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CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA

Putování ke kořenům slovanské vzdělanosti

Putování po Cyrilometodějské stezce připomíná bohatou minulost.
Jedna z nejvýznamnějších etap historie spadá do doby Velkomoravské
říše, která je neodmysl itelně spjata s působením slovanských věrozvěstů
sv. Cyrila (Konstantina) a Metoděje. Velkomoravská říše v 9 stol. byla
jedním z mocných států Evropy. V době rozmachu za vlády knížete
Svatopluka I . zahrnovala dnešní Moravu, Čechy, Slovensko, Maďarsko
(Panonie), část Srbska, Polska (Vislansko), Rakouska i Německa (Obojí
Lužice).

Sv. Cyril (Konstantin) a Metoděj vytvořil i pro Slovany písmo hlahol ici,
také první slovanský l iterární a l iturgický jazyk, přeložil i bohoslužebné
knihy a Písmo svaté. Následně potom obháji l i staroslověnštinu jako
l iturgický jazyk, aby mohli slavit bohoslužby v řeči l idu, jemuž hlásal i
evangel ium. Postaral i se také o výchovu svých žáků, aby jejich dílo mělo
pokračovatele.
Obdivuhodný příběh sv. Cyrila a Metoděje pak se rozvíjel o více než
1 1 00 let později, když v roce 1 980 v Římě papež Jan Pavel I I . oba bratry
označil za „průkopníky evangel izace východní Evropy“ a prohlásil je za
spolupatrony Evropy.

Jejich odkaz je stále živý i dnes. Cyrilometodějská tradice po staletí
vychovávala a vedla k poznávání evangel ia, kultivaci vlastní kultury,
prohlubování vzdělání a utváření spravedl ivých vztahů - to vše
v otevřenosti a plodném dialogu, respektování názoru druhého a úcty
ke kořenům své historie.



SVATÝ HOSTÝN - VELEHRAD

Značení trasy

Cyrilometodějská stezka má povahu pěší turistické trasy. Ke směrovému
vyznačení trasy jsou použity prvky směrového značení pěších turistických tras
Klubu českých turistů (KČT) dle Závazné metodiky značení KČT (201 3). Trasa je
vyznačena obousměrně.

Stávající směrovky KČT jsou doplněny logem Cyrilometodějské stezky u cílů
uvedených na směrovce, kterými trasa stezky prochází. Logo o vel ikosti 20x20
mm je doplněno na směrovce mezi vzdáleností a názvem cíle, který se nachází
na trase stezky.

Vodícím prvkem je v těchto úsecích trasy barva stávajícího pásového značení
a směrovky souběžné pěší trasy KČT.

Trasa je rovněž vyznačena na portálu mapy.cz, který funguje i na mobilních
zařízeních v režimu offl ine. Je nutné si stáhnout aktual izovanou verzi mapy.
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SVATÝ HOSTÝN - VELEHRAD

Trasa Svatý Hostýn - Velehrad propojuje dvě významná poutní místa
České republiky a mezi nimi by se mělo skutečně putovat, třeba jen
kousek.

Trasa je nejen atraktivní z hlediska poznání množství přírodních,
kulturních a technických památek, ale zároveň je velmi přehledná,
jel ikož celá její délka vede po značených trasách Klubu českých turistů.
Nádherná příroda láká každoročně velké množství turistů. Mimo poutní
místa Svatý Hostýn, Zlín-Štípa a Velehrad můžete na trase navštívit
středověkou zříceninu hradu Lukov, která se díky práci dobrovolníků
každým rokem obnovuje, a památky z období Velké Moravy, jako např.
Králův stůl, Archeoskanzen Modrá, velkomoravské opevněné sídl iště
středního Pomoraví z 9. století, a repl iky kostelíku sv. Jana Křitele,
Botanickou a sladkovodní expozici Živá voda a nově otevřenou Stezku
praturů , nebo také Centrum slováckých tradic. Vyvrcholení trasy
nabízí poutní areál Velehrad, místo hluboké cyri lometodějské úcty.

Profil trasy je možné charakterizovat jako středně náročný, úseky vedené
po hřebenech hor a údolími střídají četná stoupání a klesání. Pohodlná
turistická obuv s pevnou podešví je naším doporučením. Zdatní
cykloturisté mohou trasu absolvovat na horském kole. Při putování se
často budete kochat nádhernými výhledy do okolí na krajinu
Hostýnských vrchů a Chřibů. Trasu je účelné rozděl it do čtyř dílčích etap.
Ty byly navrženy tak, aby byly zvládnutelné za jeden den, včetně
zastávek na občerstvení a prohlídky památek a zajímavých míst podél
trasy. Jednotl ivé etapy jsou popsány v dalších kapitolách tohoto
průvodce.
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NENECHTE SI UJÍT
Poutní místo Svatý Hostýn

Zřícenina Obřany

Portáši na Klapinově

Zřícenina hradu Lukov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výchozí bod: Svatý Hostýn Povrch: Zpevněná komunikace,
Cílový bod: Lukov lesní a polní pěšina

Vzdálenost: 1 4,7 km

Doba: 4:30 hod. Kritické body:

Obtížnost: střední

Převýšení: stoupání 267 m, klesání 647 m
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U parkoviště postává rozcestník Hostýn, BUS (690 m n. m.). Od něj pak dolů i nahoru
stoupá monumentální schodiště s 221 pískovcovými stupni z nedalekého lomu dlouhé

