TOP MÍSTA,
KTERÁ MUSÍTE VIDĚT
& TOP AKTIVITY, KTERÉ MUSÍTE ZAŽÍT
Turistická nabídka v destinaci Zlínsko a Luhačovicko

TOP 10 MÍST
LUHAČOVICKO
LÁZNĚ, ARCHITEKTURA, VÝLETY DO PŘÍRODY, ODPOČINEK, TURISTIKA, WELLNESS A UBYTOVÁNÍ

WELLNESS A LÁZEŇSTVÍ
wellness / lázně / odpočinek
Luhačovice jsou vyhlášené jedinečnými lázněmi, lázeňskými domy Dušana
Jurkoviče, ale také skvělým wellness. Co byste rozhodně neměli minout jsou
římské lázně v hotelu Alexandria, wellness v Augustiniánském domě, nekonečný bazén u hotelu Vega a letní terasy Městské plovárny. Sem se jezdí
odpočívat a pít prameny Vincentka, Nový Jubilejní, Dr. Šťastný a mnohé další.
Více informací:
www.zlinsko-luhacovicko.cz/misto/kam-do-lazni-a-za-wellness

ZREKONSTRUOVANÁ KOLONÁDA
nákupy / suvenýry / prameny / design / architektura
Cestou od pošty ulicí Dr. Veselého, kolem Lázeňského divadla až na zrekonstruovanou kolonádu. Tak vypadá naše nejoblíbenější luhačovická procházka.
Kolonáda prošla zdařilou rekonstrukcí a je teď místem, kam se chodí nejen
na Vincentku, ale také na kávu, čaje a suvenýry. V tanečních kavárnách zní už
odpoledne živá hudba a v hlavní sezóně se zaposloucháte do koncertů pod
širým nebem.
Otevírací doba haly Vincentka: pondělí až pátek od 13 do 17:30 hodin, sobota až neděle od 12 do 17:30 hodin
Více informací: www.zlinsko-luhacovicko.cz/misto/luhacovice-a-okoli

LUHAČOVICE: TADY PRAMENÍ
ARCHITEKTURA
architektura / prohlídky / komentované procházky
Luhačovice jsou často nazývány jako učebnice architektury. Při procházce
nejkrásnějšími moravskými lázněmi můžete obdivovat secesní budovy architekta Dušana Jurkoviče, přezdívaného též jako „básník dřeva“.
Doporučujeme prozkoumat Luhačovice s novým průvodcem po architektuře
s názvem Luhačovice: Tady pramení architektura nebo se začíst do publikace Příběhy domů a vil (dostupné na turistickém informačním centru).
Více informací: www.tadyprameniluhacovice.cz

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO
ZÁLESÍ
historie / Jurkovič / lázně / výstavy / folklor
Nádherně zpracovaný Kabinet Dušana Jurkoviče, pečlivě připravené výstavy,
které vždy skrývají lehkost, nadhled a příjemný smysl pro humor. Velké množství jedinečných publikací o Luhačovicích i okolí. Místo, které musíte vidět.
Otevírací doba: úterý až neděle od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin
Více informací: www.muzeumluhacovice.cz

POZLOVICE - PŘEHRADA
vodní sporty / paddleboardy / in-line / rybaření /
aquapark / procházky / pro děti
Romantické západy slunce, oblíbené projížďky na šlapadlech, na paddleboardu nebo na bruslích kolem přehrady. Příjemnou procházkou sem dojdete z
Luhačovic nebo z centra Pozlovic. Využijte půjčoven elektrokol či koloběžek.
Nová zkušební trasa vede od vlakového nádraží po hřebeni nad Luhačovicemi
až k přehradě.
Více informací: www.zlinsko-luhacovicko.cz/misto/luhacovice-a-okoli

PRŮVODCE: ZVUKOVÁ MAPA
LUHAČOVIC
bedekr / umění / architektur / audio průvodce
Hlasem Igora Bareše, Arnošta Goldflama nebo Valérie Zawadské vás po lázních provede Dušan Jurkovič, doktor Veselý a jiné slavné osobnosti lázní.
Stačí stáhnout do telefonu nebo vypůjčit přehrávač a sluchátka v informačních centrech.
Více informací: www.zvukovamapaluhacovic.cz

