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Legenda k mapě
Legenda k MAPĚ
dálnice; komunikace I. třídy
komunikace II. třídy; komunikace III. třídy
komunikace v obci; komunikace mimo obec
zpevněná cesta; polní cesta
pěšina; tunel
železnice; komunikace ve výstavbě
státní hranice; lyžařský vlek
zástavba; průmysl
les; hřbitov
kleče; louka
vinice; vodní plocha
bažina, mokřad; vodní tok
značené turistické trasy pěší
značené cyklotrasy hlavní; značené cyklotrasy vedlejší
značené cyklostezky; hranice CHKO
hranice přírodní rezervace; naučná stezka
hranice přírodního parku; výškový bod
křížek; pomník; kaple; kostel
veřejnosti přístupný/nepřístupný hrad; zřícenina
veřejnosti přístupný/nepřístupný zámek; tvrz; klášter
muzeum; informace; zdravotnictví; nemocnice
krytý bazén; koupaliště; pramen; kyselka
lázně; hřbitov; žid. synagoga/hřbitov; myslivna; bunkr
větrný mlýn; vodní mlýn; větrný rotor; rozhledna
skála; vysílač; šachta mimo provoz/v provozu
lokální rezervace; výhled; kemp; hvězdárna
lom; významný jehl./list. strom; technická památka
hraniční přechod silniční/železniční; letiště
parkoviště; čerpací stanice; LPG; restaurace
zoo; jízdárna; lodní doprava; skalní lezení
cyklotrasy Moravská vinná; Mutěnická; Podluží; Strážnická
Uherskohradišťská; Bzenecká; Kyjovská; Moravská stezka

Turistické informační centrum Kroměříž
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
tel: +420 573 321 408, +420 777 671 116
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz
www.kromeriz.eu
Informační centrum Napajedla
Komenského 304, 763 61 Napajedla
tel.: +420 577 944 247, +420 737 230 563
ic.napajedla.cz
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Event centrum Staré Město
Náměstí Velké Moravy 2190, 686 03 Staré Město
tel: +420 739 944 599, e-mail: info@mestostaremesto.cz
www.staremesto.uh.cz, www.eventcentrum.cz
Městské informační centrum Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 525 525, e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz
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Městské informační centrum Kunovice
Na Rynku 886, 686 04 Kunovice
tel.: +420 572 549 999, e-mail: mic@mesto-kunovice.cz
www.mesto-kunovice.cz
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Informační centrum Uherský Ostroh
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
tel.: +420 572 503 960, e-mail: infocentrum@uhostroh.cz
www.uhostroh.cz
Informační centrum Baťova kanálu
Zámecká 24, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: +420 518 325 330, e-mail: ic@batacanal.cz
www.batacanal.cz
Turistické informační centrum Veselska
Náměstí Míru 664, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: +420 518 321 881, +420 724 139 605
e-mail: info@tic-veseli.cz, www.tic-veseli.cz

Legenda k vodní cestě
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kanálový úsek cesty; říční úsek vodní cesty
neregulovaný úsek vodní cesty; cyklostezky
přístav, přístaviště; plavební komora v provozu
plánovaná plavební komora; jez, říční kilometr
most; mělčina
turistická zajímavost v okolí Baťova kanálu
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Informační centrum města Hodonína
Národní třída 36, 695 01 Hodonín,
tel.: +420 518 351 437, e-mail: info@muhodonin.cz
www.hodonin.eu
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Turistická informačná kancelária Skalica
Námestie slobody 10, 909 01 Skalica - Slovensko
tel.: +421 34 664 53 41, e-mail: tik@mesto.skalica.sk
www.tikskalica.sk
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Baťův kanál - historie

