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Použité zkratky v textu 
 
 
CR Cestovní ruch 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

EU Evropská unie 

EV4 EUROVELO 4 (plánovaná cyklotrasa) 

IČ Identifikační číslo 

IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 

KČT Klub českých turistů 

KÚ JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje 

MAS Místní akční skupina 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MS Myslivecké sdružení 

MŠ Mateřská škola 

NNO  Nestátní nezisková organizace 

NUTS  Nomenklatura územních statistických jednotek 

NUTS II Jihovýchod Území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina 

OSN Organizace spojených národů 

PRV  ČR Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

SO Svazek obcí 

TJ Tělocvičná jednota 

UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

USA Spojené státy americké 

ZP Zemědělský podnik 

ZŠ Základní škola 

 
 
 



Studie využití území SO Mezihoří pro cestovní ruch 

 

                 

Strana 3                            www.ps-pm.cz 

Zahradní 1141/2a 
683 01  Rousínov 

telefon, fax: 517 371 400 
e-mail: ps.pm@atlas.cz 
www.ps-pm.cz 

1. Základní údaje 
 
 
1.1.  Zadavatel 

 
Název:   Svazek obcí Mezihoří 
Právní forma: svazek obcí 
Sídlo:  Nemotice 66, 683 33 Nesovice 
Okres:  Vyškov 
Kraj:   Jihomoravský 
NUTS II:  Jihovýchod 

 

Svazek obcí Mezihoří byl založen jako dobrovolný svazek obcí v roce 2006. Na rozvoji společného 
území začaly spolupracovat obce Dobročkovice, Chvalkovice, Kožušice, Malínky, Milonice, 
Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Snovídky, Uhřice, městysy Brankovice a Hvězdlice a 
město Bučovice, to však na vlastní žádost ukončilo členství ve Svazku obcí Mezihoří k 31.12.2006. 
Obce začaly spolupracovat již v roce 2003, kdy založily Dobrovolný svazek obcí Mezihoří, k oficiálnímu 
vzniku Svazku obcí Mezihoří došlo až v 9. února 2006 registrací u Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje v Brně. Svazek je právnickou osobou se sídlem v obci Nemotice a byl ustanoven v souladu § 46 a 
násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Nejvyšším orgánem svazku je valná hromada, kterou tvoří 
zástupci jednotlivých obcí svazku sdružených a starostové jednotlivých obcí.   
 
Svazek obcí Mezihoří je od 29. 6. 2007 členem Místní akční skupiny Společná cesta.  
 
Jako nástroj k naplňování poslání mikroregionu byla v roce 2006 vytvořena Rozvojová strategie SO 
Mezihoří na období 2007 – 2013, která byla v roce 2009 aktualizována. Studie využití území SO 
Mezihoří pro cestovní ruch z tohoto základního rozvojového dokumentu mikroregionu vychází a je 
jeho prováděcím (zpřesňujícícm) dokumentem v oblasti rozvoje cestovního ruchu. 
 
 
1.2. Zpracovatel 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Spolupracující organizace: obce SO Mezihoří, Klub českých turistů (Ing. Pernica a další 
spolupracovníci), Krajský úřad Jihomoravského kraje (Ing. Keprt). 
 
Ostatní přispěvatelé: NNO, podnikatelé, místní obyvatelé 
 
Tento dokument byl zpracován za finanční podpory Jihomoravského kraje z Programu rozvoje 
venkova, dotační titul 7. 

Osoby zpracovatele: 
Ing. Jan Filípek 
Ing. Jiří Pospíšil 
Mgr. Hana Solnicová 
Externí pracovníci: 
Daniela Pospíšilová 
Mgr. Zita Štěpánová, PhD. 

… partner pro venkov 
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1.3. Analyzované území 
 
Katastrální území obcí:  Brankovice, Dobročkovice, Hvězdlice, Chvalkovice, Kožušice, Malínky, 

Milonice, Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Snovídky, 
Uhřice 

Počet obyvatel:   5 313 (k 31. 12. 2008) 
Rozloha:    101 km2 

 
Mikroregion Mezihoří se rozkládá na území okresu Vyškov, v jeho jihovýchodní části. Území se 
nachází v geomorfologické oblasti Středomoravských Karpat, celku Litenčická pahorkatina, podcelku 
Bučovická pahorkatina a okrajově Orlovická vrchovina.  
 
Reliéf mikroregionu v širším okolí má charakter členité pahorkatiny, v okolí řeky se vytvářejí ploché 
údolní nivy. Jižní část území je ohraničená Ždánickým lesem, na východě masívem Chřibů a na severu 
Orlovickou vrchovinou. Typická výška území se pohybuje okolo 300 m n. m., nejvyšší vrchol (Hradisko 
518 m n. m.) je  v severní části území. Region lze označit za místo s kvalitním životním prostředím.  
 
Území náleží k mírně teplé klimatické oblasti, kde se průměrná roční teplota pohybuje okolo 8 °C, 
s ročním úhrnem srážek okolo 500 mm. Území je odvodňováno řekou Litavou, která je přítokem řeky 
Svratky a v jižní části u Snovídek řekou Kyjovkou ústící do Dyje.   
 
 

2.  Zadání 
 
V zadání pro zpracovatele zástupci Svazku obcí Mezihoří zdůraznili potřebu vypracování detailní 
studie rozvoje cestovního ruchu zahrnující celý mikroregion. Zástupci obcí jsou si vědomi skutečnosti, 
že cestovní ruch může posílit místní ekonomiku, avšak dostupná data naznačují, že mikroregion plně 
nevyužívá svůj potenciál a v oblasti cestovního ruchu v rámci České republiky zaostává. 
 
Má-li mikroregion v budoucnu zvýšit ekonomické příjmy z turismu, musí začít lépe využívat svůj 
potenciál. Je zapotřebí, aby za účelem většího využití dostupných zdrojů mikroregion řešil budoucí 
rozvoj cestovního ruchu na základě praktického, konkrétního dokumentu, který je podporován všemi 
zúčastněnými subjekty. To zajistí, aby došlo ke zvýšení ekonomických přínosů z cestovního ruchu. 
Podmínkou úspěšné realizace studie je vytvoření funkčního partnerství mezi subjekty cestovního 
ruchu, místními samosprávami a zástupci neziskového sektoru a místní ekonomiky. 
 
V tomto dokumentu je vyhodnocena současná situace v oblasti cestovního ruchu v mikroregionu, 
analyzován jeho potenciál a navrženy směry využití území pro jeho budoucí rozvoj v této oblasti. 
Studie se snaží zmapovat směr dalšího rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu. Její přijetí poskytne 
všem relevantním subjektům společný rámec pro rozhodování a alokaci zdrojů. 
 
Obecným cílem této studie je připravit praktickou pomůcku rozvoje cestovního ruchu mikroregionu 
se zaměřením na následující dílčí výstupy: 

• Analýza výchozí situace, současného stavu cestovního ruchu v SO Mezihoří 

• Analýza turistického potenciálu SO Mezihoří 

• Definování aktivit cestovního ruchu v SO Mezihoří 

• Plán rozvoje cestovního ruchu SO Mezihoří – stanovení směrů využití území pro cestovní ruch 

• Návrh způsobu realizace výstupů studie v praxi – stanovení akčního plánu studie 
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3.  Metodika práce a pracovní postupy 
 
Tým pracovníků realizoval průzkum v období měsíců říjen až prosinec 2009. Během tohoto období 
tým prováděl program výzkumu sestavený z vlastního průzkumu terénu sledovaného území, z 
pracovních schůzek, návštěv obecních úřadů, byla provedena řada rozhovorů se zapojenými 
organizacemi a veřejností a nakonec proběhly analytické práce. Práce vycházela striktně z důrazu na 
konzultativní přístup, který měl zajistit, aby celá škála zájmů, názorů, doporučení a zdrojů informací 
byla vzata v potaz. 
 
Klíčovými cíli bylo zajistit, aby tým získal komplexní informace o potenciálu cestovního ruchu 
mikroregionu a zároveň, aby všechny relevantní subjekty mohly ovlivnit proces strategického 
plánování. Jednotlivé pracovní aktivity znázorňuje níže uvedený obrázek. 
 
Obr. č. 1: Popis pracovních aktivit  

 
Zdroj: zpracovatel 

 
Pracovní postupy a užitá metodika při vypracování studie: 
 

a) Sestavení pracovního týmu a struktury zpracování studie, konzultace o požadavcích se 
zadavatelem 

Nejprve byl sestaven pracovní tým o čtyřech členech, z toho dva pracovníci vyjížděli do terénu. Se  
zadavatelem proběhla pracovní schůzka, na které byly diskutovány a upřesňovány jednotlivé body 
zadání.  

 
b) Sběr kontaktů, třídění dat a dokumentů, zpracování dotazníků 

Tým pracovníků během přípravné fáze provedl sběr značného množství dat, které měly zamezit 
nepřesné interpretaci současné situace v cestovním ruchu v mikroregionu, přijetí nepodložených 
závěrů a doporučení. Dokumenty zahrnovaly analýzy současných trendů v cestovním ruchu na 
národní i regionální úrovni, strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu na národní i regionální 
úrovni a komparativní studie rozvoje a organizace turismu, především sousedních oblastí se 
zaměřením na cykloturistiku, pěší turistiku a hipoturistiku. Tým se zaměřil rovněž na způsob 
zpracování a komparaci map a turistických materiálů. Byly vypracovány dotazníky k následnému 
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šetření v terénu a navázána spolupráce s KČT. Dotazník k analýze cestovního ruchu se nachází 
v příloze.  
 

c) Publicita 
Občanská veřejnost v jednotlivých obcích mikroregionu byla informována o přípravě studie pomocí 
webových stránek mikroregionu (www.somezihori.cz) a přes zástupce obcí, kteří se účastnili 
pracovních schůzek. 
 

d) Pracovní schůzky týmu po celou dobu zpracování zakázky, analýza dat 
V průběhu zpracování zakázky se uskutečnilo několik pracovních schůzek, kde se projednávala 
stávající situace zpracování, dílčí závěry, náměty na další zpracování a tvorba návrhů tras. 
 

e) Průzkum potenciálu cestovního ruchu 
� návštěvy obecních úřadů, konzultace 
� průzkum terénu 
� návštěvy ostatních zapojených subjektů, konzultace s vlastníky pozemků 
� rozhovory s veřejností 

 
Ve všech obcích mikroregionu bylo provedeno dotazníkové šetření, které identifikovalo potenciál 
cestovního ruchu v regionu a uskutečnily se návštěvy obecních úřadů. V rámci tohoto průzkumu byly 
identifikovány turistické atraktivity, občanská vybavenost a stávající infrastruktura každé obce 
mikroregionu.  
 
Představitelé obcí odpovídali na penzum předem daných otázek, jejichž smyslem bylo vyhodnotit 
zdroje cestovního ruchu, navrhnout vhodné trasy pro turistiku, cyklistiku a hipoturistiku s vazbou na 
turistické cíle. Dále byl proveden průzkum terénu, uskutečnila se řada pracovních návštěv dalších 
subjektů, včetně rozhovorů s veřejností, kteří se mohly vyjádřit k návrhové studii. Průzkum terénu 
(obsahující výstupní místa turistických a cyklistických tras, fotodokumentace atraktivit) prováděli 
pracovníci zpracovatele a dále pak zástupci KČT, kteří procházeli pěší turistické trasy, zaznamenali 
průchodnost terénu, možnosti značení a umístění směrových ukazatelů a vypracovali rozpočet.  
 

f) Sběr, třídění a popis dat z terénu, vypracování návrhů tras 
Po terénním průzkumu se uskutečnilo třídění a popis sesbíraných dat, byly vypracovány návrhy tras i 
s možnými alternativami (včetně návrhů odpočívadel), které byly zakresleny do map. Zároveň jsou 
zjišťováni průběžně vlastníci pozemků. 
 

g) Kulatý stůl  
Dne 3.12.2009 se uskutečnil v Městysu Hvězdlice kulatý stůl za přítomnosti zástupců obcí, 
neziskového sektoru, podnikatelského sektoru a veřejnosti. Část programu byla věnována projektu 
„Studie využití území SO Mezihoří pro cestovní ruch“. Účastníci byli seznámeni s návrhem a 
alternativami tras a v diskusi se k předloženým návrhům vyjadřovali a to za účelem sestavení co 
nejlepší varianty zamýšlené trasy.  
 

h) Sestavení návrhové studie 
Po uskutečnění výše uvedených aktivit byla sepsána návrhová „Studie využití území SO Mezihoří pro 
cestovní ruch“. 
 

i) Konečné zpracování studie 
Vypracovaná studie bude předána zadavateli a zveřejněna na jeho webových stránkách 
(www.somezihori.cz).  
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4. Cestovní ruch  
 
4.1. Cestovní ruch a světová ekonomika, cestovní ruch a Evropská unie, cestovní ruch v České  

republice  
 
Cestovní ruch a světová ekonomika 
Mezinárodní cestovní ruch se začal hromadně rozvíjet po II. světové válce. Výrazný vliv na jeho 
nárůstu měl rozvoj civilního letectví a výstavba dálničních sítí. Ve světovém hospodářství představuje 
mezinárodní cestovní ruch jeden z nejrychleji se vyvíjejících sektorů (v roce 1950 bylo uskutečněno 
asi 25 mil. zahraničních turistických účastí ve světě, v roce 1970 kolem 120 mil., v roce 1993 již kolem 
500 mil. a v roce 1999 cca 657 milionů, v roce 2002 již více než 700 mil. turistických příjezdů). 
Srovnatelné tempo růstu má pouze mezinárodní obchod. Mezinárodní turismus bývá také označován 
jako „skrytý“ export.  
 
Předpokládá se, že rozvoj mezinárodního cestovního ruchu bude v neztenčené míře pokračovat i 
v následujících letech s tím, že postupně, v souladu s rozvojem dopravních možností a postupující 
globalizací, se bude zvyšovat podíl nových regionů jako zájmových oblastí turistického ruchu. Podle 
údajů Světové organizace cestovního ruchu (WTO) a Světové rady cestování a cestovního ruchu 
(WTTC) je cestovní ruch největším zaměstnavatelem a jedním z nejvýnosnějších ekonomických 
odvětví ve světě. Uvádí se, že po obchodu ropou a ropnými produkty a automobilovém průmyslu 
zaujímá cestovní ruch výší obratu třetí místo. Cestovní ruch je významné odvětví každé rozvinuté 
ekonomiky a pro rozvíjející se ekonomiky může být významným urychlovačem ekonomického vývoje 
(citace Beránek). 
 
Mezinárodní cestovní ruch je regionálně značně diferencován. Nejvýznamnější turistickou oblastí je 
Evropa, na kterou připadalo v roce 2002 cca 400 mil. zahraničních hostů. Druhou nejvýznamnější 
turistickou oblast představuje Severní Amerika a třetí oblastí je Východní Asie/Pacifik. 
V mezinárodním měřítku je cestovní ruch ovlivňován celou škálou faktorů: ekonomickou situací ve 
světě (např. ekonomická krize v roce 2009), stoupajícím nárůstem pohonných hmot, politickým 
napětím (např. studená válka mezi mocnostmi), válkami (např. v Iráku), epidemií a nemocemi (např. 
SARS, ptačí chřipka), přírodními katastrofami (např. tsunami v jihovýchodní Asii) a také hrozícím 
terorismem (např. 11. září 2001) a další. 
 
Výrazných změn doznal mezinárodní cestovní ruch po roce 1989 v Evropě. V postkomunistických 
evropských zemích se turismus vyvíjel velmi rozdílně. Největší přírůstky zahraničních návštěvníků (při 
celkové dominantní orientaci na západoevropské země a USA) zaznamenaly zejména Maďarsko, 
Polsko, Česká republika a Slovensko. Např. v České republice se příjmy z aktivního zahraničního 
cestovního ruchu podílely v letech 1994–1998 14 až 18 % na našem exportu, v roce 1999 kolem 11%). 
 
Cestovní ruch a Evropská unie 
Cestovní ruch má mimořádný ekonomický vliv na budoucí růst a zaměstnanost v Evropské unii. 
Odhaduje se, že cestovní ruch přímo zaměstnává v Evropské unii okolo 8 miliónů lidí. V roce 1998 
Evropa dosáhla 370 mil. příjezdů a cestovní ruch se stal nejvýznamnější součástí obchodu a 
zaměstnanosti na kontinentu. V roce 2004 už to bylo 414 mil. příjezdů, přičemž nejvyšší nárůst (8 %) 
zaznamenaly země Střední a Východní Evropy.  
 
Rok 2005 byl dle Mezinárodní poradenské společnosti IPK International1 z hlediska cestovního ruchu 
pro Evropu velmi dobrým a kontinent jako takový se může radovat ze vcelku slušného nárůstu 

                                                 
1
 Společnost IPK International (Inter Personae Kosmos) se od roku 1970 zabývá marketingovými výzkumy a poradenstvím v 

oblasti cestovního ruchu. 
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turistiky. Během prvních sedmi měsíců vzrostly meziročně mezinárodní příjezdy do Evropy o 4,6 % 
(Ulrych 2006). Avšak vlivem ekonomické krize ve světě v roce 2009 došlo k útlumu cestovního ruchu, 
snižuje se počet turistů, finanční problémy postihují všechny navazující subjekty - cestovní kanceláře, 
krachují letecké společnosti, útlum prožívají podnikatelé ve službách (ubytování, stravování a další). 
 
Cestovní ruch v České republice 
Česká republika je významnou evropskou destinací cestovního ruchu založenou na atraktivitě a 
množství historických, kulturních a technických památek, přírodních krás a zajímavostí, rozmanitosti 
kultury, jakož i na významném postavení různých forem cestovního ruchu. Česká republika má tak 
jedinečnou šanci uplatnit se na trhu cestovního ruchu nabídkou nových produktů jako např. 
městského, kongresového a incentivního2 cestovního ruchu, sportovně orientovaného cestovního 
ruchu a cykloturistiky, kulturního cestovního ruchu a širokého souboru produktů šetrných k přírodě 
(Koncepce státní politiky CR, 2007). Vhodné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu Česká republika 
nabízí rovněž v oblasti produktů venkovského cestovního ruchu - agroturistika, ekoagroturistika, 
ekoturistika apod.  
 
Nabídku cestovního ruchu v České republice je možné členit do následujících tématických oblastí: 

� Městský a kulturní cestovní ruch 
� Dovolená v přírodě 
� Sportovní a aktivní dovolená 
� Lázeňský cestovní ruch 
� Kongresový a incentivní cestovní ruch 

 
Česká republika tvoří odnepaměti křižovatku evropských kultur. Kulturní charakter českých měst, 
venkovských sídel a lázeňských míst byl vždy inspirací pro návštěvníky a hosty sjíždějící se do těchto 
míst ze všech koutů světa. Za 1. – 3. čtvrtletí roku 2009 přicestovalo do České republiky 4 695 059 
zahraničních turistů, kteří využili služeb hromadných ubytovacích zařízení, což je o 304 tis. turistů 
méně než za rok 2005. Nejnavštěvovanějšími kraji se stala Praha spolu s Karlovarským a 
Jihomoravským krajem. Nejčastěji je naše země navštěvována především Němci, Poláky, Italy, Brity, 
Rusy.   
 
Pro národní ekonomiku je rovněž významný domácí cestovní ruch. Češi postupně objevují svou zemi 
jako vhodné místo pro trávení dovolených a víkendových výletů. Při svých cestách navštěvují 
především své příbuzné a známé, stále více cestují za účelem rekreace a sportu, zdravotních pobytů, 
poznávacích cest, pobytů na vlastní chatě či chalupě a kulturních a sportovních akcí.  
 
Češi na svých cestách po České republice v roce 2006 utratili 98,2 mld. Kč (oproti roku 2003 je to o 5 
% více) a uskutečnili celkem 101,6 mil. cest, z toho 70,4 mil. byly jednodenní cesty a 31,2 mil. byly 
cesty turistické. V roce 2006 bylo v odvětví cestovního ruchu zaměstnáno 240 tisíc osob, z toho bylo 
181 tis. zaměstnanců a 59 tis. sebezaměstnaných osob. Podíl cestovního ruchu na celkové 
zaměstnanosti v národním hospodářství činil 4,7 %.  Nejvíce osob pracovalo ve stravovacích a 
pohostinských zařízeních (72 tis.) a ubytovacích službách (39 tis.). V cestovních kancelářích a 
agenturách pracovalo 15 tis. osob.  
 
Koncepční přístup státu v oblasti cestovního ruchu byl započat ve 2. pol. 90. let minulého století. 
V současné době je vypracován střednědobý strategický dokument „Koncepce státní politiky 
cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013“, který byl schválen Usnesením vlády ČR č. 1239 ze dne 

                                                 
2
 též pobídková, forma cestovního ruchu, která využívá cestovní ruch pro kladnou motivaci zaměstnanců k lepším 

pracovním výkonům nebo jako odměnu, je zahrnována mezi motivační nástroje managementu a může mít náplň rekreační, 
poznávací nebo vzdělávací 
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7. listopadu 2007. Cílem zpracování Koncepce je harmonizace koncepční činnosti v oblasti cestovního 
ruchu s programovacím obdobím Evropské unie. 
 
Společným cílem je přispět k rozvoji CR cestou naplňování priorit, kterými jsou:  

� Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu 
� Rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu 
� Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů 
� Vytváření organizační struktury cestovního ruchu 

 
Pro oblast propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice 
vzniká v roce 1993 Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (www.czechturism.cz), 
příspěvková organizace MMR. Česká centrála cestovního ruchu provozuje portál 
http://www.kudyznudy.cz. 
 
V roce 1997 bylo založeno nepolitické sdružení podnikatelů Svaz venkovské turistiky, který je členem 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a mezinárodní organizace svazů venkovské turistiky Eurogites. 
Svou činností chce přispět k ekonomickému, kulturnímu a společenskému oživení venkova, obnově 
jeho tradic, údržbě krajiny i ke stabilizaci jeho osídlení.  
 
V oblasti rozvoje cyklistiky vzniká Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky, 
kterou přijala vláda České republiky Usnesením č. 678 ze dne 7. července 2004. Cílem Cyklostrategie 
je podpora výstavby kvalitní a bezpečné cyklistické infrastruktury. 
 
V oblasti cyklistiky působí rovněž Česká mountainbiková asociace (ČeMBA), která je členskou 
neziskovou organizací s celorepublikovou působností hájící zájmy českých terénních cyklistů. Aktivně 
se podílí na vytváření lepších podmínek pro terénní cyklistiku v Česku. 
 
