


HLUK

Město Hluk leží ve výšce 222 m nad mořem, 12 km ji-
hovýchodně od města Uherského Hradiště v údolí říčky 
Okluky. Ze všech stran je chráněno návršími pahorkatin 
a posledními výběžky Bílých Karpat. První zmínku o obci 
nalezneme v historických pramenech v roce 1294. Náro-
dopisně patří do historické oblasti moravského Slovácka. 

Územně je začleněno pod okres Uherské Hradiště 
a patří pod Zlínský kraj. Obec leží přibližně 17 km od 
slovenských hranic. Celková katastrální plocha obce 
je 2839 ha, z toho orná půda zabírá padesát osm pro-
cent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. 
Vzhledem ke geografické poloze je v obci velmi málo 
ploch s travním porostem. Je zde velmi rozšířené pěs-
tování vína. V katastru obce jsou rovněž ovocné sady.

Hluk je charakteristickou ulicovou obcí. Nejvýznam-
nější je ulice Hlavní, která tvoří páteř celého města. Ve 
středu této ulice se nachází centrum obce – náměstí  
J. A. Komenského. Zde najdete jak obchody, tak i cen-
trum vzdělání, kultury a samosprávy: městské kino, 
knihovnu, dům dětí a mládeže. V blízkosti náměstí, za 

říčkou Okluky, je možnost sportovní vyžití na sportovní 
hale, na tenisových kurtech či koupališti. 

Úředně žije v katastru města 4360 obyvatel. O zdraví 
občanů se stará 7 lékařských ordinací a lékárna, o pře-
stárlé a nemocné seniory pečuje domov důchodců.

Nejvýznamnějšími zaměstnavateli ve městě jsou 
strojírenské závody Visteon-Autopal, Niob a Kovoplast.

HISTORIE

Hluk leží v oblasti starého osídlení doloženého ar-
cheologickými nálezy již 2000–2500 let před Kristem. 
První písemná zmínka o něm pochází z roku 1294. Jeho 
jméno je často spojováno s Luckým polem, uváděným 
v Kosmově kronice v letech 1099 a 1116. Byl součástí 
Lucké provincie jako zeměpanská ves a v roce 1294 jej 
držel Oldřich z Hradce. Po jeho smrti připadl opět králi 
a král Václav II. daroval Hluk v roce 1303 Zdislavu Měš-
covi. Tehdy se zde též uvádí dřevěná tvrz.

Od 14. století držela původně samostatný hlucký 
statek střídající se drobná šlechta. Od roku 1460 to 
byli Zástřizlové – až do roku 1506, kdy získali Hluk páni 
z Kunovic. V roce 1559 byl zde pan Jaroslav z Kunovic, 
jak je uvedeno na erbu v jižní části nádvoří tvrze. Po 
jeho smrti byl majitelem jeho bratr Jetřich a v roce 
1625 koupil ostrožské panství i s Hlukem Gundakar 
z Lichtensteina. Roku 1663 byl celý Hluk i s dvorem 
vypleněn při tureckém nájezdu. Stejná vojska pustošila 
kraj v roce 1683. K dalším útokům, tentokrát kuruckých 
vojsk Ference Rákocziho, došlo v letech 1703, 1705, 1708 



DOLŇÁCKÉ SLAVNOSTI 
S JÍZDOU KRÁLŮ

Město Hluk pořádá jednou za tři roky Dolňácké 
slavnosti s jízdou králů.

O vzniku a původu jízdy králů koluje mnoho pověstí 
a legend. Ale ať už je její původ jakýkoli, i nadále přita-
huje tisíce příznivců při každém novém ročníku. 

V rámci Dolňáckých slavností vždy vystupují mužské 
a ženské pěvecké soubory, cimbálové muziky a taneční 
soubory různých věkových kategorií. Nedílnou součás-
tí slavností bývá i Slovácký festival dechových hudeb 
– přehlídka nejlepších dechovek nejen ze Slovácka. 
Tradiční součástí slavností jsou také výstavy obrazů, 
ukázky lidových památek na památkových domcích 
a nemůže chybět ani tradiční košt vína, který k mo-
ravskému regionu neodmyslitelně patří. Po všechny 
večery, tj. páteční, sobotní i nedělní, se konají lidové 
veselice. 

Největším kulturním zážitkem bývá jízda královské 
družiny a pážat s králem. Pážata a král jedou obvykle na 
bílých koních, oblečení do svátečních ženských krojů, 

a 1709. V letech 1663, 1709, 1838 a 1857 Hluk opakovaně 
vyhořel. Někdejší ves byla v roce 1525 povýšena králem 
Ludvíkem I. Jagellonským na městečko a roku 1970 na 
město.

OSOBNOSTI
Osobnosti, jejichž život a tvorba jsou spojeny 

s městem: František Kožík – spisovatel, který proslavil 
hluckou tvrz románem Na dolinách svítá, Antonín Zel-
nitius – učitel, archeolog, František Omelka – prozaik, 
Dominik Černý – malíř malující hlucké kroje, Jan Smi-
tal – malíř, František Hořínek – učitel, kronikář, napsal 
knihu Slovácké městečko Hluk (1937) a Ladislav Rutte, 
jehož zásluhou se Hlučané s jízdou králů předvedli pří-
mo v Praze před prezidentem Masarykem. 