Tato unikátní technická památka byla vystavěna
v letech 1934–1938. Měla zajistit závlahový systém
pro oblast Moravského Slovácka od obce Rohatec
až po Veselí nad Moravou a sloužit k dopravě hnědého uhlí do Otrokovic pro Baťovy závody. Z Ratíškovických dolů, které vlastnila firma Baťa, se lignit
po železniční vlečce převážel k výklopníku uhlí
do Sudoměřic, tam se překládal na loď a putoval

do přístavu v Otrokovicích. Zde byl lignit spalován v tepelné elektrárně a zásoboval teplem
a elektřinou kožedělné závody.
Na trase Baťova kanálu byla řada unikátních
technických zařízení: např. výklopník uhlí v Sudoměřicích, lanovka pro přetahování člunů přes
řeku Moravu ve Vnorovech, dva pomocné jezy
na Veličce a Radějovce a také 23 silničních a hospodářských mostů, 7 lávek, 2 sklápěcí mosty či
1 zvedací most úzkokolejné dráhy. Pod každým
z těchto mostů byl ochoz pro koňské spřežení,
které táhlo loď. U každé plavební komory byl
postaven typický „baťovský“ domek pro obsluhu.
Některé z těchto staveb byly zničeny za války, jiné
dosloužily a již nebyly obnoveny. Část z nich je
nyní rekonstruována.
V současné době slouží vodní cesta Baťův kanál
pro rekreační plavbu od Otrokovic až do S kalice
a na samostatných říčních úsecích Kroměříž–
Otrokovice a Rohatec–Hodonín.

Baťův kanál je dopravně využívaná významná vodní cesta 0. třídy. Osoba, která dosáhla
věku 18 let, může bez průkazu způsobilosti vést malé plavidlo s vlastním strojním
pohonem, schopném plout pouze ve výtlačném režimu a dosahovat maximální rychlosti
15 km/hod. A to jak vlastní plavidla, tak v půjčovnách, kde budete řádně proškoleni.
Soukromé lodi mohou na kanál bez poplatků. Na kanálových úsecích je povolena
maximální rychlost 8 km/hod. Vlastníkem vodní cesty je stát,
správcem vodní cety je Povodí Moravy, s.p.
Provoz na Baťově kanále
je oficiálně od května do října a je omezen provozním řádem plavebních
komor. Průjezd plavebních komor je zdarma. Za užívání vodní cesty se
obecně nic neplatí, mohou být však zpoplatněny některé služby v přístavištích, jako např. použití sjezdu do vody v soukromém areálu, použití
WC a sprchy, připojení k elektrické síti
apod. I kotvení lodí je v některých přístavech zpoplatněno.
Respektujte prosím daná pravidla.

Informační centrum Baťova kanálu
Zodpovíme všechny Vaše dotazy, ať se na Baťův
kanál teprve chystáte, nebo si již užíváte svou
dovolenou. Na požádání zašleme mapy i jiné
propagační materiály, abyste se na svou cestu mohli
lépe připravit. Doporučujeme ještě před vyplutím
uložit si naše telefonní číslo.
Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 8:00
do 16:00 hodin. Sem směrujte veškeré své dotazy
týkající se možnosti turistiky na vodní cestě, provozu
vodní cesty (komorování, splavnost, překážky
a opravy), legislativy (oprávnění a vyhlášky) atd.
Informační centrum a galerii Baťova kanálu najdete
v budově Panského dvora ve Veselí nad Moravou
nebo na palubě lodi Ad Fontes.

Tel.: +420 518 325 330
E-mail: ic@batacanal.cz

www.batacanal.cz l www.batak-live.cz
Facebook: https://www.facebook.com/batacanal

Prístav Skalica

PronajemHausbotu.cz

Přístav ve Veselí nad Moravou
l Půjčovna hausbótů

l Plavby pre školy a skupiny

Půjčujeme hausbóty na týdenní i víkendové
plavby. Na našich hausbótech můžete mít až
8 jízdních kol, což umožňuje poznávat široké
okolí vodní cesty.

Cykloloď

l Plavby výletní lodí Danaj.