Na národní úrovni působí také Klub českých turistů, jehož počátky sahají do roku 1888. Základní 
jednotkou jsou odbory, které se sdružují do 14 oblastí, totožných s hranicemi krajů. Členové KČT 
organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny 
druhy turistiky - pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku, vysokohorskou 
turistiku, turistiku zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistiku. Turistické oddíly mládeže jsou 
sdruženy do Asociace TOM. KČT vydává rovněž turistické mapy.  
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4.2. Cestovní ruch v Jihomoravském kraji 

Jihomoravský kraj má značné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Ty vyplývají z pestrosti 
krajinných typů na rozhraní dvou základních evropských geomorfologických soustav, ze specifické a 
územně proměnlivé historie osídlení kraje, z množství historických událostí a osobností, které v území 
zanechaly stopy i z bohatství místní kultury a folklóru. Specifickou výhodou je dobrá dopravní poloha 
a dostupnost atraktivních míst v kraji z nadregionálních dopravních tras (citace Program rozvoje 
JMK). 

 
Obr. č. 2: Potenciální rekreační plochy v obcích Jihomoravského kraje 

 
Zdroj: Atlas cestovního ruchu České republiky, 2005 

  

Z množství turisticky atraktivních míst v kraji mají výjimečné postavení místa zapsaná na seznamu 
Světového kulturního dědictví UNESCO – Lednicko-valtický areál a vila Tugendhat v Brně. Na území 
kraje leží národní park Podyjí – jeden ze čtyř národních parků v ČR. Jedinečným krasovým územím se 
známou propastí Macocha je Moravský kras, vápencová krajina Pavlovských vrchů je součástí 
biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava; biosférickou rezervací jsou také Bílé Karpaty, jejichž část 
leží na území kraje. 

Specifickou a ojedinělou nabídku poskytuje Jihomoravský kraj pro vinařskou turistiku. Tou se 
Jihomoravský kraj odlišuje od ostatních krajů ČR. Na území kraje je soustředěno více než 96 % vinic 
České republiky. To hraje především v domácím cestovním ruchu velkou roli.  

Lázně Hodonín a Lednice jsou přírodní léčebné lázně. Ve srovnání s jinými kraji ČR je lázeňský 
cestovní ruch v kraji poněkud omezen a má značné rezervy. Velmi omezené jsou také přírodní 
předpoklady pro zimní lyžařskou turistiku v Jihomoravském kraji (určité předpoklady jen sever okresu 
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Blansko), což má vliv na jednu z nejvýraznějších sezónností (léto) cestovního ruchu mezi všemi kraji 
České republiky. 

Existující potenciál nabídky cestovního ruchu v Jihomoravském kraji je však využíván jen z části. 
Důvodem těchto omezení jsou především nedostatečná kvalita základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu, podobně nabídka a kvalita služeb nesplňuje v mnoha střediscích současný 
požadovaný standard, chybí širší nabídka specializovaných a originálních programů, rezervy jsou i v 
turistických informacích a marketingu, dále v gastroturistice, kongresové nebo lázeňské turistice.  

 

Obr. č. 3: Obecná turistická mapa Jihomoravského kraje s naznačenou typologií středisek cestovního ruchu 

Zdroj: Atlas cestovního ruchu České republiky, 2005 

 

V Jihomoravském kraji bylo na konci roku 2008 evidováno 518 ubytovacích zařízení cestovního ruchu 
s 32,2 tis. lůžky. V jejich prostorovém rozložení jasně dominuje město Brno (cca 30 % ubytovací 
kapacity kraje), významnými centry jsou dále oblast Vranovské přehrady a další střediska letní 
rekreace u vody, bývalá okresní města aj. Z hlediska druhové struktury jich více než 56,5 % připadá na 
zařízení hotelového typu (hotely, penziony). Podíl kraje na ubytovací kapacitě ČR (cca 7 % celkového 
počtu lůžek) je výrazně nižší než jeho podíl na počtu obyvatel (11,0 %). Přestože je Jihomoravský kraj 
druhým nejnavštěvovanějším krajem v ČR (po Praze), tak z hlediska ubytovací kapacity (počet lůžek) 
je kraj až na 5. – 6. místě ze všech. Tento fakt předznamenává výrazně kratší pobyty návštěvníků 
v kraji než jinde (pouze 3 dny).  
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Tab. č. 1: Komplexní vývoj jednotlivých kategorií ubytovacích zařízení Jihomoravského kraje v letech 2003–8 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet ubytovacích zařízení 536 490 496 489 502 518 

Počet pokojů 12 441 11 910 12 021 11 863 12 294 12 831 

Počet lůžek 31 415 30 168 30 540 30 319 31 311 32 212 

Počet míst pro stany a karavany 5 396 4 473 5 042 5 118 4 943 X 

Průměrná cena za ubytování (Kč) 294 306 315 335 349 X 

Hosté 1 040 645 1 014 514 1 056 307 1 069 258 1 178 114 1 185 770 

z toho nerezidenti 330 699 345 930 367 439 397 239 432 318 451 388 

Přenocování  2 447 426 2 213 052 2 321 628 2 342 743 2 353 525 2 229 763 

z toho nerezidenti 647 024 653 748 680 503 759 570 783 502 778 565 

Průměrný počet přenocování 2,4 2,2 2,2 2,2 2,0 X 

z toho nerezidenti 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 X 

Průměrná doba pobytu ve dnech 3,4 3,2 3,2 3,2 3,0 X 

z toho nerezidenti 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 X 

Čisté využití lůžek
¹
 (%) X 27,9 27,2 28,3 28,4 X 

Využití pokojů¹ (%) X 36,1 34,1 37,3 36,9 X 

Zdroj: ČSÚ  
Pozn.: X – údaje nejsou k dispozici 
           ¹) pouze u hotelů a penzionů 

 
Vedle základní turistické infrastruktury, kterou tvoří výše popsaná ubytovací a stravovací zařízení, je 
neméně důležitá doprovodná turistická infrastruktura. Ta je v Jihomoravském kraji zastoupena 
bohatě zejména v oblasti pěší turistiky, cykloturistiky a nejnověji se rozvíjí i oblast hipoturistiky. 
V posledních několika letech došlo k významnému rozvoji hlavně při budování cyklostezek a 
vyznačování dalších cyklotras. Doprovodnou turistickou infrastrukturu kraje dále doplňují různé kryté 
i venkovní sportovní areály, často doplněné půjčovnou různých sportovních nářadí či kol. Nedílnou 
součást tvoří také infrastruktura spojená s letní rekreací u vody, která je v kraji hojně zastoupena 
nebo i nově vybudovaná golfová hřiště (např. Jinačovice nebo Kořenec u Boskovic). Určitou bariérou 
kraje při rozvoji cestovního ruchu je nedostatečný počet velkých koupališť a aquaparků.  
 

Jihomoravský kraj v roce 2008 navštívilo podle evidence Českého statistického úřadu téměř 1,2 mil. 
hostů (od roku 2004 stálý růst v průměru o 4 % ročně), kteří se ubytovali v zařízeních cestovního 
ruchu alespoň jednu noc, čímž se Jihomoravský kraj stal druhým nejnavštěvovanějším krajem v ČR. Z 
nich kolem 38 % tvořili zahraniční návštěvníci a jejich podíl na celkové návštěvnosti v průběhu let 
také stále roste (v roce 2004 to bylo pouze 34 %).  

 
Tab. č. 2: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v Jihomoravském kraji a v České 
republice v roce 2004 a v porovnání s rokem 2008 

Jihomoravský kraj Česká republika Podíl kraje na ČR 

 2004 2008 2004 2008 2004 2008 

Počet hostů (v tis.) 1 015 1 186 12 220 12 836 8,3 9,2 

z toho cizinci 346 451 6 061 6 649 5,7 6,8 

Počet přenocování (v tis.) 2 213 2 300 40 781 39 284 5,4 5,9 

z toho cizinci 654 779 18 980 19 987 3,4 3,9 

Zdroj: ČSÚ, Czechtourism 
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Nejnavštěvovanější turistické cíle v Jihomoravském kraji jsou jednoznačně jeskyně Moravského krasu, 
které v roce 2008 navštívilo 360 tis. turistů (proti roku 2007 to je ale pokles o 27 tis.). Druhé 
nejnavštěvovanější místo v kraji a zároveň i mezi všemi zámky a hrady v ČR patří státnímu zámku 
Lednice, který navštívilo 331 tis. lidí. Mezi další velmi navštěvovaná místa v kraji patří například ZOO 
Brno, ZOO Vyškov nebo státní hrad Pernštejn.  

V hromadné návštěvnosti kraje také hrají velmi důležitou roli pořádané jednorázové akce a slavnosti. 
Mezi ty nejvýznamnější jednoznačně patří motocyklový závod Grand Prix České republiky, který patří 
s více než 200 tis. návštěvností mezi nejoblíbenější závody celého seriálu Mistrovství světa 
motocyklů. Mezi další krajské akce s více než desítkami tisíc návštěvníků patří například rekonstrukce 
napoleonské bitvy u Slavkova, podzimní vinobraní ve Znojmě či Mikulově nebo festival ohňostrojů 
v Brně a další. 

Významnou součástí návštěvnosti kraje se v posledních letech stala kongresová turistika (především 
v Brně).  

Zahraniční návštěvníci přijíždějí nejčastěji z Polska, Německa a ze Slovenska, dále nejnověji z Litvy, 
Ruska, Rakouska nebo Itálie.  

 
Tab. č. 3: Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje na konci roku 2004 
v porovnání s koncem roku 2008 

počet hostů podíl (%) počet přenocování podíl (%) 
průměrná délka 

pobytu (dny) 
Pořadí hostů dle jejich 

počtu v roce 2004 
(změna pořadí v roce 

2008) 
2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 

zahraniční hosté 

celkem 
345 930 451 388 100,0 100,0 653 748 778 565 100,0 100,0 2,9 2,7 

1. Německo (-1) 59 601 54 915 17,2 12,2 129 997 108 775 19,9 14,0 3,2 3,0 

2. Polsko (+1) 55 481 84 538 16,0 18,7 76 928 113 176 11,8 14,5 2,4 2,3 

3. Slovensko (0) 37 010 53 689 10,7 11,9 75 446 92 812 11,5 11,9 3,0 2,7 

4. Rakousko (-2) 27 070 21 086 7,8 4,7 41 902 33 019 6,4 4,2 2,5 2,6 

5. Itálie (-2) 24 838 19 739 7,2 4,4 45 579 35 243 7,0 4,5 2,8 2,8 

6. Nizozemsko   (-4) 15 082 12 021 4,4 2,7 42 031 30 304 6,4 3,9 3,8 3,5 

7. Velká Británie   (-1) 11 367 16 215 3,3 3,6 30 294 37 662 4,6 4,8 3,6 3,3 

8. Francie (-3) 10436 10 256 3,0 2,3 19 389 20 406 3,0 2,6 2,9 3,0 

…13. Rusko (+7) 4 655 23 355 1,3 5,2 9 688 34 971 1,5 4,5 3,1 2,5 

…Litva¹ X 26 318 X 5,8 X 28 951 X 3,7 X 2,1 

…Jižní Korea¹ X 13 929 X 3,1 X 21 692 X 2,8 X 2,6 

Pozn.: X – hodnoty za rok 2004 nejsou známy. 
¹Počty hostů z Litvy a Jižní Korey jsou uváděny až za rok 2008, proto není možné určit změnu pořadí oproti 
sledovanému roku, v roce 2008 se ale Litva umístila na 4. místě a Jižní Korea na 9. místě v kraji. 
Zdroj: Czechtourism, ČSÚ 

 

Jihomoravský kraj je rozčleněn do pěti turistických oblastí: Moravský kras a okolí, Brno a okolí, 
Znojemsko a Podyjí, Pálava a Lednicko-valtický areál, Slovácko.  

Organizace a řízení cestovního ruchu v Jihomoravském kraji probíhá na dvou základních úrovních – 
krajské a regionální (lokální). Na krajské úrovni je nejvýznamnějším aktérem zejména Jihomoravský 
kraj, dále Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava (založena roku 2005). Významná část peněz do 
cestovního ruchu nejen na krajské úrovni přichází díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS II 
Jihovýchod, který administruje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod. Na úrovni regionální 

Studie využití území SO Mezihoří pro cestovní ruch 

 

                 

Strana 14                            www.ps-pm.cz 

se jedná hlavně o jednotlivé obce a podnikatele v cestovním ruchu, dále mikroregiony, turistická 
informační centra nebo specializované organizace cestovního ruchu.  

Regionální úroveň je proti krajské značně roztříštěna, přesto zde dominuje několik aktérů. Jedním 
z nejdůležitějších aktérů, a to i v republikovém měřítku, je nejstarší organizace cestovního ruchu 
v České republice Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, které působí v kraji 
Jihomoravském a Zlínském zejména v jejich jižní a východní části. V kraji dále působí mnoho silných 
NNO se zaměřením na cestovní ruch – Klub českých turistů, Nadace Partnerství, Baťův kanál, o. p. s., 
Mohyla Míru-Austerlitz o. p. s. atd. Vedle toho existuje na lokální úrovni mnoho obcí či mikroregionů, 
pro které je rozvoj cestovního ruchu hlavní prioritou a které jsou v tomto oboru velmi aktivní. Mnohé 
z nich jsou provozovatelé turistických informačních center, se kterými Jihomoravský kraj aktivně 
spolupracuje i je finančně podporuje. 

Jihomoravský kraj zřizuje oficiální portál cestovního ruchu http://www.jizni-morava.cz/, kde lze najít 
bližší informace o cykloturistice http://www.cyklo-jizni-morava.cz/ 
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5. Potenciál cestovního ruchu Svazku obcí Mezihoří 
 
5.1. Potenciál cestovního ruchu Svazku obcí Mezihoří 
 
Svazek obcí Mezihoří byl založen v roce 2006. Jeho členskou základnu tvoří 13 obcí čítající 5 300 
obyvatel, z toho 10 obcí má méně než 400 obyvatel. Pouze tři obce mají 400-1500 obyvatel. Celková 
rozloha území činí 101 km2. Jmenovitě tvoří svazek tyto obce: Brankovice, Dobročkovice, Hvězdlice, 
Chvalkovice, Kožušice, Malínky, Milonice, Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Snovídky, 
Uhřice. Z toho Brankovice a Hvězdlice mají status městyse. 
 
Obr. č. 4: Mapa Svazku obcí Mezihoří s vyznačením katastrálních území jednotlivých obcí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: zpracovatel 

 
Území mikroregionu se nachází v geomorfologické oblasti Středomoravských Karpat, celku Litenčická 
pahorkatina. Celkový reliéf má charakter členité pahorkatiny, v okolí řeky se vytvářejí ploché údolní 
nivy. Jižní část území je ohraničeno Ždánickým lesem, na východě masívem Chřibů a na severu 
Orlovickou vrchovinou. Typická výška území se pohybuje okolo 300 m n.m, s nejvyšším vrcholem 
Hradisko (518 m n. m.). Region je odvodňován řekou Litavou a v jižní části říčkou Kyjovkou. Území 
náleží k mírně teplé klimatické oblasti, kde se průměrná roční teplota pohybuje okolo 8 °C, s ročním 
úhrnem srážek okolo 500 mm. Mikroregion lze označit za místo s kvalitním životním prostředím. 
Z hlediska využití ploch lze území charakterizovat jako zemědělskou krajinu s malým zastoupením 
průmyslu. Lesní půda představuje cca 30 % plochy území. V oblasti je vymezena celá řada 
maloplošných chráněných přírodních rezervací a památek. 
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obec
číslo rejstříku 

ÚSKP
část obce

číslo 

popisné
památka umístění

Brankovice 38896 / 7-3592 Brankovice kostel sv. Mikuláše

32682 / 7-3593 Brankovice boží muka při kostele

Chvalkovice 19942 / 7-3639 Chvalkovice zámek - zámeček Komorov

33342 / 7-3640 Chvalkovice kostel sv. Bartoloměje

29272 / 7-3641 Chvalkovice pohřební kaple sv. Kříže

100910 Chvalkovice sousoší sv. Cyrila a Metoděje na návsi

41279 / 7-3642 Chvalkovice sousoší sv. Jana Nepomuckého náves

30362 / 7-3644 Chvalkovice větrný mlýn nad vsí

Dobročkovice 29751 / 7-3615 Dobročkovice kostel Všech svatých

Hvězdlice 31244 / 7-3739 Nové Hvězdlice kostel sv. Jakuba

24668 / 7-3743 Nové Hvězdlice

kaplička, z toho jen: socha sv. 

Jana Nepomuckého

28724 / 7-3742 Nové Hvězdlice socha sv. Floriána náves

31877 / 7-3741 Nové Hvězdlice sousoší sv. Augustina

28431 / 7-3738 Nové Hvězdlice čp.200 zámek

40936 / 7-3740 Nové Hvězdlice fara

42047 / 7-3874 Staré Hvězdlice

kostel sv. Cyrila a Metoděje, 

Všech svatých

Kožušice -

Malínky 19466 / 7-3715 Malínky kaple Nejsvětější Trojice Polodílo

34156 / 7-3716 Malínky kříž náves

Milonice 22605/7-3718 Milonice kostel sv. Petra a Pavla

Nemochovice 44944/7-3726 Nemochovice kostel sv. Floriana s křížem

Z administrativního hlediska se region nachází v jihovýchodní části okresu Vyškov v Jihomoravském 
kraji. Pověřenou obcí je město Bučovice, s výjimkou městyse Hvězdlice, pro který je pověřeným 
úřadem město Vyškov. Z hlediska cestovního ruchu se region nachází v turistické oblasti Brno a 
okolí. 
 

Obr. č. 5: Hranice Jihomoravského kraje 
s vyznačenou turistickou oblastí Brno a okolí 

 

K rozvoji cestovního ruchu na území SO Mezihoří musí 
být vytvořeny určité podmínky (předpoklady, faktory). 
Široká škála těchto podmínek se vyznačuje velmi 
rozmanitým typovým charakterem a rozmanitostí 
územního záběru. V základním pohledu lze vyčlenit dvě 
hlavní skupiny podmínek, a to lokalizační a realizační. 
Lokalizační podmínky cestovního ruchu umožňují 
umístění a rozvíjení aktivit cestovního ruchu v určitém 
území na základě charakteristik „nabídky“ tohoto 
území. Jsou vyjádřeny buď atraktivitou místní přírody a 
krajiny, nebo místními kulturními hodnotami a 
pozoruhodnostmi, popř. oběma sektory současně. 
Přehled kulturních památek popisuje následující 
tabulka. V mikroregionu chybí zcela muzeum 
mikroregionálního významu, regionální muzeum se 
nachází ve Vyškově. O stálou výstavu usiluje obec 
Uhřice, která má zájem prezentovat historické požární 
vozy.  
 

Zdroj:  
Atlas cestovního ruchu České republiky, 2005 

 
Tab. č. 4: Kulturní památky v mikroregionu Mezihoří dle Ústředního seznamu kulturních památek 
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Nemotice 46359 / 7-3729 Nemotice kostel sv. Václava

Nesovice 30815 / 7-3731 Nesovice socha sv. Jana Nepomuckého při čp. 69

32498 / 7-3730 Nesovice čp.1 zámek Nové zámky

Nevojice 33739 / 7-3732 Nevojice tvrz, archeologické stopy

49807 / 7-8806 Nevojice kostel sv. Mikuláše střed obce

Snovídky -
Uhřice -

 
Zdroj: Rozvojová strategie SO Mezihoří (Portál památky a kultura www.kr-jihomoravsky.cz)  

 
 
Tab. č. 5: Zvláště chráněná území v mikroregionu Mezihoří 

Hašky PR Nevojice bohatá lokalita stepní květeny

Kuče PP Malínky travnatá stráň s teplomilnou květenou

Malhotky NPP Nevojice lesostep přecházející v teplou doubravu, lokalita 

třemdavy bílé

Podsedky PR Kožušice zachování fragmentů stepní vegetace svazů 

Arrhenatherion a Bromion erecti s výskytem zvláště 

chráněných rostlin

Přední Galašek PP Brankovice stráně s teplomilnými společenstvy

Roviny PP Nevojice lokalita teplomilné květeny

Alej u nevojické hájovny PS Nevojice stromořadí

Černčínský a milonický 

hájek

EVL Bučovice, 

Milonce, 

Nesovice, 

Nevojice

panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, 

polopřirozené suché trávníky a facie křovin na 

vápnitých podložích, lokalita střevíčníku pantoflíčku

Lípa zahumny v Uhřicích PS Uhřice jednotlivý strom

Machačův dub PS Nevojice jednotlivý strom

Strabišov - Oulehla EVL Brankovice, 

Kožušice

polopřirozené suché trávníky a facie křovin na 

vápnitých podložích, významná naleziště vstavačovitých 

- prioritní stanoviště, eurosibiřské stepní doubravy, 

lokalita střevíčníku panfotlíčku

Stgromořadí lip malolistých 

na návsi za kostelem

PS Nemochovice stromořadí

název kategorie obec popis

 
Zdroj: Rozvojová strategie SO Mezihoří (Ústřední seznam ochrany přírody, Ministerstvo životního prostředí) 
Legenda: PP=přírodní památka, PR=přírodní rezervace, NPP=národní přírodní památka, PS=památný strom, 
EVL=evropsky významné lokality 
 

 
Realizační podmínky cestovního ruchu umožňují uskutečňovat vlastní nároky účastníků cestovního 
ruchu. Můžeme je rozdělit na předpoklady dopravní (dostupnost resp. časová dosažitelnost) a 
materiálně technické, které vyjadřují vybavenost území ubytovacími, stravovacími, sportovními, 
zábavními a jinými zařízeními. Kapacita těchto zařízení je do jisté míry určující pro množství 
návštěvníků, kteří mohou dané území využít. Realizační podmínky cestovního ruchu mají ve srovnání 
s lokalizačními podmínkami nižší primární výpovědní hodnotu. 
 