VŘIVÁ VODA
Zvláštností, která proslavila Hluk již v 16. století a od 

níž je také někdy odvozován název města, byl tzv. vřivý 
pramen, který se nacházel v polní trati Rovné mezi Hlu-
kem a Boršicemi u Blatnice pod Kobylí hlavou. Mělo se 
jednat o prohlubeň v polní mokřině, naplněnou vodou, 
která byla nečistá, studená, kalná a hlučně šuměla. Ne-
obvyklý úkaz zaznamenal i geograf Fabricius na mapě 
Moravy z roku 1569 jako jediný pramen. 

Tento pramen popisuje také Tomáš Jordán z Klau-
senburku ve své knize o léčivých vodách v roce 1580. 

Až R. Schubert upozornil v roce 1914, že nejde 
o kyselku či léčivý pramen, nýbrž o exhalaci metanu. 
Průzkum potvrdil výskyt zemního plynu, v padesátých 
letech 20. století byla zřízena jímací a kompresní plyno-
vá stanice a plyn využíval podnik Autopal. Těžba byla 
v roce 1975 pro nestálost výskytu ukončena. Vzhledem 
k odvodnění pozemků počátkem 20. století, vrtům 
a čerpání plynu zanikla i „vřivá voda“.



s pentlením na hlavě. Ostatní jezdci jsou oblečeni do 
mužských krojů. V neděli ráno přijedou jezdci k domu 
rodičů krále, kde je požádají o syna. U tvrze pak násle-
duje podobný ceremoniál, při kterém žádají starostu 
města o povolení konat jízdu králů. Teprve potom mo-
hou za mohutného vyvolávání projet hlavními ulicemi 
města. To trvá až do poledne. Po polední přestávce 
následuje slavnostní průvod krojovaných, v němž je 
zařazena opět jízda králů a všichni společně přijdou 
a přijedou na stadion, kde slavnosti vrcholí rozsáhlým 
programem.

Zveme Vás na příští Dolňácké slavnosti,
které se budou konat v roce 2017.



druhé manželky Elišky z Lichtensteinů s vročením 1559, 
který je umístěn nad vchodem na nádvoří. V roce 1625 
přešla tvrz po konfiskaci na rod Lichtensteinů, kteří 
ji vlastnili do dvacátých let 20. století. Lichtensteino-
vé na tvrzi nikdy nesídlili, využili ji pouze pro správu 
panství, obydlí svých úředníků a posléze ji přestavěli  
na sýpku. 

Roku 1941 se tvrz stala majetkem města, které ji od-
koupilo za 45 000 korun. V padesátých letech 20. století 
si zde zemědělské družstvo zřídilo sklady. Tvrz postup-
ně chátrala a hrozila jí demolice. O její záchranu se 
zasloužil František Kožík, který na hluckou tvrz umístil 
děj svého historického románu Na Dolinách svítá a di-
vadelní hry Hejtman Šarovec. Díky literárnímu zpra-
cování osudů tvrze si Hlučané uvědomili její význam 
a začali pečovat o tuto jedinečnou památku. V letech 
1959–1965 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a záchrana, 
po které započala novodobá historie tvrze umožňující 
její kulturní a společenské využití.

V současné době jsou využívány téměř všechny pro-
story tvrze. Ve sklepení se nachází vinný sklep s pose-
zením, v němž se pořádají různé společenské a rodinné 

TVRZ

Dnešní tvrz byla vystavěna v druhé polovině 14. sto-
letí na pravém břehu potoka Okluky. V listině z roku 
1303 se dočítáme, že král Václav II. daroval Hluk Zdisla-
vovi, řečenému Měšec a zároveň mu povolil vystavět 
si tam „dřevěné obydlí“. První písemná zmínka přímo 
o tvrzi pochází z roku 1391, kdy markrabě Jošt předával 
Jindřichovi ze Schönwaldu ves Hluk s tvrzí. 

Původně dřevěná gotická vodní tvrz byla vybudo-
vána jako obranná bašta proti vpádům Uhrů. Boje na 
uhersko-moravských hranicích prověřily nejen obran-
nou funkci tvrze, ale vedly také k častému střídání maji-
telů: původně královský majetek přecházel během sta-
letí do rukou českých, moravských i německých pánů. 
Již před rokem 1460 získal tvrz Jan Mléčko ze Zástřizl, 
který ji ale v roce 1468 neubránil před vojsky uherské-
ho krále Matyáše Korvína. Ten dobytou tvrz daroval 
svému hejtmanovi Mikuláši Francovi z Háje. Velmi 
významnými majiteli byli páni z Kunovic, kteří původ-
ně zemanskou tvrz přestavěli do renesanční podoby. 
Z této doby se dochoval erb Jaroslava z Kunovic a jeho 

Hlucké Tvrzi

Ty vrháš dávných dějin stín
na bájné pole Lucké,
když táhl Tatar na Hostýn,
tlouklo tvé srdce hlucké.

Jsi voják ztepilý,
záštita kamenná,
kraj vždycky chránila
tvá chrabrá ramena.

Bránit ti pomáhal
náš potok Okluky,
zvládlas dny pohnuté,
pozdravuj pravnuky. 



NA DOLINÁCH SVÍTÁ
román, který zachránil tvrz
Děj románu se odehrává na Slovácku v letech 1604 

až 1606. Šarovec (fiktivní postava) žije na pronajaté tvr-
zi v Hluku, ale předtím bojoval jako hejtman v Uhrách 
s Turky. Jeho kornetem, tj. velitelem jezdecké čety, 
byl Matúš Jastřabík, s Turky bojoval i Matúšův přítel 
Mikulka Dorkojů a to jsou vlastně tři hlavní hrdinové 
románu. 

