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ÚVOD  

V posledním, pátém dílu turistického průvodce věnovanému České 
republice se vydáte do Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Tak jako 
v předchozích dílech, tak i v tomto dílu zde najdete zajímavou nabídku na 21 
rodinných výletů. Navštívíte jiţní Moravu, kraj slunce a vína, a můţete taky 
obdivovat zadumanou krásu Českomoravské vrchoviny. Jako obvykle 
navštívíte nejenom celou řadu hradů a zámků, ale taky mnoho dalších 
atraktivních turistických cílů, včetně expozic určených dětem a samozřejmě 
rovněţ krásnou přírodu. 

Můţete se třeba vydat na hrad Špilberk, Veveří, Bítov, Pernštejn, na hrad ve 
Znojmě, Dívčí hrady, Sirotčí hrádek a další hrady. Dle tohoto průvodce 
navštívíte řadu krásných zámků, například zámek Lednice, Valtice, zámek 
v Mikulově, Bučovicích a Slavkově u Brna, Vranově nad Dyjí, Náměšti nad 
Oslavou a Telči. 

Rodiny s dětmi se mohou plavit na lodi po Baťově kanálu nebo po řece Dyji 
v Lednicko – valtickém areálu. Lodní doprava je rovněţ provozována na 
Brněnské přehradě, Vranovské přehradě a Dalešické přehradě. Vyhledávanou 
atrakcí pro rodiny s dětmi je taky plavba na loďkách na ponorné říčce Punkvě 
v Punkevních jeskyních, v Moravském krasu. Dále můţete navštívit ţelezniční 
Modelové království s námětem Vysočiny ve Ţďáru nad Sázavou, ZOO 
v Hodoníně a ZOO v Jihlavě, Telčský dům a Muzeum techniky v Telči. 
Zajímavé expozice pro děti najdete na hradech Pernštejně, Roštejně a Veveří 
a na zámcích v Lednici, Valticích, Blansku a Jaroměřicích nad Rokytnou. 

K létu patří vodní radovánky, koupání a dovádění ve vodě. Tak jsem 
u mnoha turistických cílů uvedl rovněţ plavecké areály, kryté a venkovní 
akvaparky a letní a přírodní koupaliště. Velkou atrakcí je plavba po Baťově 
kanálu. Můţete taky poznávat krásnou přírodu Slovácka, Pomoraví, Pálavy, 
Podyjí, Moravského krasu a Českomoravské vrchoviny. 
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
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1. Z Veselí nad Moravou na zámek ve 
Stráţnici 

Veselí nad Moravou je město leţící na řece Moravě a jeho ramenech a bývá 
často nazýváno „Slováckými Benátkami.“ Bylo zaloţeno jiţ ve 14. století 
u vodního královského hradu, který slouţil k ochraně zemské hranice. 

Zámek ve Veselí nad Moravou 

V druhé polovině 13. století zde zaloţil český král Přemysl Otakar II. 
pohraniční vodní hrad jako významnou gotickou pevnost, zejména vůči 
nájezdům z Uher. Hrad byl později přestavěn na renesanční zámek a dnešní 
empírová podoba zámku s třemi věţemi pochází z poloviny 19. století. 

Zámek sice není veřejnosti přístupný, ale můţete navštívit zámecký 
anglický park, rozkládající se kolem podlouhlé a členité soustavy ostrovních 
rybníků. V parku se nacházejí vzácné staré stromy a exotické dřeviny, můstky 
a ostrůvky na zámeckých rybnících. Najdete zde rovněţ památník generála 
Laudona nebo klasicistní hudební pavilon Orchestra. 

Vodní elektrárna 

V blízkosti zámku stojí vodní elektrárna přestavěná v roce 1913 ze starého 
mlýna. Ve vodní elektrárně jsou umístěny dvě funkční turbíny typu Francis 
a strojní zařízení z počátku 20. století, které dozajista zaujme návštěvníky 
zajímající se o technické památky. 

