
GPS loc: 48° 53‘ 56.075“ N, 17° 18‘ 57.825“ E

Vinohradská 35, 696 62 Strážnice
Tel: +420 518 325 721
e-mail: infocentrum@straznice-mesto.cz
www.straznice-mesto.cz
Copyright © 2018, město Strážnice
foto: Lenka Gronská 

10. Muzeum vesnice  
jihovýchodní Moravy

Počátek budování Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, 
které bylo vybudováno na strážnických loukách, sahá 
do roku 1973. Veřejnosti bylo zpřístupněno v roce 1981. 
V 65 objektech jsou zde prezentovány lidové stavby 
z Moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí, Horňácka, 
technické vodní stavby, vinohradnický areál, Dolňácko 
a areál lučního hospodaření. V průběhu roku se ve 
skanzenu uskutečňuje řada tematických kulturních akcí, 
přičemž nejvýznamnější je Mezinárodní folklorní festival 
Strážnice. Jako vstupní objekt muzea slouží historická 
budova bývalého pivovaru z r. 1612. Pivo se zde vařilo 
ještě v roce 1874. 11. Strážnický zámek

Původně vodní královský hrad byl založen ve 2. pol. 
13. století. Měl strážní funkci, od které je odvozen 
i samotný název města. Během staletí byl mnohokrát 
přestavován. Dnes má zámek novorenesanční podobu 
a je sídlem Národního ústavu lidové kultury. Lze zde 
zhlédnout zámeckou knihovnu, kapli a stálou expozici 
lidových hudebních nástrojů. Zámek obklopuje rozsáhlý 
park s gotickou Černou branou a platanovou alejí, největší 
ve střední Evropě. Jsou zde situovány dva velké amfiteátry, 
letní kino, rybníčky a dendrologická stezka s naučnými 
panely.

12. Modrotisková dílna 
Ve městě se nachází ojedinělá modrotisková dílna rodiny 
Jochových. Výroba modrotisku je tradiční tiskařská a bar-
vířská technika zdobení látek. Její originalita spočívá ve 
vzorování a technologii, jež zároveň určuje nenahraditelný 
odstín modré vytvořený indigovým barvivem. V minulosti 
se modrotisk používal především na lidových krojích, dnes 
má využití také v návrhářské oděvní tvorbě, interiérové 
výzdobě i při výrobě drobných upomínkových předmětů. 
Prostřednictvím exkurzí je možnost seznámit se s historií 
i postupem výroby modrotisku. 

13. Kaple Panny Marie na vrchu 
Žerotín

Kožešník Jan Hrdý v roce 1947 požádal o odkoupení 
pozemku na vrchu Žerotín s cílem vybudování kaple jako 
poděkování za uzdravení syna. Kaple je zasvěcena Panně 
Marii, vysvětil ji v roce 1949 dr. Martin Mikulka, profesor ná-
boženství v Uherském Hradišti. Stala se poutním místem, 
kam každoročně přicházejí poutníci v lidových krojích z ši-
rokého okolí.

14. Hotařská búda
Hotařská búda ve strážnických vinohradech byla jako 
zázemí pro hotaře, hlídače vinohradů, postavena v roce 
1896. Dnes slouží jako místo pořádání nejrůznějších 
kulturních a společenských akcí, jako např. Zarážání hory, 
Putování za vínem, Blues mezi vinohrady, Rockový kemp 
apod. Návštěvníci sem přicházejí za pohodou, dobrým 
vínem i gastronomickými specialitami.