l Požičovňa člnov a kajutových lodí

47

Cyklostezka

Baťův kanál je lemován páteřní cyklostezkou č. 47 dlouhou více jak 80 km, na kterou dále
navazují stezky a trasy v okolí, včetně Moravských vinařských stezek. Cyklostezku si jistě oblíbí
jak dálkoví cyklisté, tak i in-line bruslaři, protože povrch cyklostezky je převážně asfaltový.
Na své si tady přijdou určitě i rodiny s dětmi, senioři i tělesně postižení, kteří ocení takřka absolutní
rovinu a přehledný terén. Bezpečnost cyklostezky výrazně zvyšuje skutečnost, že křížení všech silnic
a železničních tratí je řešeno mimoúrovňově. Maximální bezpečí zaručí také fakt, že cyklostezka je položená zcela mimo motorovou dopravu.
Na území Jihomoravského kraje je zatím stezka více vedena po místních komunikacích, které však díky
menšímu provozu cyklisty vesměs neomezují a bez problémů se dostanou třeba do Strážnice, Sudoměřic nebo i do nedaleké slovenské Skalice či Hodonína. Díky napojení stezky na další cykloturistické trasy
se dá vyjíždět i do Chřibů, Hostýnských vrchů či Bílých Karpat, které nabízejí i náročnější terény a zajímavé cíle - jako jsou například zámek Buchlovice, hrad Buchlov, Arcibiskupský
zámek a zahrady v Kroměříži, Velehrad, Archeoskanzen Modrá, sklepy v Mařaticích, Polešovicích, Petrově, skanzen a zámek ve Strážnici nebo technická památka
Výklopník.
Trasa nabízí ideální spojení plavby s cykloturistikou. Návštěvníci tak mohou např.
na kole vyjet na delší výlet jedním směrem a zpět se svézt výletní lodí, která je
přizpůsobena pro přepravu kol. Nabízí se také možnost nalodit se i s kolem na
hausbót a kombinovat plavbu s vyjížďkami.

Mezinárodní lodní linka pluje na trase
Strážnice- Petrov - Sudoměřice - Skalica na Slovensku a zpět.

Půjčovna motorových člunů
přístav petrov

a motorových člunů.

l Firemné teambuildingy

l Ubytování v penzionu

a minikempu v přístavu.

Prvá plavebná spoločnosť, s. r. o., Prístav na Baťovom kanáli, Skalica
pristav@prvaplavebna.sk, www.prvaplavebna.sk

Lukáš Habarta, Zámecká 2, Veselí nad Moravou, tel.: 603 579 456
www.batakanal.cz l GPS: 48°57‘15.703“N, 17°22‘20.786“E

Facebook stránka: Prístav Skalica na Baťovom kanáli - @pristavskalica

K dispozici máte soukromé přístaviště se
zázemím, dětským hříštěm a parkovištěm.

Půjčovna hausbotů Uherský Ostroh

Přístav Staré Město

Přijďte zažít krásnou dovolenou, určitě
nebudete litovat.

Letní restaurace
l posezení u vody
l jídla z čerstvých ryb
l skvělá vína
l podvečerní živá hudba

Půjčovna lodí a jízdních kol
l půjčení hausbótů či pobytových lodí
l půjčení lodí pro krátké plavby
do okolí
l půjčovna kol

PronajemHausbotu.cz, Břehy 1783, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: +420 775 229 554, e-mail: info@pronajemhausbotu.cz l www.pronajemhausbotu.cz

Tel.: 777 753 464
www.pristavstaremesto.cz

Tel.: 604 506 912
www.lode-hausboty.cz

Půjčovna lodí Spytihněv

Tel.: 603 371 350, e-mail: info@bataknalodi.cz l www.cyklolod.cz

Cyklistevitani.cz

Naše půjčovna nabízí
pronájem plavidel
na víkendové i týdenní pobyty.

Půjčovna hausbótů Uh. Ostroh, David Šálek, Mašovy 322, Uherský Ostroh
tel.: +420 731 200 932, e-mail: info@hausbotvilma.cz
www.hausbotvilma.cz

Výletní loď MORAVA

Zašívárna U Osla

plovoucí kavárna - přístav petrov

vesnické zoo - přístav petrov

Netradiční plavbu po Baťově kanálu a řece Moravě zažijete na výletní
lodi Morava s vyhlídkovou i krytou palubou s celkovou kapacitou 60
míst. Využít můžete pravidelných plaveb s možností přepravy jízdních
kol. Mimo pravidelné plavby lze objednat i širokou nabídku plaveb
s doprovodnými programy - výlety za vínem, kulinárními specialitami,
romantikou i poznáním.
Hamboot, s.r.o., Spytihněv 329, tel.: +420 603 802 691
e-mail: hamboot@email.cz l www.hamboat.cz

Občerstvení v atraktivním prostředí lokality jez Kunovský les pro
cyklisty, loďaře, peší i in-line bruslaře. Nabízíme točené pivo, víno
z polešovických sklepů, široký sortiment alkoholických a nealko
holických nápojů, kávu, čaj, zmrzlinu...
V naší kuchyni grilujeme žebra, gyros, maso, uzeniny...

