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Uherské Hradiště
za poznáním a odpočinkem

Masarykovo náměstí
Je tomu již více než 750 let, co na tomto místě začali obyvatelé nového města, založeného Přemyslem Otakarem II., stavět první domy. Vedle náměstí Mariánského se okamžitě stalo centrem dění a zůstalo jím dodnes.
Právě tady, původně na jednom z ostrovů vytvořených řekou Moravou, vzniklo Uherské Hradiště.
Kdysi stával uprostřed náměstí kostel svatého Jiří, který byl po požáru a marných snahách o rekonstrukci
zbourán. Masarykovu náměstí vévodí komplex jezuitských budov, jejich dominantou je kostel sv. Františka
Xaverského. Přilehlé budovy bývalého jezuitského gymnázia a koleje prošly náročnou a nákladnou rekonstrukcí a celý komplex tak opět slouží duchovním, kulturním a společenským potřebám obyvatel i návštěvníků města. V budově se nachází dvě stálé expozice – multimediální Expozice dějin města Uherské Hradiště
s unikátní virtuální prohlídkou a Galerie Joži Uprky, nejvýznamnějšího slováckého malíře.
Na protější straně náměstí nalezneme jedinou budovu ve městě s původními renesančními prvky, a to hotel
Slunce a moderní obchodní pasáž. V blízkosti hotelu se nachází dva pozoruhodné domy s domovními znameními – barokní lékárna U Zlaté koruny s novorenesanční sgrafitovou fasádou a vnitřní nástropní výzdobou
a dům U Labutě. V prvním již tři století nabízejí léčiva, ve druhém pak přes sto let pečou a prodávají chléb
a jiné pekařské výrobky.
Ozvláštnění pak náměstí přinášejí dvě kašny – barokní, zdobená propletenými křivkami rybích těl (kdysi
jako zdroj pitné vody), a moderní kašna s bronzovým modelem města, vytvořeným dle veduty z roku 1670.

Mariánské náměstí
Na jedno ze dvou nejstarších center života ve městě vejdete z Masarykova náměstí Prostřední ulicí. Postavili
ho ve 13. století pro obyvatele klášterní obce Veligrad – dnešního Starého Města. I když dodnes můžete vnímat jeho středověký ráz, kvůli velkému požáru v roce 1680 tvoří jeho dominantu barokní památky. Nejstarší
z nich je kašna z konce 17. století zdobená maskarony, které v době vzniku nebyly jen ozdobou, ale prýštila
z nich do kašny voda. Na úzkých parcelách náměstí stávaly původně gotické domy. K těm nejvzácnějším,
které byly po požáru barokně přestavěny, patří dům č. 61, sídlo královských rychtářů. Má výpravně řešený
portál s latinským nápisem a chronogramem.
Nejvýraznější památkou náměstí je uprostřed stojící morový sloup. Vznikl jako výraz díků za odvrácení morové epidemie v roce 1715. V průzoru od sloupu do Prostřední ulice se vypíná věž Staré radnice, vychýlená
kvůli nestabilnímu podloží o více než 70 centimetrů od své osy.
V blízkosti Mariánského náměstí se nachází architektonicky zajímavá Galerie Slováckého muzea a dále Františkánský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie. Areál byl vytvořen koncem 15. století ve stylu vladislavské gotiky. Za nejhodnotnější z hlediska dekorativnosti a reprezentativnosti můžeme považovat klášterní
knihovnu a refektář. Bohatá štuková výzdoba i nástěnné malby místností s motivy světců a biblických výjevů
jsou dokladem vrcholného baroka a patří k nejvýznamnějším na Moravě.
V místech za klášterem stojí bývalá židovská synagoga, dnešní sídlo Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana.
Byla citlivě rekonstruována a interiér uzpůsoben potřebám této vzdělávací instituce regionálního významu.
Mariánské náměstí je místem klidu a odpočinku. Ožívá při selských trzích či různých vystoupeních spojených
s pravidelnými kulturními událostmi ve městě.

Palackého náměstí
Místo, kde nyní najdete Palackého náměstí, bylo dříve téměř nezastavěné, nacházelo se totiž za městskými
hradbami. Projdete na něj z náměstí Masarykova Havlíčkovou ulicí. Stavební činnost a rozšiřování města i za
hradby bývalé pevnosti začalo až v 90. letech 19. století. V té době byl vystavěn neorenesanční justiční palác,
sídlo tehdejšího krajského soudu, věznice i tři domy pro advokáty, taktéž v historizujícím stylu neorenesance.
Věznice těsně přiléhá k budově bývalého justičního paláce (dnes sídlo střední uměleckoprůmyslové školy)
a stejně jako on již několik desetiletí neslouží svému účelu. Za dob druhé světové války ji využívali nacisté, po
ní pak komunisté. Tehdy neblaze proslula krutým zacházením s politickými vězni. Konaly se zde i mimořádné
lidové soudy a přímo na jejím dvoře se popravovalo.
Nejstarší památkou náměstí je kaple sv. Šebestiána, kterou roku 1715 nechala postavit vojenská posádka
jako výraz díků za odvrácení morové epidemie. V lednu 1969 byla kaplička vyzvednuta, posunuta o několik
metrů jihovýchodním směrem na zvýšený terén a do konce roku 1971 celkově zrenovována. V rohu blízkém kapli sv. Šebestiána pak naleznete ještě dvě budovy vystavěné ve funkcionalistickém stylu. Bývalé lázně
a budovu spořitelny, kde i nyní sídlí bankovní ústav, navrhl přední český architekt Bohuslav Fuchs.
Náměstí vzniklo po zrušení pevnosti ve vnějším opevňovacím pásu bývalé Kunovické brány. Jeho severní
frontu tvoří tři domy s bohatou fasádní výzdobou. V jednom z nich (nyní sídle speciální školy) najdete i bohatou vnitřní výzdobu.