se nachází v blízkosti autobusového nádraží. Získáte 
zde bezplatně informace o zajímavých návštěvnických 
místech, kulturních, společenských akcích, přírodě, 
naučných stezkách, tipech na výlety, možnostech 
ubytování, stravování, o vinotékách i jízdních řádech. 
Můžete využít kopírovací služby i připojení na inter-
net. Mnohé jistě potěší bohatá nabídka turistických 
předmětů (turistické známky, vizitky, nálepky, 
magnetky, reflexní pásky, odznáčky, voňavá mýdla, 
svíčky, keramika) i regionální literatury. 
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První písemná zmínka o městě pochází z roku 1302. 
Postupně se na strážnickém panství vystřídaly tři 
šlechtické rody – páni z Kravař, Žerotínové a Magnisové. 
Ze starobylého opevnění skládajícího se z vodních 
příkopů, valů, dřevěných palisád, vysokých kamenných 
zdí a bastilonů se zachovaly jen dvě vstupní brány do 
města původně opatřené padacím mostem a vyhlíd-
ková věž. Původně vodní hrad byl postupně přestavěn 
v zámek. Strážnice byla svého času třetím největším 
městem na Moravě a proslula také výrobou vína. Velkou 
tradici má ve Strážnici školství, jehož základ vytvořila 
jednota bratrská. Ve Strážnici svého času studovaly 
osobnosti jako Jan Amos Komenský, Tomáš Garrigue 
Masaryk a na piaristickém gymnáziu jako pedagog pů-
sobil Jan Evangelista Purkyně. Strážnice se pyšní nejen 
památkami kulturně-historickými, ale také přírodními 
skvosty – z jedné strany lužními lesy, vátými písky 
a přirozenými me-
andry řeky Moravy 
a ze strany druhé 
vzácnými stromy 
jeřábu oskeruše-
mi a orchidejový-
mi loukami Bílých 
Karpat. 

3.    Kaple sv. Rocha
Počátek stavby kaple jako pi-
etního místa morové epidemie 
ve městě je spojen s rokem 
1752. Původně měla vzhled 
kostela s věží, klenutou kaplí 
pokrytou šindelem a sakristií. 
Klenba se však začala brzy 
trhat, propadla se a zůstaly 
jen obvodové zdi. V roce 1831, 
kdy ve městě řádila cholera, 
byla rozebrána a materiál byl 
použit na výstavbu menší kaple 
k již postavené věži. Vysvěcena 
byla v roce 1848. V nezměněné 
podobě se zachovala do sou-
časnosti.

6. Muzeum mlynářství
Jedná se o jednu z nejstarších dochovaných sta-
veb Strážnice, o které se píše již v roce 1543. Má 

historické architektonické 
pr vky – mohutné nosné 
trámy a dřevěný mlýnský 
mučící pranýř s letopočtem 
1601. Původně vodní mlýn 
postupně prošel přestavbou 
zařízení na parní a posléze 
na elektrický válcový mlýn 
ve 30. letech 20. století. In-
teriér je kompletně vybaven 
mlýnským zařízením z 30. let 
20. století. Mlýn plnil svou 
funkci až do roku 1975. Dnes 
je v mlýně otevřena muzejní 
expozice mlynářství.

8. Synagoga a židovský hřbitov
Uprostřed bývalé židovské čtvrti stojí synagoga a za 
ní židovský hřbitov. Nejstarší náhrobek pochází z roku 
1648. Pod domem v blízkosti hřbitova se zachovaly 
židovské lázně – mikve. Během druhé světové války 
byli všichni strážničtí Židé odvlečeni do koncentračních 
táborů. V roce 2008 byla zrekonstruovaná synagoga 
se hřbitovem, která je pod správou Židovské obce 
Brno, zpřístupněna veřejnosti jako výstavní místnost 
a koncertní sál.

1. Bílá věž
Strážní bílá věž je dominan-
tou města. Byla postavena 
okolo roku 1615. Sloužívala 
společně s opevněním 
města k ochraně před 
ničivými nájezdy z Uher. 
Její chloubou je hodinový 
stroj z roku 1900 a dva 
zvony, z nichž ten starší, 
bohatě zdobený „Svatý 
Josef“, ulitý roku 1719, byl 
uchráněn před vojenskými 
rekvizicemi během obou 
světových válek. Z výšky 
přes 20 metrů se nabízí 
ojedinělý pohled na město.