Petrov je domovským přístavem plovoucí kavárny, která nabízí kromě
lahodné kávy místní produkty jako například petrovské pivo Oslík,
domácí mrkvánky a spoustu dalších dobrot.
Otevřeno je každý den za každého počasí od května do září.

Vedle přístavu Petrov vyrostlo malé vesnické zoo, které ocení zejména
Vaše děti. V několika malých ohrádkách zde chováme oslíka, kozičky,
prasátko nebo husičky. Vstup zdarma.

Zašívárna U Osla, U Jezu 1413, Staré Město
Tel.: +420 604 964 571 l www.uosla.cz

Tel.: +420 774 408 943 l www.batuvkanalpetrov.cz

Tel.: +420 774 408 943 l www.batuvkanalpetrov.cz

1. Kroměříž
má na svém území celou řadu uměleckých a kulturních památek. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací, která je
jedinou svého druhu v celém Zlínském kraji.

8. Archeoskanzen a rozhledna v Modré
Archeoskanzen ukazuje, jak staří Slované před více
než 11 staletími žili a pracovali. Zájemci si zde mohou vyzkoušet třeba práci na hrnčířském kruhu nebo
střelbu z luku a praku.

2. Přírodní park Záhlinické rybníky
Přírodní park zahrnuje rybníky Nový, Pláňavský
a Doubravický, přilehlé louky, lužní les v lokalitách Filena a Zámeček. V parku kromě jiného žije
11 druhů vzácných obojživelníků a hnízdí zde
135 druhů ptáků.

9. Živá voda v Modré
V Modré naleznete i botanickou a sladkovodní expozici Živá voda, ve které se seznámíte s životem
ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami
řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní.

16. Uherské Hradiště
Městská památková zóna zahrnuje dochované středověké jádro Uherského Hradiště se dvěma velkými náměstími, spojovací ulicí s radnicí a souborem jezuitských
staveb. V městské části Mařatice naleznete vinařské
sklepy - chráněnou památku lidové architektury.

Na Baťově kanále působíme již 20 let. Nabízíme víkendové i týdenní
pobyty v 11 různých hausbótech pro 2–7 osob. Na palubu lze vzít
jízdní kola i domácí mazlíčky. Pro hodinovou až celodenní výpůjčku
jsou k dispozci stabilní laminátové lodě s přívěsným motorem a kanoe.
Půjčovna lodí Spytihněv
Tel.: +420 724 750 753 l www.pujcovnalodi.cz

3. Větrný mlýn Velké Těšany
Větrný mlýn poblíž obce z roku 1830 sloužil až
do roku 1942. Ve mlýně který je otevřený pro veřejnost jako technická památka se dochovalo kompletní vnitřní vybavení.
4. Rozhledna Brdo
Rozhledna na vrcholu Brdo ve výšce 587 m n. m.
byla zpřístupněna v roce 2004 jako vůbec první
kamenná rozhledna postavená na našem území
od 30. let 20. století.
5. Zlín
Zlín je ojedinělým příkladem funkcionalistického
města, které nemá jinde v republice, ale ani ve světě obdoby. V okolí Zlína naleznete i jiné zajímavé
turistické cíle jako jsou hrady (Malenovice, Lukov),
zámky (Lešná, Vizovice, Napajedla), rozhledny,
muzea nebo třeba ZOO Zlín.
6. Napajedla
Napajedla proslavili hlavně angličtí plnokrevníci,
kteří jsou v místním hřebčíně chováni od roku 1886.
K zajímavým památkám města patří radnice, zámek
z 18. století, který před 2. světovou válkou patřil
Baťovým závodům, a cenný zámecký park. Park je
na rozdíl od zámku přístupný veřejnosti.
7. Jalubí - větrný mlýn
Věrná replika větrného mlýna postaveného podle
dobových fotografií na základech původního mlýna
zbouraného jeho majitelem v roce 1938. Jedná se
o první mlýn u nás postavený od základů s použitím
původní technologie a používaného materiálu.