242 m. Odtud se vydáme 0,5 km po žluté. Chvíli se jde po silnici, pak po lesní cestě. U rozcestníku
Pod Valy (656 m n. m.) se objevuje první známka přítomnosti páteřní běžkařské trasy zvané
Hostýnská magistrála – dřevěné odpočívadlo s mapou. Také poutníci tu mají jednu informační
tabuli. Popisuje nejstarší historii nejnavštěvovanějšího mariánského poutního místa na Moravě,
kterým je Hostýn. Napojujeme se na modrou značku, protože směrovka s modrým hrotem ukazuje
vlevo 0,5 km na Bukovinu. Široká lesní pěšina klesá mírně z kopce. Brzy přicházíme na lesní
křižovatku s částečným výhledem na protější vrchol Obřany (704 m). Napříč tudy vede asfaltová
cyklostezka, jež by nás vlevo přivedla na silnici do Bystřice pod Hostýnem. U ní je připevněn první
z informačních panelů Naučné stezkyHostýnské vrchy, zastaveníPřírodnípark.

Svatý Hostýn. Hostýn je se svou mariánskou svatyní (Basil ica minor)
nejnavštěvovanějším poutním místem na Moravě a po Velehradě také
nejpamátnějším. V expozicích Svatohostýnského muzea se
představuje historický vývoj Hostýna od prehistorie až po současnost.
Dominantním objektem celého Hostýna je poutní bazil ika
Nanebevzetí Panny Marie (dostavěna r. 1 748) se sochou Panny Marie.
Bazil ika je obklopena ambity s kaplemi. Na počátku schodiště, které
vede až k bazil ice, je Vodní kaple s vývěrem zázračné vody. Vel ice
cenná je Jurkovičova křížová cesta s Kohlerovými mozaikami. Poslední
zastavení cesty (kruhová kapl ička Božího hrobu) je v blízkosti lesního
hřbitova. Zde jsou na věčném odpočinku osobnosti, jejichž život byl

spojen se Svatým Hostýnem. Na vyšším vrcholu je 1 5 m vysoká rozhledna s 59 železnými
schody. Vedle rozhledny stojí větrná elektrárna..

Tip na odbočku trasy z Klapinova
Zřícenina hradu Obřany. Skromná zřícenina hradu
Obřany se nachází na strmém kopci v Hostýnských
vrších, přibl ižně 3 km od obce Chvalčov. Gotický hrad
byl založen kolem roku 1 365 Bočkem z Kunštátu.
Patrně se jej nepodařilo nikdy dokončit a v průběhu
husitských válek byl opuštěn. Zachovalo se torzo
hradby a válcové věže..
Hrad byl považován dlouho za nejvýše položený na

území Moravy v nadmořské výšce 704 m, či alespoň její části na východ od řeky Moravy, ale
tento primát ztrati l ve prospěch svého blízkého souseda. Dnes se dochovaly jen zbytky zdí
s okrouhlou věží. Spolu s vrcholem Hostýna s bazil ikou a vrchy Skalným a Čerňavou vytváří
výraznou dominantu krajiny Hostýnských vrchů.
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Modrá značka se dává vpravo, po chvilce začne stoupat a stáčí se kolem vrcholu
Bukovina (657 m). Při úbočí nalezneme rozcestník Bukovina rozc. (613 m n. m.), který

naviguje dál 1 ,5 km ke Skalnému. Zde se odklánížlutá značka do Rusavy (4 km). My však setrváme
na trase s modrou značkou vedoucí v přímém směru. Stoupáme do svahu Skalného a přicházíme
k rozcestníku Skalný rozc. (683 m n. m.). Opouštíme modrou značku, která zatáčí doprava na
Rusavu, a pokračujeme v přímém směru po zelené trase. Mírně stoupáme po úbočíbezejmenného
kopce (678 m). Krátce nato přicházíme na rozsáhlou hřebenovou pastvinu, na jejímž opačném
konci stojírozcestník Klapinov (653 m n. m.).

Mírně stoupáme po lesní pěšině a přijdeme k dřevěnému posezení se ski mapou. Na
kmeni stromu tu visíukazatel Holý vrch rozc. (724 m n. m.). Odtud sestupujeme po modré

na "Novou cestu", což je vlastně jen lesní asfaltka, spojující přes hluboce zařezaná údolí (Ráztoky)
dvě valašské dědiny - Rusavu s Držkovou. Stoupající zákruty lesní silničky nás rychle vyvedou na
hřeben k rozcestíPod Oklukem (570 m n. m.). Tady se k modré přidává zelená z Ondřejovska. Lesní
silnička klesá ke srázu s obrovskou plochou nově vyrubané paseky. Po silničce dojdeme až
k rozcestníku Pod Kuželem (555 m n. m.), kde se turistické značky spolu loučí. My klesáme po
modré po členitých úbočích Kuželku na horní okraj Vlčkové. Čeká na nás stoupání okolo letního
dětského tábora na vrchol kopce, kde odbočíme z asfaltové cesty doleva a asi po půl kilometru
mírného stoupání dorazíme k rozcestníku Na Písečném (470 m n. m.). Tady opouštíme modrou
a odbočíme doprava po červené. Ta nás dopraví ke zřícenině gotického hradu Lukov, který se
probouzík životu díkymístnímu spolku.