2. Kostel sv. Martina
Kostel sv. Martina pochází z 15. století a je zasvěcen 
sv. Martinu z Tours, jehož obraz od kroměřížského malíře 
Jana Zapletala z roku 1833 zdobí hlavní oltář. Původně byl 
postaven v gotickém stylu. Při opravě po požáru z roku 
1718 byl zaklenut a opraven v rámci tehdy panujícího 
barokního slohu. Vysvěcen byl v roce 1750. S kostelem 
sv. Martina je spojena pověst o záhadném „žerotínském“ 
náhrobku Bernarda ze Žerotína, který stál původně vedle 
oltáře. Když měl být s nástupem rekatolizace vynesen 
z kostela a zazděn do venkovní zdi, vždy se do druhého 
dne podivným způsobem vrátil na své původní místo.

4. Kostel Panny Marie
Největší barokní památkou ve Strážnici je piaristický 
komplex z druhé třetiny 18. století skládající se z kostela, 
kláštera a gymnázia, který stojí na místě původního 
areálu jednoty bratrské z konce 16. století. Interiér kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie s jedním hlavním a šesti 
postranními oltáři je vyzdoben barokními malbami 
Josefa Tadeáše Rottera, Jana Lukáše Krackera a Františka 
Vavřince Korompaye i plastikami Ignáce Morávka. Na 
zdejším piaristickém gymnáziu krátce vyučoval například 
vynikající učenec Jan 
Evangelista Purkyně 
a později zde studoval 
v primě mladý T. G. 
Masaryk. Kostel byl 
vysvěcen v roce 1750.

5. Památník bratrského školství
V roce 1992 byl na místě bratrské 
školy, kterou v roce 1605 zničili 
Bočkajovci, zř ízen Památník 
bratrského školství. Do této školy 
docházel v letech 1604–1605 i Jan 
Amos Komenský a jeho přítel 
Mikuláš Drabík. Spatříte zde al-
tán s naučnými panely a bustu 
J. A. Komenského od akademic-
kého sochaře Miroslava Hudečka.

7. Městské muzeum Strážnice
Muzeum bylo veřejnosti zpřístupněno v roce 1995. Je 
zaměřeno na shromažďování a prezentaci sbírkových 
předmětů muzejní povahy se vztahem ke Strážnici. 
Muzejní expozice v prvním poschodí je věnovaná historii, 
kultuře a přírodě Strážnicka. V přízemí se uskutečňují krát-
kodobější výstavy s kulturní, přírodovědnou či historickou 
tematikou. Od roku 2012 je jako další výstavní prostor 
využíváno rovněž zrekonstruované muzejní podzemí 
s historickým sklepením pyšnícím se kamennou valbou.

9. Baťův kanál
Baťův kanál je unikátní technická památka poloviny 
20. století, která vznikla regulací ramen řeky Moravy 
a původně sloužila k nákladní přepravě uhlí a zavlažo-
vání. Vedla od Rohatce do Otrokovic s cílem vybudovat 
průplav spojujícího řeky Dunaj, Odru a Labe a napojit 
ho na dálkovou lodní dopravu. Od 50. let však využití 
kanálu stagnovalo a až ke konci 20. století bylo povoleno 
jeho opětovné využívání, ovšem jen pro turistické účely. 
Strážnické přístaviště se tak stalo jednou z možností pro 
cestovatele udělat si zastávku na více než 50 km dlouhé 
říční stezce. Jednotlivá přístaviště mají své provozovatele 
a nabízejí různé služby od vyhlídkových plaveb, vodního 
taxi, výpůjčky lodí a hausboatů až po kulturní vyžití, 
gastronomii či ubytování.  Rozdíl výšek vodních hladin 
je vyrovnáván pomocí 13 plavebních komor.
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