Šarovec je postava rozporuplná a jeho vývoj smě-
řuje od hejtmana k lapkovi a od lapky k lidovému hr-
dinovi, který hájí rodný kraj před vetřelci. Je prostý, 
divoký, ale rovný, je v něm ztělesněna povaha chlapců 
ze Slovácka. 

Protikladem bojovného Šarovce je jeho bývalý kor-
net, sadař Matúš Jastřabík, mírný člověk, milující pole, 
stromy a hudbu. Spolu s nimi odešel před deseti lety 
bojovat s Turky i Mikuláš Dorkojů. Ten však v Uhrách 
zůstal a v románě vystupuje jako vyzvědač nepřátel-
ských Bočkajovců. Hraje tedy nepěknou úlohu, ale 
nakonec se i v něm cosi zlomí. Když má vést na Štědrý 
den divokou smečku hrdlořezů proti pokojnému Hlu-

ku, úmyslně zavede své lidi do bažin a spolu s nimi se 
tam utopí.

Ženský živel je v tomto románě jaksi v pozadí. Před-
stavuje jej vdova Uliána, která gazdovala na malém dvor-
ci v Trutmanicích, ale přišla o všechno, i o dítě. Se Šarov-
cem se sblíží, když jí poskytne útočiště na hlucké tvrzi. Je 
to statečná žena a spolu se Šarovcem se účastní všech 
bojů. Zemře v boji, když se střetne s jízdní četou loupeži-
vých hajduků, mezi nimiž pozná vraha svého dítěte.

akce. V druhé oddělené části sklepení je pak pronajatý 
archivní vinný sklep.

Přímo z nádvoří se vchází do knihovny, informač-
ního centra, obřadní síně, zámecké kavárny, do věže 
a ke schodišti do prvního patra, kde jsou v provozu dva 
sály pro pořádání různých společenských nebo i sou-
kromých akcí. Ve věži je „slovácká jizba“, která slouží 
folkloristům k pěveckým zkouškám. 

MUZEUM NA TVRZI
Od roku 1996 funguje v nejvyšším patře hlucké tvrze 

muzeum s expozicí přibližující historii města a zajíma-
vými archeologickými nálezy, které dokládají osídlení 
hluckého katastru. 

Fotografická část zachycuje nedávnou historii a bo-
haté kulturní tradice města. Za příznivého počasí je 
z věže krásný výhled na město a panorama Bílých 
Karpat. V muzeu lze také zakoupit zajímavé suvenýry 
zhotovené místními lidovými umělci.

OTEVÍRACÍ DOBA 
Od června do září je možno si domluvit prohlídku 

denně v Informačním centru města Hluk. 
Od října do května je muzeum uzavřeno.
Pro skupiny je po předchozí domluvě otevřeno celo-

ročně s možností zajištění dalšího programu.

Kamil Dufka
tel.: 776 016 242 | muzeumhluk@seznam.cz
Michaela Beníčková
tel.: 608 049 983 | icmhluk@seznam.cz



němž se podílel sochař Ignác Morávek. Hlavní oltář se 
zděným sloupovým retabulem (tabernákl z 19. stol.) 
zdobený štukovými plastikami; ve střední nice figura 
duchovního patrona kostela, na bocích u paty sloupů 
sv. Roch, Václav, Florián a Vendelín, v nástavci letící 
andělé a okřídlené hlavičky andílků. V čelních koutech 
lodi se nachází dvojice protějškových oltářů. Jsou zdo-
beny štukovými sochami svatých, autorsky shodnými 
s hlavním oltářem, andílky a okřídlenými hlavičkami, ve 
vrcholu figurami andělů. Mariánský oltář s novodobou 
sochou P. Marie a s původními figurami sv. Markéty 
a Apoleny. Oltář sv. Barbory s novodobou dřevořez-
bou v nice a na bocích s původními figurami sv. Jana 
Nepomuckého a Jana Sarkandera, který byl v roce 1995 
katolickou církví prohlášen za svatého. 

K původnímu vybavení kostela náleží rovněž pří-
zední kazatelna na vrcholu stříšky s alegorickou dřevo-
řezbou církve, a truhlářsky zpracovaná varhanní skříň, 
bohatě členěná do píšťalových skupin završených řím-
sovým vlysem.

Ve věži jsou zavěšeny zvony. Zvon s reliéfním orna-
mentálním a nápisovým vlysem ulil snad mistr N. S. 

(druhé písmeno vytvarováno nepřesně) r. 1648, zvon 
s reliéfy Malé Kalvárie se sv. Magdalenou a sv. Šimo-
na a Judy, s ornamentálním a nápisovým vlysem ulil 
Jan Baltazar Grommeli v Ústí nad Labem r. 1707, dále 
umíráček s reliéfem Madony s dítětem a s nápisovým 
vlysem ulil Josef Dytrych r. 1964.

KOSTEL 

Kostel Sv. Vavřince na údolní terase uprostřed obce 
vystavěl (po požáru r. 1736) r. 1741 Anton Erhard Marti-
nelli na půdorysném rozvrhu úzce souvisejícím s chrá-
mem v nedalekém Bánově. Za obnovy kostela r. 1854 
byla provedena nástavba oratoře.

