Staré Město
Kraj: Zlínský

Okres: Uherské Hradiště

Správní obvod: Uherské Hradiště

GPS souřadnice: 49.075150N, 17.433379E

Nadmořská výška: 205 m n. m.

První pís. zmínka: 1141 (879 let)

Počet obyvatel: 6 588

PSČ: 686 03

Adresa URL: www.staremesto.uh.cz

O obci
Staré Město se rozkládá na pravém břehu řeky Moravy, v těsné blízkosti Uherského Hradiště.

Historie obce
Na území dnešního Starého Města vzniklo již v 6. století několik zemědělských a řemeslnických
osad. Nejznámějšími jsou hradiska Na Valách a sídliště Na Špitálkách. V okolí kostelů sv. Michala a sv.
Víta byly nalezeny základy čtyř velkomoravských...

Ubytování a restaurace
Pro luxusní ubytování slouží čtyřhvězdičkový hotel, ale nocleh pro méně náročné nabízejí i
četné penziony pro turisty. Stravování poskytuje celá řada restaurací, hospůdek a barů.

Okolí a příroda
Z geologického hlediska leží město v tzv. vídeňské pánvi obklopené pahorkatinami a vrchovinami pásma
Západních Karpat. Hlavním vodním útvarem, historickou i současnou krajinnou dominantou regionu, je řeka
Morava a při ojedinělých meteorologických podmínkách ...

Současnost obce
Staré Město bylo v minulosti často součástí sousedního okresního města Uherské Hradiště. Staré
Město díky své poloze v těsném sousedství správního střediska kraje a posléze okresu zastávalo
dlouhá desetiletí funkci jakéhosi uherskohradišťského...

Sportovní možnosti
Od jara do podzimu pasažéři mohou vybírat z nejrůznějších tras i plavidel na Baťově kanálu.
Pamětihodnosti a přírodní krásy se dají poznávat na stezkách pro pěší, pro cyklisty, v koňském sedle
nebo z paluby lodi na Baťově kanálu.

Památky a zajímavosti
Národně kulturní památka Památník Velké Moravy byl vybudován roku 1960 v lokalitě Na valech. Budova
památníku kryje základy kamenného velkomoravského kostela, který byl vybudován v polovině 9. století na
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starém pohanském...

Doprava
Výhodné železniční spojení na trati z Břeclavi do Přerova a četné autobusové linky ve směru Brno,
Praha, Zlín a Trenčín vytvářejí ze Starého Města výhodnou základnu pro turistiku do lesů
Chřibských hor...
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