Dopravní dostupnost je poměrně dobrá do všech obcí (nejlépe jsou na tom obce Nevojice, Nesovice a 
Brankovice). Sportovní zařízení (hřiště, tělocvičny) v obcích je rovněž dostatečné, v některých obcích 
je potřeba rekonstrukce hřištních prvků. Možnost vodní rekreace je omezená, pouze na bazén a 
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koupaliště v Brankovicích a Nesovicích, v některých obcích je možné koupání ve vodní či požární 
nádrži, avšak na vlastní nebezpečí (Brankovice, Chvalkovice). Na sledovaném území chybí servis a 
opravny kol (tato služba je přítomna pouze v Nesovicích). Lékařská zařízení, lékař jsou k dispozici 
pouze v Brankovicích, Nesovicích a 2x týdně ve Hvězdlicích. Lékárna je přítomna v Brankovicích a 
Nesovicích. Pro turisty je rovněž nezbytný přístup k internetu. Veřejně přístupné informační 
internetové kiosky jsou k dispozici v obcích Brankovice, Dobročkovice a Nesovice. Internet je sice k 
dispozici téměř v každé obci, avšak jeho dostupnost je často vázána na otevírací dobu knihovny (1x 
týdně). V některých obcích je možnost použít veřejně přístupný internet i po domluvě na obecním 
úřadě (Hvězdlice, Nemotice, Snovídky, Nesovice).  
 
Dotazníkovým šetřením a osobními konzultacemi byla zjišťována přítomnost stravovacích a 
ubytovacích zařízení. Restaurační zařízení nebo pohostinství nabízejí všechny obce, restaurace s 
možností stravování však jen v Brankovicích, Hvězdlicích, Malínkách a Nesovicích. Možnost ubytování 
se nachází pouze v Nesovicích, buď na škole - ubytování typu Youth hotel (hotel pro mládež), na 
koupališti s možností stanování, v oboře Borky (soukromý vlastník). Maloobchodní služby jsou 
zastoupeny nejčastěji prodejnami potravin či smíšeným zbožím v každé obci. Za nedostatečné se jeví 
délka otevírací doby potravin či smíšeného zboží (nejčastěji pouze v dopoledních hodinách).  
 
Obr. č. 6: Potenciální rekreační plochy SO Mezihoří 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování (dle Atlasu cestovního ruchu České republiky, 2005) 
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Pro charakteristiku potenciálu cestovního ruchu SO Mezihoří zpracovatelé studie zvolili tři způsoby 
vyhodnocení. První dva jsou přejaty z Atlasu cestovního ruchu Jihomoravského kraje z roku 2005, 
třetí je vlastní způsob vyhodnocení, přičemž podklady jsou přejaty z výzkumu Ústavu územního 
rozvoje Brno, 2001. 
 
První hodnocení popisuje obrázek č. 6. Potenciál rekreační plochy je vázaný na geomorfologickou 
strukturu území. Největší potenciál (více jak 65 %) zaujímají obce zasahující do území Ždánického lesa  
- Nevojice a Snovídky. Střední potenciál rekreační plochy (28-45 %) zaujímají obce Kožušice, 
Nemochovice a Hvězdlice, nižší potenciál (14-28 %) mají pak obce Nesovice, Brankovice a 
Chvalkovice. Nejnižší potenciál rekreační plochy mají Dobročkovice, Malínky, Milonice, Nemotice a 
Uhřice. 
 
 
Obr. č. 7: Mapa SO Mezihoří s naznačenou typologií středisek cestovního ruchu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování (dle Atlasu cestovního ruchu České republiky, 2005) 
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Druhé hodnocení popisuje obrázek č. 7. Z hlediska předpokladů pro cestovní ruch lze mikroregion 
charakterizovat převážně jako území venkovské krajiny s průměrnými předpoklady pro cestovní ruch, 
avšak v jižní části v obcích Nevojice a Snovídky s příznivými předpoklady pro cestovní ruch (v oblasti 
Ždánického lesa). Celkovou oblast lze charakterizovat za vhodnou pro rozvoj venkovského cestovního 
ruchu (agroturistika, ekoturistika).  
 
Třetí hodnocení vyjadřuje tabulka č. 6, která popisuje dílčí aktivity cestovního ruchu (příkladem 
může být cykloturistika, pěší turistika) v jednotlivých obcích. Výběr aktivit je převzat z dílčího 
výzkumu Ústavu územního rozvoje Brno.  
 
Pro vyhodnocení potenciálu cestovního ruchu mikroregionu Mezihoří byla zvolena koncepce dvou 
základních okruhů v rámci systému cestovního ruchu: přírodního a kulturního. Přírodní subsystém 
zahrnuje složky cestovního ruchu založené na aktivní turistice, rekreaci, poznávání přírody nebo 
takové, které přírodu využívají jako prostředí pro specializované sportovní činnosti. Kulturní 
subsystém zahrnuje složky cestovního ruchu vyjádřené cestami za kulturním poznáním či za 
zábavnými i jinými akcemi.  
 
Hodnocení aktivit je čistě subjektivní, avšak vychází z dané situace v jednotlivých obcích nebo z 
uvedených informací při konzultacích. Mikroregion má venkovský charakter, jednotlivé obce se nějak 
nevyčleňují, není zde známka žádné centralizace, aktivity mají spíše mikroregionální charakter, pouze 
v některých případech lze označit dílčí akce za regionální (církevní akce v Milonicích, historické 
požární vozy v Uhřicích, Jezdecký den v Nemochovicích). Oblast svazku obcí má potenciál pro rozvoj 
cestovního ruchu určen zejména sportovně laděným turistům různého věku (tzv. cílová skupina), 
kteří hledají klid a aktivní relaxaci v přírodě. V současné době vzhledem k nepřítomnosti ubytovacích 
kapacit lze očekávat pouze turisty s jednodenním pobytem, výletem. Z hlediska délky pobytu lze 
očekávat v SO Mezihoří spíše krátkodobý pobyt (víkend, prodloužený víkend, max. týdenní pobyt). 
 
Tab. č. 6: Potenciál cestovního ruchu v SO Mezihoří 

aktivity cestovního ruchu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Přírodní pozoruhodnosti  xx  x xx x x    x xx  x 

Vhodnost krajiny pro pěší turistiku  xx xx x xx x x x xx x xx xx xx x 

Vhodnost krajiny pro cyklistiku  xx x xx xx xx x x xx x xx xx xx x 

Vhodnost krajiny pro hippoturistiku x   x  x  xx   x  x 

Vhodnost krajiny pro sjezdové zimní sporty               

Vhodnost krajiny pro lyžařskou turistiku  x  x x x   x x x x x  

Vhodnost krajiny pro rekreaci u vody           x    

Vhodnost krajiny pro rekreaci typu lesy      x     x x x  

Vhodnost krajiny pro venkovskou turistiku  xx  x xx x   x x xx xx xx  

Vhodnost krajiny pro pozorování vodních ptáků  x  x       x   x 

Kulturně historické památky a soubory  xx x xx xx  x x x x xx xx   

Kulturní akce  x x x x x x x x x x x x xx 

Sportovní akce  x x x x x x x xx x x x x x 

Církevní akce        xx       

Místní produkty         x      

Legenda: 1 – Brankovice, 2 – Dobročkovice, 3 – Hvězdlice, 4 – Chvalkovice, 5 – Kožušice, 6 – Malínky, 7 – 
Milonice, 8 – Nemochovice, 9 – Nemotice, 10 – Nesovice, 11 – Nevojice, 12 – Snovídky, 13 - Uhřice 
x – podmínky jsou v základní úrovni, tj. aktivity jsou v konkrétním prostoru registrovatelné, 
xx  – podmínky jsou ve zvýšené úrovni, tj. aktivity jsou v konkrétním prostoru již zřetelné a mají výrazný stav 

 
Další důležitou součástí cestovního ruchu a jeho rozvoje je propagace území různého charakteru. 
V současné době je propagace SO Mezihoří a dalších subjektů nedostatečná. První propagační 
materiály (turistická mapa s tipy na výlet, informační tabule, informační letáky) vznikly v roce 2009 
v rámci projektu „Vítejte u nás – podpora cestovního ruchu SO Mezihoří“, další informace o 
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mikroregionu se turista dozví z webových stránek SO Mezihoří www.somezihori.cz. Propagační 
materiály jako jsou fotografie, knižní publikace, hrnečky, skleničky aj. s logem obce je možné zakoupit 
přímo na obecním úřadě v obci. Za nedostatečné lze označit propagaci území určené turistům 
projíždějícím mikroregionem (zejména motoristé, kteří projíždějí po komunikaci I/50). Zde chybí zcela 
informační tabule o vstupu do území SO Mezihoří „…krajina stvořená k oddychu“, chybí informace o 
možnosti stravování, ubytování aj., o uceleném přehledu možných atraktivit v regionu apod. 
V regionu rovněž chybí muzeum, výstava o historii a současnosti obcí a SO Mezihoří, výstava o 
zaniklých řemeslech (knoflikářství, kolomaznictví, mlynářství), popř. současných uměleckých a jiných 
řemeslech (např. kovářství), nejsou dostatečně propagovány místní produkty (např. vznik jednotné 
značky). V rámci plánované realizace nových tras pro turisty (turistické trasy, cyklotrasy, hipotrasy) je 
potřeba vytvořit nové propagační materiály.  
 
  
5.2. Potenciál jednotlivých obcí Svazku obcí Mezihoří  
 
Informace o jednotlivých obcích, potenciálu cestovního ruchu v obcích byly získány formou 
dotazníkového šetření (viz dotazník v příloze) a osobními konzultacemi. Všichni zástupci obcí měli 
zájem o rozvoj cestovního ruchu v SO Mezihoří. Základní údaje o mikroregionu uvádí následující 
tabulka. 
 
Tab. č. 7: Základní údaje o mikroregionu Mezihoří k 31. 12. 2008 

celkem muži ženy

Brankovice 879 419 460 12,15 72,35 Brankovice Bučovice

Dobročkovice 203 96 107 5,02 40,44 Brankovice Bučovice

Hvězdlice 598 278 320 11,35 52,69 Hvězdlice Vyškov

Chvalkovice 263 134 129 6,94 37,90 Brankovice Bučovice

Kožušice 105 52 53 7,18 14,62 Brankovice Bučovice

Malínky 123 64 59 3,41 36,07 Brankovice Bučovice

Milonice 347 174 173 5,00 69,40 Nesovice Bučovice

Nemochovice 285 142 143 10,58 26,94 Brankovice Bučovice

Nemotice 350 178 172 3,68 95,11 Nemotice Bučovice

Nesovice 1 150 583 567 10,28 111,87 Nesovice Bučovice

Nevojice 393 204 189 10,61 37,04 Nesovice Bučovice

Snovídky 365 180 185 10,55 34,60 Nemotice Bučovice

Uhřice 252 136 116 4,37 57,67 Nesovice Bučovice

Celkem 5 313 2 640 2 673 101,12 52,54 x x

matrika
pověřená 

obec
obec

počet obyvatel katastrální 

výměra (km2)

hustota obyv. 

na km2

 
Zdroj: Rozvojová strategie SO Mezihoří 

 
Podrobnější informace o historii jednotlivých obcí mikroregionu jsou uvedeny na jejich oficiálních 
webových stránkách nebo na www.somezihori.cz.  
 
 
MĚSTYS BRANKOVICE 

 
Lokalizace obce: městys se nachází 11 km východně od Bučovic, na řece Litavě a hlavním tahu I/50, v 
nadmořské výšce 260 m. n. m., dopravní dostupnost autobusem a vlakem 
Z historie obce: viz http://www.brankovice.eu/?page=hist_minulost 
Přírodní atraktivity: chráněné lípy u kostela a kapličky, vodní nádrž Hlavatka, Přední Galašek – 
přírodní památka, Strabišov-Oulehla – evropsky významná lokalita, studánka „Svatá“ 
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Památky a pamětihodnosti, sakrální stavby, technické památky: Farní kostel sv. Mikuláše - v nynější 
podobě byl postaven v roce 1714; studánka „Svatá“ se sochou Matky Boží bolestné nyní i s altánkem, 
znovuobnovena v roce 2008; kříže – u kostela sv. Mikuláše; za kostelem ul. Padělky; u studánky 
„Svatá“; kříž u zemědělského statku; kříž na Tyršové ulici, kříž na křižovatce polních cest nad 
Nemotickým potokem 
Jiné zajímavá místa: Fara naproti kostela, Pomník padlým před kostelem 
Místa výhledu: na kopci nad kostelem 
Zvyky a tradice, místní pověsti, možnosti kulturního vyžití: Tradiční hody (3. sobota v srpnu pořádá 
TJ Sokol a Obecní chasa), Ostatky (pořádá TJ Sokol), Dětský den (pořádá SDH), Zvěřinové hody 
v červenci (pořádá Myslivecké sdružení Litava) 
Tradiční místní produkty, řemesla: - 
Vhodnost pro sportovní a odpočinkové vyžití, kulturní dům: krytý bazén v areálu školy (i pro 
veřejnost), Sportovní areál Brankovice otevřen v roce 2006 (fotbalové hřiště a hřiště na malou 
kopanou, klubovna), areál střelnice, kulturní dům, sál kina 
Organizace podílející se na společenském dění: TJ Sokol, Obecní chasa, SDH, Myslivecké sdružení 
Litava, Občanské sdružení Branek – zaměřený na životní prostředí a rozvoj venkovského rázu krajiny, 
Český svaz chovatelů drobného zvířectva, Dětský tábornický klub, Sportovní klub 
Významné osobnosti, kroky slavných: Ladislav Kadlec a Josef Jedlička – letci čs. bombardovací perutě 
RAF za II. sv. války 
Plánované investice v cestovním ruchu (5-10 let): rekonstrukce zdravotního střediska 
Služby:  

1. Ubytovací kapacity: - 
2. Stravovací kapacity: Motorest Litavan – vaří teplá jídla, obecní hostinec, pekárna, cukrárna 
3. Obchodní síť, služby: 1x potraviny, 1x smíšené zboží, kadeřnictví, kosmetika, masáže 
4. Zdravotnická zařízení, lékař, lékárny: obvodní lékař, zubař, lékárna 
5. Školy: ZŠ, MŠ 
6. Veřejně dostupný internet: v přízemí obecního úřadu (internetový kiosek), v knihovně 
7. Cykloservis, půjčovna: - 

 
Stručný závěr: Bohaté možnosti ke sportovnímu vyžití, v obci autobusová a železniční doprava, 
vhodné napojení na turistické trasy a cyklotrasy, obec situovaná na I/50 – nabízí se lepší možnosti 
k propagaci a může být jedním ze vstupních bodů pro nahodilé projíždějící turisty, v zimním období 
nebo za nepříznivého počasí se naskytuje možnost navštívit krytý bazén, možnost koupání v létě ve 
vodní nádrži Hlavatka na vlastní nebezpečí, nepřítomnost ubytovacích kapacit. 
 
 
OBEC DOBROČKOVICE 

 
Lokalizace obce: Obec Dobročkovice se nachází asi 10 km východně od Bučovic v nadmořské výšce 
zhruba 292 metrů. Dopravní dostupnost pouze autobusem z Brankovic, Nesovic, Bučovic, Vyškova a 
okolních obcí. 
Z historie obce: Jméno Dobročkovice pochází ze jména Dobrošek – původní název osady byl 
Dobroškovice. Archeologický průzkum objevil stopy z období starší doby kamenné, sídliště 
neolitického zemědělce – kultura volutové keramiky, nejvýznamnější je nález bronzových a zlatých 
předmětů z doby cca 1800 – 1500 let př. n. l., chovaný dnes ve sbírkách Moravského zemského 
muzea v Brně. Více na  http://www.dobrockovice.kvalitne.cz/index.php?page=historie 
Přírodní atraktivity: památná lípa u kostela; lípa Svobody na návsi 
Památky a pamětihodnosti, sakrální stavby, technické památky: dominantou obce je kostel Všech 
svatých, který byl postaven v roce 1348 původně v gotickém slohu; sv. kříž u kostela; kříž za kostelem 
na kopci; kříž na návsi; Svatý kříž za Venhudovou zahradou při bývalé horní cestě do Milonic a Uhřic; 
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Svatý kříž za novým hřbitovem na bývalém rozcestí do Nových Zámků a Nesovic; Svatý kříž na 
křižovatce cest Dobročkovice - Nemochovice - Chvalkovice; Pomníček se soškou Panny Marie a lípou 
na bývalém rozcestí do Milonic a Uhřic; Pomník Panny Marie na Hrubé Straně 
Jiná zajímavá místa: Pomník obětem 1. a 2. světové války; Pomník rumunským vojínům padlým v 2. 
světové válce (před kostelem); budova školy určená k rekonstrukci 
Místa výhledu: pohled od vodojemu k plánované naučné turistické stezce, pohled od jihozápadu od 
křížku na cestě k Nesovicím 
Zvyky a tradice, místní pověsti, možnosti kulturního vyžití: Dětský den, tradiční krojované hody, 
sportovní akce, ostatky, vánoční výstava perníčků. Pověst: Proč se Dobročkovicím říká „Na volkách“? 
viz  http://www.dobrockovice.kvalitne.cz/index.php?page=historie#zajimavost 
Tradiční místní produkty, řemesla: - 
Vhodnost pro sportovní a odpočinkové vyžití, kulturní dům: turistické odpočívadlo Dobročkovice – 
tenisový kurt s umělým povrchem, hřiště na malou kopanou, dřevěný přístřešek s infomapou 
(odpočívadlo), odstavné parkoviště, dětský kout s prolézačkami, informační tabule, sociální zařízení, 
kulturní dům 
Organizace podílející se na společenském dění: Sbor dobrovolných hasičů 
Významné osobnosti, kroky slavných: - 
Plánované investice v cestovním ruchu (5-10 let): - 
Služby:  

1. Ubytovací kapacity: - 
2. Stravovací kapacity: pohostinství s kulturním domem 
3. Obchodní síť, služby: 1x smíšené zboží 
4. Zdravotnická zařízení, lékař, lékárny: - 
5. Školy: - 
6. Veřejně dostupný internet: na budově obecního úřadu (internetový kiosek), v knihovně 
7. Cykloservis, půjčovna: - 

 
Stručný závěr: K Dobročkovicím vede jediná příjezdová cesta. V poslední době se v obci podařilo 
vybudovat kvalitní sportovní a turistické zázemí, což zvýšilo potenciál cestovního ruchu. V současné 
době je plánována turistická trasa vedoucí z Nemochovic kolem vodojemu do obce, která 
pokračuje do Nesovic, a turistická trasa vedoucí do Brankovic. Obec má charakter spíše průchozí 
destinace v rámci mikroregionálních turistických tras, ubytovací kapacita není pro rozvoj 
cestovního ruchu významná. V minulosti mnoho polních cest vedoucích od Dobročkovic (do 
Nesovic, Uhřic) zaniklo, v současné době se uvažuje o jejich obnově (překážkou je získat souhlasné 
stanovisko velkého počtu vlastníků pozemků).  
 
 

MĚSTYS HVĚZDLICE 

 
Lokalizace obce: Městys Hvězdlice se nachází v oblouku potoka Hvězdličky, v nadmořské výšce okolo 
300 m, 8 km severovýchodně od Bučovic. Je tvořen Novými Hvězdlicemi, Starými Hvězdlicemi a 
osadou Zdravá Voda. Dopravní dostupnost autobusem. 
Z historie obce: První písemné zmínky o Hvězdlicích jsou z let 1282 až 1297. Údaje o historii jsou 
uvedeny na webových stránkách městyse www.hvezdlice.cz  
Přírodní atraktivity: Rybník u chatové oblasti na potoku Hvězdlička ve směru na Zdravou Vodu. 
Zdravá Voda - první písemná zmínka o zdejších lázních a pramenu léčivé vody je z roku 1733 a jejím 
autorem je Ambroz Vilém von Buntsch. V těchto letech zde byl lázeňský dům a dřevěná kaple, zděná 
byla postavena v roce 1755, zanikla někdy okolo roku 1816.  
Památky a pamětihodnosti, sakrální stavby, technické památky: pozdněbarokní kostel sv. Jana 
Většího a Matouše v Nových Hvězdlicích;  filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje ve Starých Hvězdlicích - 
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cihelná, v jádře románská stavba z první poloviny 13. století, kostel patří mezi nejstarší v okrese 
Vyškov; Hvězdlice patří mezi archeologicky a historicky významnou lokalitu (pohřebiště únětické 
kultury starší doby bronzové, žárové pohřebiště z mladší doby bronzové, nádobka s „brakteáty“); 
barokní zámek se zahradou (dnes domov důchodců ); tvrz na kopci „Kalvárie“; fara; kaple se sochou 
sv. Jana Nepomuckého; sochy sv. Augustina u zámku, sv. Floriána na náměstí; pomník padlých z I. 
světové války s bustou T. G. Masaryka; kříže – u kostela v Nových Hvězdlicích, kovaný železný kříž na 
hřbitově, kříž u zámecké zahrady 
Jiná zajímavá místa:  hájenka ve Zdravé Vodě, myslivecká chata, odpočívadla pro turisty u hřišť 
v Nových a Starých Hvězdlicích 
Místa výhledu: od křížku za Hvězdlicemi ve směru na Komorov 
Zvyky a tradice, místní pověsti, možnosti společenského vyžití: dětský maškarní karneval, kroužek 
pro děti (pořádá o. s. Slovan), každoroční turnaj v malé kopané, nohejbale, turnaje stolního tenisu, 
společenský večer (pořádá Sportovní klub), dětský den (pořádají hasiči, kulturní komise) aj., vychází 
4x ročně zpravodaj s kulturní nabídkou 
Tradiční místní produkty, řemesla: zaniklé – tkalcovství, kolomaznictví, hrnčířství (toufaři) 
Vhodnost pro sportovní a odpočinkové vyžití, kulturní dům: hřiště na malou kopanou, dětské hřiště 
ve St. Hvězdlicích, tělocvična, posilovna, kulturní sál 
Organizace podílející se na společenském dění: dva sbory dobrovolných hasičů, sportovní klub, 
Občanské sdružení Staré Hvězdlice, myslivecké sdružení, svaz žen a Občanské sdružení Slovan, 
kulturní komise městyse 
Významné osobnosti, kroky slavných: Petr Beneš – učitel, Vladimír Čamek – učitel 
Plánované investice v cestovním ruchu (5-10 let): - 
Služby:  

1. Ubytovací kapacity: - 
2. Stravovací kapacity: pizzerie, pohostinství, klub (i teplé jídlo), kantýna v domově Hvězda 
3. Obchodní síť, služby: 2x potraviny, 1x smíšené zboží, kadeřnictví, kosmetika-manikúra, 

oprava automobilu, pošta 
4. Zdravotnická zařízení, lékař, lékárny: lékař 2x týdně 
5. Školy: MŠ 
6. Veřejně dostupný internet: na obecním úřadě po domluvě, v knihovně 1x týdně 
7. Cykloservis, půjčovna: - 