Klapinov. Dřevěná socha portáše (pohyboval i se po
celém Valašsku 1 638-1 830). Hlavním úkolem byla
ochrana životů a majetku, strážil i také zemské hranice
před vpády tureckých a tatarských nájezdníků, chytal i
pašeráky, pytláky,...) . H istorka: "Rusavu, dříve nazývanou
Rotalovice, založil majitel holešovského panstvíJan Rottal
kolem roku 1650 tím, že do tehdy pustých lesů při
pramenech říčky Rusavy násilím nastěhoval nepokojné

poddané ze Vsetínska. Lidé se začali živit pasením dobytka, pracív lese, výrobou dřevěného nářadí
a salašnictvím. Za posledního Rottala, jenž zemřel roku 1762, stávala na Klapinově fojtova
dřevěnice a fojt i se synem pytlačili. Portáši, kteří v té době patrolovali na Klapinově, Bečce, U Tří
kamenů a na Tesáku, dřevěnici zapálili, pytláky pochytali a uvěznili na zámku v Bystřici pod
Hostýnem. Sbor portášů byl definitivně rozpuštěn 31 .10. 1830. Novodobí portáši z Rusavského
desátnictva vysadili 19.4. 2008 tady u odpočívadla na památku tzv. portášskou jedli. Jedle bývala
portášským stromem, v horách se u nich portáši scházeli při svém hlídkování."
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Od hradu klesáme lesní cestou na horní okraj obce Lukov. Sejdeme po chodníku podél
místní komunikace do středu obce, kde se napojíme na nově vybudovanou cyklostezku,

která je zároveň turistickou trasou s červeným značením. U turistického rozcestníku Lukov - bus
naše cesta končí.

Hrad Lukov. Hrad Lukov se nachází v jihozápadní
části Hostýnských vrchů, asi 2 km nad obcí Lukov
nedaleko Zlína. Svojí rozlohou se jedná o jeden
z největších hradů na Moravě, dnes již rozsáhlou
zříceninu gotického hradu se zachovalým pilířovým
mostem a vstupní branou. Hrad má rozsáhlou historii
a je opředen o řadu pověstí, z nichž ta nejznámější je
o zakopaném pokladu templářů, jenž je ukryt

v podzemních chodbách. Lukovský hrad je zasazen do jedinečné přírody a svým kouzlem
evokuje pocity dob dávno minulých. Kolem hradu jsou k vidění skalní stěny zvané Králky,
památný Valdštejnův dub či rybník Bezedník ukrytý v lesích pod hradem. V průběhu roku se
na hradě koná někol ik akcí, čímž se hrad opět probouzí k novému životu. Pokusy o záchranu
hradního areálu započaly v poslední čtvrtině 20. století. Od roku 1 983 zde probíhal takřka
nepřetržitě archeologický výzkum a od roku 1 987 byla zahájena postupná památková
obnova.

Ubytování

Poutní domy, Svatý Hostýn
Svatý Hostýn 1 1 5, 768 72 Chvalčov
Kontakt: Ivo Buráň, ivobn@hostyn.cz
Poutní dům č. 1 je určen pro ubytování rodin
s dětmi: Dospělí 280 Kč/noc, děti 1 80 Kč/noc
Poutní dům č. 2 je určen pro skupiny:
vícelůžkový pokoj 1 80 Kč/noc
Poutní dům č. 3 je hlavní ubytovací
kapacitou: jednolůžkový pokoj 400 Kč/noc,
dvou a třílůžkový pokoj 350 Kč/noc.

Penzion Ovčárna, Svatý Hostýn
Svatý Hostýn 1 1 1 , 768 72 Chvalčov
Pokoje jsou 2-, 3- a 5-lůžkové, situované v
prvním patře penzionu. Společné koupelny
se sprchami, vanou a WC jsou přístupné z
chodby. Se snídaní 400 Kč/os/noc

Penzion na Pivovaře, Lukov
K Pivovaru 50, Lukov 763 1 7
3 pokoje dvojlůžkové, 1 pokoj čtyřlůžkový a 1
apartmán pro pět osob.
Cena: 425 Kč/osoba/noc

Další možnosti ubytování dál na
trase

Římskokatolická farnost Štípa
Mariánské nám. 57, 763 1 4 ŠTÍPA
Kontakt: Paní Březinová, fastipa@ado.cz
Ubytování pouze pro ženy, spacák s sebou,
nutné domluvit předem.

Penzion Silvie
Mariánské náměstí 70, 763 1 4 Zlín-Štípa
Kontakt: penzionsilvie@seznam.cz, 603 225
841
Dvoulůžkový pokoj (2 osoby) 800 Kč/noc.
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NENECHTE SI UJÍT
Zoo Zlín-Lešná

Zámek Lešná

Kostel Narození Panny Marie Zlín-Štípa

Štákovy paseky a vyhlídkové místo Burešov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výchozí bod: Lukov Povrch: Zpevněná asfaltová komunikace,
Cílový bod: Zlín

Vzdálenost: 1 2,4 km

Doba: 3:29 hod. Kritické body:

Obtížnost: střední

Převýšení: stoupání 1 40 m, klesání 234 m
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Naše putování začínáme u turistického rozcestníku Lukov - bus odkud po červené
turistické značce míříme po asfaltové cestě směr Štípa. Po asi dvou kilometrech

přicházíme k Zoo Zlín-Lešná vybudované původně v zámeckém parku. Pokračujeme po červené
značce, která vede podél silnice, až do Štípy (místní část Zlína), známého mariánského poutního
místa, kam směřujíkařdoročně kroky řady poutníků.