Jen kousek od elektrárny se můţete projít malebnými křivolakými uličkami 
bývalé ţidovské čtvrti a starý ţidovský hřbitov najdete poblíţ barokního 
kláštera servitů a barokního kostela sv. Andělů Stráţných. V tomto kostele je 
cenné barokní zařízení. Z dalších městských památek si zaslouţí pozornost 
barokní kostel sv. Bartoloměje a barokní kostel Panny Marie. 

Městské muzeum 

Městské muzeum má sídlo v domě na Bartolomějském náměstí. V muzeu je 
umístěna stálá expozice „Od Doubravy po Javořinu,“ která je rozdělena na 
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část archeologickou, historickou a etnografickou a konají se zde rovněţ 
krátkodobé výstavy. 

Městské koupaliště 

Městské koupaliště se nachází v ulici U Stadionu. V areálu letního 
koupaliště je plavecký bazén, dětský bazén a brouzdaliště. Je zde taky 
tobogán, velká skluzavka, chrliče vody, masáţní trysky, dětské hřiště, hřiště 
na pláţový volejbal a parkoviště. 

Ve Veselí nad Moravou najdete taky největší přístav na Baťově kanálu 
s moţností dlouhodobého a bezpečného kotvení vlastních nebo vypůjčených 
plavidel. V přístavu si taky můţete zapůjčit loď nebo hausbót. Z Veselí nad 
Moravou se můţete rovněţ v letním období plavit pravidelnou lodní linkou do 
Stráţnice nebo do Uherského Ostrohu. Na řece Moravě a jejich ramenech i na 
Baťově kanálu můţete zahlédnout bobry, ondatry a leďnáčky. Z Veselí nad 
Moravou lze konat výlety do nedalekých Chřibů a Bílých Karpat. 

Baťův kanál 

Jiţní Morava vám můţe nabídnout turistickou atrakci, kterou nikde jinde 
v naši zemi nenajdete. Je to Baťův kanál. Tato historická vodní cesta po řece 
Moravě s plavebními komorami a jezy je splavná od Otrokovic po Hodonín 
v délce přibliţně 60 km. Je vyuţívána pro rekreační účely a poskytuje 
atraktivní a netradiční moţnost jak poznat Slovácko. Baťův kanál byl původně 
určen k dopravě lignitu z Ratíškovic do otrokovické elektrárny. Zhruba 
polovina Baťova kanálu vede korytem řeky Moravy, další polovina pak 
umělým korytem. 

V období od května po září můţete vyuţívat skupinové rekreační plavby 
kanálem doplněné poznávacími a gastronomickými programy, nebo si vypůjčit 
loď či hausbót a po krátkém zaškolení o komorování a obsluze lodi můţete 
vyplout za svým vlastním dobrodruţstvím. Tatínek se rázem stane kapitánem 
a kormidelníkem, maminka lodním kuchařem a děti plavčíky. Celá vodní cesta 
je přístupná rovněţ pro majitele vlastních člunů. 

Na této vodní cestě bylo zřízeno deset přístavů a jedenáct přístavišť. 
Přístavy jsou určeny pro dlouhodobé kotvení lodí a většinou u nich sídlí taky 
provozovatelé plavby. Přístaviště jsou určena pro krátkodobé zakotvení lodí, 
nejvýše na 24 hodin u turisticky atraktivních míst. 
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Poplujete romantickou luţní přírodou, seznámíte se s historickými 
slováckými městy, například Uherským Hradištěm, Veselím nad Moravou, 
Stráţnicí a Hodonínem a taky se slovenským městem Skalicí. Čekají na vás 
slovácké sklepy, dobré víno a krásná příroda Pomoraví a Slovácka. 