Jednotná podélná jednolodní stavba zbudována 
podél osy severovýchod-jihozápad, s odsazeným půl-
kruhově ukončeným kněžištěm, k němuž v ose stav-
by přiléhá hranolová věž se zkosenými hranami a na 
jihovýchodní straně čtyřboký útvar sakristie s oratoří 
v patře a s lodí obdélníkového půdorysu se zkosenými 
hranami a zaoblenými kouty. Hlavní vstup do kostela 
v ose průčelí, boční v severozápadní zdi lodi. Kněžiš-
tě a loď jsou zaklenuty pruskými klenbami. Pod věží 
zaklenuto křížově, sakristie a oratoř plochostropě. 
V jihozápadní části lodi kruchta, podklenutá pruskými 
klenbami nesenými hranolovými pilíři. Ve střední části 
konvexně vypjatého parapetu zasazena kamenná kar-
tuš, obsahující pamětní nápis o vzniku stavby r. 1741. 
Zařízení kostela je jednotné z doby vzniku stavby, na 



SPORT 

VSport není určitě v současném Hluku na pomyslné 
druhé koleji. Významným historickým mezníkem, kte-
rý napomohl rozvoji sportovní činnosti ve městě, bylo 
zajisté vybudování a následné otevření sportovní haly 
v roce 1984.

Dnes ve městě aktivně sportuje na tři stovky obča-
nů, kteří jsou převážně organizováni pod Tělovýchov-
nou jednotou Spartak Hluk. Sportem číslo jedna, ne-
jenom pod hlavičkou Spartaku, je bezpochyby fotbal. 

Fotbalový oddíl tvoří dvě družstva dospělých a pět 
mládežnických týmů. Aktuální ročník byl pro hluckou 
kopanou velmi úspěšný, když mužský A tým suverénně 
ovládl 1. A třídu krajské soutěže a zajistil si tak právo 
postupu do Zlínského krajského přeboru.

TJ Spartak Hluk ale zastřešuje dalších deset sportov-
ních oddílů, z nichž určitě stojí za zmínku oddíl stolního 
tenisu. Hlucký stolní tenis patří k již tradičním baštám 
v regionu a v podstatě i celé České republice. Stolní te-

FARA

V sousedství kostela stojí jednopatrová budova 
fary, postavená v roce 1780. Původní farní budova byla 
jednoduchým slámou krytým stavením, jehož chatrný 
stav popsal farář Matouš Kretschmer ve farní kronice. 
Za pozornost stojí také jeho zjištění, které náhodně 
učinil v prostoru velké světnice v místech původní 
fary. V podlaze objevil velký otvor, na nějž navazo-
vala chodba vykopaná v zemi, z větší části zasypaná. 
Původně vedla asi 2 sáhy (1 sáh = 1,79 m) kolmo dolů 
a poté šikmo ke studni před farou a podél farského 
sklepa. Funkci chodby mu objasnili pamětníci: Hlučané 
se v neklidných válečných časech skrývali před nájezd-
níky pod zemí. V zemních jámách uchovávali také své 
zásoby, zejména obilí, sám Kretschmer našel na faře tři 
takové jámy, stejně jako chodbu je nechal zasypat.

O výstavbu nové fary se zasloužil farář František 
Stárek, který nejenže přiměl patrona k výstavbě, ale 
sám poskytl obnos 1 000 zlatých. Farní budova má ob-
délný půdorys, její hlavní průčelí je členěno nízkou po-
dezdívkou. Pravoúhlý vchod do budovy, přístupný po 

pětistupňovém schodišti, je situován uprostřed. Nad 
ním je umístěna kopie kamenného plastického erbu 
Lichtensteinů. Přízemí objektu je členěno dvojicí oken 
na každé straně od vchodu, v patře odděleném kor-
donovou římsou je pět oken vsazených do líce zdiva. 
Boční fasádu budovy člení tři okna. Podstřešní profilo-
vaná římsa nese valbovou střechu. Uvnitř budovy jsou 
místnosti v přízemí zaklenuty valenou klenbou, v patře 
jsou plochostropé.

Fara navazuje na areál kostela a představuje kvalitní 
barokní architekturu, v roce 1958 byla zapsána do stát-
ního seznamu nemovitých kulturních památek.



PAMÁTKOVÉ DOMKY

Jedná se o památky lidového stavitelství – dva ob-
jekty, číslo popisné 283 a 284, přímo ve středu města, 
v husté zástavbě v ulici se starodávným názvem „Ra-
jčovňa”. Název je zřejmě odvozen od rajtování koní 
(rajtovat – německy jezdit). Zhruba před 200 lety byl 
na tomto místě skutečně obcí ponechán volný prostor 
pro rajtování koní husarů, které vybraní sedláci museli 
přes zimu ustájit, opatrovat a živit.

Oba domky jsou názornou ukázkou toho, jak se 
na vesnici žilo a bydlelo v dobách od 18. do poloviny 
20. století. Starší z domů byl postaven v roce 1830. Je 
v něm zachovaná původní hliněná podlaha i zařízení 
– stůl, lavice, postel. Místnost doplňují kachlová kam-
na s klasickou chlebovou pecí a černou kuchyní, která 
vytápěla místnost, kde se spalo i jedlo. K domku patří 
nářaďovna a malý dvorek, za kterým teče potok.