10. Velehrad
Duchovní tradice místa sahá až do 9. století, kdy
na Moravu přišli slovanští věrozvěstové Konstantin
a Metoděj. Lapidárium v podzemí baziliky dokumentuje vzhled původního pozdně románského kláštera.
11. Hrad Buchlov
Gotický hrad Buchlov, stojící na jednom z vrcholů
Chřibů, se řadí k nemnoha hradům, které nebyly
nikdy dobyty. Z jeho věže se otevírá krásný výhled
na údolí řeky Moravy.
12. Zámek Buchlovice
K prohlídce barokního zámku lákají bohatě zdobené
prostory s dobovým vybavením. Kouzelné scenérie
nabízí i rozsáhlý anglický park. K vyhledávaným atrakcím areálu patří vinotéka v zámeckém sklepě a během
sezóny také zcela ojedinělá prodejní výstava fuchsií.
13. Muzeum Tupeské keramiky v Tupesích
Expozice Muzea Tupeské keramiky v historickém
domku z roku 1838 ukazuje, jak kdysi žil lidový hrnčíř
a přehledně zachycuje historii i současnost výroby
tradiční majolikové keramiky v Tupesích.
14. Památník Velké Moravy ve Starém Městě
Kolem základů hřbitovního kostela Na Valách je vybudována stálá archeologická expozice Památníku
Velké Moravy dokumentující život v jednom z center
Velkomoravské říše.
15. KovoZOO a rozhledna Maják Šrotík
Jediná kovová ZOO v Evropě. Rozhledna Šrotík je
v nadmořské výšce 187 m a z jeho horní plošiny se
naskytne nádherný pohled do širokého okolí Chřibů.

17. Letecké muzeum v Kunovicích
Vystavuje na 23 vojenských, dopravních a sportovních letounů, z nichž více než polovina pochází
přímo ze závodu v Kunovicích.
18. Ostrožská Nová Ves
Ostrožskou Novou Ves proslavily zdejší sirnaté lázně založené v roce 1903 a slovácké moře - rozsáhlá
štěrková jezera lákající k rybaření. Lázně léčí hlavně revmatické a kožní choroby, ale nabízejí také
relaxační víkendové pobyty.
19. Tvrz, muzeum a lidové památky v Hluku
Hluk je známý především díky zdejší tvrzi a lidovým
památkám. Tvrz, která je poprvé zmiňována před
více než 7 stoletími, dnes slouží jako kulturní středisko města s knihovnou, kavárnou a sály pro různé
příležitosti. Ve věži se nachází muzeum a selská jizba pro menší akce.
20. Uherský Ostroh
Zámku vtiskly jeho dnešní podobu hlavně renesan
ční úpravy v 16. století. Přístupná vyhlídková věž
zámku, expozice v podzemí obsahující křišťálovou
jeskyni, Atlantidu, planetu jednorožců a most iluzí.
V přízámčí je městské infocentrum.
21. Poutní místo v Blatnici pod Sv. Antonínkem
Blatnické hoře se lidově říká Sv. Antonínek podle
poutní barokní kaple ze 17. století na jejím vrcholu.
Výjimečnou podívanou nabízí hlavně konec srpna,
na který připadá krojovaná děkovná pouť.

23. Lanovka pro lodě ve Vnorovech
Nedaleko obce se nachází technický unikát – křížení
Baťova kanálu s řekou Moravou. Pro překonání silného proudu řeky a rozdílné výšky hladin člunům
přepravujícím uhlí sloužila lanovka, plavební komory a potrubí skryté pod jezem. K vidění jsou zbytky
strojního zařízení lanovky.
24. Strážnice
V zámku dnes sídlí Národní ústav lidové kultury a
jedinečná muzejní expozice lidových hudebních
nástrojů. Neméně pozoruhodné jsou i zbytky městského opevnění vybudované v 16. století, Veselská
a Skalická brána. Skanzen soustřeďuje ukázky lidové architektury z celé oblasti Slovácka a je dějištěm
mnoha zajímavých akcí.
25. Tvarožná Lhota
Rozhledna na kopci Travičná nad Tvarožnou Lhotou
za jasných dní nabízí pohled z Bílých Karpat až do Alp.
Součástí rozhledny je rovněž výstava věnovaná přírodě
Bílých Karpat. Oskeruše, největší ovocný strom Evropy,
má v obci své muzeum a naučnou stezku.
26. Osypané břehy ve Strážnickém Pomoraví
Přírodní park Strážnické Pomoraví chrání ukázku přirozené krajiny v údolí řeky Moravy – meandry, slepá
ramena a lužní les. V lokalitě Osypané břehy voda
vymodelovala až 13 m vysoké kolmé stěny koryta.
27. Ratíškovice
Uhlí z Ratíškovic do elektrárny a teplárny v Otrokovicích se přepravovalo po Baťově důlní dráze (vlečce),
po níž se dnes lze projet na šlapací drezíně. Historii
dráhy i těžby lignitu představuje expozice Muzea
ve vagónu.

