na Slovácku je nespočet malých muzeí či galerií. Mnohé z vesnic mají své expozice, největší z nich jsou ve městech, jako je Hodonín, Kyjov, Veselí nad
Moravou nebo Strážnice. Jsou i takové, které mají konkrétní zaměření. Expozici
vah a vážení nabízí barokní Rezidence v Šardicích. Památný domek v Kněždubu připomíná Jožu a Frantu Úprkovy. Oskoruše mají svou expozici ve Tvarožné
Lhotě. V Hodoníně se nachází Muzeum geologie a naftového dobývání, hornickou minulost v regionu připomínají i muzea v Ratíškovicích a Dubňanech. Válečnou historii připomíná Military muzeum ve Vlkoši. Za návštěvu stojí rozhodně
i Art mlýn v Bohuslavicích se svým muzeem legend.

Křesťanská tradice

www.skanzenstraznice.cz
Expozice seznamují návštěvníka se způsobem života jak v horských oblastech
Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

5. Slovanské hradiště v Mikulčicích www.masaryk.info

K vidění jsou základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů i moderní archeologická expozice.

6. Plže www.obec-petrov.cz

Komplex barokních vinohradnických staveb. Tvoř jej okolo 80 vinných sklepů
budovaných od 15. století.

7. Větrný mlýn v Kuželově
http://www.technicalmuseum.cz/
pamatky/vetrny-mlyn-v-kuzelove
Jeden z mála dochovaných větrných mlýnů
tzv. holandského typu. Byl postaven v roce
1842.

8. Lázně Hodonín www.laznehodonin.cz

Lázně Hodonín jsou typem moderních lázní. Základním přírodním léčivým zdrojem
je jodobromová voda.

9. Rekreační oblast Lučina
www.tvarozna-lhota.cz/rekreacni-oblast-lucina/ms-1030/p1=1026
Přírodní koupací nádrž je vstupní branou do Bílých Karpat.

10. Svatý Antonínek
www.antoninek.cz
Významné poutní místo. Nachází se zde poutní
kaple sv. Antonína a studánka s léčivou vodou.

11. Bukovanský mlýn

V každé obci Slovácka najdete
místo spojené se stále živou křesťanskou tradicí. Většinou jsou to
kostely nebo kaple, ale doslova
na každém kroku v zástavbě i v polích narazíte na umělecky vyvedené
Boží muka, sochy či pamětní kříže.

www.bukovansky-mlyn.cz
Rozhledna ve stylu větrného mlýna s malou
expozicí, alej českých panovníků a další zajímavosti v jednom hotelovém areálu.

12. Cykloresort Strážnicko
www.trailoflife.cz
Pumptrack, mountainbikové okruhy a přírodní
singltraily vedoucí bělokarpatskou krajinou
určené pro terénní cyklisty.

Cykloturistika
Slovácko je vyhlášeným regionem
cykloturistiky. Oblast je protkána
mnoha trasami vedoucími malebnými vinohrady, podél řek nebo
také po zaniklých železnicích.
Stezky často vedou mimo hlavní
zástavbu a nabízejí bezpečný provoz. Unikátní jsou Vinařské stezky,
trasy vedoucí k soutoku Moravy
a Dyje nebo Cykloresort Strážnicko se svými single traily.

13. Bylinkový ráj Sonnentor
Zážitková exkurze ve výrobě biočajů. www.sonnentor.cz

14. Zámek Ždánice https://vrbasovo-muzeum.webnode.cz

Barokní zámek s muzeem. Expozice obsahuje i unikátní vesničku složenou z osmi
rozsáhlých pohyblivých modelů.

Pěší turistika
Oblast protíná bezpočet turistických tras. Jedinečné jsou procházky v oblasti Bílých Karpat s překrásnou květenou na rozlehlých
loukách chráněných UNESCO.
Jinou zkušenost nabízí husté lužní
lesy v Podluží a úplně odlišná je
oblast Moravské Sahary s polopouštní strukturou flóry. Milovníci přírodní fotografie určitě zamíří na Kyjovsko
obdivovat zvlněnou krajinu Moravského Toskánska.

AKCE
Leden
Mikulčice - Košt ovocných pálenek a kysaného zelí, www.palenkymikulcice.cz
Blatnička - Mezinárodní košt zelí, www.obecblatnicka.cz
Bukovany - Košt slivovice a jiných destilátů, www.obecbukovany.cz

Únor
Veselí nad Moravou-Fašank s trhy, www.kultura-veseli.cz
Hodonín-Fašank s rádiem Jih, www.hodonin.eu
Žarošice-Košt klobásků, www.zarosice.cz

Březen
Louka-Košt trnek od varených po tekuté, www.obeclouka.cz

Duben
Čejkovice - Čejkovická vinná stezka, www.vinozcejkovic.cz
Petrov - Jaro s vinaři Strážnicka v Plžích, www.vinari-straznicka.cz
Mutěnice - Festival otevřených sklepů na Mutěnsku
Tvarožná Lhota - Slavnost oskoruší, www.tvarozna-lhota.cz
Strážnice-Velikonoce ve skanzenu, www.skanzenstraznice.cz
Radějov-Košt slivovice a jiných destilátů, www.radejov.cz

Květen
Čejkovice - Vinné trhy, www.cejkovice.cz
Blatnice - Putování po blatnických búdách, www.vinariblatnice.cz
Ždánice - Májová veselice, www.muzdanice.cz
Strážnice-Skanzenem z pohádky do pohádky, www.skanzenstraznice.cz