Mladší domek už má dřevěné podlahy. V kuchyni je 
dominantním kusem zařízení kachlový sporák, v malo-
vané jizbě je malé muzeum krojů. Největší místnost je 
vybavena dobovým, převážně malovaným nábytkem. 

nistky Spartaku již několikátým rokem čeří extraligové 
vody a řadí se vůbec k nejúspěšnějším týmům celé ČR. 
V posledních letech v Hluku zapustil silné kořeny taktéž 
relativně mladý sport – florbal. Hlučtí florbalisté startu-
jí v současnosti v celostátní druhé lize.

Dalšími oddíly, které spadají pod hlavičku Spartaku 
Hluk, jsou basketbal, volejbal, aerobik, canyoning, jóga, 
kulturistika, kuželky a šachy. Ve všech spartakovských 
oddílech je snaha pracovat s mládeží.

Daleko za hranicemi města, regionu a mnohdy do-
konce i celé České republiky město Hluk veleúspěšně 

reprezentuje oddíl armwrestlingu. Hlučtí „pákaři“ pa-
tří vůbec k tomu nejlepšímu v rámci České republiky. 
Dokonce se jim podařilo získat již několik medailí z ev-
ropských a světových šampionátů. Taktéž hlucké mažo-
retky se řadí již po několik let k absolutní špičce v ČR. 
Mladá hlucká děvčata se rovněž mohou pyšnit několika 
úspěchy na mezinárodním poli. Holky přivezly medaile 
například i z mistrovství Evropy.

Současný sport v Hluku má svou kvalitu a do bu-
doucna je určitě na co navazovat…
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1. Kostel
2. Tvrz
3. Pošta, WIFI, 

městský úřad
4. Hřbitov
5. Knihovna,  

WIFI
6. Městské 

informační 
centrum,  
veřejný internet

7. Zámecká 
restaurace

8. Fara
9. Sportovní hala, 

veřejný internet, 
WIFI, veřejné WC

10. Hřiště na plážový 
volejbal

11. Koupaliště,  
WIFI

12. Stadion 

13. Tenisové kurty, 
WIFI

14. Turistická 
ubytovna

15. Památkové domky
16. Cyklo Jurásek
17. Cyklotéka
18. Vinotéka
19. Pizzerie
20. Komerční banka, 

bankomat
21. Spořitelna, 

bankomat
22. Škola
23. Lékárna
24. Mateřská škola
25. Obecní  

restaurace
26. Benzínová  

pumpa
27. Kino
28. Penkův dvůr
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KAPLIČKA  
POD BABÍMI HORAMI 

Pod Babími horami směrem na jih stojí už pár století 
kaplička. Donedávna zde byla tabulka, na které byl ná-
pis: „Tato Boží muka byla postavena na památku dvou 
bitev v roce 1116 a 1421“.

Kaplička byla postavena v roce 1525 v upomínku na 
množství zde padlých bojovníků v obou bitvách. I když 
od bitev uběhly stovky let, ještě dnes je možné zde najít 
podkovy a různé druhy zbraní – mečů, kopí a jiných, jak 
svědčí i řada zápisů o nálezech v hlucké obecní kronice. 
Dodnes se můžeme dozvědět z vyprávění předávané-
ho z generace na generaci, že po koupi Hluku pány 
z Lichtensteinu nechali tito na polích sbírat po každé 
orbě kosti padlých bojovníků a jejich koní. Jedním z po-
sledních, kteří si povrchovým sběrem ověřovali zejmé-
na bitvu z roku 1421, byl i historik dr. Válka z Brna. Tato 
bitva byla předmětem bádání mnoha odborníků proto, 
že nebyla nikde dost dobře popsána až na výjimku 
listin psaných králem Zikmundem, uložených v Krajin-
ském archivu v Budapešti. Nebyla popsána snad proto, 

Je zde instalován velkoformátový obraz Domina Čer-
ného – malíře Hluku a Hlučanů.

6. srpna 2010 byly na Rajčovně slavnostně otevřeny 
další dva nově zrekonstruované domy č. p. 260 a 261. 
V jejich prostorách našlo místo Muzeum folkloru a tra-
dic skrývající hlucké kroje, výšivky a ornamenty. 

Správu nad domky drží manželé Jelénkovi. Oba dom-
ky jsou po předchozí domluvě přístupné po celý rok. 
O slavnostních příležitostech, jako jsou hody, Dolňácké 
slavnosti či fašank, se z nich ozývá cimbálová muzika. 

Kontakt: 732 855 257, jelenek@dolnacko.cz



HLUCKÝ KROJ
1. černá beranice ozdobená kytkami a zrcátkem, mašle 

slovácká, bílé kohoutí pero
2. krojová kordula z tmavě modrého sukna, zdobená kamr-

holem (z anglického slova camelwool – velbloudí vlna), 
červené kytky

3. bavlněná plátěná košile, dobře naškrobená, výšivka tradiční 
ruční

4. v pase 2,5 m kožený řemen, tmavě hnědý, vybíjaný 
5. vlněný šátek, zdobený třásněmi
6. tmavě modré nohavice, zdobené modrým nebo fialovým 

šňůrováním
7. krojové kožené černé boty 

8. hlucké čepení
9. obojek z kaniček, bohatě naskládaných u krku, ruční výšivka
10. rukávce bohatě a jemně naskládané na rukávu, u spodu 

našité kadrle
11. kordulka ze sametu v barvě fialové, zelené, modré, nebo 

tmavě červené, okrajem výstřihu našitá stuha, rušně 
vyšívaná

12. v pase uvázaná slovácká stuha
13. fěrtůšek, pruhakvět (čistá vlna)
14. našitá kanička (oficiálně orientální krajka)
15. krojové kožené boty v černé barvě

že nebylo ani vítězů ani poražených. Husité se probojo-
vali z obklíčení Zikmundových vojsk, které vedl Pippo 
Spano z Ozory a odtáhli do Čech.