 
Stručný závěr: Hvězdlice jsou významnou lokalitou z hlediska historického a archeologického, 
skýtají mnoho pamětihodností a kulturních zajímavostí, které jsou lákadlem pro turisty. Obec se 
vyznačuje bohatou spolkovou činností, aktivním neziskovým a podnikatelským sektorem, který 
může podpořit rozvoj cestovního ruchu. V obci se nachází dostatečný počet stravovacích zařízení, 
avšak s omezenou nabídkou, ubytování zcela chybí. Z tohoto důvodů obec funguje jako průjezdní 
zastávkové místo v rámci cykloturistiky a současně jako cíl jednodenních výletů. Rozvoj obce v 
oblasti CR je možno spatřovat v posilování infrastruktury pro cykloturistiku, wellness turistiku, 
outdoorové aktivity a v dobudování či rekonstrukci venkovních hřišť a modernizací odpočívadel pro 
turisty. Hvězdlicemi prochází registrovaná cyklotrasa č. 5029, na níž lze napojit napříč vedenou 
trasu od Pavlovic ke Chvalkovicím a dále. Z hlediska přírodních krás je zajímavější sever katastru 
kolem osady Zdravá Voda, kterou vyhledávají i chataři. 
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OBEC CHVALKOVICE 

 
Lokalizace obce: Obec se nachází 16 km jihovýchodně od Vyškova pod kopcem Hradisko. Obcí 
probíhá okresní silnice od Nových Hvězdlic směrem k Brankovicím. Dopravní dostupnost autobusem 
na Vyškov, Bučovice a Brankovice. Obec je situovaná v kopci, což ji přirozeně rozděluje na horní a 
dolní část. Jako nepřehlédnutelná dominanta se nad obcí tyčí zrekonstruovaný větrný mlýn. Ke 
katastru obce patří také empírový Komorovský zámeček s parkem.  
Z historie obce: první písemná zmínka je z roku 1347, údaje o historii jsou uvedeny na webových 
stránkách mikroregionu  
Přírodní atraktivity: kopec Hradisko - na tomto kopci bylo nedávno zbudováno posezení, které nabízí 
nezapomenutelný výhled (odtud lze vidět Pálavské vrchy, Hodonín a hrad Buchlov); parčík v obci; 
park u Komorovského zámku s vzácnými stromy 
Památky a pamětihodnosti, sakrální stavby, technické památky:  
větrný mlýn - http://www.povetrnik.cz, natáčel se zde jeden díl Četnických humoresek, Máchův Máj; 
kostel sv. Bartoloměje - původní gotická sakrální architektura ze 14. století, přestavěná ve druhé 
polovině 18. století a upravená v r. 1871; fara; morové sousoší - z roku 1718 se sochami sv. Jana 
Nepomuckého, sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rozálie; kaple sv. Kříže na hřbitově z roku 1814 – 
s unikátní mozaikovou podlahou, pod kaplí se nachází hrobka majitelů Komorova; kříž – u posezení 
na kopci jižně od Chvalkovic; kaplička u větrného mlýna; kříž u hřbitova; křížek u hřiště z roku 1897;  
křížek při cestě do Komorova; empírový Komorovský zámeček s parkem – soukromé vlastnictví, 
nepřístupný veřejnosti 
Jiná zajímavá místa: strašidelný plot na konci obce ve směru k fotbalovému hřišti 
Místa výhledu: na Hradisku (altánek, směrovky, infomapa); výhled od větrného mlýna; posezení se 
stříškou na kopci jižně od Chvalkovic směrem na Dobročkovice u kříže; výhled od hřbitova 
Zvyky a tradice, místní pověsti, možnosti kulturního vyžití: pouť ke kapličce u mlýna, adventní 
koncert; Silvestrovská noc u mlýna; posezení s cimbálovkou; tradiční turnaje ve fotbale; pořádání 
Dětského dne; pálení čarodějnic; KČT každoročně pořádá dálkový pochod z Chvalkovic u Bučovic do 
Chvalkovic na Hané v různých vzdálenostních kategoriích 
Tradiční místní produkty, řemesla: mlynářství - mlýn je po domluvě otevřen veřejnosti, včelařství 
Vhodnost pro sportovní a odpočinkové vyžití, kulturní dům: fotbalové hřiště, kryté posezení, 
tenisový kurt, dětské hřiště s průlezkami, hasičská nádrž s možností koupání i se skluzavkou, kulturní 
dům 
Organizace podílející se na společenském dění: obec, myslivecké sdružení, TJ Sokol 
Významné osobnosti, kroky slavných: - 
Plánované investice v cestovním ruchu (5-10 let): oprava fary (není ve vlastnictví obce) 
Služby:  

1. Ubytovací kapacity: - 
2. Stravovací kapacity: 1x pohostinství 
3. Obchodní síť, služby: 1x potraviny (otevřené do konce roku 2010) 
4. Zdravotnická zařízení, lékař, lékárny: - 
5. Školy: - 
6. Veřejně dostupný internet: v knihovně, po dobu otevření obecního úřadu 
7. Cykloservis, půjčovna: - 

 
Stručný závěr: Obec Chvalkovice má jeden z největších potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Je to 
dané množstvím kulturních památek nacházející se v katastru obce a umístěním v krajině pod 
Hradiskem - výletní místo. Za nedostatečnou lze označit doprovodnou infrastrukturu v cestovním 
ruchu – chybí možnosti ubytování a nedostatečné jsou služby ve stravování (pouze studená 
kuchyně), chybí cykloservis.  
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OBEC KOŽUŠICE 

 
Lokalizace obce: Leží 13 km východně od Bučovic, 329 m nad mořem. Přes obec vede silnice I/50. 
Obcí protéká Kožušický potok, který je přítokem Litavy. Dopravní dostupnost je pouze autobusem. 
Z historie obce: Osada se připomíná poprvé ve 14. století, podrobnější údaje o historii jsou uvedeny 
na webových stránkách mikroregionu 
Přírodní atraktivity: V katastrálním území Kožušic se nachází přírodní rezervace Podsedky se 
zachovalými fragmenty stepní vegetace a s výskytem zvláště chráněných rostlin. Jižně od Malínek na 
křižovatce polních cest se nachází památná lípa. 
Památky a pamětihodnosti, sakrální stavby, technické památky: kříž; zvonička a lípa v obci; kaplička 
Jiné zajímavá místa: v severní části katastru v oblasti Strabišov se nachází altánek u Strabišovského 
potoka; Kraví hora – křižovatka polních cest jižně od Kožušic 
Místa výhledu: - 
Zvyky a tradice, místní pověsti, možnosti kulturního vyžití: ostatky, stavění máje, Dětský den 
(organizuje Sbor dobrovolných hasičů) 
Tradiční místní produkty, řemesla: - 
Vhodnost pro sportovní a odpočinkové vyžití, kulturní dům:  před budovou obecního úřadu se 
nachází hřiště na malou kopanou s umělým povrchem, dětské hřiště, místo k posezení s přístřeškem a 
stojan na kola, v obci se nachází kulturní dům, tělocvična 
Organizace podílející se na společenském dění: Sbor dobrovolných hasičů 
Významné osobnosti, kroky slavných: Vilém Gregor – hudebník, Jindřich Jedlička – učitel 
Plánované investice v cestovním ruchu (5-10 let):  
Služby:  

1. Ubytovací kapacity: v současné době je plánováno ubytování s restaurací na hájence 
v Kožušicích (soukromý vlastník). 

2. Stravovací kapacity: pohostinství 
3. Obchodní síť, služby: 1x smíšené zboží 
4. Zdravotnická zařízení, lékař, lékárny: - 
5. Školy: - 
6. Veřejně dostupný internet: není dostupný veřejný internet 
7. Cykloservis, půjčovna: - 

 
Stručný závěr: Vzhledem ke své poloze lze chápat Kožušice jako vstupní místo do oblasti Chřibů (v 
sousedství obec Střílky). Obec poskytuje dostatečný potenciál pro vznik cyklistických stezek 
s napojením na Chřiby a severně do zalesněné oblasti Strabišov-Oulehla. Vzhledem ke 
frekventované silnici I/50 má obec velké možnosti k propagaci území. V blízké budoucnosti se snad 
naskytne možnost ubytování se stravováním v místní hájence (podnikatelský záměr). Obec 
poskytuje zázemí pro cyklisty (stojan na kolo, posezení, sportovní možnosti a hřiště pro malé děti). 
 
 
OBEC MALÍNKY 

 
Lokalizace obce: Obec Malínky se nachází 12 km východně od města Bučovice, v průměrné 
nadmořské výšce 270 m nad mořem. Zastavěná část obce se nachází v údolí, kudy protéká od 
východu říčka Litava. Obcí rovněž prochází silnice I/50. Dopravní dostupnost je autobusem. 
Z historie obce: údaje o historii jsou uvedeny na webových stránkách mikroregionu  
Přírodní atraktivity: Kuče – přírodní památka, travnatá stráň s teplomilnou květenou 
Památky a pamětihodnosti, sakrální stavby, technické památky: kaple Nejsvětější Trojice (státem 
chráněná památka); kamenný kříž na návsi – (státem chráněná památka); na území obce se nacházely 
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dva mlýny, v současné době se nedochoval žádný z nich, jen jsou patrné zbytky přívodu k mlýnskému 
kolu; dřevěný kříž u hasičky 
Jiné zajímavá místa: Pomník padlých u obecního úřadu 
Místa výhledu: u kapličky Nejsvětější Trojice; výhled na polní cestě od Kučí do údolí 
Zvyky a tradice, místní pověsti, možnosti kulturního vyžití: obecní hody, masopust  
Tradiční místní produkty, řemesla: - 
Vhodnost pro sportovní a odpočinkové vyžití, kulturní dům: dětské hřiště u obecního úřadu; 
fotbalové hřiště u polní cesty na Chroustovou s posezením 
Organizace podílející se na společenském dění: Sportovní klub Malínky 
Významné osobnosti, kroky slavných:  
Plánované investice v cestovním ruchu (5-10 let):  
Služby:  

1. Ubytovací kapacity: - 
2. Stravovací kapacity: Motorest Malinka – teplá jídla, bistro u hlavní silnice 
3. Obchodní síť, služby: 1x potraviny 
4. Zdravotnická zařízení, lékař, lékárny: - 
5. Školy: - 
6. Veřejně dostupný internet: - 
7. Cykloservis, půjčovna: - 

 
Stručný závěr: Z hlediska cestovního ruchu lze obec charakterizovat jako průjezdní místo s 
možností zastávky v rámci rodinných výletů a zejména cykloturistiky. Naskytuje se zde možnost 
navštívit přírodní památku Kuče, hřiště pro děti. Silnou stránkou jsou stravovací možnosti 
(motorest, bistro). Ubytovací kapacita není žádná. Malínky mají stejně jako obec Kožušice 
potenciál pro propagaci území. 
 
 
OBEC MILONICE 

 
Lokalizace obce: Obec Milonice leží 16 km východně od Vyškova a 7 km severně od Bučovic v 
nadmořské výšce 260 m. Obec je vystavěna v údolí po obou stranách potoka Hvězdličky a okresní 
silnice II. třídy vedoucí z Nesovic do Vyškova. Cca 1 km východně od obce je vedena mezinárodní 
silnice I/50 a dostupná je též vlaková stanice v Nesovicích. K obci patří osada Rošťoutky s 16 trvale 
žijícími obyvateli. 
Z historie obce: První zmínka o osadě Milonice se objevuje v roce 1349. Údaje o historii jsou uvedeny 
na webových stránkách obce  http://www.milonice.cz/historie-obce 
Přírodní atraktivity: nový a starý park v obci; památná lípa u kostela; na úbočí kopce „Kopánky“, 300 
m severně od obce stojí památná lípa a kříž; studánka; Milonický hájek 
Památky a pamětihodnosti, sakrální stavby, technické památky: kostel sv. Petra a Pavla postavený 
za panování knížete Jana I. Josefa z Lichtenštejna v letech 1805-1807; nově jsou zrestaurovány 
památky po stranách kostela, socha sv. Jana Nepomuckého a kříž; fara s farní zahradou (natáčel se 
zde díl Četnických humoresek) a hospodářskou budovou; křížek u obecního úřadu; křížek pod 
kopcem Kopánky 
Jiné zajímavá místa: Pomník padlých; zámek; škola; sýpka 
Místa výhledu: od hřbitova, u křížku pod kopcem Kopánky 
Zvyky a tradice, místní pověsti, možnosti kulturního vyžití: tradiční petropavlovské hody; ostatky 
(pořádají hasiči); každoroční „Sportovní hry mládeže“; myslivecké hody; liturgicko-kulturní slavnosti 
„Farní zahrada“ 
Tradiční místní produkty, řemesla: - 
Vhodnost pro sportovní a odpočinkové vyžití, kulturní dům: fotbalové hřiště, dětské hřiště 
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Organizace podílející se na společenském dění: Myslivecké sdružení, zástupci Milonické fary, 
fotbalisti, hasiči 
Významné osobnosti, kroky slavných: 
Plánované investice v cestovním ruchu (5-10 let): 
Služby:  

1. Ubytovací kapacity: - 
2. Stravovací kapacity: pohostinství, kavárna 
3. Obchodní síť, služby: smíšené zboží, obchodní centrum, pošta, kadeřnictví 
4. Zdravotnická zařízení, lékař, lékárny: - 
5. Školy: MŠ 
6. Veřejně dostupný internet: knihovna 
7. Cykloservis, půjčovna: -- 

 
Stručný závěr: Milonice mají dobrý potenciál pro rozvoj cyklotras. Vede zde značená cyklotrasa 
5029. Za suchého počasí jsou sjízdné na kole i polní cesty k Černčínu, k Malhotkám a spojnice 
Nesovice -  Uhřice kolem kříže nad Milonicemi. Dále je sjízdná polní cesta od Uhřického rybníka na 
Šardičky a napříč Rošťoutkami. Milonice mají dobrou dostupnost k vlaku a k autobusu. Jedná se 
spíše o průjezdní lokalitu s možností občerstvení v restauraci a kavárně a nárazově ve vztahu ke 
kulturním a sportovním akcím do obce zavítají lidé i z větší dálky, uvítají možnost přespání ve 
stanech na hřišti. 
 
 
OBEC NEMOCHOVICE 

 
Lokalizace obce: Nemochovice leží v kotlině kopcovité krajiny, 10 km severovýchodně od Bučovic, 
pod kopcem Hradisko. Z jižní strany obepíná obec kopec zvaný Habřina. Nachází se v nadmořské 
výšce 295 metrů n. m. Obcí protéká Nemochovický potok, který se v Brankovicích vlévá do říčky 
Litavy. Dopravní spojení z obce je pouze autobusové, navazuje však na vlakové spojení z Brankovic či 
Nesovic. Dále přímé linky vedou do Vyškova a Bučovic. Jedenkrát týdně jezdí v blízkosti obce linka 
Brankovice – Kroměříž. 
Z historie obce: první písemná zmínka o obci pochází z roku 1353, podrobnější údaje o historii jsou 
uvedeny na webových stránkách     http://www.somezihori.cz/cze/nemochovice/o-obci-617, v knize 
„Nemochovice v proměnách času“, autoři: Eva Motalová, Jaroslav Motal  
Přírodní atraktivity: památné stromy – čtyři lípy před hřbitovem; lípy u sokolského hřiště, pod kořeny 
jedné z lip je uložen pamětní list o významu jejich sázení; u kostela dvě lípy; jedna lípa u hasičské 
budovy; dvě památné lípy u kříže (při silnici k Brankovicím); kolem roku 1850 byla vysázena ve stráni 
zvané „Habřina“ planá hruška - poblíž malého rybníčku, kterému se říká „Hliník“ (možné odpočívadlo 
pro turisty); lípa na soukromém pozemku „U dvora“– majitel ZP a. s. Hvězdlice – chov koní; park u 
kostela 
Památky a pamětihodnosti, sakrální stavby, technické památky: uprostřed obce kostelík sv. Floriána 
z roku 1877; kříž na hřbitově nechal pořídit farář F. Doupovec; kříž před kostelem; kříž mezi lípami u 
příjezdu do obce od Brankovic; zelený kříž s pomníčkem v místě „Starý háj“ 
Jiné zajímavá místa: pomník na počest místním padlým legionářům v první světové válce 
Místa výhledu: u zeleného kříže na Starém háji, na kopci Habřiny 
Zvyky a tradice, místní pověsti, možnosti kulturního vyžití: „Lampionový průvod – uspávání 
broučků“; soutěže v požárním sportu; Jezdecký den (pořádá Jezdecký oddíl při ZP a. s. Hvězdlice); 
tradiční ostatky (pořádají hasiči a místní ženy); beseda s důchodci (pořádá kulturní komise); kalendář 
akcí na webu: http://www.somezihori.cz/cze/nemochovice/kalendar-akci-623 



Studie využití území SO Mezihoří pro cestovní ruch 

 

                 

Strana 29                            www.ps-pm.cz 

Tradiční místní produkty, řemesla: zaniklé řemeslo – knoflíkáři, továrna na výrobu perleťových 
knoflíků; v současnosti prodej medu a perníků - Včelařská stanice 'VČAS' Hanousek se zabývá výrobou 
dekorativního perníku 
Vhodnost pro sportovní a odpočinkové vyžití, kulturní dům:  kulturní dům, altán, hřiště na malou 
kopanou 
Organizace podílející se na společenském dění: Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Jezdecký oddíl, 
MŠ, místní ženy (spolek bez IČ), kulturní komise obce 
Významné osobnosti, kroky slavných: František Doupovec - farář 
Plánované investice v cestovním ruchu (5-10 let): 
Služby:  

1. Ubytovací kapacity: - 
2. Stravovací kapacity: 1x pohostinství 
3. Obchodní síť, služby: 1x smíšené zboží 
4. Zdravotnická zařízení, lékař, lékárny: - 
5. Školy: MŠ 
6. Veřejně dostupný internet: 1x týdně v knihovně 
7. Cykloservis, půjčovna: - 

 
Stručný závěr: Obec Nemochovice má dobrý potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. V současné 
době vedou obcí dvě turistické trasy od Brankovic na sever území ke kopci Hradisko. Omezením 
cestovního ruchu jsou nedostatečné ubytovací a stravovací kapacity (ubytování v soukromí má 
velký potenciál). Obec láká zejména svou malebností (architekturou domků a přírodními 
zajímavostmi) a bohatou spolkovou činností.  
 
 
OBEC NEMOTICE 

 
Lokalizace obce: Obec je situována 23 km jihovýchodně od okresního města Vyškov, na silnici druhé 
tř. č. 429 Nesovice - Snovídky - Koryčany. Obec leží v jihovýchodní části okresu na hranici Bučovické 
pahorkatiny a Ždánického lesa, v nadmořské výšce 268 m. Obcí protéká řeka Kyjovka. Dopravní 
dostupnost je autobusem a vlakem. 
Z historie obce: podrobnější údaje o historii jsou uvedeny na webových stránkách -     
http://www.somezihori.cz/cze/nemotice/o-obci-624 
http://www.nemotice.cz/index.php?nid=785&lid=CZ&oid=41362 
Přírodní atraktivity: 4 chráněné lípy nedaleko autobusové zastávky 
Památky a pamětihodnosti, sakrální stavby, technické památky: kostel sv. Václava z r. 1794; 
kaplička; kříž u čtyř lip 
Jiné zajímavá místa: naftové vrty 
Místa výhledu: pohled do okolí od místního kostela 
Zvyky a tradice, místní pověsti, možnosti kulturního vyžití: Svatováclavské krojované hody (pořádá 
sbor dobrovolných hasičů), Dětský den a živý Betlém (pořádá soubor Tři z jedné), sjezd harmonikářů 
(poprvé 2009), kalendář akcí: http://www.somezihori.cz/cze/nemotice/kalendar-akci-630 
Tradiční místní produkty, řemesla: kovářství, je třeba obnovit 
Vhodnost pro sportovní a odpočinkové vyžití, kulturní dům: fotbalové hřiště a dětské hřiště u 
Sokolovny; kulturní sál v Sokolovně Antonína Procházky; tenisové kurty (zajišťuje provoz TJ Sokol) 
Organizace podílející se na společenském dění: divadelní společnost Tři z jedné, Občanské sdružení 
Doubí Nemotice, Sbor dobrovolných hasičů  
Významné osobnosti, kroky slavných: Antonín Procházka; Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, Dr.Sc. - 
germanista 
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Plánované investice v cestovním ruchu (5-10 let): rekonstrukce dětského hřiště u Sokolovny, 
parkovací stání, úprava zpevněných ploch – odpočinková zóna, turistické odpočívadlo 
Služby:  

1. Ubytovací kapacity: -  
2. Stravovací kapacity: pohostinství na Sokolovně (bez vaření) 
3. Obchodní síť, služby: 2x potraviny, pošta 
4. Zdravotnická zařízení, lékař, lékárny: - 
5. Školy: - 
6. Veřejně dostupný internet: 1x týdně, nebo na požádání 
7. Cykloservis, půjčovna: - 

 
Stručný závěr: Nemotice se nachází nedaleko Ždánického lesa a Chřibů turisticky zajímavé oblasti. Z 
hlediska zdrojů cestovního ruchu tato obec představuje příjemnou průjezdní oblast v rámci 
regionálních cyklotras (prochází jí cyklotrasa č. 5029), se zastavením u kostela (dominanta obce 
s výhledem do krajiny), nebo možností občerstvení v Pohostinství na sokolovně (odpočívadlo pro 
turisty, cyklostojany) a sportovního vyžití zejména mladých rodin s dětmi. Ubytovací kapacita není 
pro rozvoj CR významná. 
 