Stráţnice  

 Stráţnice byla po celá staletí typickým zemědělským městem s vynikající 
lidovou kulturou a osobitým slováckým krojem. Zejména významná je zdejší 
tradice hudebního folklóru s cimbálovými muzikami. Ve Stráţnici se taky proto 
jiţ od roku 1946, vţdy poslední víkend v červnu, koná Mezinárodní folklórní 
festival v zámeckém parku a v několika přírodních amfiteátrech. Vţdyť taky 
zdejší festival je jedním z nejstarších a největších folklórních festivalů na 
světě. V době jeho konání je zde k vidění pestrá směsice krojů z nejrůznějších 
zemí světa a celá Stráţnice ţije lidovou muzikou, tanci a písněmi. 
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Zámek ve Stráţnici 

 

 Ve Stráţnickém zámku, původně gotickému hradu, který byl v 19. století 
přestavěn do dnešní romantizující podoby, si můţete prohlédnout vzácnou 
knihovnu s 13 tisíci svazky knih, mimo jiné s rukopisy, prvotisky a českými 
tisky z 16. století. Na zámku je umístěna taky unikátní sbírka lidových 
hudebních nástrojů, jediná svého druhu ve střední Evropě. Je zde taky 
zámecká kaple, v zámecké galerii se konají pravidelné výstavy a růţový, 
zelený a ţlutý salónek slouţí k reprezentačním účelům. 

V zámeckém parku je několik alejí. Zdejší platanovou alej tvoří celkem 
52 platanů javorolistých a je to největší platanová alej v naši zemi. V parku 
najdete rovněţ romantickou zahradní architekturu, hospodářský dvůr, hájovnu 
a kapličku. 

Skanzen – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve 

Stráţnici 

Ve skanzenu je zajímavou stavbou jiţ barokní vstupní budova bývalého 
panského pivovaru, kde byla zřízena stylová restaurace. V tomto skanzenu se 
můţete seznámit se způsobem ţivota a bydlení obyvatel Slovácka, jak 



 

 

Turistický průvodce V.    10 

v horských oblastech, tak i v níţině Pomoraví, kde se tradičně pěstuje vinná 
réva. V areálu muzea je umístěno více neţ šedesát objektů lidových staveb, 
včetně zahrad a vinohradu. 

Nedaleko zdejšího skanzenu se nachází přístav na Baťově kanálu, ve 
kterém si můţete zapůjčit loď nebo hausbót. Ze Stráţnice se v letním období 
můţete plavit pravidelnou lodní linkou do Veselí nad Moravou a do 
slovenského města Skalice. 

Městské muzeum  

Městské muzeum ve Stráţnici má sídlo v barokním domě na náměstí 
Svobody. Návštěvníci se zde seznámí se stráţnickým regionem a konají se 
zde rovněţ krátkodobé výstavy. 

Ve Stráţnici je taky několik hodnotných historických památek. Můţete si zde 
prohlédnout dominantu města středověkou stráţní věţ a v jejím sousedství 
barokní kostel sv. Martina. Pěknou barokní stavbou je taky kaple sv. Rocha. 
Na náměstí Svobody stojí několik barokních domů a historická radnice 
s menší věţí a velmi pěkně upravené je taky sousední Piaristické náměstí. 
Zde stojí skutečně krásný barokní kostel Panny Marie s obrazem Madony 
s dítětem v průčelí. Kostel je začleněn do areálu bývalé piaristické koleje 
a gymnázia. Na budově bývalého piaristického gymnázia je umístěna deska J. 
E. Purkyně, který zde působil jako profesor v letech 1805 – 1806.  

Jen nedaleko náměstí Svobody stojí část někdejší ţidovské čtvrti 
s klasicistní synagogou a taky s ţidovským hřbitovem. Ze zbytku zdejšího 
městského opevnění jsou velmi působivé renesanční bašty městských bran 
Veselské a Skalické. 