Zoo Zlín-Lešná. Zlínská zoo je jedním
z nejnavštěvovanějších míst v ČR, kde uvidíte zvířata
všech kontinentů v přírodním bioparku s volným
výběhem. Zvířata tu žijí ve zdařilé napodobenině
jejich původního prostředí. Ptáci žijí v ptačích
vol iérách, které připomínají jejich domovinu, savci
jsou vystavováni v přírodních expozicích.
Za jeden den procestujete Afriku, Asii , Austrál i i
a Jižní Ameriku a seznámíte se s 222 druhy zvířat.
Mezi ty nejatraktivnější patří sloni, žirafy, nosorožci,
gorily, lachtani, lvi, tygři, tučňáci, papoušci,
mravenečníci nebo lamy a řada dalších. V nové tropické hale Yucatan uvidíte mezi faunou
a flórou vzpomínku na civil izaci Mayů, někdejších obyvatelů Yucatánského poloostrova. Říká
se, že Zoo Zlín patří k nejkrásnějším místům celé Moravy.
Zámek Lešná - prohlédnete si 1 1 stylově zařízených pokojů, v nejkrásnějším Sále předků se
navíc můžete provdat či oženit. Zámek obklopuje krásný park s vzácnými stromy, který volně
přechází do lesního prostředí zoo. Roste zde více než 1 200 druhů dřevin a okrasných byl in
z Evropy, Asie, Severní a Střední Ameriky. Stáří některých stromů dosahuje až 270 let.

Kostel Narození Panny Marie Zlín-Štípa.
Významné mariánské poutní místo na
Moravě, spolu se sousedním klášterem,
sochařskou výzdobou v okolí kostela
a souborem památkově chráněných l ip tvoří
hodnotný architektonický celek.
Chrám Narození Panny Marie ve Štípě patří
k nejvýznamějším poutním chrámům
a přkladům barokní architektury. Chrám je
jednolodní stavbou s půlkruhovým

presbytářem a klenbou, který je však impoznatní svou vnitřní bohatou výzdobou a výmalbou.
V interiéru zaujme kromě oltáře se středověkou Madonou také oltářní náhrobek hraběte
Seilerna v klasicistním stylu. Podle ústní tradice a dochovaných písemných dokladů můžeme
předpokládat poutě věřících k Panně Marii do Štípy již od 1 4. století. V blízkosti chrámu je
postupně obnovován gotický kostelík ze 1 4. století.
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Mezi zahradní osadou a Domovem důchodců scházíme dolů k rozcestníku Pod
Burešovem (235 m n. m.). To už se nacházíme ve Zlíně. Sejdeme k Fryštáckému potoku,

před mostem zatočíme doleva a podél potoka dorazíme k řece Dřevnici, do níž se potok vlévá.
Podél řeky Dřevnice vede cyklostezka i turistická trasa. Musíme si dát pozor na vyšší koncentraci
cyklistů, bruslařů i chodců. Přejdeme přes přechod hlavní silnici a stále pokračujeme podél řeky až
ke kruhovému objezdu u obchodního centra. Zahneme doleva, přejdeme most, koleje a směřujeme
k autobusovému nádraží. Pod mostem přejdeme přechod pro chodce a podél nádraží dojdeme
k zastávce MHD, kde se nacházíturistický rozcestník Zlín - bus (218 m n. m.).

Štákovy paseky a vyhlídkové místo Burešov.
Štákovy paseky i Burešov jsou zajímavou lokal itou
s řadou vyhlídkových míst s nádherným výhledem
na město Zlín a také vzdálené Otrokovice. Místa jsou
hodně využívaná na procházky pro obyvatele, kteří
zde chodí z rušných ul ic do kl idné části. Nedaleko
Štákových pasek jsou Lázně kostelec využívané na
léčbu zejména bolestí zad a kloubů.
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Od turistického rozcestníku Štípa - kostel (267 m n. m.), který nás informuje, abychom
následovali červenou směrovou značku. Přejdeme přechod pro chodce a zahneme

doleva. Za penzionem zatáčíme mírně doprava na vedlejší komunikaci. Tato cesta nás zavede
k lesíku, jehož pravý okraj ze začátku kopírujeme. Po sto metrech vcházíme vpravo na lesnípěšinu.
Po necelých dvou kilometrech se napojujeme na štěrkovou cestu používanou lesníky a přicházíme
k rozcestníku a turistickému přístřešku Pod Štákovým vrškem (355 m n. m.), kde červenou značku
křížímodrá značka vedoucína Štákovy paseky. My pokračujeme stále po červené. Po půl kilometru
se cesta rozdvojuje. Zatáčíme doleva po asfaltové cestě, vyjdeme krátký kopec a objeví se před
námi výhled na Zlín. Nyní zbystříme, protože červená značka schází z asfaltové cesty směrem
doleva na lesní cestičku, která může být rozbitá od traktorů po těžbě dřeva. I zde musíme být
pozorní, protože červená zahne doleva mezi stromy.

Ubytování

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Koleje a menza
Štefánikova 1 50, 760 01 Zlín
Kontakt: +420 576 036 1 1 8, +420 602 777 275, koleje-u7@utb.cz.
Koleje Štefánikova: dvoulůžkový 290 Kč/noc, dvoulůžkový - single 380 Kč/noc.