 
OBEC NESOVICE 

 
Lokalizace obce: Zemědělská obec vzdálená 7 km východně od Bučovic, rozléhající se při ústí 
Hvězdličky do Litavy a při státní silnici z Brna do Uherského Hradiště. Obec se nachází na dvou 
katastrálních územích (Nesovice, od r. 1942 Letošov). K obci taktéž přináleží osada Nové Zámky. 
Dopravní dostupnost je autobusem a vlakem. 
Z historie obce: Za počátek Nesovic můžeme považovat ojedinělý zápis z roku 1131, uvedený ve 
Vlastivědě moravské nebo až zápis z roku 1365. Podrobnější údaje o historii jsou uvedeny na 
webových stránkách  http://www.somezihori.cz, http://www.nesovice.cz/. 
Přírodní atraktivity: Obora Borky v Nových Zámcích (soukromý vlastník), chovný rybník v oboře 
Památky a pamětihodnosti, sakrální stavby, technické památky: Dominantou obce Nesovice je 
zámek z roku 1561, o jehož stavbu se jako majitel zasloužil Záviš z Víckova. Byl stavěn podle plánů 
neznámého italského stavitele a nebyl nikdy dokončen. Pod zámkem byl vystavěn dvůr s 
hospodářskými budovami, štěpnicemi, chmelnicemi a pivovar. V současnosti je zámek v soukromých 
rukou a veřejnosti nepřístupný. Další památkou je kaple z roku 1936 zasvěcená sv. Janu 
Nepomuckému; kaplička z roku 1912 v Nových Zámcích; socha sv. Jana Nepomuckého, 100letá škola, 
Jiné zajímavá místa: hraniční kameny; hájenka pod Nebštichem 
Místa výhledu: od vodojemu u zámku 
Zvyky a tradice, místní pověsti, možnosti kulturního vyžití: tradiční Petropavlovské hody, Vánoční 
koncert, Drakiáda, sjezd rodáků, Babské hody, přehled akcí http://www.somezihori.cz/cze/nesovice/,  
Tradiční místní produkty, řemesla: košíkáři, debrujáři 
Vhodnost pro sportovní a odpočinkové vyžití, kulturní dům: sportovní areál s kurty pro odbíjenou a 
tenis, s fotbalovým hřištěm a kabinami a parketem pro pořádání zábavy; koupaliště s hřištěm pro 
plážový volejbal; tělocvična; kulturní dům; dětské hřiště za kulturním domem 
Organizace podílející se na společenském dění: Myslivecké sdružení "Pláňava"; TJ Sokol Nesovice - 
oddíl kopané, tenisu, šachu; Sbor dobrovolných hasičů; Klub mladých debrujárů,  Český  zahrádkářský 
svaz; Chovatelé drobného zvířectva; neformální Svaz žen 
Významné osobnosti, kroky slavných: Jiří Král – letec (pamětní deska na škole); Antonín Závodný – 
hudební skladatel 
Plánované investice v cestovním ruchu (5-10 let): zadržovací nádrž na vodu mezi Nevojicemi a 
Nesovicemi; vybudování umělého povrchu hřiště na tenis a fotbal 
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Služby:  
1. Ubytovací kapacity:  ve škole ubytování typu Youth hotel, koupaliště s možností stanování, 

Obora Borky (soukromý vlastník) 
2. Stravovací kapacity: cukrářství, 2x pohostinství, 1x kavárna s kuchyní, bufet přes léto 
3. Obchodní síť: 2x potraviny, 1x masna, kosmetika, kadeřnictví, pošta 
4. Zdravotnická zařízení, lékař, lékárny: praktický lékař, zubař, lékárna 
5. Školy: MŠ (Letošov), ZŠ  
6. Veřejně dostupný internet: v knihovně, na budově pošty (internetový kiosek) 
7. Cykloservis, půjčovna: servis kol (p. Dušan Reška) 

 
Stručný závěr: Obec Nesovice je jednou z nejdůležitějších destinací v mikroregionu z hlediska 
potenciálu cestovního ruchu. Díky své strategické poloze v dopravním uzlu je také výchozím bodem 
pro plánování tras (vedle Brankovic). Obec se nachází na severním okraji přírodního parku Ždánický 
les a prochází jí turistická a cykloturistická trasa. Vedle toho nabízí obec široké sportovní zázemí 
(hřiště,  koupaliště). Nesovice lákají také soukromou oborou s možností lovu. Ubytovací kapacity 
nejsou dostatečné, možnost stravování obec nabízí. Vzhledem ke své poloze na frekventované 
dopravní tepně I/50 můžou být Nesovice jedním ze vstupních bodů pro nahodilé projíždějící 
turisty. 
 
 
OBEC NEVOJICE 

 
Lokalizace obce: Obec leží 4 km výchovně od města Bučovice, 20 km jižně od okresního města 
Vyškova v nadmořské výšce 230 m. Obec je rozdělena tokem řeky Litavy a hlavním tahem I/50. Dobrá 
dopravní dostupnost autobusem i vlakem. 
Z historie obce: První  písemná zmínka o Nevojicích je z roku 1353. Podrobnější údaje o historii jsou 
uvedeny na webových stránkách -    http://www.somezihori.cz/cze/nevojice a  
http://www.nevojice.cz/historie.php. 
Přírodní atraktivity: Obec leží na severní hranici Přírodního parku Ždánický les, v severní části 
katastru jsou chráněná území Malhotky, Roviny a Hašky s výskytem ponticko - panonské květeny. Od 
roku 1998 je chráněným přírodním útvarem také alej lip a kaštanů lemující cestu od autobusové 
zastávky k budovám revíru. V roce 2008 byla vichřicí vyvrácena památná lípa u kostela.  
Památky a pamětihodnosti, sakrální stavby, technické památky: Největší dominantou obce je kostel 
sv. Mikuláše. V roce 1900 dala obec postavit pískovcovou sochu P. Marie Lurdské na podstavci ze 
stejného materiálu. V ose mostu přes Litavu dala obec v roce 1919 postavit kříž z bílého mramoru. 
Červený kříž se nachází na parcele č. 992, vlastník Česká republika, Lesy ČR, s. p., LV 315. Jubilejní 
kámen na pozemkové parcele č. 970, v roce 1898 zaměstnanci nevojického revíru zřídili na počest 
výročí vlastníka panství mohylu z pískovcových kamenů s pamětní deskou připomínající 40. výročí 
jeho panování. 
Jiné zajímavá místa: Pomník padlým - pod cestou do kostela byl v roce 1945 na náklad obce postaven 
pomník z kameniny, věnovaný památce spoluobčanů, kteří ztratili svoje životy během 1. a 2. světové 
války. Hájenka na polní cestě západně od Nevojic (soukromý vlastník). 
Místa výhledu: V severní části Nevojic, na původní turistické  trase (žlutá), přítomny lavičky, 
rozcestníky pro turisty s dobrým výhledem. Rozcestí U kříže - s vyhlídkou a altánkem pro posezení.  
Zvyky a tradice, místní pověsti, možnosti kulturního vyžití: tradiční hody pořádá Folklórní spolek 
Nevojická omladina, plán akcí na http://www.nevojice.cz/planakci.php 
Tradiční místní produkty, řemesla: - 
Vhodnost pro sportovní a odpočinkové vyžití, kulturní dům: fotbalové hřiště, dětské hřiště, herní 
prvky, kurt na volejbal, Jitřenka – rekreační tábor s koupalištěm (soukromý vlastník) 
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Organizace podílející se na společenském dění: SDH, Folklórní spolek Nevojická omladina, Sportovní 
klub Jantaři, stolní tenis, kulturní komise (pořádá kulturní program, např. pálení čarodějnic), Sdružení 
zdravotníků 
Významné osobnosti, kroky slavných: Jindřich z Nevojic - první historicky doložená postava 
Plánované investice v cestovním ruchu (5-10 let): lávka přes I/50 
Služby:  

1. Ubytovací kapacity: Jitřenka – rekreační tábor  
2. Stravovací kapacity: 1x pohostinství, nevaří 
3. Obchodní síť, služby: 1x smíšené zboží 
4. Zdravotnická zařízení, lékař, lékárny: - 
5. Školy: MŠ 
6. Veřejně dostupný internet: v knihovně 1x týdně 
7. Cykloservis, půjčovna: - 

 
Stručný závěr: Ubytovací a stravovací kapacity jsou zajištěny v rekreačním táboře Jitřenka, kde je 
široká nabídka dalších služeb: školy v přírodě, školní výlety, sportovní a taneční soustředění, 
rodinné a skupinové rekreace, oslavy, svatby, školení. V rámci IDS JMK mají Nevojice dobrou 
dopravní dostupnost (vlak, autobus). Obec skýtá širokou nabídku zdrojů z hlediska cestovního 
ruchu (turistické trasy, cyklotrasy, přírodní a kulturní zajímavosti). Cíle turistických tras z Nevojic 
jsou v Haluzicích, Bukovanech, Lovčicích, Ždánicích a v Kloboučkách.  
 
 
OBEC SNOVÍDKY 

 
Lokalizace obce: Snovídky leží 8 km východně od Bučovic, v nadmořské výšce 246 m, při okresní 
silnici II. třídy z Bučovic do Koryčan. Obec se nachází na pravém břehu řeky Kyjovka, do které ústí 
v obci Snovídský a Nemotický potok. Dostupnost je autobusem a vlakem (železniční stanice 
Nemotice). 
Z historie obce: Snovídky  se poprvé připomínají v listinách roku 1360. Podrobnější údaje o historii 
jsou uvedeny na web. stránkách http://www.somezihori.cz/cze/snovidky http://www.snovidky.cz/ 
Přírodní atraktivity: -- 
Památky a pamětihodnosti, sakrální stavby, technické památky: kaplička; kříž u kapličky; Hrádek, 
kříž na rozcestí U Kříže 
Jiné zajímavá místa:  výletiště (pod vysílačem) – taneční parket, podium, posezení; Táborová 
základna Haluzická hájenka s bazénem a brouzdalištěm a naučnou stezkou (spadá pod Mouchnice); 
těžební vrty na ropu 
Místa výhledu: -- 
Zvyky a tradice, místní pověsti, možnosti kulturního vyžití: ostatky (hasiči), Dětský den, letní kino  
Tradiční místní produkty, řemesla: kolomaznictví – zapomenuté řemeslo, v obci dříve bývaly dvě 
cihelny, bohužel se nezachovaly žádné stopy, včelařství 
Vhodnost pro sportovní a odpočinkové vyžití, kulturní dům: kulturní sál, dětské hřiště 
Organizace podílející se na společenském dění: Občanské sdružení Šuterňa, Sbor dobrovolných 
hasičů 
Významné osobnosti, kroky slavných: -- 
Plánované investice v cestovním ruchu (5-10 let): rekonstrukce sálu 
 
Služby:  

1. Ubytovací kapacity: - 
2. Stravovací kapacity: 1x pohostinství 
3. Obchodní síť, služby: 1x potraviny 
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4. Zdravotnická zařízení, lékař, lékárny: 
5. Školy: MŠ 
6. Veřejně dostupný internet: v knihově 1x týdně a v době otevření obecního úřadu 
7. Cykloservis, půjčovna: - 

 
Stručný závěr: Snovídky se nacházejí na okraji Ždánického lesa, území obce je doslova protkáno 
cyklotrasami, pěšími trasami do širokého okolí. Ve Snovídkách se spojuje cyklotrasa č. 473 a č. 
5029. Dalšími vhodnými trasami se nabízí směr kolem Nemotického potoka na Brankovice a na 
jihozápad na rozcestí U kříže. Obec má spíše charakter průjezdní lokality s potenciálem rozvoje 
stravovacích a občerstvovacích kapacit. Ubytovací zařízení není žádné.   
 
 
OBEC UHŘICE 

 
Lokalizace obce: Uhřice leží 9 km severovýchodně od Bučovic. Na jihovýchodní straně mezi Uhřicemi, 
Milonicemi a Dobročkovicemi se vypíná vrch Kopánky, 349 m vysoký. 
Z historie obce: První písemná zmínka o Uhřicích pochází z roku 1327. Podrobnější údaje o historii 
jsou uvedeny na webových stránkách http://www.somezihori.cz/cze/uhrice a 
http://uhrice.unas.cz/historie.html. 
Přírodní atraktivity: chráněná lípa za mlaty; chovný rybník, kde jsou pěstováni pohořeličtí kapři s 
uznávanou evropskou ochranou známkou; obecní rybník 
Památky a pamětihodnosti, sakrální stavby, technické památky: kaple vysvěcená roku 1994; křížek - 
u kaple; křížek na příjezdu do Uhřic od Milonic; křížek za obcí na polní cestě u zemědělského družstva 
Jiné zajímavá místa: -- 
Místa výhledu: u kříže s lípou nad zemědělským družstvem v Uhřicích; kopec Kopánky 
Zvyky a tradice, místní pověsti, možnosti kulturního vyžití: ostatky a místní hody (pořádají hasiči), 
dětský karneval (pořádá obecní úřad), letní kino, každoroční turnaj Uhřice – sezvané obce stejného 
jména z celé ČR, pořádané akce na webu: http://www.somezihori.cz/cze/uhrice/kalendar-akci-658 
Tradiční místní produkty, řemesla: chovný rybník – pohořelický kapr 
Vhodnost pro sportovní a odpočinkové vyžití, kulturní dům: výletiště Sad (fotbalové hřiště, pergola - 
posezení, sociální zařízení), kulturní dům, historická požární technika 
Organizace podílející se na společenském dění: Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol - dohromady 
s Milonicemi, místní dechová kapela Podboranka 
Významné osobnosti, kroky slavných: - 
Plánované investice v cestovním ruchu (5-10 let): postavit budovu pro historická požární vozidla, 
která by sloužila i jako výstavní sál 
Služby:  

1. Ubytovací kapacity: - 
2. Stravovací kapacity: pohostinství 
3. Obchodní síť, služby: obecní potraviny 
4. Zdravotnická zařízení, lékař, lékárny: - 
5. Školy: - 
6. Veřejně dostupný internet: v knihovně 1x týdně 
7. Cykloservis, půjčovna: - 

 
Stručný závěr: Z hlediska cestovního ruchu lze obec Uhřice vnímat jako průjezdní lokalitu 
s možností občerstvení, odpočinku na výletišti Sad, popř. u Uhřického rybníka či obecního rybníka. 
Je to poměrně klidná lokalita bez většího dopravního provozu, obcí prochází značená cyklostezka č. 
5029. K zajímavostem obce patří historická požární vozidla, která hasiči prezentují při 
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společenských událostech i soutěžích – regionální unikátnost požární techniky lze vnímat jako 
silnou stránku rozvoje v oblasti cestovního ruchu. 
 
 
 
5.3.  Potenciál sousedící oblasti jako významného zdroje CR 
 
Východně od SO Mezihoří leží hranice se Zlínským krajem. Tato část je označována jako Východní 
Morava. Mezi turistické oblasti v sousedství, které mají bezprostřední vliv na turismus v Mezihoří 
patří Kroměřížsko a Slovácko. Konkrétně se jedná o oblast Chřibů a Ždánického lesa. Pro obě dvě 
oblasti je především doménou pěší turistika, cykloturistika a také jízda na koni. Ranč v Osvětimanech 
a Hipocentrum v Koryčanech nabízejí možnost vyjížděk na koni do krásné chřibské přírody, v 
Koryčanech lze navíc absolvovat hiporehabilitaci, která pomáhá tlumit některé nepříjemné bolesti. 
Chřiby se mohou pochlubit několika oblíbenými horolezeckými lokalitami. Dovolenou u vody lze 
prožít u přehradní nádrže Osvětimany nebo v Buchlovicích-Smraďavce u vodní nádrže Nad Sovínem. 
Ve Smraďavce jsou také známé lázně Leopoldov.  
 
V oblasti Chřibů se nachází několik archeologických lokalit. Tou nejznámější je hradisko sv. Klimenta u 
Osvětiman. Ze stavebních památek patří k nejzajímavějším středověká zřícenina hradu Cimburk, hrad 
Buchlov, zámek v Buchlovicích, baziliky na Velehradě, ve Střílkách barokní hřbitov, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie z roku 1770, zámek a zříceniny hradu. Ze Střílek do Koryčan vede turistická trasa, Střílky 
jsou rovněž turisticky napojeny na Brankovice přes Bralovou. 

Ždánickým lesem byla v roce 1996 zpřístupněna naučná stezka, která vede přes město Ždánice (z 
kulturních zajímavostí je zde významný zámek a kostel Nanebevzetí Panny Marie). Ve Ždánickém lese 
se nachází několik přírodních rezervací. 

Západně od SO Mezihoří se nachází přímo v sousedství město Bučovice, které je zároveň pověřenou 
obcí. Z kulturních památek jsou významné Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, renesanční zámek, 
stará a nová radnice. Bučovice jsou rovněž spádovou obcí – dojíždějí zde školáci do škol, lidé k lékaři a 
do zaměstnání apod. 
 
Západně od SO Mezihoří se nachází sousedící mikroregion Větrník čítající sedm obcí. Společně 
s dalšími dvěma mikroregiony tvoří občanské sdružení MAS Společná cesta, jehož jedním z cílů je 
posílení sousedských vazeb s cílem společné prezentace území Vyškovska. SO Větrník osloví 
návštěvníky zejména historickou hliněnou architekturou, přírodními rezervacemi a nenáročnými 
cyklotrasami a hipostezkami.  
 
Pro rozvoj turismus v SO Mezihoří je velmi důležité napojení na turistické trasy, cyklotrasy a 
hipotrasy vedoucí přes SO Větrník, Chřiby a Ždánický les. Nabídka turistických atraktivit nacházející 
se v okolí mikroregionu, upoutávky, informační tabule a mapy můžou celkově přispět k rozvoji 
cestovního ruchu v SO Mezihoří. Zde je důležitá partnerská spolupráce se všemi zúčastněnými 
v mikroregionu i mimo něj. 
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Obr. č. 8: Mapa širšího okolí SO Mezihoří 

Zdroj: www.mapy.cz 
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6. Návrh využití území 
 
V současné době je území Svazku obcí Mezihoří využíváno turisty zejména v oblasti pěší turistiky a 
cykloturistiky, přičemž využívány jsou stávající značené trasy. Potenciál klidné krajiny a tradiční chov 
koní v některých členských obcích nabízí dále možnosti rozvoje hipoturistiky a také zimních sportů, 
zejména běžeckého lyžování.  
 
Zpracovaná studie navrhuje tři hlavní směry využití území SO Mezihoří pro cestovní ruch: 

• cykloturistika 

• pěší a lyžařská turistika 

• hipoturistika a agroturistika 
 
V rámci  navržených směrů byly vytipovány nové trasy pro pěší turisty, cyklisty a turisty na koních, 
které by měly posílit rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu. Je třeba si však uvědomit, že značené 
turistické cesty nepředstavují rozhodující limit turistického provozu – ten je třeba hledat v související 
infrastruktuře – možnosti ubytování, stravování, občerstvení, záchytná parkoviště, technické zázemí 
(opravny, půjčovny), návštěvy turistických nekrajinářských atraktivit (muzea), provázanost na jiné 
aktivity v území (kulturní, rekreační, sportovní) – značení turisticky frekventovaných nebo 
poptávaných tras je pak až sekundární záležitostí. Současná nabídka související infrastruktury pro 
turisty je velmi omezená.  
 
Významné je také zachování a rozvíjení provázanosti 
turistických tras mezi sousedními regiony - Větrník a 
územím Chřibů a Ždánického lesa, což navrhované trasy 
respektují.  
 
Propagace kompletního území mikroregionu v oblasti 
cestovního ruchu byla započata, s budováním nových tras 
však bude třeba propagační materiály aktualizovat. Jako 
efektivní nástroj propagace cestovního ruchu je třeba 
využít k tomuto účelu zřízené webové stránky SO 
Mezihoří www.somezihori.cz.   
 
 
 
6.1. Směr využití č. 1: Cykloturistika  
 
Krajina mikroregionu skýtá příhodné podmínky pro 
rozvoj cykloturistiky. Jedná se o otevřenou krajinu 
na většině území s malým zalesněním a pozvolnými 
kopci s malým převýšením. Rovněž i zalesněná část 
regionu je vhodná k projížďce na kole po lesních 
cestách. Výběr cyklistických cest je dán jednak 
samotnou průjezdností, dopravní situací, 
frekventovaností silnice a dále pak nabídkou 
atraktivit.  
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Cyklistické cesty v Mezihoří lze dle povrchu rozdělit na čtyři kategorie:  
 

1. státní nebo obecní asfaltová silnice většinou s kvalitním povrchem, místy je silnice poškozená 
(výmoly), 

2. asfaltová lesní cesta,  
3. minerálně-betonová lesní nebo přespolní cesta horší kvality, ale dostatečně sjízdná,  
4. polní nebo lesní měkká cesta, místy zatravněná, někde i udržovaná (sečená), na většině úseku 

udusaná hlína. Tento typ cesty je sjízdný jen za sucha, tedy především přes letní sezónu.  
 
Z hlediska průjezdnosti krajiny jsou cyklotrasy navrženy tak, aby byly trasy propojené (slepě 
neukončené) a bylo jimi rovnoměrně pokryto celé území. Jednu z největších bariér v území tvoří 
silnice I/50, která je velmi frekventovaná a často průchozí jen v obcích na přechodech a místech 
k tomu určených. Toto omezení se týká jak pěších turistů, cykloturistů, tak především turistů na 
koních.  
 
Výběr tras je dán jednak historicky, propojením obcí, potřebností a užíváním místních obyvatel, 
vhodným krajinářským umístěním (kolem potoků, řek, remízků, okrajů lesa) a dále pak 
nasměrováním cest k turistickým cílům (atraktivitám, atrakcím, společenským akcím, službám – 
občerstvení, ubytování). 

 

 

Přes území prochází páteřní značená cykloturistická trasa č. 5029 a na okraji regionu popř. v jeho 
blízkosti další značené cyklotrasy. Velké množství doporučených cykloturistických tras se nachází 
v nedalekém Ždánickém lese a Chřibech, přičemž tyto lokality jsou snadno dostupné z blízkých obcí 
mikroregionu. 
 
Na území Svazku obcí Mezihoří se nachází tyto značené cyklistické trasy, viz kapitola 10. Mapová 
část, mapa č. 1A: 
 
č. 5029 vede z Vyškova – Nové Hvězdlice – Uhřice – Milonice – Nesovice – Snovídky – Nemotice – 
Koryčany (ukončení) 

 
č. 5097 vede z Bučovic jižní části území – Jitřenka (rekreační tábor) – U Kříže (ukončení) 

 
č. 473 vede ze Ždánického lesa – U Slepice (napojení na další trasy) – U Kříže – Snovídky – Koryčany – 
Stupava  

 
č. 5012 vede východně, zcela mimo území Mezihoří, avšak tvoří páteřní trasu pro napojení na oblast 
Chřibů; počátek v Koryčanech – Střílky – Cetechovice – směr Zdounky  
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Na základě průzkumu terénu, úzkou spoluprací s Klubem českých turistů (oblast JmK), konzultací 
s místními starosty, zástupci NNO, podnikateli a také veřejností byly vytipovány níže uvedené nové 
cyklotrasy. Označeny budou dvě lokální cyklotrasy, východní a západní okruh, které navazují na 
plánovanou cyklistickou trasu EUROVELO 4. Zejména na západě a jihu území lze tyto cyklotrasy 
propojit se stávajícími trasami, či vytvářet různé alternativy dle požadavku každého cykloturisty.  
  