PhDr. V. Fialová, ale i jiní, uvádí tuto bitvu k datu  
28. října 1421. Dále rozebírá jednu z listin, psaných 
králem Zikmundem, která se týká střetu hradišťského 
hejtmana Ladislava Blagaje s jedním z husitských veli-
telů. Podle všeho se jednalo o husitského kněze Tomá-
še z Vizovic, který zde padl po probodení hrudi kopím. 
Další zprávy o něm se po tomto datu nevyskytují. Dle 
ústního podání byl pohřben v místech bývalého „ob-
rázku“ v polní trati Kráčiny.

Kaplička byla v letech 1999–2000 opravena ná-
kladem Městského úřadu v Hluku. Bude tak i nadále 
památkou na padlé bojovníky, ale i ozdobou jednoho 
z nejpěknějších míst hluckého katastru.
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MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ

V areálu jsou dva bazény pro plavce a brouzdaliště 
pro děti. Oba bazény jsou vybaveny různými doplňky 
pro zpestření pobytu ve vodě. Voda je vyhřívaná vý-
konným solárním systémem a tepelnými čerpadly. Děti 
mají možnost strávit letní čas i mimo vodní plochu v za-
jímavě řešeném dětském koutku. V areálu koupaliště je 
bufet s krytým posezením a WiFi. 

Kontakt: 572 581 810 (pokladna koupaliště). 
V sezóně je otevřeno denně od 9.00 do 20.00 hodin 

Vstupné na městské koupaliště 
50,- Kč pro dospělé, 25,- Kč pro děti do 15 let, dr-

žitele průkazu ZTP a skupiny nad 10 osob na základě 
jmenného seznamu. Při nákupu bloku 20 ks vstupenek 
cena vstupného 40,- Kč, pro děti do 15 let 20,- Kč

Po 18. hodině dospělí 25,- Kč a děti 10,- Kč.

Každá vstupenka opravňuje držitele k dvěma vstu-
pům na koupaliště během jednoho dne, pro druhý 
vstup je nutné předložit označenou vrácenku.

HLUCKÁ KULTURA

Velká část kulturních akcí se odehrává ve dvou sá-
lech hlucké tvrze. Jeden má kapacitu 200, druhý pak 
100 osob. K dispozici je zde i zámecká kavárna, sklep 
s kuchyňkou atd. Z řady akcí lze uvést např. krojový 
ples, velikonoční košt slivovice spojený s kulturním 
programem, hody, či košt vína. Jednou za tři roky se 
zde také odehrávají jednotlivé programy v rámci Dol-
ňáckých slavností.

Využívá se i okolí tvrze. V parku je instalováno malé 
jeviště, na kterém se při pěkném počasí konají hudeb-
ní produkce, folklorní pořady a divadelní představení. 
V prosinci se zde už tradičně odehrává předvánoční 
jarmark – jeho součástí bývá dílnička pro výrobu vá-
nočních ozdob.

V Hluku působí řada uskupení, která se podílejí na 
kulturním klimatu města – jde např. o dechovou hudbu 
Šarovec, Mužský sbor a ženský pěvecký sbor Klebetni-
ce. Pravidelnou ozdobou akcí je folklorní soubor Dol-
ňácko. Dorost je zajištěn dětskými soubory Košuláčci, 
Žarůžek a Hluboček. Programy zpestřují cimbálové 

muziky Babica a Šefranica, ale i rockové a country hu-
dební skupiny. Mnohé kulturní akce (koncerty filhar-
monie, vystoupení hudebních skupin atd.) se konají 
také ve zdejší sportovní hale. 

KINO
V 60. letech 20. století proběhla přestavba sokolov-

ny postavené v roce 1927 na kino. Do hlediště může na-
ráz usednout 148 diváků. V letních měsících se promítá 
na nádvoří tvrze či v přilehlém parku.



SPORTOVNÍ HALA

Každoročně hostí sportovní soustředění klubů 
z celé ČR a Slovenska a je ideálním místem pro pořádá-
ní kulturních akcí (koncerty, plesy), konferencí, výstav 
a firemních akcí.

Sportovní komplex nabízí víceúčelovou sportovní 
halu pro všechny druhy sálových sportů, tribunu pro 
700 sedících diváků, malý sál (herna stolního tenisu). 
Možnosti ubytování pokryjí 120 lůžek. V areálu je 
dále restaurace se dvěma nekuřáckými salonky, před-
náškový sál a zasedací místnost. K odpočinku lze vy-

užít wellness koutek se saunou, hydromasážní vanou 
a nabídkou masáží. Mezi další vybavení patří kuželna, 
posilovna, spinning, dvě fotbalová hřiště, kadeřnictví, 
solárium, manikúra a modeláž nehtů, kosmetické stu-
dio a diskotéka Palermo Club. 

Kontakt:
www.sporthluk.uh.cz
sporthluk@uh.cz
Tel.: 572 581 235, 776 833 339

TENISOVÉ KURTY

Tenisové kurty byly vybudovány v roce 2002 a jsou 
nedílnou součástí sportovních zařízení v Hluku. Jedná 
se o tři kurty s antukovým povrchem sousedící s koupa-
lištěm, fotbalovým areálem a sportovní halou.