28. Zámek Milotice
Čtyřkřídlý zámek nabízí možnost prohlédnout si
skvěle vybavené interiéry, čestné nádvoří, jízdárnu,
konírnu, dvě oranžérie, francouzský park a přilehlou
bažantnici.
29. Plže v Petrově
Plže v Petrově jsou považovány za nejhodnotnější
soubor vinných sklepů na našem území. Plže, vinné
sklepy vyhloubené v hlíně a zpevněné valenou klenbou, se v Petrově stavěly už od 15. století.

Vyrazte s přáteli na hodinovou (nebo delší) projížďku na motorovém
člunu. K řízení nepotřebujete žádné kapitánské zkoušky. Baťův
kanál na Vás a na Vaše přátele už čeká. Po společné plavbě se
s přáteli občerstvěte v naši jedinečné plovoucí kavárně.
Tel.: +420 774 408 943 l www.batuvkanalpetrov.cz

PRavidelné výletní plavby
přístav petrov

Loď holandského typu vyplouvá z přístavu Petrov a během cca třiceti
minut proplouvá nejmalebnějším a nejromantičtějším úsekem
Baťova kanálu mezi Petrovem a Strážnicí a ke zdymadlu v Petrově.
Plavba je doplněna výkladem o historii holandského historického
plavidla, současnosti Baťova kanálu a také o unikátní fauně a floře
jižní Moravy.
Tel.: +420 774 408 943 l www.batuvkanalpetrov.cz

KOVOZOO a rozhledna MAJÁK
ŠROTÍK VE STARÉM MĚSTĚ
Jediná kovová zoo v Evropě. Zvířata jsou netradiční, originální
a nekoušou, ale především jsou vyrobená z odpadních materiálů.
V areálu se také nachází rozhledna, loď, původní letoun L-610,
vyhlídkové lávky a motokárová dráha.

30. Výklopník u Sudoměřic
Výklopník postavený v roce 1939 na konci ratíškovické důlní dráhy sloužil k vyklápění vagonů lignitu
do připravených člunů, které jej plavily do Otrokovic.
Dnes výklopník slouží jako technická památka a vyhlídková věž.
31. Skalica
Památky v centru města si dodnes uchovaly svůj
starobylý ráz. K nejvýznamnějším patří komplex
františkánského kostela Panny Marie Sedmibo
lestné a kláštera. Skalica je také známá svou tradiční
místní sladkou specialitou - trdelníkem.
32. Zoologická zahrada v Hodoníně
Hodonínská zoologická zahrada, která se rozkládá
v příjemném prostředí okraje lužního lesa, chová
více než 500 exotických i domácích zvířat ve 150
druzích.

REC Group s.r.o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
Tel.: +420 572 419 771, +420 725 136 927
E-mail: info@kovozoo.cz l www.kovozoo.cz l www.recgroup.cz

Unikátní cyklodres Baťova kanálu
k dostání v IC Baťova kanálu
za výhodnou cenu
Kč

33. Slovanské hradiště v Mikulčicích
S deseti hektarovou rozlohou akropole a předhradí je
nejrozsáhlejším archeologickým nalezištěm z období
Velké Moravy na našem území. Objevené pozůstatky
12 kostelů, velmožského paláce a více než dvou tisíc
pěti set hrobů naznačují, že se mohlo jednat o jedno
z možných působišť sv. Cyrila a Metoděje.

22. Veselí nad Moravou
Ve Veselí nad Moravou vás jistě zaujme anglický park
z počátku 19. století, který obklopuje původně renesanční zámek. O životě v regionu vypráví expozice
městského muzea Od Doubravy k Javořině. V centru
města a jeho okolí naleznete také nejrůznější kaple,
kapličky, poklony, boží muka a kříže.
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