Důraz je kladen na bezpečnost tras vedených po klidných, málo frekventovaných silnicích nebo mimo 
silnice tak, aby cyklotrasu mohly absolvovat i rodiny s dětmi. Základním principem řešení je vytvoření 
cyklistických okruhů s možností návratu k autu, místu ubytování, nebo v návaznosti na veřejnou 
dopravu, a to zejména na vlakovou, která mí již nyní vytvořené podmínky pro přepravu kol.  
 
Pro dobře fungující cykloturistický systém je nutné vybavit odpočívadla mobiliářem jako jsou lavičky, 
kryté posezení - altánek, informační tabule, směrovky, podobně vytvořit zázemí na vyhlídkových 
místech a naučných stezkách. Přehled těchto míst (odpočívadel) popisuje rovněž tato studie.  
 
Nově navržené cyklistické trasy, viz kapitola 10. Mapová část, mapa č. 1B: 
 

EUROVELO 4: V nejbližších letech se plánuje v rámci Evropské sítě cyklotras vybudovat celkem 12 tras 
spojující země Evropy. Jedna z nich označená jako EuroVelo 4 (EV 4) vede západovýchodním směrem 
Evropy bude, dle návrhu cyklistických koridorů Nadace Partnerství, procházet mikroregionem 
Mezihoří a plánuje kopírovat část toku řeky Litavy. Ve sledovaném území bude ze směru od Bučovic 
procházet Nevojicemi, Nesovicemi, Brankovicemi, dále kolem Nemotického potoka, Snovídkami, kde 
opouští území mikroregionu Mezihoří a pokračuje Haluzicemi, Bohuslavicemi, Kyjovem  a dále 
směrem na Uherský Ostroh. 

 
ZÁPADNÍ OKRUH:  Nesovice – Milonice – Černecký hájek - Vícemilice – Nevojice – Nesovice 

 
VÝCHODNÍ OKRUH:  Brankovice – Malínky – Kožušice – Střílky – Střílecký hrad – Bralová – Kraví 

hora – Brankovice  

 
 
Podrobný popis navržených cyklotras: 
 

 
ZÁPADNÍ 
OKRUH 

 
 

NESOVICE – MILONICE –  ČERNECKÝ HÁJEK – VÍCEMILICE - NEVOJICE 
– NESOVICE 

DÉLKA TRASY Celková délka trasy je 13,5 km, na území SO Mezihoří 8,5 km. 

POPIS TRASY 

Trasa vede z Nesovic (železniční stanice, autobusová zastávka) do Milonic, 
zde pokračuje západním směrem polní cestou přes Padělky, kolem kříže 
k Černeckému hájku kolem hájovny. Ve Vícemilicích se trasa napojuje na 
plánovanou cyklistickou trasu EUROVELO 4, po které vede přes Nevojice 
zpět do Nesovic. Trasa vede kolem zvláště chráněných území Hašky, Roviny 
a Malhotky. Trasa v oblasti Vícemilic vede mimo území mikroregionu. 
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VÝČET ATRAKTIVIT, 
ZAJÍMAVÝCH MÍST 

• koupaliště v Nesovicích, 

• hájenka u Černčína, 

• kříž u Šardiček, 

• přírodní rezervace Hašky, 

• přírodní památka Roviny, 

• národní přírodní památka Malhotky, 

• v Milonicích nový a starý park, památná lípa u kostela, studánka, 

• historické vozy v Uhřicích, 

• Černecký a Milonický hájek – evropsky významné lokality, 

• sportoviště, hřiště v jednotlivých obcích, 

• pamětihodnosti obcí (viz tabulka č. 4); 

MÍSTA ROZHLEDU 
• u hájenky východně od Černčína, 

• u křížku východně od Milonic nebo od hřbitova; 

ROZCESTÍ, KŘÍŽENÍ 
S JINÝMI TRASAMI 

• úsek Vícemilice – Nesovice souběžný s trasou EV4, 

• úsek Nesovice – Milonice souběžný s cyklotrasou č. 5029, 

• u Černčína křížení se žlutou a modrou turistickou trasou; 

• rozcestí – ukazatel směru k místu mimo trasu: u Milonic směrem na 
Uhřice;  

• trasa bude označena ukazateli směru; 

ODPOČÍVADLA 

• v Nesovicích u hřiště, lavičky,  

• v Milonicích na hřišti nebo u křížku nad Milonicemi, 

• v severní části Nevojic, na původní turistické  trase (žlutá) přítomny 
lavičky, rozcestníky pro turisty; 

• nově je navrženo umístění dvou krytých odpočívadel s odpadkovými 
koši, viz značení v mapě; 

INFOTABULE 

• v současné době se v každé obci nachází informační tabule SO Mezihoří 
(info o obci, tipy na výlet); 

• nově je navrženo umístění dvou nových informačních tabulí, které jsou 
součástí odpočinkových míst; 

POVRCH A 
ALTERNATIVY 

TRASY 

• Nesovice – Milonice asfaltová silnice,  

• Milonice – Vícemilice polní cesty, 

• z Vícemilic po staré asfaltové silnici podél I/50 do Nevojic a pak po 
vysypané asfaltové silnici do Nesovic (budoucí EV4), 

• alternativa trasy: z Vícemilic pokračovat na Baračku do výchozího místa 
v Nesovicích se vrátit po stávající cyklotrase 5097, 473 a 5029. 

 
 

VÝCHODNÍ 
OKRUH 

 

    BRANKOVICE – MALÍNKY – KOŽUŠICE – STŘÍLKY – STŘÍLECKÝ HRAD – 
BRALOVÁ – KRAVÍ HORA – BRANKOVICE 

DÉLKA  TRASY Celková délka trasy je 16,8 km, z toho na území SO Mezihoří 9,3 km. 

POPIS TRASY 

Východní okruh taktéž vychází z plánované cyklotrasy EUROVELO4. 
Výchozím bodem jsou Brankovice (železniční stanice, autobusová 
zastávka), trasa pokračuje do obcí Malínky a Kožušice, kde překoná 
mezinárodní komunikaci I/50 a pokračuje přes Střílky na Střílecký hrad. 
Odtud lesními a polními cestami severozápadním směrem zpět do 
Brankovic přes kopec Bralová a Kraví hora. Východní část trasy se nachází 
mimo území mikroregionu Mezihoří.  

Studie využití území SO Mezihoří pro cestovní ruch 

 

                 

Strana 40                            www.ps-pm.cz 

VÝČET ATRAKTIVIT, 
ZAJÍMAVÝCH MÍST 

• studánka a kaplička Svatá u Brankovic, 

• v Brankovicích krytý bazén, vodní nádrž Hlavatka, 

• památná lípa u Kraví hory, 

• přírodní památka Bralová, 

• kříž u silnice na cyklotrase č. 5012,  

• Střílecký hrad, 

• přírodní rezervace Podsedky u Kožušic, 

• přírodní památka Kuče u Malínek, 

• sportoviště, hřiště v jednotlivých obcích,  

• pamětihodnosti obcí (viz tabulka č. 4 ); 

MÍSTA ROZHLEDU 

• na Kraví Hoře, 

• na Bralové,  

• na Stříleckém hradu; 

ROZCESTÍ  
A NAVAZUJÍCÍ TRASY 

• v Brankovicích totožný výchozí bod jako červená turistická trasa, 

• u Střílek křížení s cyklotrasu č. 5012, 

• u Stříleckého hradu křížení se zelenou a modrou turistickou trasou, 

• rozcestí – ukazatel směru k místu mimo trasu: z Kraví hory k přírodní 
rezervaci Podsedky; 

• rozcestí – ukazatel směru k místu mimo trasu: u památného stromu u  
Malínek k přírodní památce Kuče, 

• rozcestí – ukazatel směru k místu mimo trasu: v Brankovicích ke studánce 
U Svaté; 

• u Střílek alternativa na pojení na cyklotrasu 5012 ve směru na Koryčany 
přes Nemotice, Snovídky a Nesovice zpět do výchozího bodu v 
Brankovicích; 

• trasa bude označena ukazateli směru; 

ODPOČÍVADLA 

• odpočinková místa v Brankovicích, Malínkách a Kožušicích,  

• u Stříleckého hradu; 

• nově je navrhováno umístění pěti krytých odpočívadel, jejich umístění je 
vyznačeno v mapě; 

INFOTABULE 

• v každé obci se nachází informační tabule SO Mezihoří (info o obci, tipy 
na výlet); 

• nově je navrženo umístění pěti informačních tabulí, které jsou součástí 
odpočívadel; 

POVRCH  
A ALTERNATIVY TRASY 

• Brankovice – Malínky – asfaltová cesta, 

• Střílecký hrad – Brankovice - měkká lesní a polní cesta, sjízdná je tedy za 
sucha; za nepříznivého počasí lze k návratu využít alternativu trasy 
vedoucí po silnici (viz výše). 
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6.2. Směr využití č. 2: Pěší a lyžařská turistika 
 
Území mikroregionu Mezihoří je vzhledem k typu 
krajiny na turistické trasy poměrně chudé (srovnáme–li 
ji např. s lokalitou Chřibů). Nachází se zde pouze čtyři 
oficiální pěší trasy procházející severojižním směrem ve 
vnitru studovaného území, dále pak několik tras lemující 
katastr sledovaného území nebo prochází Mezihořím 
jen krátkým úsekem. Turistické pěší trasy jsou značené 
Klubem českých turistů. Jsou pro ně zajímavé zejména 
zalesněné části území, a to především sever Mezihoří 
kolem kopce Hradisko a dále pak jižní část území, 
Ždánický les. Trasy jsou vedeny klidným územím, 
neobydlenou krajinou bez motorové dopravy, popř. po 
silnicích s nízkou frekvencí dopravy s možností dopravit se na zastávku hromadné dopravy.  
 
 
Vzhledem k nižší nadmořské výšce (a tudíž kratší době trvání sněhové pokrývky) není zimní část 
sezóny pro cestovní ruch na území mikroregionu příliš významná. Uvedenému odpovídá i skutečnost, 
že v území nejsou vyznačeny žádné speciální 
lyžařské trasy a není zde provozován žádný lyžařský 
vlek. Zimní rekreační sporty jsou tak dnes na území 
mikroregionu pěstovány pouze individuálně a pouze 
v případě dobrých sněhových podmínek – jedná se 
především o běh na lyžích. Nejčastěji vznikají 
běžkařské trasy na polních a lesních cestách na 
severu území směrem na Hradisko a dále pak ve 
Ždánickém lese, kde se sníh drží déle. Trasy 
využívají zejména místní lidé a lidé z nejbližšího 
okolí.  

Přes území SO Mezihoří prochází tyto značené pěší turistické trasy, viz kapitola 10. Mapová část, 
mapa č. 2A: 

 
Zelená trasa: počátek v Nesovicích (vlaková stanice) – směr na jih území do Ždánického lesa – Pod 
Nebštichem u hájenky – U Kříže (kříží se s červenou trasou a zelenou naučnou trasou) – pokračuje 
k Jestřabicím (ukončení, napojení na modrou trasu) 

 
Žlutá trasa: počátek v Černčíně (napojení na modrou trasu) – Nevojice – Jitřenka (rekreační tábor) – 
U Slepice (ukončení, napojení na červenou trasu) 

 
Červená trasa: počátek ve Švábenicích – směr Hradisko – Chvalkovice – Nemochovice – Brankovice 
(ukončení, vlaková stanice) 
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Žlutá trasa: vede z Morkovic – Nad Kozojedskem (zde se nazývá Cesta partyzánského odd. Olga, nebo 
tzv. Královská) – Nemochovice – Brankovice (ukončení) 

 
 
Středem a západní části mikroregionu Mezihoří pěší trasy zcela chybí. Ostatní pěší trasy vedou na 
hranici námi sledovaného území, popř. v jeho blízkém okolí:  
 
Modrá trasa: vede od Vyškova k Zadnímu jezírku (napojení na zelenou) – Pavlovice – Kozlany – 
Šardičky – Černčín – Bučovice (napojení na jiné trasy, rozcestník) 

 
Zelená trasa: Zadní jezírko (počátek) – Oupaly – Nad Kozojedskem (ukončení, zde se napojuje na 
Cestu partyzánského odd. Olga) 

 

 
Po konzultacích s Klubem českých turistů a zástupců obcí budou dvě ze stávajících tras posunuty na 
jiné vhodnější místo směrem do středu území mikroregionu. Je třeba upozornit, že značení tras není 
konečné a bude se nadále rozvíjet.  
 
Vytipované trasy prošli pracovníci KČT, kteří sledovali, zda je trasa průchozí, zda je možné trasu 
označit turistickými značkami, kde umístit rozcestníky a jejich počet, namyslet místa odpočívadel či 
infotabulí aj.  
 
 
Nově navržené pěší turistické trasy na území Svazku obcí Mezihoří, viz kapitola 10. Mapová část, 
mapa č. 2B: 
 
Naučná trasa: Pavlovice – Staré Hvězdlice – Nové Hvězdlice – Komorov3 – Chvalkovice – 
Nemochovice – Dobročkovice – Nesovice (nebo Brankovice) 

 
 
Žlutá trasa: počátek u autobusové zastávky Černčín, vede ke chráněným územím Hašky, Roviny, 
Malhotky, dále pak ke kříži v Nevojicích, pak pokračuje nezměněnou trasou až k rozcestí U Slepice 

 
Podrobný popis navržených turistických tras: 
 

 
NAUČNÁ PĚŠÍ 

(LYŽAŘSKÁ) TRASA 
  

PAVLOVICE – STARÉ HVĚZDLICE – NOVÉ HVĚZDLICE – KOMOROV3 – 
CHVALKOVICE – NEMOCHOVICE – DOBROČKOVICE – NESOVICE (NEBO 

BRANKOVICE) 

DÉLKA TRASY A 
NÁROČNOST 

Celková délka trasy je 24,4 km, z toho 21,3 km na území SO Mezihoří. 
Nenáročná trasa bez velkých převýšení, za deště mohou být úseky trasy 
vedoucí přes polní cesty blátivé a hůře schůdné. 

                                                 
3
  Komorov je nyní v jednání, neboť pozemek náleží soukromému vlastníkovi 
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POPIS TRASY 

Jedná se o naučnou trasu, která je využitelná i pro běžecké lyžování. 
Přístup na trasu je v Nesovicích nebo v Brankovicích (železniční stanice, 
autobusová zastávka). Trasa z obou výchozích bodů se spojuje 
v Dobročkovicích, odkud směřuje severozápadním směrem přes území 
SO Mezihoří na území SO Větrník. V Pavlovicích se napojuje na modrou 
turistickou trasu spojující Bučovice a Vyškov a na naučnou „Pěší trasu 
Bohdalice“. Ve východní části území vede trasa z Nemochovic směrem 
na Kunkovice, které se již nachází mimo území mikroregionu Mezihoří. 
Součástí trasy je také přeložka úseku stávající červené turistické trasy 
mezi obcemi Nemochovice a Brankovice, kdy je odkloněna ze silnice na 
polní cesty přes  Dobročkovice.  Úsek Chvalkovice – Nemochovice a úsek 
přes městys Brankovice vede souběžně se stávající červenou turistickou 
trasou. 

VÝČET ATRAKTIVIT, 
ZAJÍMAVÝCH MÍST 

• historická řemesla – mlynáři ve Chvalkovicích, knoflikářství 
v Nemochovicích, toufaři ve Hvězdlicích, 

• zámek Komorov, 

• koupání v požární nádrži ve Chvalkovicích, 

• větrný mlýn ve Chvalkovicích, 

• přírodní památka Přední Galášek u Brankovic, 

• krytý bazén v Brankovicích, 

• voní nádrž Hlavatka v Brankovicích, 

• studánka Svatá u Brankovic, 

• jezdecký oddíl v Nemochovicích, 

• obora Borky, chovný rybník, koupaliště v Nesovicích, 

• sportoviště či hřiště v jednotlivých obcích, 

• větrný mlýn Kunkovice (mimo území Mezihoří), 

• další kulturní památky obcí (viz tabulka č. 4 ); 

MÍSTA ROZHLEDU 

• u křížku za Hvězdlicemi, 

• Hradisko s altánkem a směrovými ukazateli, 

• Chvalkovice u větrného mlýna, lavička, 

• Kunkovice u větrného mlýna, posezení, 

• Brankovice na kopci nad hřbitovem; 

ROZCESTÍ, KŘÍŽENÍ S 
JINÝMI TRASAMI 

• na západě napojení na modrou turistickou trasu (Bučovice-Vyškov) 
v Pavlovicích, tamtéž napojení na Naučnou trasu Bohdalice, 

• ve Hvězdlicích a Nesovicích křížení s cyklotrasou 5029, 

• úsek Chvalkovice – Nemochovice souběh s červenou turistickou trasou 
(Švábenice-Brankovice), 

• v Nemochovicích křížení s žlutou turistickou trasou (Brankovice-
Přírodní park Chřiby, přes Morkovice-Slížany), 

• úsek mezi Nesovice a Brankovicemi souběh části trasy s plánovanou 
cyklotrasou EUROVELO4; 

• rozcestí – ukazatel směru k místu mimo trasu: ve Chvalkovicích směr 
Hradisko, 

• rozcestí – ukazatel směru k místu mimo trasu: za Nemochovicemi směr 
Kunkovice, 

• rozcestí – ukazatel směru k místu mimo trasu: v Brankovicích směr 
studánka U Svaté; 

• trasa bude označena ukazateli směru; 
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ODPOČÍVADLA 

• ve Starých Hvězdlicích lavičky, dětské hřiště,  

• v Nových Hvězdlicích hřiště na malou kopanou, lavičky, 

• v Komorově lavičky v parku, 

• altánek na Hradisku, 

• ve Chvalkovicích hřiště, lavičky, zastřešení, vodní nádrž, odpočívadlo na 
kopci ve směru na Dobročkovice u kříže, 

• v Nemochovicích u altánku, 

• v Kunkovicích u větrného mlýna s lavičkami, 

• v Dobročkovicích na sportovišti, zastřešená pergola, 

• v Brankovicích na návsi, lavičky, stojany na kola 

• v Nesovicích u hřiště, lavičky;  

• jako součást trasy je navrhováno umístění 7 nových krytých 
odpočívadel s odpadkovými koši; 

INFOTABULE 

• v každé obci se nachází informační tabule SO Mezihoří (info o obci, tipy 
na výlet); 

• součástí navržené trasy je umístění 8 informačních tabulí, které budou 
poskytovat informace o zaniklých řemeslech a pamětihodnostech míst 
v okolí procházející naučné trasy; 

POVRCH A 
ALTERNATIVY TRASY 

• mezi Pavlovicemi a Starými Hvězdlicemi polní měkká cesta, 

• od Hvězdlic do Chvalkovic po asfaltové silnici (v případě nepovolení na 
Komorov pokračuje trasa severně od Komorova), 

• od Chvalkovic do Nemochovic polní měkká cesta, možnou alternativou 
je silnice do Nemochovic, 

• z Nemochovic přes Dobročkovice na Brankovice polní měkká cesta 

• z Dobročkovic do Nesovic část cesty po asfaltové silnici, druhá část 
trasy vede polní měkkou cestou, 

• z Dobročkovic do Brankovic nezpevněná cesta; 

TÉMA TRASY • zaniklá řemesla a pamětihodnosti, viz námět č. 1. 

 
 

TURISTICKÁ 
NAUČNÁ TRASA 

ŽLUTÁ 
  

ČERNČÍN – OKOLO CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ HAŠKY, ROVINY, MALHOTKY –  
NEVOJICE - ROZCESTÍ U SLEPICE 

DÉLKA TRASY Celková délka trasy je 4,6 km, z toho na území SO Mezihoří 3,5 km. 

POPIS TRASY 

Jedná se o návrh změny vedení části žluté turistické trasy vedoucí 
z Černčína jižním směrem přes Nevojice, rekreační tábor Jitřenka 
s ukončením na rozcestí U Slepice. 

VÝČET ATRAKTIVIT, 
ZAJÍMAVÝCH MÍST 

• pamětihodnosti obce Nevojice (viz tabulka č. 4 ), 

• přírodní rezervace Hašky, 

• přírodní památka Roviny, 

• národní přírodní památka Malhotky, 

• chráněné stromy v Nevojicích, 

• hraniční kameny v k. ú. Nevojice, 

• Jitřenka – rekreační tábor s koupalištěm; 

MÍSTA ROZHLEDU 

• v severní části Nevojic, na původní turistické  trase (žlutá), přítomny 
lavičky, rozcestníky pro turisty s dobrým výhledem, 

• Hašky; 
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NAPOJENÍ NA DALŠÍ 
TRASY, ROZCESTÍ 

• u Černčína napojení na modrou turistickou trasu, 

• v Nevojicích křížení s východním cyklistickým okruhem a EV4, 

• u rekreačního tábora Jitřenka křížení s cyklotrasou č. 5097, 

• U Slepice ukončení a napojení na červenou turistickou trasu a zelenou 
naučnou trasu, křížení s cyklotrasou 473; 

• trasa bude označena ukazateli směru; 

ODPOČÍVADLA 

• v Černčíně, 

• v severní části Nevojic, na původní turistické  trase (žlutá), přítomny 
lavičky, rozcestníky pro turisty, 

• u rekreačního tábora Jitřenka, 

• U Slepice; 

• jako součást trasy je navrhováno umístění 1 nového krytého 
odpočívadla s odpadkovým košem; 

INFOTABULE 
• součástí navržené trasy je umístění 4 informačních tabulí, které budou 

poskytovat informace o přírodních rezervacích a historii území, kterým 
naučná trasa prochází; 

POVRCH A 
ALTERNATIVY TRASY 

• nový úsek žluté turistické trasy vede po polní měkké cestě, od Nevojic 
pak pokračuje na většině území po asfaltové cestě až k rozcestníku U 
Slepice; 

TÉMA • přírodní památky a historie území. 