Městské koupaliště 

Městské koupaliště ve Stráţnici se nachází v Bzenecké ulici. V areálu 
koupaliště je plavecký bazén, dětský bazén, tobogán, hřiště na pláţový 
volejbal a travnatá pláţ. V sousedství koupaliště se nachází camp a minigolf. 

Přírodní park Stráţnické Pomoraví 

Na jednom z posledních úseků přirozeného toku řeky Moravy, mezi 
Stráţnicí a Rohatcem, se na ploše přibliţně 31 kilometrů čtverečních rozkládá 
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přírodní park Stráţnické Pomoraví. V meandrech řeky sice nesmí plout 
motorové lodě, ale můţete si zapůjčit třeba kanoe a poznávat krásy tohoto 
přírodního parku. V řece je čistá voda a najdete zde taky slepá ramena řeky, 
mokré louky a luţní les. V luţním lese rostou jasany, duby, olše a topoly a na 
písčitých březích řeky zase rostou borovice. Jsou zde čápi a volavky, 
v písčitých březích řeky hnízdí břehule říční a můţete zde zahlédnout taky 
bobry. Jen komárů kdyby zde tolik nebylo. Přírodní park Stráţnické Pomoraví 
představuje původní zachovalou luţní krajinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Z Bzence na zámek v Kyjově 

Na návrší zvaném Starý Hrad stával přemyslovský kníţecí hrad jiţ ve 
12. století. Za husitských válek byl tento hrad zcela zničen a zůstala po něm 
jen nevýrazná terénní vyvýšenina. Na Starém Hradě však přesto stojí 
malebná zřícenina. Je to zřícenina barokní kaple sv. Floriána 
a sv. Šebestiána. Tato kaple byla pobořena při tvrdých bojích za II. světové 
války v roce 1945. Z návrší Starého Hradu je pěkný výhled na Bzenec a okolní 
krajinu posázenou vinohrady. 
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Zámek v Bzenci  

  

Ve městě stávala gotická tvrz, která byla později přestavěna na renesanční 
a barokní zámek. V polovině 19. století byl barokní zámek zcela zbořen a na 
jeho místě byl postaven dnešní romantický novogotický zámek. 

Zámek sice není veřejnosti přístupný, ale rozhodně byste měli navštívit 
zámecký park. Zde roste lípa velkolistá, jejíţ stáří se odhaduje na 900 let 
a patří tedy mezi nejstarší stromy na Moravě. Při návštěvě Bzence ve stínu 
této lípy prý odpočíval císař Rudolf II. 

Za panování císařovny Marie Terezie vichřice strom rozvrátila na devět 
částí, které jsou dnes podepřeny a dosahují výšky aţ 25 m. Podle této lípy 
bylo nazváno i zdejší oblíbené víno Bzenecká lipka se zlatavou barvou. Další 
známé bzenecké víno má název Zlatý hrozen a vyhlášená je taky značka 
šumivého vína Chateau Bzenec. V roce 1875 byla v Bzenci jako první 
v českých zemích zaloţena výroba šumivých vín klasickou metodou. Vinařství 
v Bzenci má vůbec starou tradici, první vinohrady jsou zmiňovány jiţ od roku 
1371. 

Na náměstí Svobody stojí barokní mariánský sloup. V Bzenci se taky 
zachovala řada domů bývalé ţidovské čtvrti, v prostoru mezi zámkem 
a náměstím Svobody, a ţidovský hřbitov. Barokní kostel sv. Jana Křtitele 
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najdete východně od náměstí a vedle něj stojí sloup Nejsvětější Trojice 
z počátku 20. století.  

Kyjov  

Jen přibliţně 11 km západně od Bzence se nachází další významné 
vinařské město, Kyjov. Kyjov je nejenom známé středisko slováckého folklóru, 
ale taky kyjovské vinařské oblasti, kterou proslavila zejména zdejší bílá vína. 
Kyjov je poprvé připomínán v roce 1126 jako trhová ves, která byla majetkem 
kláštera Hradiska u Olomouce. Z trhové vsi se postupně vyvinulo městečko 
a v roce 1548 byl Kyjov povýšen na královské město. 