3. ZLÍN - NAPAJEDLA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výchozí bod: Zlín Povrch: Zpevněná komunikace,
Cílový bod: Napajedla lesní a polní pěšína

Vzdálenost: 1 9,4 km

Doba: 5:46 hod. Kritické body:

Obtížnost: střední

Převýšení: stoupání 377 m, klesání 41 0 m

NENECHTE SI UJÍT
Zámek Zlín

1 4|1 5 Baťův institut

Administrativní budova Zlínského kraje

Svatá voda Malenovice
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Rozcestník Zlín - bus (218 m n. m.), kde naše putování začíná, nás informuje, že máme jít
po modré turistické značce, která nás směřuje na okraj bývalého baťova průmyslového

areálu, kde je možné navštívit výstavní expozice, které nabízí 14|15 Baťův institut nebo se podívat
na terasu administrativní budovy Zlínského kraje, odkud je nádherný výhled do okolí, nebo kde je
možné posedět u dobrého kafe.

Zámek Zlín. Zámek ve Zlíně je čtyřkřídlý zámek
s vnitřním nádvořím uprostřed sadu Svobody
v centru Zlína. Zámek byl původně gotická tvrz,
která byla přestavěna ve druhé polovině 1 6.
století do renesanční podoby. Zámek je tedy
v dnešním stavu příkladem vývojové l inie
šlechtického sídla od renesance přes klasicismus
až po neoklasicistní modernismus, která je zde
charakteristická kontinuálním vývojem dispozice.

1 4|1 5 Baťův institut. Komplex 1 4|1 5 BAŤŮV
INSTITUT je kulturně-vzdělávacím centrem
Zlínského kraje. Situován je přímo v srdci centra
města Zlína, v bývalém továrním areálu firmy
Baťa. Vznikl konverzí dvou továrních budov
bývalého Baťova továrního areálu. Dříve
industriální budovy se změnily v moderní
kulturní centrum, které se řadí svým konceptem
a expozicemi k evropským unikátům. Ve 1 4|1 5

BAŤOVĚ INSTITUTU sídlí Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Lidé zde mohou zhlédnout tři
stálé expozice: Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost, Prostor Zlín | Řády vidění
a František Bartoš: Pedagog, jazykovědec, etnograf. V průběhu roku se v tomto kulturně
vzdělávacím centru koná také řada výstav a další doprovodné kulturní akce, jako jsou
například různá autorská setkání, konference či koncerty.

3. ZLÍN - NAPAJEDLA

Od průmyslového areálu přicházíme k hlavní silnici a zabočíme doprava k podchodu,
kterým pokračujeme na druhou stranu silnice. Dále pokračujeme vpravo ke světelné

křižovatce a k přes park, kde stojí sochy Tomáše a Jana Antonína Bati, pokračujeme k Univerzitě
Tomáše Bati a do kopce ke Sportovnímu a Zimnímu stadiou. Za stadionem odbočujeme doprava a
stoupáme po kostkové silnici k lesu.



Administrativní budova Zlínského kraje.
Správní budova číslo 21 Baťových závodů,
dokončená roku 1 938 dle projektu V. Karfíka,
byla jednou z prvních výškových staveb
v Evropě. Raritou, kterou jinde v Česku
nespatříte, je výtah a zároveň kancelář šéfa
firmy J. A. Bati o rozměrech 6 x 6 m
s umývadlem a kl imatizací. Sedmnáctipodlažní
budova je vysoká 77,5 metrů. Po rekonstrukci

zde sídlí Krajský úřad a Finanční úřad. Na střeše je kavárna a volně přístupná terasa
s venkovním posezením, odkud je exkluzivní výhled na celé město i továrnu. V 8. poschodí se
nachází expozice o historii firmy Baťa a satel itních městech. Výtah - kancelář šéfa - je dodnes
plně funkční a je možné se v něm po domluvě s Muzeem jihovýchodní Moravy svézt.

Na okraji lesa přejdeme na lesnípěšinu a mírně stoupáme asi dva kilometry kolem stezky
zdraví, až přijdeme k asfaltové lesnícestě nedaleko rozcestníku Pod Tlustou horou (390 m

n.m). Zde se napojujeme na zelenou značku, kterou nyní budeme sledovat. Lesní asfaltka nás
dovede po 1 ,3 km k rozcestníku U Boudy (378 m n.m), kde můžeme využít přístřešek ke krátkému
odpočinku. Odbočíme vlevo a musíme sledovat značku, která schází doprava na pěšinu. Ta nás
vede k zahradním osadám a silničníkumunikaci.
Upozornění: Dbejte zvýšené opatrnosti, jelikož přibližně 300 m stoupáme podél této silnice, kde
musíme počítat s velkým provozem osobních a nákladních automobilů.
U rozcestníku Kopaniny (265 m n. m.) odbočujeme od silnice doprava na klidnou lesní pěšinu, po
které mírně stoupáme asi dva kilometry k rozcestníku Svatá voda - jih (356 m n. m.). Ke Svaté vodě
to máme po pravé straně necelých 100 m, pak se všakmusíme vrátit zpět k rozcestníku Svatá voda
- jih, kde opouštíme zelenou značku a následujeme značku žlutou.