 
 
 

6.3. Směr využití č. 3: Hipoturistika a agroturistika 
 
Z hlediska potenciálu mikroregionu pro hipoturistiku můžeme 
konstatovat, že přírodní a krajinná dispozice je velmi dobrá, 
neustále se zvyšuje počet chovatelů koní, avšak infrastruktura 
pro hipoturistiku je neúplná, chybí zcela značené hipotrasy. V 
této souvislosti vznikla myšlenka na vytvoření tří páteřních 
hipotras, na které budou v budoucnu v případě zájmu napojeny 
další. Nejprve byly vytipovány trasy vhodné pro vyjížďku na koni 
(jsou to především cesty, kudy chovatelé na koních projíždějí a 
znají je), dále byla vytipována místa pro zastavení, ustájení koní 
a napajedla apod. Nezbytné je dodržování pravidel značených hipotras, zejména nevyjíždět mimo 
značené trasy, neboť pak vznikají škody na majetku (zejména u zemědělců, ale i na obecním 
majetku). 
  
Tradice chovu koní v SO Mezihoří je udržována zejména v obci Nemochovice, ale i v jiných obcích. 
Důležité je rovněž propojení existujících hipocenter a stájí koní v nejbližším okolí (Letonice, Koryčany, 
Střílky). 
 
V současné době nejsou na území mikroregionu Mezihoří značeny žádné jezdecké trasy. Jihozápadní 
částí území (k. ú. Nevojice) však prochází páteřní jezdecká trasa Vítějeves – Koryčany. Tato jezdecká 
trasa č. 102 je součástí návrhu jezdeckých tras navržených v rámci projektu „Koncept páteřních 
jezdeckých (koňských) tras a stezek v Jihomoravském kraji“, viz mapa č. 4. Uvedený dokument je 
výstupním dokumentem projektu a navazující aktivity vedou k jeho praktickému naplňování. Cílem 
konceptu je především navržení sítě páteřních jezdeckých tras v Jihomoravském kraji a napojení na již 
existující nebo plánované stezky sousedních států a krajů. Koncept je zároveň součástí projektu 
Jihomoravského kraje „Putování na koni Jihomoravským krajem“. 
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V roce 2008 byla vyznačena 1. koňská regionální trasa s výchozím 
bodem v Letnicích, která propojuje okolí značenou koňskou 
trasou s umístěnými odpočinkovými místa a úvazišti pro koně. 
Vede přes katastrální území. Kromě Letonic vede přes katastrální 
území obcí Dražovice, Němčany a Lysovice. V roce 2010 bude tato 
trasa doplněna o druhou etapu zahrnující katastrální území obcí 
Podbřežice a Komořany a umístěno bude pět nových odpočívadel. 
Délka obou tras bude činit 30 km.  

 
Značené koňské trasy v okolí mikroregionu Mezihoří jsou zakresleny v mapě č. 3A, viz viz kapitola 10. 
Mapová část. 
 

Stávající chovatelské stanice, stáje a jezdecké kluby, soukromí majitelé koní, zapojení do hipotras 
v SO Mezihoří: 

Hipocentrum Koryčany, v.o.s., Zámecká 432, 768 05 Koryčany 
www: www.hipo.cz, e-mail: info@hipo.cz 
Dr. Stela Dolínková, tel.:  603 506 997 
Milan Dolínek, tel.: 603 507 337 
Víkendová ježdění, dvoudenní vyjížďky, šlitáše, dovolená v sedle, ustájení a výcvik koní, 
hiporehabilitace, tábory 
 
Ing. Žárský, JUDr. Žárská 
Koryčany 
 
JK Skrip Dobročkovice 
Dobročkovice 103 
 
Farma Nemochovice – Chov koní 
ZP Hvězdlice a.s. 
se sídlem ve Chvalkovicích 152 
683 41 Bohdalice 
email: haml@post.cz 
http://www.nemochovice.estranky.cz/stranka/kontakty 
tel.:  517358624 - sekretariát: p. Kadlecová 
Ustájení, odchov hříbat,  
Jezdecký oddíl v Nemochovicích 
 
Jezdecký klub Procyon 
Ing. Ivana Hofmanová, Ing. Jiří Pospíšil 
Nová 449, Letonice 683 35 
Tel.: 603 219 663 
Email: ivana@hofmans.cz, pospisil@ps-pm.cz 
www.procyonletonice.cz/  
Víkendová ježdění, ustájení a výcvik koní, 
hiporehabilitace, tábory, Den koní 



Studie využití území SO Mezihoří pro cestovní ruch 

 

                 

Strana 47                            www.ps-pm.cz 

Pravidelně pořádané akce na území SO Mezihoří:  
 
Jezdecký a chovatelský den (30. ročník v roce 2010) 
Nemochovice 
Termín: druhý víkend v červenci 
 
 
Jaruškap 
Nemochovice 
Termín: duben 2010 
 
Výkonnostní zkoušky tříletých klisen 
Nemochovice 
Termín: první týden v srpnu 

 
 
Venkovská turistika a agroturistika. Pojem agroturistika 
označuje specifickou formu rekreačního turistického 
provozu charakterizovaného ubytováním formou privátu na 
zemědělské farmě, zatímco venkovská turistika je 
charakterizována jako turistický provoz spojený 
s ubytováním formou privátu nebo malého penzionu ve 
venkovském území s relativně zachovaným kvalitním 
přírodním potenciálem. Tento druh rekreace není na území 
mikroregionu v současné době oficiálně realizován. Přesto 
právě pro něj má území dobrý potenciál a dokonce je 
možné konstatovat, že aktivizace tohoto potenciálu je  
možná za relativně nejnižších nákladů ve srovnání s ostatními segmenty rekreačního provozu. 
Vhodné lokality pro agroturistiku je možné nalézt víceméně na celém území mikroregionu. 
 
 

 
V současné době jsou plánovány tři hipotrasy vedoucí přes území Mezihoří – severní, západní a  jižní. 
Tyto hipotrasy mají pilotní charakter, v případě zájmu vzniknou další, navazující. Trasy povedou 
převážně po polních a lesních měkkých cestách nebo v krátkých úsecích po zpevněných polních a 
lesních cestách, pokud možno ne souběžně s trasami jiného přesunu. 
 
Navržené hipotrasy na území Svazku obcí Mezihoří, viz kapitola 10. Mapová část, mapa č. 3B: 
 
Mezihorácká koňská trasa - Severka:  Rošťoutky – Uhřice – Komorov – Hradisko - Nemochovice - 

Kunkovice 

 
 
Mezihorácká koňská trasa – Východní spojka:  Kunkovice – Malínky – rozcestí u kříže u Brankovic –  
      Žaroušky – Blišice – Koryčany 

   

NAVRŽENÉ   H I P O T R A S Y   NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU MEZIHOŘÍ 
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Mezihorácká koňská trasa – Jižní spojka:  Letonice - Kojátky – Černčín – Vícemilice – Strašník – 

U Kříže – Hrádek – Mouchnice – Koryčany 

 
  

 

MEZIHORÁCKÁ 
KOŇSKÁ TRASA - 

SEVERKA 
 

ROŠŤOUTKY – UHŘICE – KOMOROV – HRADISKO – 
NEMOCHOVICE – KUNKOVICE 

DÉLKA TRASY Délka trasy je 19,5 km, z toho na území SO Mezihoří 16,5 km. 

POPIS TRASY 

Trasa se nachází v severní části SO Mezihoří. Ze západu na hranici s k. ú. 
Šardičky navazuje na plánované prodloužení páteřní hipotrasy JMK 
vedoucí z Letonic směrem na Koryčany (páteřní trasa č. 102 – Vítějeves-
Koryčany). Trasa vede na východ přes katastrální území obce Uhřice dále 
na sever směr Chvalkovice, Hradisko, Nemochovice a dále na východ 
směr Kunkovice. 

VÝČET ATRAKTIVIT, 
ZAJÍMAVÝCH MÍST 

• Větrný mlýn Kunkovice, 

• Hradisko, Komorov; 

MÍSTA ROZHLEDU 

• u větrného mlýna v Kunkovicích, 

• Hradisko altán, 

• u silnice Nové Hvězdlice, 

• nad Komorovem; 

NÁVAZNOST NA JINÉ 
TRASY, ROZCESTÍ 

• na západě (Kojátky) napojení na páteřní jezdeckou trasu č. 102 
(Vítějeves-Koryčany), 

• na východě (Kunkovice) napojení na Mezihoráckou koňskou trasu – 
Východní spojku, 

• u Komorova a v Nemochovicích křížení s pěší naučnou trasou, 

• rozcestí – ukazatel směru k místu mimo trasu: z Nemochovice na 
Dobročkovice; 

• trasa bude označena ukazateli směru; 

ODPOČÍVADLA, STÁNÍ 
PRO KONĚ, NAPAJEDLA 

• ze stávajících možností k odpočinku lze využít odpočinkový prostor 
v Nemochovicích, altánek na Hradisku a odpočívku u větrného mlýna 
v Kunkovicích (nejedná se však o odpočívky primárně určené pro 
hipoturisty); 

• návrh trasy počítá s vybudováním pěti krytých odpočívadel s úvazišti a 
odpadkovými koši, viz zákres v mapě; 

INFOTABULE • součástí vybudovaných krytých odpočívadel budou informační tabule  
POVRCH A 

ALTERNATIVY TRASY 
• polní a lesní měkké cesty, případně zpevněné, asfaltové. 
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MEZIHORÁCKÁ 

KOŇSKÁ TRASA – 
JIŽNÍ SPOJKA 

(PÁTEŘNÍ TRASA JMK) 
 

LETONICE - KOJÁTKY – ČERNČÍN – VÍCEMILICE – STRAŠNÍK – U KŘÍŽE – 
HRÁDEK – MOUCHNICE - KORYČANY 

DÉLKA TRASY Celková délka trasy je 24,7 km, z toho na území SO Mezihoří 7,2 km. 

POPIS TRASY 

Koňská trasa JIŽNÍ SPOJKA má za úkol umožnit průběh páteřní jezdecké 
trasy JMK č. 102 – Vítějeves-Koryčany přes území mikroregionu Mezihoří 
(v k. ú. Nevojice) v úseku z Letonic do Koryčan. Mimo území 
mikroregionu Mezihoří vede tato trasa z Letonic přes Kojátky, Černčín a 
Vícemilice (zde překonává silnici I/50) a dále jižně, kde na hranici lesa 
vchází na katastrální území obce Nevojice. Trasa dále vede lesní cestou 
přes kopec Strašník, rozcestí U Kříže, Hrádek, přes potok Kyjovka do 
Muchnic a Koryčan. Návrh trasy se zabývá pouze jejím průběhem přes 
území mikroregionu Mezihoří tak, jak je popsáno v námětu č. 3 (hranice 
lesa u Nevojic a místo překročení potoka Kyjovka). Tečkovanou čárou je 
v mapě vyznačen úsek páteřní jezdecké trasy č. 102 Letonice – Koryčany. 

VÝČET ATRAKTIVIT, 
ZAJÍMAVÝCH MÍST 

• Přírodní park Ždánický les; 

MÍSTA ROZHLEDU • U Kříže;  

ROZCESTÍ, VAZBA NA 
JINÉ TRASY 

• značený úsek je součástí páteřní jezdecké trasy č. 102 (Letonice – 
Koryčany), 

• ve Vícemilicích křížení s  cyklotrasou EUROVELO4, 

• na rozcestí U Kříže křížení s cyklotrasou 5097 a 473, dále zelenou a 
červenou turistickou trasou a zelenou naučnou stezkou, 

• poblíž rekreačního tábora Jitřenka křížení se žlutou turistickou trasou; 

• trasa bude označena ukazateli směru; 

ODPOČÍVADLA, STÁNÍ 
PRO KONĚ, NAPAJEDLA 

• současné místa odpočinku se nachází v Černčíně, v Nevojicích, U Kříže 
(nejedná se však o odpočívky primárně určené pro hipoturisty); 

• návrh trasy počítá s vybudováním pěti krytých odpočívadel s úvazišti a 
odpadkovými koši, z nichž 3 se nachází na území SO Mezihoří, viz 
zákres v mapě ; 

INFOTABULE • součástí vybudovaných krytých odpočívadel budou informační tabule; 
POVRCH A 

ALTERNATIVY TRASY 
• polní a lesní měkké cesty, případně zpevněné, asfaltové. 

 
 

 
MEZIHORÁCKÁ 

KOŇSKÁ TRASA –  
VÝCHODNÍ SPOJKA 

 

KUNKOVICE – MALÍNKY – ROZCESTÍ U KŘÍŽE U BRANKOVIC - 
– ŽAROUŠKY – BLIŠICE - KORYČANY 

POPIS TRASY 

Trasa vede z od větrného mlýna v Kunkovicích jižním směrem přes obec 
Malínky, kde překonává komunikaci I/50 a pokračuje přes rozcestí u 
Brankovic a kopec Žaroušky na jih přes Blišice do Koryčan. Východní 
spojka propojuje Severku a  Jižní spojku Mezihorácké koňské trasy. 
Začátek a konec trasy se nachází mimo území mikroregionu Mezihoří.  
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DÉLKA TRASY      Celková délka trasy je 12,8 km, z toho na území SO Mezihoří 8,2 km. 

VÝČET ATRAKTIVIT, 
ZAJÍMAVÝCH MÍST 

• větrný mlýn Kunkovice, 

• přírodní památka Kuče, 

• památná lípa u Malínek; 

MÍSTA ROZHLEDU 
• u větrného mlýna v Kunkovicích, 

• u Kučí u Malínek; 

ROZCESTÍ A VAZBA NA 
JINÉ TRASY 

• v Kunkovicích napojení na Mezihoráckou koňskou trasu Severka,  

• v Malínkách křížení s východním okruhem cyklistické trasy, se kterou 
má jižně od Malínek společný asi 2 km úsek a odpočívadlo, 

• v Kunkovicích se potkává s naučnou pěší trasou, 

• v Koryčanech napojení na Jižní spojku Mezihorácké koňské trasy, resp. 
páteřní jezdeckou trasu č. 102; 

• průběh hipotrasy bude označen ukazateli směru; 

ODPOČÍVADLA, STÁNÍ 
PRO KONĚ, NAPAJEDLA 

• ze stávajících možností k odpočinku lze využít odpočinkový prostor u 
větrného mlýna v Kunkovicích, u Kučí u Malínek, u lípy jižně od Malínek 
(nejedná se však o odpočívky primárně určené pro hipoturisty); 

• návrh trasy počítá s vybudováním čtyř krytých odpočívadel s úvazišti a 
odpadkovými koši (z nichž se 3 nachází na území SO Mezihoří), viz 
zákres v mapě; 

INFOTABULE • součástí vybudovaných krytých odpočívadel budou informační tabule; 
POVRCH A 

ALTERNATIVY TRASY 
• polní a lesní měkké cesty, případně zpevněné, asfaltové. 
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7. Závěrečné shrnutí 
 
Obecně lze konstatovat, že z hlediska návštěvnosti patří posuzovaný mikroregion k podprůměru. V 
rámci Jihomoravského kraje jsou mezi nejnavštěvovanějšími místy z tohoto mikroregionu zastoupeny 
pouze Nesovice, z regionálního pohledu jsou to pak Hvězdlice (kulturní památky), Chvalkovice (větrný 
mlýn, Hradisko), Uhřice (historická požární vozidla) a Milonice (slavnosti „Farní zahrada“). 
Významným prvkem pro další rozvoj území je pak těsné sousedství s turistickými oblastmi Chřibů a 
Ždánického lesa, s městy Bučovice, Koryčany a Střílky.   
 
Příčiny nízké návštěvnosti lze spatřovat v následujících skutečnostech: 
 

� odlehlost mikroregionu od nejnavštěvovanější destinace Jihomoravského kraje – Brna 
 
� nedostatečná infrastruktura cestovního ruchu (ubytování, stravování, občerstvení, nízký 

počet významných nadregionálních nekrajinářských atraktivit, nepřístupnost k významným 
lokalitám, památkám), která negativním způsobem ovlivňuje délku pobytu turisty v regionu 

 
� nedostatečná a nekoordinovaná propagace území a atraktivních památek mikroregionu na 

trhu cestovního ruchu, nevyužívání webových stránek 
 

� nedostatečná nabídka tématicky zaměřených produktů cestovního ruchu (malý počet 
značených turistických tras a cyklotras, absence hipotras) 

 
� konkurenční pozice sousedních regionů a destinací (Chřiby, Ždánický les, Bučovice, Koryčany, 

Střílky) 
 

� nedostatečná partnerská spolupráce všech zúčastněných  
 
 
V čem lze spatřovat potenciál cestovního ruchu v SO Mezihoří: 
 

� jedná se o klidnou oblast s vesnickým rázem krajiny, čistou přírodou 
 
� otevřená krajina s malým převýšením na většině území je vhodná k cykloturistice a 

hipoturistice 
 

� oblasti zalesněné na severu a jihu území jsou vhodné zejména k pěší turistice, ale i 
cykloturistice a hipoturistice 

 
� nabídka produktů v cestovním ruchu, s nevelkým územním rozsahem svědčí spíše ke 

krátkodobému pobytu (jednodenní výlety, víkend, prodloužený víkend, max. týdenní pobyt) 
pro všechny věkové kategorie, pro návštěvníky, kteří upřednostňují aktivní dovolenou, 
relaxaci 
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8. Akční plán 
 
Akční plán Studie využití území SO Mezihoří pro cestovní ruch je zpracován s ohledem na současný 
stav připravenosti projektů a území jako celku, na finanční, dotační a kapacitní možnosti svazku, na 
míru zapojení jednotlivých subjektů a partnerů při zpracovávání studie využití území a v neposlední 
řadě s ohledem na  zkušenosti s realizací společných projektů. 
 
Akční plán vychází z hlavního cíle Rozvojové strategie SO Mezihoří na období 2010 – 2013 
(aktualizované v roce 2009): 

• obnovit vesnický ráz území, tradice a čistou přírodu pro příští generace při současném 
zkvalitňování života na vesnici 

 
a z cíle č. 2, kterým naplňuje Prioritu B. ÚZEMÍ  - krajina a životní prostředí tohoto strategického 
dokumentu: 

• obnovit rovnovážný stav v působení člověka a přírody s větším využitím místního 
potenciálu.  

 
 
Obr. č. 9:  Soulad akčního plánu s rozvojovým dokumentem mikroregionu 

PRIORITA B. ÚZEMÍ - KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

opatření aktivity 2 010 2011 2012 2013- SO MAS NNO obec jiný

1.1. budování infrastruktury pro cestovní ruch (cyklotrasy, 

ubytovny, půjčovny, opravny a servis, …)
1.2.obnova a budování infrastruktury pro kulturu a sport

2.1. značení naučných, pěších, cyklistických a lyžařských tras, vč. 

mobiliáře a provozního zařízení a úprav veřejných prostranství
P

2.2. budování a značení hipostezek a zázemí pro rozvoj 

agroturistiky
P

2.3. obnova historických, kulturních a technických památek FO, pod.

2.4.  budování, vybavení a podpora činnosti muzeí a expozic P FO, pod.
2.5. podpora rozvoje drobných podnikatelů, zejména tradičních 

řemesel, zavedení regionální značky
P

FO, pod.

3.1. výstavba a obnova společných zařízení (prvků) v krajině vč. 

protipovodňových opatření (zvýšení prostupnosti krajiny, zvýšení 

retence vody v krajině)

3.2. návazné projekty v souvislosti s realizací pozemkových úprav
3.3. podpora environmentálních aktivit, vč. vybudování 

ekoinfocentra a podpora jeho činnosti pod.

B.3. Péče o krajinu

B.1. Zlepšení technické 

infrastruktury

B.2. Rozvoj cestovního 

ruchu

subjekty rozvoje (nositelé projektu)období realizace

Zdroj: Rozvojová strategie SO Mezihoří na období 2007-13 (2009) 
 
Přehled námětů akčního plánu: 

č. 
název projektu 

 
doba 

realizace 

předpokl. 
náklady 
v tis. Kč 

dotčená katastrální území  

1. Naučná pěší (lyžařská) trasa –  
Zaniklá řemesla a pamětihodnosti 

2010-11 489 Pavlovice, St. Hvězdlice, Nové 
Hvězdlice, Chvalkovice, 
Nemochovice, Dobročkovice,  
Nesovice, Brankovice, Kunkovice 

2. MEZIHORÁCKÁ koňská trasa 
- SEVERKA 

2010-11 287 Kojátky, Šardičky, Uhřice, 
Chvalkovice,  Nemochovice, 
Kunkovice 

3. MEZIHORÁCKÁ koňská trasa  
–  JIŽNÍ SPOJKA 

2011–12 161 Letonice, Bučovice, Kojátky, 
Černčín, Vícemilice, Nevojice, 
Snovídky, Mouchnice, Koryčany 
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4. MEZIHORÁCKÁ koňská trasa  
–  VÝCHODNÍ SPOJKA 

2011–12 174 Kunkovice, Malínky, Brankovice, 
Blišice, Koryčany 

5. Návazné cyklotrasy na EURO VELO 
4 – VÝCHODNÍ OKRUH  

2011–12 168 (283) Brankovice, Malínky, Kožušice, 
Střílky,  

5. Návazné cyklotrasy na EURO VELO 
4 – ZÁPADNÍ OKRUH 

2011-12 76 (140) Nesovice,  Milonice, Kojátky, 
Vícemilice, Nevojice, Letošov 

6.  Naučná pěší trasa – přírodní 
památky 

2012-13 108 Nevojice 

Jednotlivé náměty jsou uvedeny v příloze č. 10.1. 
 
 
Zdroje financování námětů projektů: 
 

1) Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013, Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu, 
záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hipostezky 
� způsobilé výdaje: tvorba pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek, hipostezek 

(směrové tabule, informační tabule, značky, odpočinková místa, zpevnění  mostků, 
povrchů, vyhlídky, zábradlí a další), 

� způsobilí příjemci: nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, 
fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě, nezemědělské podnikatelské 
subjekty, které zahajují činnost v cestovním ruchu, 

� druh a výše dotace: přímá nevratná dotace, max. výše dotace 90 % způsobilých výdajů, 
min. způsobilé výdaje jsou 0,05 mil. Kč, max. způsobilé výdaje jsou 1,5 mil. Kč, 

� harmonogram výzev: 10. kolo – červen 2011, 13. kolo – červen 2012, 16. kolo – červen 
2013. 