V areálu je k dispozici občerstvení a velká travnatá 
plocha s atrakcemi pro děti. Od května do října je ote-
vřeno denně od 8.00 až do setmění. Objednání hrací 
doby na tel.: 724 157 550 nebo osobně u správce na kur-
tech. Soboty jsou vyhrazeny pro kolektivní akce.

PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI
GEOLOGICKÁ MINULOST
Geologická minulost krajiny v okolí Hluku začíná 

v období zvaném druhohory (věk dinosaurů). Rozlože-
ní pevniny a moří bylo tehdy zcela jiné než dnes. V na-
šem prostoru se nacházelo pradávné moře a na jeho 
dně se ve vrstvách usazoval jemný materiál splavený 
z pevniny.

Pozdějším pohybem kontinentů ve třetihorách byly 
tyto vrstvy zprohýbány a vyzdviženy nad mořskou hla-
dinu. Tak vznikly nejen pahorky v okolí Hluku, ale i celé 
pohoří Západních Karpat. Odkryvy těchto vrstev (vlast-
ně mořských usazenin) můžeme pozorovat i ve dvou 
přírodních památkách (PP) v blízkém okolí Hluku.

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA POD HUSÍ HOROU
Mezi řádky zdejších vinohradů se nachází mnoho 

úlomků vápenců, vápnitých jílů a slínů, ve kterých 
můžete pozorovat fukoidy. To jsou stopy po drobných 
červech, kteří vrtali své chodbičky na mořském dně. 
Dutinky chodbiček byly později vyplněny tmavšími jíly 
a díky tomu jsou patrné i dnes.



PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OKLUKY
Zdejší odkryté vrstvy se nazývají púchovské slíny, 

mají načervenalou barvu a místní lidé je dříve používali 
jako přírodní barvivo. Nejdříve úlomky slínu rozdrtili 
na prášek a následně přimíchali do vápna. Tím pak 
barvili obrovnávky – barevné pruhy lemující spodní 
okraje fasád domů. 

STEPNÍ LOUKY
Přibližně před 7000 lety osídlili krajinu v okolí Hlu-

ku první zemědělci. Své osady zakládali na lesních 
světlinách a zbytcích stepí, které tu přetrvávaly už od 
doby ledové. Díky pastvě, vypalování a kosení vznikaly 
v okolí osad rozsáhlé stepní louky, které by však bez 
lidské péče zarostly stromy a křovinami. Proto se na ně 
můžeme dívat jako na společný výtvor přírody a člově-
ka. Dokonce by se dalo říct, že zbytky těchto stepních 
luk jsou památkou na lidskou minulost, která je starší 
než slavné egyptské pyramidy (první pyramidy vznikly 
asi před 5000 lety).

Na stepní louky v okolí Hluku přivedl v roce 1928 
brněnský profesor Dr. Josef Podpěra účastníky Mezi-

národní geobotanické exkurze. Odborníci z Británie, 
Švédska, Holandska, USA, Maďarska, Rumunska 
a Ruska zde obdivovali stepní porosty, na kterých 
převládal kavyl tenkolistý, v místním nářečí nazývaný 
„miliové péří“.

Většina hluckých luk byla ve druhé polovině 20. sto-
letí rozorána nebo zalesněna. Poslední zbytky stepních 
porostů jsou chráněny v přírodní rezervaci Kobylí hla-
va a v přírodní památce Babí hora.



TURISTIKA

V místním lese Hlubočku je vyznačen okruh pro 
nenáročné pěší turisty. Patnáctikilometrový okruh za-
číná v Hluku směrovkami na dolním konci – hospoda 
U Nemravů. Směr chůze je možno volit, značen je 
oběma směry místním značením Klubu českých turistů 
červené barvy.

Na trase je několik pěkných míst, např. Hlucká búda, 
nově odhalený pamětní kámen Johanni Liechtensteina, 
studánka U buku nebo pěkná vyhlídka z vrcholu Hlu-
bočku na celý hřeben Chřibů, Uherské Hradiště či jeze-
ra v Ostrožské Nové Vsi. Okruh vede z Hluku přes les 
až k přehradě do Míkovic a druhou stranou Hlubočku 
zpět. Osm turistických informačních míst se směrovka-
mi dokonale ukáže směr cesty.

Obě přístupové polní cesty od Hluku do Hlubočku 
bohužel nevedou po asfaltu, takže za mokra je místy 
blátivo, místy tráva.

Propojka od Hlucké búdy po vrchol Hluboček tvoří 
malý, deseti kilometrový okruh pro méně zdatné turisty

HLUCKÁ BÚDA

Búda byla postavena někdy kolem roku 1900, k 60. 
výročí narození knížete Lichtensteina. Vedle búdy byl 
postaven na tuto paměť pískovcový obelisk s latinským 
nápisem a datem události. Kolem búdy pak bylo vysá-
zeno šedesát smrků, borovic a dalších stromů, které se 
tehdy běžně vysazovaly. 

Búda byla vlastně útulkem pro hajné a dřevaře, kteří 
se sem uchylovali v čase nepohody. Sloužila také k pře-
nocování lovcům, chodícím do těchto míst na čekanou. 
Za německé okupace byla útočištěm pro pronásledo-
vané lidi.