Svatá Voda. Nevelké poutní místo u pramene
zvaného Kaménka či Svatá voda u Malenovic.
Studánka je nadkrytá kamennou klenbou. Pramen
má po širém okolí pověst léčivé vody a vyhledávají j i
jak zbožní poutníci, tak turisté. Nad studánkou je
vybudována skalní jeskyňka se sochou Panny Marie
Lurdské. Místo doplňuje kapl ička z roku 1 854. Voda
ze studánky vytéká do hlubokého žlebu a vlévá se
do říčky Dřevnice.
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Žlutá značka nás dovede k silnici, kterou přejdeme a pokračujeme podél silniční
komunikace až do obce Karlovice a ke stejnojmenému rozcestníku Karlovice (323 m n.

m.). Přibližně po 700 metrech odbočujeme do lesa opět na lesní pěšinu, která býva často rozbitá
těžkými stroji používanými při těžbě dřeva. Po 1 ,5 kilometru dorazíme k reakreačnímu středisku
Hájenka a rozcestníku Agropodnik - rekr. stř. (236 m n. m.). U rozcestníku zabočíme doprava
a prudce stoupáme úzkou lesnípěšinkou až přijdeme k louce. Zahneme doleva a dorazíme k silnici
spojující Pohořelice s Komárovem. Přejdeme ji a kolem sadů mírně stoupáme velmi poklidnou
cestičkou. Po levé straně máme výhled na obec Komárov. Naše kroky nás zavedou do nedalekého
lesíka, míjíme hájovnu (nedaleko hájovny je památník americkým letcům padlých za 2. světové
války) a klesáme dolů do Prusinek, odlehlé části Napajedel. Projdeme Prusinky k hlavní silnici, před
kterou se nacházísměrovník Prusinky (197m n. m.).
Upozornění: Dbejte zvýšené opatrnosti, jelikož půjdeme přibližně 300 m podél frekventované
silnice v docela nepřehledném úseku.
Ze silnice odbočujeme vlevo a podél koňského ranče a jízdárny přicházíme ke slepému rameni řeky
Moravy. Podél něho dále na cyklostezku. Zde odbočíme doprava a po půl kilometru přicházíme
k rozcestníku Parhbek - autokemp (183 m n. m.), kde naše cesta končí.

Ubytování

DT Hájenka
Pohořel ice 1 1 5, 763 61 Napajedla
Kontakt: Tisoň Jiří, j i .ti@seznam.cz,
+420 608 256 875
Ubytování ve starých dřevěných chatkách
určených pro tábory. Nutné předem
domluvit s provozovatelem.
28.7 - 1 0.8. a 24.8.-31 .8.201 9 probíhají
tábory. Cena ubytování dohodou s
provozovatelem.

Hotel Malina, Napajedla
Na Malině 1 380, 763 61 Napajedla
Kontakt: provozni@hotelmal ina.com,
+420 724 903 550.
Pokoje jsou po 1 ,2,3 a 4 lůžkách.
Ubytovánání 350 Kč/os/noc, 750 Kč
dvoulůžko.

Penzion Asterix, Napajedla
Svatoplukova 63, 763 61 Napajedla
Kontakt: peska.roman1 23@seznam.cz,
+420 777 829 073
Cena od 1 .1 0. do 31 .3. za jeden den činí
330 Kč/osobu, týdenní pobyt 1 900
Kč/osobu.
V době od 1 .4. do 30.9. je cena za jeden den
350 Kč/osobu.

Pahrbek s.r.o.
Pahrbek 735, 763 61 , Napajedla
Kontakt: recepce@pahrbek.cz,
+420 731 1 02 690
4 lůžkové bungalovy: 1 580 Kč/1 -2
osoby/noc, 1 950 Kč/3 osoby/noc, 2480 Kč/4
osoby/noc.

2. LUKOV - ZLÍN
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4. NAPAJEDLA - VELEHRAD



NENECHTE SI UJÍT
Radnice Napajedla Kostel zjevení páně Velehrad

Kostel svatého Bartoloměje Lapidárium Velehrad

Králův stůl Bazil ika Nanebevzetí Panny

Rozhledna Modrá Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Archeoskanzen Modrá na Velehradě

Kostel sv. Jana v Modré

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výchozí bod: Napajedla Povrch: Zpevněná komunikace,
Cílový bod: Velehrad lesní a polní pěšína

Vzdálenost: 23,3 km

Doba: 7:25 hod. Kritické body:

Obtížnost: střední

Převýšení: stoupání 725 m, klesání 704 m
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Naše putovánízačínáme v rekreačním areálu Pahrbek, respektive u rozcestníku Pahrbek -
autokemp (183 m n. m.), zatáčíme doprava po žluté značce a jdeme podél řeky Moravy

po zpevněné cestě až k silničnímu mostu, který podejdeme, odbočíme doprava a vyjdeme na most.
Na druhém konci mostu stojí rozcestník Napajedla - bus (185 m n. m.). Tady žlutá značka končí
a napojujeme se na červenou značku, která odbočuje doleva a směřuje k hlavní silnici. Tu musíme
přejít.
Upozornění: Dbejte zvýšené opatrnosti při přecházenísilnice, jedná se o hlavnítah Přerov - Břeclav
s vysokou koncentracíautomobilové a nákladnídopravy.

Kolem areálu Fatra Napajedla přicházíme k vyvýšenému tělesu želeniční stanice. Před
podjezdem je na sloupku instalován rozcestník Slanica (184 m n. m.). Minerálnípramen je

hned za podjezdem. Tu odbočíme vpravo a prudce stoupáme lesíkem a později po luční cestě na
vrch Maková (338 m n. m.). O kousek dál přijdeme k rozcestníku Maková (331 m n. m.).