 
2) Regionální operační program NUTS II Jihovýchod, Oblast podpory 2.1 – Rozvoj 

infrastruktury pro cestovní ruch 
� způsobilé výdaje: značení a úprava cyklotras (které netvoří komunikace II. a III. třídy), 

výstavba a technické zhodnocení turistických tras a stezek pro pěší a lyžaře, naučných 
stezek včetně doplňkového zařízení (např. cyklistická parkoviště, úschovny kol, 
odpočívadla apod.), výstavba hipostezek a doprovodné infrastruktury (např. úvaziště), 

� způsobilí příjemci: obce, svazky obcí, kraje, nestátní neziskové organizace, organizace 
zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, právnické osoby s účastní samosprávy, malí a 
střední podnikatelé,  

� druh a výše dotace: nevratná přímá pomoc, max. výše dotace 92,5 % způsobilých výdajů, 
min. způsobilé výdaje jsou 2 mil. Kč, max. způsobilé výdaje jsou 100 mil. Kč, 

� harmonogram výzev: termín předkládání projektů - 2. 7. – 30. 9. 2010 
 

3) Místní akční skupina Společná cesta, FICHE č. 3 – 2.2 Obnova a zhodnocení kulturního 
dědictví venkova (vedlejší opatření III.1.3 Rozvoj cestovního ruchu) 
� způsobilé výdaje, způsobilí příjemci:  viz bod 1) , 
� druh a výše dotace: přímá nevratná dotace, max. výše dotace 90 % způsobilých výdajů, 

min. způsobilé výdaje jsou 0,05 mil. Kč, max. způsobilé výdaje jsou 2 mil. Kč, 
� harmonogram výzev: 2011 

 
4) Program rozvoje venkova ČR 2007 – 13, Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 

� způsobilé výdaje, způsobilí příjemci:  viz bod 1) , 
� druh a výše dotace: přímá nevratná dotace, max. výše dotace 90 % způsobilých výdajů,  
� harmonogram výzev: 10. kolo – červen 2011 
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10. Přílohy 
10.1. Náměty projektů 

NÁMĚT PROJEKTU č. 1 

Předkladatel projektu: 
Partnerská NNO 
Název projektu: 
Naučná pěší (lyžařská) trasa – zaniklá řemesla a pamětihodnosti 

Stručný popis projektu: 
Obsahem projektu je vyznačení tématické naučné trasy, popř. současně lyžařské trasy. Návrh trasy 
vychází z návrhu tras vytipovaných v rámci Studie využití území pro rozvoj cestovního ruchu. Součástí 
projektu je pořízení mobiliáře a ozelenění. Trasa na západním okraji SO Mezihoří navazuje na 
turistickou pěší trasu SO Větrník v obci Pavlovice. Pokračuje směr Staré Hvězdlice, Nové Hvězdlice, 
(Zámek Komorov), Chvalkovice, Nemochovice, směr Kunkovice.  K trase je připraven turistický přivaděč 
od žel. stanice Brankovice okolo rybníka Hlavatka v délce cca 3 km a jednou odpočívkou u Hlavatky. 
Druhý přivaděč k trase je plánován od žel. stanice Nesovice. Oba přivaděče se schází v Dobročkovicích. 
  

Cíle projektu: 
Cílem projektu je oživení povědomí veřejnosti o tradičních řemeslech ve spojení s rozvojem cestovního 
ruchu prostřednictvím zapojení významných krajinných a kulturně-společenských prvků do společného 
produktu – první naučné trasy SO Mezihoří s názvem – zaniklá řemesla a pamětihodnosti. 
  

Odůvodnění projektu: 
Projektem chceme společně s vlastníky či uživateli jednotlivých objektů prezentovat veřejnosti 
dochované prvky minulosti našeho území, které svojí jedinečností dokáží upoutat pozornost veřejnosti 
z řad turistů. Současně díky zvýšenému zájmu získat prostředky na jejich obnovu a jejich záchranou a 
účelným využitím motivovat i ostatní majitele či uživatele zajímavých regionálních specifik k jejich 
prezentaci a zachování v našem území. Takto objevený a doposud nevyužitý potenciál mikroregionu 
využít pro rozvoj cestovního ruchu, podnikání a oživení tradičních řemesel. 
  
Sledované indikátory:  1 označená tématická trasa v délce 21,3 km 
  

Doba realizace projektu: 
 - přípravná fáze: 01 – 05/2010   
 - realizační fáze: 04 – 10/2011  

Předpokládané celkové náklady projektu:  
MJ počet Kč/MJ celkem

turistické značení km 21,3 3 500 74 550

kryté odpočívadlo s infotabulí ks 7 30 000 210 000

informační tabule ks 8 14 000 112 000

odpadkový koš ks 5 4 500 22 500

stojany-průlezky ks 4 8 000 32 000

zeleň ks 21 1 800 37 800

488 850celkem (bez DPH)  
 
Finanční účast předkladatele projektu:    10 % (při financování z PRV 2007-13)  

Směr rozvoje, opatření rozvojové strategie:  
 Priorita B. – ÚZEMÍ – KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,  
 opatření B.2. Rozvoj cestovního ruchu 
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NÁMĚT PROJEKTU č. 2 

Předkladatel projektu: 
Partnerská  NNO  
Název projektu: 
MEZIHORÁCKÁ koňská trasa - SEVERKA 

Stručný popis projektu: 
Koňská trasa SEVERKA vede, jak název napovídá v severní části SO Mezihoří. Ze západu na hranici s k. ú. 
Šardičky navazuje na plánované prodloužení páteřní hipotrasy JMK vedoucí z Letonic směrem na 
Koryčany (páteřní trasa ozn. č. 102 – Vítějeves-Koryčany). Trasa vede na východ přes katastrální území 
obce Uhřice dále na sever směr Nové Hvězdlice, Hradisko, Nemochovice a dále směr Kunkovice. 
Převážná část trasy vede po obecních pozemcích, přičemž účast těchto obcí bude stejně jako se 
soukromými vlastníky zajištěna partnerskými smlouvami a smlouvami o právu provedení stavby – 
vedení trasy. S ohledem na logické propojení jednotlivých částí jsou hipotrasy zakresleny i na 
komunikacích III. třídy, kde pozemky jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje a právo vstupu na tyto 
komunikace vyplývá ze silničního zákona. V určitých úsecích se trasa kříží s naučnou pěší trasou 
s názvem Zaniklá řemesla a pamětihodnosti. 
Celková předpokládaná trasa o celkové délce cca 19,5 km (z toho na území SO Mezihoří 16,5 km) vede 
po lesních i nelesních pozemcích. Na hipotrase budou vybudována odpočinková místa - 5 krytých 
odpočívadel, jejichž součástí jsou informační tabule, úvaziště a odpadkové koše. V prostoru 
odpočinkových míst bude vysazena doprovodná zeleň. Průběh hipotrasy bude označen ukazateli 
směru.  
  

Cíle projektu: 
Cílem projektu je rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím vytvořeného zázemí pro agroturistiku – 
vytvořením hipotras v území.  

Odůvodnění projektu: 
Nevyužitý potenciál mikroregionu pro rozvoj cestovního ruchu – krajina vhodná nejen pro pěší 
turistiku, pro běžkování ale i pro jízdu na koni – rozvoj agroturistiky v území. 
  
Sledované indikátory:  1 označená hipotrasa o délce 16,5 km 

Doba realizace projektu: 
- přípravná fáze: 01 – 05/2010  
- realizační fáze: 04 – 10/2011  
 

Předpokládané celkové náklady projektu:  
MJ počet Kč/MJ celkem

turistické značení km 16,5 3 500 57 750

kryté odpočívadlo s infotabulí ks 5 30 000 150 000

odpadkový koš ks 5 4 500 22 500

úvaziště ks 5 8 500 42 500

zeleň ks 8 1 800 14 400

287 150celkem (bez DPH)  
 
Finanční účast předkladatele projektu:    10 % (při financování z PRV 2007-13)  

Směr rozvoje, opatření rozvojové strategie: 
 Priorita B. – ÚZEMÍ – KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,  
 opatření B.2. Rozvoj cestovního ruchu 
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NÁMĚT PROJEKTU č. 3 

Předkladatel projektu: 
Partnerská  NNO 
Název projektu: 
MEZIHORÁCKÁ koňská trasa –  JIŽNÍ SPOJKA 

Stručný popis projektu: 
Koňská trasa JIŽNÍ SPOJKA má za úkol umožnit průběh páteřní trasy JMK č. 102 – Vítějeves-Koryčany 
přes území svazku obcí Mezihoří (v k. ú. Nevojice a Snovídky) ze směru od Letonic do Koryčan. 
Převážná část trasy vede po lesních pozemcích a její realizaci musí předcházet uzavření partnerských 
smluv a smluv o právu provedení stavby – vedení trasy. V určitých úsecích se trasa kříží s pěší a 
cyklotrasou, takže bude třeba řešit kolizní místa. 
Na plánované trase s celkovou délkou cca 7,20 km budou vybudována 3 krytá odpočívadla, jejichž 
součástí jsou informační tabule, úvaziště a odpadkové koše. V prostoru odpočinkových míst bude 
vysazena doprovodná zeleň. Průběh hipotrasy bude označen ukazateli směru.  

Cíle projektu: 
Cílem projektu je rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím vytvořeného zázemí pro agroturistiku – 
vytvořením hipotras v území.  

Odůvodnění projektu: 
Nevyužitý potenciál mikroregionu pro rozvoj cestovního ruchu – krajina vhodná nejen pro pěší 
turistiku, pro běžkování ale i pro jízdu na koni – rozvoj agroturistiky v území. 
  
Sledované indikátory:  1 označená hipotrasa 7,2 km 

Doba realizace projektu: 
- přípravná fáze: 01 – 05/2011  
- realizační fáze: 04 – 10/2012  
 

Předpokládané celkové náklady projektu:  
MJ počet Kč/MJ celkem

turistické značení km 7,2 3 500 25 200

kryté odpočívadlo s infotabulí ks 3 30 000 90 000

odpadkový koš ks 3 4 500 13 500

úvaziště ks 3 8 500 25 500

zeleň ks 4 1 800 7 200

161 400celkem (bez DPH)  
 
 
Finanční účast předkladatele projektu v %:    10 % (PRV 2007-13) 
  

Směr rozvoje, opatření rozvojové strategie: 
  
 Priorita B. – ÚZEMÍ – KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,  
 opatření B.2. Rozvoj cestovního ruchu 
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NÁMĚT PROJEKTU č. 4 

Předkladatel projektu: 
Partnerská  NNO 
Název projektu: 
MEZIHORÁCKÁ koňská trasa –  VÝCHODNÍ SPOJKA 

Stručný popis projektu: 
Koňská trasa s názvem VÝCHODNÍ SPOJKA má za úkol propojit Mezihoráckou koňskou trasu SEVERKU 
s JIŽNÍ SPOJKOU (páteřní trasou JMK č. 102 – Víťějeves-Koryčany) v obci Koryčany. Trasa vede ve směru 
od obce Kunkovice přes Malínky ve směru na Koryčany a převážná část trasy vede po polních cestách. 
Její realizaci musí předcházet uzavření partnerských smluv a smluv o právu provedení stavby – vedení 
trasy. V určitých úsecích se trasa kříží s trasou pro pěší a cyklotrasou. 
Na plánované trase s celkovou délkou cca 8,2 km budou vybudovány 3 krytá odpočívadla, jejichž 
součástí jsou informační tabule, úvaziště a odpadkové koše. V prostoru odpočinkových míst bude 
vysázena doprovodná zeleň. Průběh hipotrasy bude označen ukazateli směru.  

Cíle projektu: 
Cílem projektu je rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím vytvořeného zázemí pro agroturistiku – 
vytvořením hipotras v území.  

Odůvodnění projektu: 
Nevyužitý potenciál mikroregionu pro rozvoj cestovního ruchu – krajina vhodné nejen pro pěší 
turistiku, pro běžkování ale i pro jízdu na koni – rozvoj agroturistiky v území. 
  
Sledované indikátory:  1 označená hipotrasa 8,2 km 

Doba realizace projektu: 
- přípravná fáze: 01 – 05/2011  
- realizační fáze: 04 – 10/2012  
 

Předpokládané celkové náklady projektu:  
MJ počet Kč/MJ celkem

turistické značení km 8,2 3 500 28 700

kryté odpočívadlo s infotabulí ks 3 30 000 90 000

odpadkový koš ks 3 4 500 13 500

úvaziště ks 3 8 500 25 500

zeleň ks 9 1 800 16 200

173 900celkem (bez DPH)  
 
Finanční účast předkladatele projektu v %:    10 % (PRV 2007-13) 
  

Směr rozvoje, opatření rozvojové strategie: 
  
 Priorita B. – ÚZEMÍ – KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,  
 opatření B.2. Rozvoj cestovního ruchu 
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NÁMĚT PROJEKTU č. 5 

Předkladatel projektu: 
Partnerská  NNO 
Název projektu: 
Návazné cyklotrasy na EURO VELO 4 

Stručný popis projektu: 
Jedná se o vytvoření zázemí a označení lokálních cyklotras, které by navazovaly na plánovanou 
výstavbu EURO VELO 4, která by měla vést přes území SO Mezihoří v katastru obcí Nevojice, Nesovice, 
Brankovice, Nemotice a Snovídky. 
První úsek – západní okruh – s délkou 8,5 km, by měl zavést cyklisty ze stanice ČD Nesovice přes 
Milonice do blízkosti chráněné krajinné oblasti Hašky, Roviny a Malhotky, dále je dovést zpět na EURO 
VELO 4  přes obce Vicemilice a Nevojice zpět na stanici ČD v Nesovicích. Na plánované trase budou 
vybudovány 2 kryté odpočívky, jejichž součástí jsou informační tabule a odpadkové koše. Průběh trasy 
bude označen ukazateli směru. 
Druhý úsek – východní okruh - s délkou cca 9,3 km, nabízí možnost cyklovýletu od stanice ČD 
Brankovice po zpevněné obslužné komunikaci přes Malínky, Kožušice až na Střílecký hrad a následně 
po nezpevněné polní cestě přes kopce Bralová, Kraví Horu a v blízkosti chráněných krajinných oblastí 
Kuče a Podsedky zpět do Brankovic. Na plánované trase s celkovou délkou cca 17,50 km bude 
vybudováno 5 krytých odpočívek, jejichž součástí jsou informační tabule a odpadkové koše. Průběh 
trasy bude označen ukazateli směru.  

Cíle projektu: 
Cílem projektu je rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím vytvořeného zázemí pro cykloturistiku v 
území.  

Odůvodnění projektu:  
Nevyužitý potenciál mikroregionu pro rozvoj cestovního ruchu – krajina vhodná pro cykloturistiku. 
  
Sledované indikátory:  2 označené cyklistické okruhy  8,5 km  a  9,3 km  

Doba realizace projektu: 
- přípravná fáze: 05/2010 – 05/2011  
- realizační fáze: 04 – 10/2012  

Předpokládané náklady projektu:  
ZÁPADNÍ OKRUH MJ počet Kč/MJ celkem

turistické značení km 8,5 3 500 29 750

kryté odpočívadlo s infotabulí ks 1 30 000 30 000

odpadkový koš ks 1 4 500 4 500

stojan na kola ks 1 8 500 8 500

zeleň ks 2 1 800 3 600

76 350celkem (bez DPH)  
Tato kalkulace počítá pouze s náklady vynaloženými na vybudování úseku cyklotrasy nacházející se na 
území SO Mezihoří.  Při vybudování navrženého okruhu ve spolupráci se sousedním regionem budou 
náklady vyšší přibližně o 64 000 Kč. 

VÝCHODNÍ OKRUH MJ počet Kč/MJ celkem
turistické značení km 9,3 3 500 32 550

kryté odpočívadlo s infotabulí ks 3 30 000 90 000

odpadkový koš ks 2 4 500 9 000

stojan na kola ks 3 8 500 25 500

zeleň ks 6 1 800 10 800

167 850celkem (bez DPH)  
Tato kalkulace počítá pouze s náklady vynaloženými na vybudování úseku cyklotrasy nacházející se na 
území SO Mezihoří.  Při vybudování navrženého okruhu ve spolupráci se sousedním regionem budou 
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náklady vyšší přibližně o 115 000 Kč. 
 
Finanční účast předkladatele projektu v %:    10 % (PRV 2007-13)  

Směr rozvoje, opatření rozvojové strategie: 
  
 Priorita B. – ÚZEMÍ – KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,  
 opatření B.2. Rozvoj cestovního ruchu 

 

NÁMĚT PROJEKTU č. 6 

Předkladatel projektu: 
Partnerská NNO 
Název projektu: 
Naučná pěší trasa – přírodní památky 

Stručný popis projektu: 
Obsahem projektu je vyznačení tématické naučné trasy. Návrh trasy vychází z návrhu tras vytipovaných 
v rámci Studie využití území pro rozvoj cestovního ruchu. Jedná se o návrh změny vedení části žluté 
turistické trasy v úseku Černčín – Nevojice a to její posun východním směrem okolo přírodních 
památek Hašky, Roviny a Malhotky. Z Nevojic pokračuje trasa původním směrem na jih k rekreačnímu 
táboru Jitřenka a končí na rozcestí U Slepice. Součástí trasy je vybudování jednoho krytého odpočívadla 
a umístění 4 naučných tabulí.  
  

Cíle projektu: 
Cílem projektu je seznámení veřejnosti s přírodními památkami v této lokalitě ve spojení s rozvojem 
cestovního ruchu prostřednictvím zapojení významných krajinných prvků do společného produktu –
naučné trasy SO Mezihoří.  
 

Odůvodnění projektu: 
Projektem chceme společně s vlastníky či uživateli jednotlivých objektů prezentovat veřejnosti prvky 
přírodního bohatství našeho území. 
  
Sledované indikátory:  1 označená tématická trasa v délce 3,5 km 
  

Doba realizace projektu: 
 - přípravná fáze: 01 – 05/2012  
 - realizační fáze: 04 – 10/2013 

Předpokládané celkové náklady projektu:  
MJ počet Kč/MJ celkem

turistické značení km 3,5 3 500 12 250

kryté odpočívadlo s infotabulí ks 1 30 000 30 000

informační tabule ks 4 14 000 56 000

odpadkový koš ks 1 4 500 4 500

zeleň ks 3 1 800 5 400

108 150celkem (bez DPH)  
 
Finanční účast předkladatele projektu:    10 % (při financování z PRV 2007-13)  

Směr rozvoje, opatření rozvojové strategie:  
 Priorita B. – ÚZEMÍ – KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,  
 opatření B.2. Rozvoj cestovního ruchu 
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10.2. Dotazník 
 
Analýza potenciálu cestovního ruchu SO Mezihoří 
Vypracovali: fy Pospíšil & Švejnoha, s.r.o. 
 
1. Chtěli byste posílit cestoví ruch u Vás v obci? ANO/NE 
2. Nebude Vám vadit vyšší počet turistů v obci a v okolí? ANO/NE 
3. Co nyní můžete turistům nabídnout?  
- přítomnost turistických tras (odkud/kam), informační značení 
- přítomnost cyklistických tras (odkud/kam), informační značení, infrastruktura 
- přítomnost koňských cest (odkud/kam), informační značení 
- běžecké trasy (odkud/kam), informační značení 
- přírodní zajímavosti, krajinný prvek, význačný strom, pramen, studánka, zvláště chrán. území, 

přír. rezervace (jaké) 
- kulturní akce pořádané v obci, folklór (vypiš) 
- zvyky a tradice, místní pověsti (vypiš) 
- tradiční místní produkty, řemesla př. kraslice, keramika, knoflikáři (vypiš) 
- kulturní pamětihodnosti (zámek,  klášter, zřícenina, hradiště), technická památka, lidová 

architektura, atrakce (vypiš) 
- kulturní zařízení (vypiš) 
- sportovní zařízení, vyžití (př. koupaliště, sportoviště, dětská hřiště, turnaje) 
- místo rozhledu, rozhledna, stožár (vypiš) 
- mystická místa (př. kámen s křížem, deska ve hřbitovní zdi) 
- místa spojená s náboženstvím (kostel, kaple, kříž, hřbitov) 
- významné osobnosti, kroky slavných (kdo, narození, pobyt) 
- propagační materiály obce př. mapy, pohledy (vypiš) 
- jiné (vypiš) 
 
 
4. Nabídněte tip na výlet tj. jiné/nové trasy/cyklotrasy/ koňské stezky, které jsou využívané místními 
lidmi, ale nejsou oficiálně zaznačené Klubem českých turistů (tzv. doporučené cyklotrasy, pěší trasy, 
neznačené)?  
 
Tip na výlet:   
Odkud – kam, délka trasy, možné napojení na oficiální trasy: 
Charakteristika výletu (naučná, odpočinková, s cílem), vypiš cíle výletu: 
Jak absolvovat (pěšky, na kole, autem, na koni, na běžkách aj.): 
Vyznač, kde na trasách umístit informační tabule, posedy, odpočívadla 
Majitelé pozemku: 
 
5. Jaké služby (spojené s cestovním ruchem) může vaše obec turistům nabídnout (i blíže specifikuj): 
obchodní síť   (vypiš př. potraviny, smíšené zboží) 
občerstvení, restaurace (název, standard, kapacita) 
ubytovací zařízení  (název, standard, kapacita, specifikuj př.apartmán, autokemp, 

ubytovna apod.) 
zdravotnická zařízení, lékař, lékárny  ANO/NE (vypiš) 
školy    ANO/NE  využití pro youth hotel (ubytování) 
půjčovna kol (nebo jiných) ANO/NE 
možné umístění informačních kiosků ANO/NE 
veřejně dostupný internet ANO/NE 
jiné… 
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6. Co může udělat vaše obec pro to, aby přilákala nové turisty? (např. spolupráce s podnikateli, NNO 
na propagaci, zřízení výstavy, zaznačení tras, odpočívadel, oprava památek, vybudování dětského 
hřiště apod.) (vypiš) 

 
7. Kteří podnikatelé u vás v obci podnikají v cestovním ruchu? (vypiš) 
př. agroturistika, půjčovna, stravování, ubytování, sportovní vyžití apod. 
 
8. Které NNO pracují v cestovním ruchu? Jmenuj organizace, spolky a jejich činnost. 
př. sportovní vyžití (závody, turnaje), zábava, výstava, folklór aj. 
 
9. Která zapomenutá tradiční řemesla či kulturní tradice je možné ve vaší obci obnovit ve spojení 
s cestovním ruchem, za účelem oslovení turistů? (vypiš) 
 

10. Plánované investice v cestovním ruchu (5-10 let)  
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11. Mapová část 
 

 

označení mapy  název mapy 

Studie 1A Stávající cyklotrasy 

Studie 1B Navržené cyklotrasy 

Studie 2A Stávající pěší trasy 

Studie 2B Navržené pěší trasy 

Studie 3A Stávající hipotrasy 

Studie 3B Navržené hipotrasy 

 
 
 
 
 
 