Na Masarykově náměstí stojí renesanční radnice s věţí a barokní 
mariánský sloup. Najdete zde rovněţ barokní, původně kapucínský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a sv. Metoděje. 

Zámek v Kyjově 

Na Palackého ulici stojí nejstarší budova ve městě, renesanční zámeček 
s věţí z poloviny 16. století. Později byl barokně stavebně upraven a v roce 
1911 rekonstruován a opatřen sgrafity Jana Köhlera s výjevy z dějin Kyjova. 
Zámeček je sídlem Vlastivědného muzea. Můţete se zde seznámit 
a pravěkem Kyjovska, s jeho lidovou kulturou a přírodou. 
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3. Z Hodonína do Břeclavi 

Hodonín je krásné lázeňské město na řece Moravě. Je rodištěm 
T. G. Masaryka a můţe se rovněţ pochlubit secesní Galerií výtvarného umění 
a zoologickou zahradou. 

Městská privilegia mu byla udělena jiţ v roce 1228 královnou Konstancií 
Uherskou, manţelkou významného českého krále Přemysla Otakara I. Byl to 
právě Přemysl Otakar I., který pro české panovníky získal dědičný královský 
titul. Díky Severní Ferdinandově dráze dokončené v roce1841, vedoucí přes 
Hodonín z Vídně do Krakova, se město postupně stalo důleţitým 
průmyslovým centrem. 

Společenským a kulturním centrem města je Masarykovo náměstí. Stojí zde 
radnice s věţí postavena ve stylu norimberské secese, jejíţ průčelí zdobí 
socha královny Konstancie Uherské. Na radnici je umístěna zvonkohra, která 
hraje ve 12, 15 a 18 hodin. Na náměstí najdete taky barokní kostel 
sv. Vavřince a barokní mariánský sloup. 

Masarykovo muzeum 

Na Zámeckém náměstí, v barokním zámečku, má sídlo Masarykovo 
muzeum. Je zde umístěna expozice o ţivotě a díle slavného hodonínského 
rodáka, prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Je to jediná 
profesionální expozice tohoto druhu v naši zemi. V další expozici se 
návštěvníci mohou seznámit s dějinami Hodonína. 

Galerie výtvarného umění 

V Úprkově ulici stojí budova Galerie výtvarného umění, která vyniká 
spojením typických prvků místní lidové architektury se secesním slohem. 
V galerii jsou umístěny sbírky českého výtvarného umění z první poloviny 
20. století.  
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Zoologická zahrada v Hodoníně 

Zoologická zahrada, na ulici U Červených domků, se rozkládá na ploše 7 
hektarů. Mezi její nejzajímavější expozice patří „Mořský svět,“ mořské 
akvárium okouzlující jedinečnou krásou mořské fauny a králových útesů. 
Zajímavý je taky pavilón opic a pavilón exotického ptactva. V ZOO Hodonín je 
kontaktní koutek s výběhy domácích zvířat, několik dětských hřišť a stánky 
s občerstvením. 

Plavecký areál 

V Koupelní ulici stojí velmi pěkný plavecký areál. Je zde krytý bazén 
s plaveckým bazénem, dětským hřištěm a občerstvením. Ve venkovní části 
areálu se nachází víceúčelový bazén, sestávající z plaveckého bazénu 
a rekreačního bazénu. Je zde tobogán, velká skluzavka a další vodní atrakce 
jako chrliče vody, vodní hřib a masáţní trysky. Najdete zde taky dětský bazén, 
hřiště na pláţový volejbal, hřiště na pláţový fotbal, dětské hřiště a travnatou 
pláţ. 

