
Chřiby, 11.4.2015 
Trasa autobusu: Ostrava D1 – exit 298 Lipník -  47 Přerov -  55 Říkovice - D1 exit 258 Kroměříž – 367 

Kroměříž – kruh. objezd  nám. Míru 1.výjezd – 432 Važany – Šelešovice – Zdounky – Roští n 

Přejezd autobusu : dále po 432, doleva  50 Buchlovice – odb. Zlechov – Tupesy – Velehrad 

Autobus zpět: Velehrad – Staré Město – 55 Otrokovice – R55/D1 Přerov – Lipník – Ostrava 

Trasy: 

Základní trasa (22 km):  Roštín  (Z) Brdo (rozhledna) doprava (Č) Vlčák  doleva (Č) Buchlov  (Z) kaple 

sv. Barbory (Z) Břestecká skála (Č) Chabaně (Č) Velehrad 

 



 

Krátká trasa (15 km):  Roštín  (Z) Brdo (rozhledna)  (M) Salaš  (Ž) Salaš - dolní (M) Velehrad 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variantní trasa (22 km): Roštín  (Z) Brdo (rozhledna)  doleva  (Č) Bunč  (M) Zlacká studánka  (Ž)  

V Březničkách  (M) Modrá (rozhladna) (M)  Modrá (M) Velehrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na trasách: 

Roštín:  asi 700 obyvatel,  278 m n.m. Obec na rozmezí  Hané a Slovácka (krojem spíš 

Haná, nářečím  Slovácko), první zmínka 1240 v listině krále Václava I., 1250 majetek 

velehradského kláštera. Kostel sv. Anny z roku 1848 na místě starší kaple. Podél 

obce procházela v minulosti Jantarová stezka z Baltu do Středomoří 

 

 Roštínská kaple: Výklenková kaplička  asi 1,5 km od Roštína, 

vybudovaná 1907. Pod kapličkou pramen pitné vody 

Brdo (587 m): Nejvyšší vrchol Chřibů. Na 

jv. svahu pozůstatky halštatského hradiště 

(valy vysoké až 2 m). Na vrcholu kamenná 

rozhledna z roku 2004, vysoká 24m (vyhl. 

plošina 21m).  Název vrcholu pochází 

z nářečového „brd“ – zalesněná 

vyvýšenina se skalnatým vrcholem podle brda, člunku tkalcovského stavu, který 

má podobný tvar. Na vrcholu kamenná rozhledna z roku 2004, vysoká 24m 

(vyhl. plošina 21m), vystavěná na místě staré dřevěné rozhledny.  Rozhledna je 

otevřena  od 10 do 16 hodin, vstupné činí 20 Kč.  

Bunč:  Horské sedlo a turistická chata mezi vrcholy Vylízaná skála a Jílová. Lokalita pojmenovaná po 

Christianu Alexiovi Buntschovi, hradišťském syndikovi a právnímu zástupvi velehradského kláštera, 

který se sem uchýlil 1682 před morem. 1921 zde Kroměřížský odbor KČT vystavěl turistickou útulnu. 

Chata byla vypálena 29.4.1945 příslušníky SS, na opravené chatě pamětní deska padlých partyzánů. 

Na křižovatce silnic dřevěná vidlicová zvonička. Jde o kopii původní zvoničky, kterou zde 1932 dali 

postavit členové KČT. Asi 1km jv u silnice na Uherské Hradiště smírčí kámen - 125 cm vysoká zaoblená 

pískovcová deska. s reliéfem řeckého kříže. 

Nedokončená dálnice: mezi Vlčákem, Brdem a Bunčem  budeme  vidět pozůstatky prvorepublikové 

dálnice západ-východ (terénní úpravy, kamenné propustky nedokončený železobetonový most zvaný 

„Zelený“.  V oblasti Chřibů byla výstavba zahájena v lednu 1939 a pokračovala do roku 1942, kdy byla 

zastavena. Po válce se již ve výstavbě nepokračovalo.   

Vlčák: samota na hlavním hřebeni Chřibů, křižovatka turistických tras 

Buchlov: jeden z nejstarších, největších a 

nejzachovalejších hradů. Založen zřejmě v 1. 

polovině 13. století jako královský hrad, měl 

chránit starou obchodní stezku a bránit výpadům 

na Moravu. 1511 jej král Vladislav Jagellonský 

prodal pánům z Boskovic, později přešel do 

majetku pánů ze Zástřizlů a po Bílé hoře pánů 

z Petřvaldu, kterým patřil do roku 1800. 

Posledními majiteli byli Berchtoldové, kteří jej 

1848 proměnili v muzeum.  Od roku 1945 



v majetku státu. Jádrem hradu byly dvě mohutné hranolové věže, později propojené palácem a 

doplněné o jižní věž  s branou a kaplí.  Areál hradu je otevřen od 9 do 15 hodin, vstup do areálu hradu 

20 Kč. Vstup na věž 65 Kč, prohlídka hradu 90 min/130 Kč (www.hrad-buchlov.cz) 

 Velehrad:  Jedno z nejvýznamnějších poutních míst v ČR, 

v lidové tradici je ztotožňován s Veligradem, někdejším 

centrem Velkomoravské říše. Dnešní cisterciácký klášter 

byl založen 1205 králem Přemyslem I Otakarem, klášterní 

komplex byl dokončen v polovině 13. století. 1421 byl 

klášter vypálen husity, rozsáhlé škody utrpěl za třicetileté 

války. 1784 byl velehradský klášter zrušen Josefem II., 

jeho majetek se postupně dostal do soukromých rukou. 

V 19. století se stal významným poutním místem. Národní 

pouť 1869 u příležitosti 1000. výročí smrti sv. Cyrila a 

1885 u příležitosti 1000. výročí smrti sv. Metoděje. 1890 

získali klášter jezuité. Pozdně románská bazilika 

Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje, jejíž 

nejstarší část byla vysvěcena 1228. Současný barokní 

vzhled získala přestavbou z let 1684÷1777. Impozantní 

umělecká výzdoba trojlodí, vyřezávané 

chórové  lavice z 17. století. Vých. od 

kláštera kaple sv. Cyrila a Metoděje, 

původně kostel Večeře Páně z poloviny 

13. století, barokně přestavěný v 18. století a do dnešní podoby upraven v 19. 

století. (http://www.velehradinfo.cz) 

 

Modrá:  založena až 1786 parcelací Nového dvora, zdejší osídlení podle archeologických nálezů sahá 

do roku 5000 před n.l. Na jižním konci vyly odkryty pozůstatky prastarého kostelíka, pravděpodobně 

kostela sv. Jana Křtitele, jednoho z nejstarších kostelů na Moravě, vybudovaného 830÷840 pasovskou 

misií. V roce 2000 vybudována jeho replika. Na kostelík navazuje areál rozlehlého archeologického 

skanzenu – hypotetické rekonstrukce opevněného velkomoravského sídliště z 9. století. Na návrší 

směrem k Bunči 8 m vysoká dřevěná rozhledna, připomínající myslivecký posed 