Postupem času búda ztratila svůj význam, chátrala 
a hrozilo nebezpečí, že zanikne úplně. Zasáhli však čle-
nové kynologického kroužku z Hluku. Za pomoci haj-
ného Hruboše, který se postaral o materiální stránku, 
dostala búda svou původní podobu.

V současné době slouží jako výletiště těm, kdo si 
chtějí zpříjemnit volný čas.

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA 
OSTROŽSKA

BLATNICE POD SV. ANTONÍNKEM
Blatnická hora s poutní kaplí sv. Antonína, lidově 

zvaná Antonínek, muzeum obce, památková rezervace 
Pod starýma horama (vinné sklepy, z nichž nejstarší 
pocházejí z konce 16. a počátku 17. století)

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
Sirnaté lázně, štěrková jezera s přírodním koupališ-

těm a kempem, golfové hřiště, Vinotéka u sv. Vavřinca

UHERSKÝ OSTROH
Zámek, provozovna Lidové tradice a řemesla, regio-

nální vinotéka Údolí moravských vín, židovský hřbitov

VESELÍ NAD MORAVOU
Přístaviště Baťova kanálu, vodní elektrárna, zámec-

ký park, hvězdárna/planetárium 



TIPY NA VÝLET  
DO BLÍZKÉHO OKOLÍ

Buchlovice (zámek, hrad Buchlov), Kunovice (letec-
ké muzeum), Kuželov (větrný mlýn), Modrá (archeo-
skanzen, rozhledna), Staré Město (Památník Velké 
Moravy, přístaviště Baťova kanálu), Tupesy (Muzeum 
tupeské keramiky), Uherské Hradiště (Slovácké mu-
zeum, Galerie Slováckého muzea, městský turistický 
okruh, rozhledna Rovnina), Velehrad (bazilika, lapidá-
rium), Velká Javořina

V Hluku se křižují lokální značené cyklostezky s dál-
kovou Uhersko-hradišťskou a Strážnickou vinařskou 
stezkou.

INFORMAČNÍ CENTRUM 
MĚSTA HLUK

Hlavní zdroj informací o městě Hluk sídlí v knihovně 
na tvrzi. Najdete zde info z oblasti cestovního ruchu, 
propagace, folklóru a mnoho dalšího.

Možnost domluvy v anglickém jazyce.
Agreement in English.

ICM HLUK
Náměstí Komenského 162, 687 25 Hluk
Michaela Beníčková, tel.: 608 049 983
E-mail: icmhluk@seznam.cz
facebook.com/icmhluk
 
Otevírací doba během turistické sezóny 
pondělí až neděle:
od 10.00 do 17.00 hodin



CYKLOSERVIS 
A PŮJČOVNA
JÍZDNÍCH KOL

horská kola
trekingová kola

Stanislav Jurásek, Hlavní 177 Hluk, Tel.: 731 560 317
Po–Pá: 8.00–12.00, 12.30–18.00, So: 8.00–11.00
stanislavjurasek@gmail.com
www.cyklo-jurasek.cz

CAMPING 
BABÍ HORA
Boršická 846
687 25 Hluk
Tel.: 725 500 353
www.camping-babihora.com
Provoz ubytování od května do října. Oslavy 
a jiné akce je možnost zajistit celoročně. Ka-
pacita restaurace 100 míst, rodinné chaty 28 
míst, turistické chatky 200 míst, karavanové 
stání 30 míst, prostor pro stany 100 míst.

CYKLOTÉKA HLUK
Hlavní 54 m 687 25 Hluk

Zdeněk Klabačka, Tel.: 777 044 914
info@cykloteka.cz

www.cykloteka.cz

OBECNÍ
RESTAURACE 
Náměstí Komenského 145 
687 25 Hluk
www.restauracehluk.cz

Restaurace disponuje třemi salonky, z nichž velký sál 
s kapacitou 70 míst je nekuřácký. Párty salonek má 40 
míst a kuřácký 30 míst. Pro milovníky sluníčka a přírody 
je ve dvoře zbudována letní zahrádka s dětským kout-
kem s kapacitou 70 míst.

PIZZERIE BOWLING
• pizzerie • venkovní zahrádka
• bowling (dráha i pro děti) • penzion
Otevřeno denně od 11.00 hodin
Hlavní 34, Hluk, tel.: 608 708 568
www.pizzerie-bowling.cz

RESTAURACE NA HALE
Restaurace se salonkem, letní zahrádkou a grilováním
Boršická 1313, 687 25 Hluk – Sportovní hala
Tel.: 777 581 961,  www.restaurace-hluk.sluzby.cz

VINOTÉKA JANA
Jana Grňáková
Tel.: 773 435 413
Ja.Gr.vinoteka@seznam.cz
Hlavní 54, 687 25 Hluk

ZÁMECKÁ RESTAURACE
nám. Komenského 162, 687 25 Hluk
Tel.: 572 581 331 | www.kavarnahluk.iplace.cz
Út–Čt: 11.00–22.00 hod
Pá: 11.00–24.00 hod
So: 11.30–24.00 hod
Ne: 11.30–21.30 hod
Příjemné posezení v prostorách historické vodní tvrze 
s kapacitou až 70 osob. Nabízíme bohatý výběr jídel 
i nápojů, minutkovou kuchyni, polední menu, značko-
vá vína – ročníková archivní.

• sudová vína
• lahvová vína
• výběr sýrů
• možnost pohoštění
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