Náměstí Míru
Šest architektonických prvků v jednom celku – to je náměstí Míru. Projděte se jím a navštivte Smetanovy
sady, kino Hvězda, klub Mír, Slovácké muzeum, sportovní halu a Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty.
Smetanovy sady patří mezi nejstarší a největší parky v městě. Už více než 130 let je oblíbenou relaxační
zónou v centru města využívanou ke kulturním a společenským akcím, procházkám a relaxaci. Park také
ukrývá Slovácké muzeum, Slováckou búdu a různé historicky cenné sochařské kompozice. V současnosti je
park postupně obnovován – odstranily se přestárlé stromy, pravidelně se ošetřují koruny stromů a vysazují
se nové dřeviny, v parku najdete i památné stromy.
Slovácké muzeum se ve Smetanových sadech objevilo jako první. Budova muzea, která kdysi sloužila jako
střelnice a pak hostinec, nabízí nyní možnost seznámit se se způsobem života a lidovými tradicemi regionu.
V dalších výstavních sálech se obměňují vlastní i převzaté krátkodobé výstavy. Slovácká búda pak byla postavena jako replika lidového obydlí v rámci významné Výstavy Slovácka v roce 1937. Je vyzdobena malbami
bretaňského malíře Moarcha (Miška) Evena. Dnes je místem konání rozličných akcí, především s folklorní
tematikou.
Další část náměstí Míru – kino Hvězda je jedním z nejcennějších dokladů moderní architektury 2. poloviny
20. století ve městě. Bylo realizováno podle návrhu architekta Zdeňka Michala v prostoru městského parku
a zóny, která propojuje relaxačně-sportovní zázemí města s obytnou zónou a historickým centrem. V blízkosti kina Hvězda naleznete klub Mír – místo pro alternativní hudební scénu.

zástavba
sad, zahrada; průmysl
park; les
budova; významná budova
vodní plocha; vinice
potok; řeka
železnice
polní cesta
ostatní komunikace
ulice
průjezdní komunikace
cyklostezka

městský okruh
hotel; penzion; ubytovna; restaurace, hospoda

1. Masarykovo náměstí

vlakové a autobusové nádraží; zastávka; zastávka MHD

2. Mariánské náměstí

kostel; kaple; křížek; hřbitov; pomník

3. Palackého náměstí

židovský hřbitov; autoservis; čerpací stanice; přístav
nemocnice; zdravotnictví; lékárna; informace

4. Náměstí Míru

muzeum; galerie; divadlo; kino; turistická zajímavost

5. Lesopark

knihovna; mateřská školka; škola; krytý bazén

6. Baťův kanál

policie; městská policie; pošta; kašna

7. Městská sportoviště

telefon; bankomat; supermarket; veřejné WC
semafor; jednosměrka; zákaz vjezdu; parkoviště

8. Park Rochus

Lesopark
Lesopark, to je lesní park. Místo, které spojuje prvky lesa a městského parku. A přesně takové naleznete
v našem městě za sídlištěm Štěpnice. V lesoparku si vy i vaše děti můžete odpočinout, hrát si i poznávat.
Lesopark Kunovský les je rekreačním areálem s přírodními hřišti, pískovištěm, dřevěnými herními prvky
a běžeckou trasou s měkkým povrchem, která je dlouhá 2,2 km a slouží již téměř 30 let. Lesopark protíná
cyklostezka vedoucí až k ostrožským jezerům, je vhodná i pro in-line bruslení. Základní složkou lesoparku je
pozůstatek nivního lužního lesa, který se rozprostírá na levém břehu řeky Moravy mezi Uherským Hradištěm
a Kunovicemi. Je součástí evropsky významné lokality Nedakonický les a vyskytuje se v něm řada chráněných
druhů živočichů a rostlin.
V lesoparku můžete pozorovat zpěvné ptactvo díky četným krmítkům, do nichž je v průběhu zimního období pravidelně doplňováno prostřednictvím dobrovolníků přes tisíc kilogramů krmiva během každé zimy.
Také se zde každoročně vyvíjejí larvy vzácných roháčů obecných. Nedílnou součástí lesoparku je i 5 km dlouhá naučná stezka s deseti informačními panely, představujícími návštěvníkům společenstvo lužního lesa
nivy řeky Moravy.
Novinkou pro návštěvníky parku je otevření discgolfového hřiště se šesti jamkami. Že jste nový sport s létajícím talířem odvozený od klasického golfu ještě nevyzkoušeli? Pak se nechte zlákat a navštivte lesopark
v Uherském Hradišti.