Červen
Prušánky - K Nechorám do sklepa
www.nechory.cz
Malá Vrbka - Horňácké kosení
www.malavrbka.cz
Tvrdonice - Podluží v písni a tanci
www.slavnosti-tvrdonice.cz
Kyjov - Otevřené sklepy Kyjovska, www.kyjovskesklepy.cz
Vlkoš - Sklepy dokořán, www.vlkos.cz
Tvrdonice, Kostice - Otevřené sklepy, www.slavnosti-tvrdonice.cz
Strážnice - MFF Strážnice, www.nulk.cz

Červenec
Hovorany - Den otevřených sklepů, www.vinozhovoran.cz
Velká nad Veličkou - Horňácké slavnosti, www.obecvelka.cz
Ratíškovice - Mezinárodní festival dechových hudeb, www.ratiskovice.com
Svatobořice-Mistřín - Folklorní festival Mistřín, www.ffmistrin.cz

Srpen
Hodonín - Svatovavřinecké slavnosti, www.dkhodonin.eu
Velká nad Veličkou - Ozvěny Horňácka, www.obecvelka.cz
Blatnice - Blatnické búdy pod hvězdami, www.vinariblatnice.cz
Petrov - Chmelobraní, www.obec-petrov.cz
Čejkovice - Den otevřených sklepů, www.vinozcejkovic.cz
Ždánice - Histokola města Ždánice, www.muzdanice.cz
Tasov-Beseda u bigbítu, www.besedaubigbitu.cz
Kyjov - Slovácký rok, www.slovackyrok.cz

Září
Bzenec - Krojované vinobraní, www.bzenec.cz
Čejkovice - Bylinné slavnosti, www.sonnentor.cz
Mutěnice - Mutěnické vinařské dny, www.mutenice.cz
Tvarožná Lhota - Oskorušobraní, www.tvarozna-lhota.cz
Strážnice - Strážnické vinobraní, www.kulturnidumstraznican.cz
Starý Poddvorov- Dýňový víkend, www.poddvorov.cz

Říjen

15. Hřebčín Dobrovský http://hrebcindobrovsky.cz
Hřebčín s chovem vzácných Starokladrubských koní.

Hodonín - Pochod slováckými vinohrady, www.spoluhraci.cz/kcthodonin
Mutěnice - Putování slováckým vinohradem, www.mutenice.cz
Prušánky - Gulášfest, www.obecprusanky.cz

16. Jedinečná muzea Hodonína

Listopad

www.masaryk.info; www.gvuhodonin.cz; http://mng.webz.cz
Muzeum T.G.Masaryka, Muzeum naftového dobývání a geologie,
expozice slováckých výtvarníků.

17. Panský dvůr www.tic-veseli.cz

Dochovaný objekt dvora ze 17. století s informačním centrem či expozicí
Baťova kanálu.

18. Památník a muzeum Internačního tábora
ve Svatobořicích-Mistříně

Čejkovice - Svatomartinská vína, www.vinozcejkovic.cz
Bzenec - Svatomartinské slavnosti, www.bzenec.cz
Hodonín - Svatomartinská vína Podluží a Hodonínska
https://jiznislovacko.cz
Louka - Humor-korení života, www.obeclouka.cz

Prosinec
Strážnice - Radujme se, veselme se… www.skanzenstraznice.cz

www.svatoborice-mistrin.cz/internacni-tabor
Místo, kde nacisté zřídili internační tábor. Muzeum připomíná osudy vězňů.

Vodní turistika

19. Muzeum ve vagónu
a šlapací drezína

Vodní turistiku nabízí především
stále více populární Baťův kanál.
Některé úseky jsou vedeny přímo
tokem řeky Moravy.

20. Obora Soutok www.lanzhot.cz

www.ratiskovice.com/pro-turisty/muzeum-drezina
Muzeum seznamuje s historii důlní těžby na Hodonínsku. Můžete si půjčit šlapací drezínu.
Oblast soutoku řek Moravy a Dyje s velkým množstvím vodních kanálů či slepých ramen řek nabízí i cyklostezku vedoucí
až na trojmezí hranic ČR,SR a A.

Informační centra

Baťův kanál – www.batacanal.cz, Čejkovice - www.infocentrum-cejkovice.cz, Bzenec – www.bzenec.cz, Dubňany – www.kicdubnany.websnadno.cz,
Hodonín - www.hodonin.eu, Kyjov - www.ickyjov.cz, Lanžhot - https://kartonybakre.webnode.cz/infocentrum, Mikulčice - www.infomikulcice.cz,
Radějov - www.radejov.cz, Strážnice - www.straznice-mesto.cz, Veselí nad Moravou - www.tic-veseli.cz, Vracov - www.mestovracov.cz,
Ždánice - www.infocentrumzdanice.cz

Vydala: Turistická asociace Slovácko, z.s., Masarykovo náměstí 115/27,
695 01 Hodonín, www.slovacko.cz, financováno Jihomoravským krajem,
www.kr-jihomoravsky.cz, v roce 2019 v nákladu 15 000 kusů výtisků.
Foto: m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
Zpracování: m-ARK Marketing a reklama s.r.o. Mapa: Machovský mapy s.r.o.
Tisk: Šiky Kyjov, Neprodejné.
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