4. NAPAJEDLA - VELEHRAD

Radnice města Napajedla. Radnice byla postavena
v roce 1 904 pode návrhu Dominika Feye
z Uherského Hradiště. Budova radnice byla
postavena v pseudorenesančním slohu. K výzdobě
budovy byl i přizváni významní moravští umělci.
Franta Uprka je autorem sochy sv. Jiří umístěné
mezi okny v prvním poschodí.
Výzdobu ciferníku věžních hodin navrhl Jano
Köhler. Bohatě je také vyzdoben interiér radnice.
K vidění jsou bohaté vitráže oken, malba v zasedací

síni nebo dřevěné obklady. Při konání velkých kulturních akcí, je zpřístupněna radniční věž k
vyhlídkám na město (Svatováclavské slavnosti, Den otevřených památek, Dny evropského
dědictví).

Zámek Napajedla. Je málo míst, která ve vás
zanechají stopu. Jedním z nezapomenutelných
míst je právě zámek Napajedla. Můžete sem zajít
na prohlídku, posedět u šálku kávy, navštívit
různé kulturní programy, nechat se oddat nebo
využít pronájmu místností pro své vlastní
organizované akce. Kochat se můžete krásou
historických sálů, kterými procházela
napajedelská šlechta zejména rody Rottalů,
Kobenzlů, Stockau či významný rod Baltazziů. Ti
zde roku 1 886 založil i slavný hřebčín s chovem angl ického plnokrevníka.



Naše kroky nyní následují značku modrou. Odbočíme vlevo a podél silnice přijdeme
k rozcestníku V Březičkách (267 m n. m.). Odkloníme se na chvíli od silnice a jdeme,

můžeme-li říct, příjemnější lesní pěšinkou. Po chvíli se na silnici opět napojujeme a mírně
stoupáme až k rozcestníku Králův stůl (355 m n. m.). Nachází se zde stejnojmenný kamenný blok
opředen mnoha pověstmi, zvláště navazujícími na velkomoravskou minulost středního Pomoraví.
U rozcestníku zabočíme doprava a mírně klesáme po modré značce mezi lesními porosty, kolem
rybníků Pravěk a Hráz a kolem vinohradu k rozcestníku Modrá - rozhl. (226 m n. m.). Samotná
rozhledna se nachází o pár metrů výš nad vinohradem přímo u silnice po levé straně. Pak už
scházíme dolů do obce Modrá.

Zabočíme doleva na asfaltovou cestu. Po chvíli zabočíme doprava a po luční cestičce
scházíme na okraj obce Halenkovice. Zde se napojíme na hlavní silnici, která nás vede

podél obce k rozcestníku Halenkovice (295 m n. m.). Odbočujeme z hlavní silnice doleva a po
vedlejší komunikaci míříme k autobusové zastávce Halenkovice, dolina. Odbočíme doprava a na
další křižovatce zahneme doleva. Stoupáme po asfaltce na kopec, až přijdeme k lesu. Klesáme po
lesní cestičce a narážíme na silnici. Odbočíme vpravo. Po pár metrech dojdeme k rozcestníku
Dolina - bus (235 m n. m.). Zahneme vlevo a prudce stoupáme po lesní pěšince. Vyjdeme z lesa
a u rodinných domků odbočíme vpravo a napojujeme se na místní komunikaci. Přicházíme
k rozcestníku Zadní Paseky (346 m n. m.), který nás informuje, abychom zabočili doleva
a následovali zelenou značku. Cesta nás zavede do centra obce Košíky a stejnojmenému
rozcestníku Košíky (260 m n. m.). Máme před sebou další stoupáníkolem Ranče Rovná k lesíku, do
kterého nás zelená značka vede. Lesní cestou klesáme dolů a přicházíme na okraj obce Jankovice.
Projdeme téměřcelou obec a u rozcestníku Jankovice (272 m n. m.) opouštíme zelenou značku.

Králův stůl. Králův stůl je opředen mnoha
pověstmi, zvláště navazujícími na velkomoravskou
minulost středního Pomoraví. Některými badatel i
je považován za megal itický dolmen, který měl
sloužit ke stanovení dnů rovnodennosti
a slunovratů. K tomuto účelu měly sloužit nejen
značky na samotném kamenném bloku, ale
především okolní kameny, dříve nazývané
„lavičkami“ a zničené v roce 1 870 při stavbě
komunikace. Zřejmě se mohlo jednat o kultovní

místo, jak nasvědčují některé archeologické nálezy. Nesporně však plnil po staletí funkci
přirozeného mezníku části hranice katastru velehradského kláštera. Poprvé je zmiňován
v majetkové l istině kláštera roku 1 228. Jako přirozený mezník hranice pak zůstal nejméně do
1 8. století, kdy na Králově stole byla uzavřena 6. října 1 706 smlouva o vzájemné hranici mezi
velehradským klášterem a Janem z Rotalu, majitelem napajedelského panství.
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4. NAPAJEDLA - VELEHRAD

Kostelík sv. Jana Křtitele. Na návrší v těsné
blízkosti Archeoskanzenu se nachází Národní
kulturní památka Modrá – Na Díle, se základy
předvelkomoravského kostelíku sv. Jana
z přelomu 8. a 9. stol. Stojí zde nádherná
kamenná repl ika tohoto zaniklého kostelíku.
Kostelík je oblíbeným místem svatebních
obřadů. Jel ikož se nejedná o stavbu
vysvěcenou, ale pouze požehnanou, probíhají
zde pouze civilní obřady.