Baťův kanál
Tak se nazývá unikátní vodní cesta, dříve využívaná pro dopravu materiálu do Baťových závodů. Nyní nabízí
skvělé možnosti právě pro ty, kteří chtějí poznat oblast Uherského Hradiště netradičním způsobem.
Délka kanálu (od Otrokovic do Skalice) je dnes 53 km. Plavební úseky vedou jak řekou Moravou, tak i uměle
vyhloubenými plavebními kanály. Od května do září využijte skupinové rekreační plavby nebo si loď sami
vypůjčete. Pro plavbu po Baťově kanále nepotřebujete žádné oprávnění. Poplujete romantickou lužní přírodou, poznáte ptačí rezervace, historická města, ojedinělé technické památky i slovácké víno. Půjčovny nabízejí pronájem motorových člunů, rekreačních lodí i hausbótů.
Podél téměř celého Baťova kanálu vede také páteřní cyklostezka, kde se milovníci cyklistiky mohou kochat
nádhernou přírodou, zastavit se u některé z plavebních komor a prohlédnout si komorový systém i načerpat
síly ve zdejších přístavních hospůdkách. A pokud budete již unaveni, nalodíte se i s kolem a svezete se výletní
lodí přizpůsobenou pro přepravu kol.
I pro projížďku na vlastní lodi pak lze využít přístav se zázemím ve Starém Městě nebo přístaviště v Uherském
Hradišti. Nachází se poblíž centra města, na Svatojiřském nábřeží, levém břehu řeky Moravy, mezi lávkou pro
pěší a silničním mostem. Přístavní molo má délku 60 m, je zde přístavní hrana, která nabízí pohodlný nástup
do lodě i vozíčkářům.

Městská sportoviště
Přijeli jste do města na více dní a chcete, aby tento čas dobře využilo i vaše tělo? Nebo jste sportovní typ
a nemůžete vynechat sportovní zařízení, kamkoli přijedete? Pak nesmíte zapomenout na skvělé možnosti,
které nabízí sportoviště města Uherské Hradiště. Sportoviště – to je jeden název pro několik míst.
Fotbalový stadion s kapacitou 8 000 sedících diváků je z nejmodernějších v České republice a v této podobě
je součástí sportovišť od roku 2003. Svůj domov zde má klub 1. FC Slovácko. V sousedství se nalézá atletický
stadion, na němž se konají četná mistrovství a utkání. Součástí sportovního centra jsou i víceúčelová hřiště
s umělým povrchem, jejichž služeb využívají nejen školy, ale i veřejnost. Pokud vyznáváte skateboard, je vám
k dispozici plocha s překážkami.
V Uherském Hradišti si můžete zahrát tenis nebo plážový volejbal na třech osvětlených dvorcích. Vedle stojící
sportovní hala nabízí širokou škálu aktivit, před ní pak jsou volně přístupné cvičební a posilovací prvky. Celý
sportovní blok doplňuje zimní stadion s celoročním provozem, možností veřejného bruslení, ledního hokeje,
v létě se zde hraje in-line hokej. Za zimním stadionem naleznete aquapark – jeho největší atrakci představují
dva tobogány, celoročně otevřený výplavový bazén s vyhřívanou vodou a wellness centrum. Jak ve venkovních, tak i vnitřních prostorech jsou zážitkové bazény s vodními atrakcemi. V aquaparku si v létě můžete
zasportovat na hřištích pro plážový fotbal či volejbal.

Park Rochus
Dříve vojenské cvičiště, v současné době vznikající přírodní rekreační areál, který nabídne návštěvníkům oddech a poučení ve formě originálně provázaných volnočasových a kulturně-poznávacích aktivit. Má jméno
Park Rochus.
Najdete v něm louky, sady, křoviny, stromovou zeleň a především klid a krásný výhled na město. Díky vzácnému motýlu bourovci trnkovému bylo toto území zařazeno mezi evropsky významné lokality NATURA 2000.
Celému areálu dominuje barokní poutní kaple sv. Rocha.
V parku Rochus se připravuje muzeum v přírodě, které už teď představují nově vysazené ovocné sady starých
tradičních místních odrůd. Park tak nenabízí jen odpočinek v přírodě, ale i vzdělání a poznání. Konají se zde
naučné prohlídky areálu a pořady pro školy seznamující s životním prostředím. Můžete zde vidět nejen tradiční faunu a flóru, ale i několik původních objektů tradičního lidového stavitelství a ukázky zemědělského
hospodaření v krajině, vše zakomponované do naučné stezky. Areál ožívá při každoročních ekologických
i kulturních akcí pořádaných mj. Českým svazem ochránců přírody Rochus nebo Spolkem přátel kaple sv.
Rocha, která zajišťuje správu a údržbu celého poutního prostoru kaple.