Lázně v Hodoníně 

V Hodoníně v Měšťanské ulici se nacházejí lázně, ve kterých se léčí 
především nemoci pohybového ústrojí a krevního oběhu. Zamířit zde mohou 
taky návštěvníci, kteří touţí po odpočinku a relaxaci. Lázně mají vlastní 
přírodní léčivý zdroj, jodobromovou vodu s vysokým obsahem jodových solí. 
Hlavní část zdejšího léčení tvoří jodobromové koupele, zábaly a tradiční 
metody vodoléčby. 

V dolní části města, na břehu řeky Moravy, má sídlo Centrum vodní 
turistiky. Je zde půjčovna loďek, dětský koutek a moţnost občerstvení. 
Z přístaviště „U Jezu“ se můţete plavit výletní lodí Konstancií po Baťově 
kanálu. 

Město Hodonín je známé svými tradičními Svatovavřineckými slavnostmi, 
konanými kaţdoročně počátkem srpna. V sobotu se Masarykovo náměstí 
a přilehlá Národní třída zaplní lidovým jarmarkem spojeným s bohatým 
kulturním programem. Neděle je pak věnována slováckému folklóru a město 
oţije krásou slováckých krojů, lidovými písněmi, zvyky a tradicemi. 
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Mikulčice  

V Mikulčicích, na pravém břehu řeky Moravy v místech zvaných Na Valech, 
stálo mocné, velkomoravské slovanské hradiště. Bylo vybudováno na přelomu 
8. a 9. století na místě původního slovanského sídliště. V Mikulčickém hradišti, 
rozkládajícím se na ploše 7 ha, byly odkryty základy kamenného kníţecího 
paláce a 12 kostelů. Bylo zde objeveno taky mnoţství uţitkových předmětů 
a krásných šperků. Má se za to, ţe zde působili slovanští věrozvěstové 
sv. Cyril a sv. Metoděj, patroni země České a spoluzakladatelé křesťanské 
Evropy. 

Nad základy dvou kostelů byl vybudován zděný pavilón, ve kterém je 
umístěna expozice věnována Velkomoravským Mikulčicím. Jsou zde 
vystaveny ukázky zemědělského a řemeslného nářadí, zbraní, keramiky 
a šperků. Dále pak dva původní dubové čluny, které byly pouţívány při plavbě 
na řece Moravě. V areálu slovanského hradiště stojí rovněţ sousoší sv. Cyrila 
a sv. Metoděje. Je zde taky rozhledna, ze které je pěkný výhled na úrodnou 
nivu řeky Moravy. 

Skařiny  

Mikulčické hradišti sousedí s přírodní rezervací Skařiny, která návštěvníky 
uchvátí překrásným luţním lesem s chráněnou flórou i faunou. Jsou zde mimo 
jiné i hnízdiště čápů a volavek. Nedaleká řeka Morava zde pak tvoří státní 
hranici se Slovenskem. 

Břeclav  

Na dolním toku řeky Dyje, nedaleko jejího soutoku s řekou Moravou, zaloţil 
v 11. století přemyslovský kníţe Břetislav hradiště, které bylo správním 
centrem jihovýchodní Moravy. V 13. století byl na místě hradiště postaven 
hrad, z jehoţ podhradí se vyvinulo městečko. Aţ do 19. století byla Břeclav 
málo významné zemědělské městečko. Teprve kdyţ byla v rakouské 
monarchii ve třicátých letech19. století budována Severní Ferdinandova dráha 
z Vídně do Krakova, která vedla přes Břeclav, došlo zde k růstu obyvatelstva 
a vybudování průmyslu. 

V roce1944 byl vybombardován historický střed města a bylo tak zničeno 
mnoho památek, včetně barokního kostela sv. Václava. Na jeho místě na 
Masarykově náměstí byl v roce 1995 postaven moderní, architektonicky velmi 



 

 

Turistický průvodce V.    17 

zajímavý nový kostel sv. Václava. V Břeclavi – Poštorné pak stojí 
monumentální cihlový, novogotický kostel Navštívení Panny Marie z počátku 
20. století. 