Archeoskanzen Modrá. Jedná se o rekonstrukci
velkomoravského sídl iště středního Pomoraví z
9. stol., rozděleného na mocenskou, církevní a
hospodářskou část, které se nachází v místech
autentických archeologických nálezů. Je
významným subjektem názorně osvětlujícím
jednu z nejvýznamnějších etap našich
národních dějin - Velké Moravy. Skanzen žije
svým každodenním životem s domácími zvířaty

a bývá doplněn naučnými představeními a programy, výrobou keramiky, pečením chlebů
a placek i třeba tavbami kovů. Archeoskanzen je obehnán pal isádovým opevněním s branou
a strážními věžemi. Uvnitř se nachází repl iky slovanských staveb jako např. zemnice,
polozemnice, hl iněná hrázděná stavba, ale i honosné sídlo velkomoravského knížete a velká
srubová stavba církevního areálu - škola písemnictví se sídlem arcibiskupa.

Na konci obce Modrá odbočíme doleva a jdeme kolem Archeoskanzenu, věrně
zachycujícího velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví z 9. století. Přejdeme

silnici propojující Velehrad a Staré Město a kolem Konventního rybníka přicházíme k cyklostezce.
Modrá značka nás zavede přímo do areálu poutního místa Velehrad, kde naše cesta končí.

Živá voda a stezka praturů. V expozici se seznámíte
s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy
i rostl inami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní. Ve
venkovním areálu procházíte bohatou výsadbou
zeleně. Najdete zde typické moravské biotopy
s jejich charakteristickými byl inami a dřevinami.
Součástí Živé vody je i Stezka praturů, kteří kraloval i
zdejším nížinám i lesům v období Velké Moravy.



Poutní areál Velehrad. Velehrad patří k častým
cílům poutníků v České republice. Je to místo
se silnou atmosférou a duchovním
bohatstvím. V dnešní hektické době
vyhledávané i pro svůj ukl idňující charakter.
Velehrad ovšem není jen historickým
monumentem, ale celoročně živým,
duchovním a kulturním centrem. Je cílem
náboženských poutí, konají se zde hudební
představení, vzdělávací semináře nebo

folklorní akce. Velehrad nepřitahuje jen zástupy poutníků, ale také řadu inspirativních umělců,
badatelů a mysl itelů. Kořeny současného Velehradu sahají na začátek 1 3. století, kdy zde byl
postaven první cisterciácký klášter na Moravě. Bazil ika přestavěná v barokním slohu patří
k největším v naší zemi. Pozornost si zaslouží řešení klenby s malbami, které opticky zvedají
strop o dvě patra. Unikátní jsou i barokní lavice zdobené ornamentální řezbou nebo sarkofág
kardinála Tomáše Špidlíka. V rozsáhlém podzemí se nachází lapidárium s vykopávkami
a labyrintem chodeb. Je zde vystavena i Zlatá růže, kterou Velehradu věnoval papež Jan Pavel
I I . Tímto vyjádřil svou přízeň místu, které je evropskou kulturní křižovatkou..

Ubytování

Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
U Lípy 302, Velehrad 687 06
tel.: 571 1 1 0 538; www.velehradinfo.cz,
info@velehradinfo.cz
dvoulůžkový pokoj 350,- Kč/os/noc
dvoulůžkový pokoj 450,- Kč/os/noc (při
obsazení jednou osobou)
Místní poplatek z ubytování obci: 5,-
Kč/os/noc.

Stojanovo Gymnázium
Velehrad 1 , 687 06
tel.: 572 571 098; www.sgv.cz,
tomas.chytka@sgv.cz
Cena: 1 60 - 1 90,- Kč/noc/os
Ubytování ve spacáku 60 – 1 1 0,-Kč/noc/os

Poutní a exerciční dům Stojanov
Salašská 62, Velehrad, 687 06
tel.: +420 572 571 420, mob.: +420 733 741
896
www.stojanov.cz, velehrad@stojanov.cz
Cena: 250 - 450,- Kč/osoba/den
Kapacita: 1 20 lůžek.

Svatý Hostýn Lukov Zlin Napajedla Velehrad

69,8 km 55,1 km 42,7 km 23,3 km 0 km



POZNÁMKY Z PUTOVÁNÍ

1 . SVATÝ HOSTÝN - LUKOV

Datum:

Čas odchodu: Čas příchodu:

Zastávky a kritické body:

POZNÁMKY:

2. LUKOV - ZLÍN

Datum:

Čas odchodu: Čas příchodu:

Zastávky a kritické body:

POZNÁMKY:



POZNÁMKY Z PUTOVÁNÍ POZNÁMKY Z PUTOVÁNÍ

3. ZLÍN - NAPAJEDLA

Datum:

Čas odchodu: Čas příchodu:

Zastávky a kritické body:

POZNÁMKY:

4. NAPAJEDLA - VELEHRADA

Datum:

Čas odchodu: Čas příchodu:

Zastávky a kritické body:

POZNÁMKY:



Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín

Česká republika
tel.: +420 577 043 907

e-mail : info@cyril -methodius.eu
web: www.cyril -methodius.eu
fcb: @sv.cyrilmethodius




