Velehrad
Kraj: Zlínský

Okres: Uherské Hradiště

Správní obvod: Uherské Hradiště

GPS souřadnice: 49.105429N, 17.394263E

Nadmořská výška: 219 m n. m.

První pís. zmínka: 1205 (814 let)

Počet obyvatel: 1 170

PSČ: 687 06

Adresa URL: www.velehrad.cz

O obci
Velhrad se nachází mezi výběžky Chřibů asi 7 km od Uherského Hradiště, v jednom z nejmalebnějších
koutů Slovácka. Je významným duchovním centrem, místem častých církevních poutí, shromáždění
a cyrilometodějských oslav.

Historie obce
Obec Velehrad je už od středověku spojována s metropolí arcibiskupa Metoděje a politicko–správním
centrem Velkomoravské říše v devátém století. Nejstarší názvy obce byly Welgrad 1209, Welegrad 1220,
Willegrad 1232...

Ubytování a restaurace
Pro návštěvníky jsou v provozu restaurace, hospody a vinný sklep, ubytování zajišťuje několik hotelů a
autokempink. Přebudováním historického klášterního mlýna vznikl stylový hotelový komplex Hotel Mlýn...

Okolí a příroda
Obec Velehrad leží mezi výběžky Chřibů v jednom z nejmalebnějších koutů Slovácka, mezi mnoha
rybníky.
Potok Salaška pramení jeden kilometr jihovýchodně od Vlčáku a teče jihovýchodním směrem přes obec
Salaš, Velehrad do Starého Města, kde ústí do řeky Moravy.

Současnost obce
V současnosti se v obci nachází veřejný vodovod i plynovod, kanalizace s napojením na čističku
odpadních vod, pošta, mateřská škola, základní škola, gymnázium, speciální škola, veřejná
knihovna, kulturní zařízení...

Sportovní možnosti
Ke sportovním aktivitám občanů slouží tělocvična, víceúčelové hřiště, tenisový kurt a hala na
squash. Velehrad leží na několika značených trasách pro pěší i pro cyklisty a na Moravské vinné stezce.

Památky a zajímavosti
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Komplex kláštera s bazilikou Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje je nejvýznamnější památka obce.
V roce 1927 byl kostel jmenován papežem Piem XI. titulární Bazilikou Menší. K uměleckým skvostům
patří...

Doprava
Dopravu v lokalitě zajišťují autobusové spoje.

Ocenění obce
Obec Velehrad získala v roce 2018 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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