Zámek v Břeclavi 

Na Zámeckém náměstí stojí Břeclavský zámek. Původní hrad z 13. století 
byl přestavěn na renesanční zámek a jeho současná podoba pochází 
z 19. století. Zámek je romantickou stavbou s arkádami a třemi novogotickými 
věţemi napodobující zříceniny. Jedna věţ je veřejnosti přístupná a je odtud 
pěkný pohled na město a krajinu luţních lesů při soutoku řeky Dyje 
s Moravou. V areálu protější vinárny se zachovaly základy válcové věţe a taky 
část zdí původního hradu. 

Městské muzeum a galerie v Břeclavi 

Městské muzeum a galerie má sídlo v ulici U Trţiště. V ţidovské synagoze 
je umístěna expozice věnována historii zdejší ţidovské obce. Synagoga slouţí 
i jako galerie výtvarného umění, koncertní sál a je dějištěm nejrůznějších 
kulturních akcí. V protějším Lichtenštejnském domě se nachází zajímavá 
expozice věnovaná historii šlechtického rodu Lichtenštejnů a je zde rovněţ 
galerie výtvarného umění. 

Krytý bazén 

Krytý bazén se nachází ve Fibichově ulici. Je zde plavecký a dětský bazén. 

Letní koupaliště 

Letní koupaliště se nachází ve Veslařské ulici. V areálu koupaliště je 
plavecký bazén, dětský bazén a brouzdaliště, tobogán, skluzavky, minigolf, 
dvě hřiště na pláţový volejbal, občerstvení, travnatá pláţ a parkoviště. 

Turisticky velmi atraktivní je lodní doprava. Po řece Dyji můţete plout 
k velkomoravskému hradišti na Pohansku, nebo opačným směrem k Janově 
hradu, nebo aţ k Novomlýnským vodním nádrţím. Břeclav, město 
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v jihovýchodním koutu Moravy, je dnes významným obchodním i kulturním 
centrem na pomezí tři států: České republiky, Slovenska a Rakouska. 

Pohansko  

Na soutoku Dyje a Moravy, nedaleko Břeclavi se nachází na ploše 28 ha 
slovanské velkomoravské hradiště Pohansko z 9. století, které vzniklo na 
místě původní slovanské osady. V této archeologické lokalitě, obklopené 
luţními lesy, byly objeveny základy opevněného kníţecího dvorce a základy 
velkomoravského kostela. Mezi mnoţstvím nalezených předmětů vynikají 
zejména zlaté, pozlacené a stříbrné šperky, svědčící o řemeslné zručnosti 
zdejších šperkařů. Byla zde nalezena taky hodnotná keramika. 

 

 
 V areálu velkomoravského hradiště byl vybudován skanzen, sestávající ze 
staroslovanské svatyně a dřevěného slovanského obydlí typu zemnice.  Vede 
zde taky naučná stezka Břeclav – Pohansko.  
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Zámeček v Pohansku 

V prostoru velkomoravského hradiště stojí taky lovecký empírový zámeček 
s arkádami, který byl vybudován počátkem 19. století  Lichtenštejny. Na 
zámečku je umístěna expozice dokladující slovanské osídlení Moravy 
z období Velkomoravské říše. Jsou zde vystaveny ukázky řemeslnických 
výrobků a zbraní nalezených v této archeologické lokalitě, kopie stříbrných 
a zlatých šperků a řada dalších výrobků. 

Pohansko, Muzeum čs. pohraničního opevnění 

Na území Pohanska stojí několik prvorepublikových pevnůstek, takzvaných 
řopíků. V jedné z nich, v bunkru lehkého opevnění, má sídlo Muzeum čs. 
pohraničního opevnění. Můţete si zde prohlédnout velmi zajímavou expozici 
výzbroje a výstroje československých vojáků z třicátých let 20. století. 
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