ZÁBAVNÝ PROJEKT PRO RODINY
S DĚTMI: HURÁ VEN!
procházky / výlet / pro děti
Skočte si do informačního centra pro mapu Hurá ven! Vypravte se po herní
stezce, plňte úkoly a sbírejte razítka po celých Luhačovicích. Čekají vás zábavná hřiště, hledačky a rébusy k zamyšlení, kreslení křídou i něco dobrého
na zub. Děti se zabaví a vy si užijete klidu.
Více informací na Městském turistickém informačním centru v Luhačovicích:
www.luhacovice.eu

VÝLETY V OKOLÍ LUHAČOVIC
výlet / příroda / památky / pro děti / turistika
Z Luhačovic vedou turistické trasy na krásný vrch Komonec, ke zřícenině Starý Světlov nebo k poutnímu kostelíku Malenisko nad Provodovem. Všechny je
najdete přehledně zpracované na webu Zlínsko a Luhačovicko.
Více informací: www.zlinsko-luhacovicko.cz/misto/luhacovicko

SLAVIČÍN
kavárny / příroda / památky / výlety
Vydejte se prozkoumat také Slavičín. Leží v nádherné přírodě Bílých Karpat, je
tu nově opravený Zámek Wichterle s restaurací, parkem a pivními lázněmi, v
infocentru mají Slavičaj a ve Fér Kaffe Veronica spoustu dobrot.
Projděte se s dětmi Pivečkovým lesoparkem plným dřevěných soch.
Více informací: www.mesto-slavicin.cz/cs/mestske-infocentrum

BISTRO NA KOPCI
výlet / příroda / památky / pro děti / turistika
Bistro Na Kopci, to je sezónní bistro v areálu starého panského dvora. Je odtud nádherný výhled na zámek Nový Světlov (dnes hotel) a mají tu neuvěřitelné
dobroty.

DALŠÍ SKVĚLÉ TIPY
WWW.ZLINSKO-LUHACOVICKO.CZ

TOP 10 MÍST ZLÍNSKO
MĚSTSKÁ TURISTIKA, ARCHITEKTURA, DESIGN, KAVÁRNY A KULTURA, BAŤA

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI
architektura / Baťa / Zlín
Architektonický klenot tyčící se nad Zlínem, který navrhl František Lýdie Gahura jako působivou vzpomínku na tragické úmrtí hybatele Zlína Tomáše Bati
při letecké havárii.
Komentované prohlídky, přednášky v Infopointu Památníku Tomáše Bati
Otevírací doba: pouze s průvodcem. V sezónu (květen-září) každý den kromě pondělí. Mimo sezónu (říjen-duben) jsou prohlídky ve středu, pátek, sobotu a neděli. Vždy od 10 do 17 hodin v každou celou hodinu.
Více informací: www.pamatnikbata.eu

21. BUDOVA
ZLÍNSKÝ MRAKODRAP
architektura / Baťa / Zlín / výhledy
Ikonická zlínská budova, která láká na úžasný výhled na celé město. Svezte
se pojízdnou kanceláří ve výtahu, páternosterem a navštivte expozici o historii
firmy Baťa, která se nachází v 8. patře budovy.
Komentované prohlídky s návštěvou pojízdné kanceláře Tomáše Bati, západy slunce na terase v 16. etáži. Komentované prohlídky a jízdu kanceláří ve výtahu je nutné rezervovat min. týden předem.
Otevírací doba: Budova je běžně přístupná od 8 do 21 hodiny denně vč.
vyhlídky a expozice.
Více informací: www.muzeum-zlin.cz

14 | 15 BAŤŮV INSTITUT
architektura / umění / Baťa / Zlín
Ve dvojici citlivě rekonstruovaných budov najdete Muzeum jihovýchodní Moravy, Krajskou galerii výtvarného umění nebo městskou knihovnu. Na platformě se dělají koncerty pod širým nebem a obě budovy hostí řadu akcí.
Ve 14. budově se nachází také Krajské turistické informační centrum,
kde se vyplatí své výlety po okolí začít.
Otevírací doba Krajského turistického informačního centra: Pondělí od 8 do
16 hodin, úterý-pátek od 8 do18 hodin, sobota-neděle od 10 do 18 hodin
Více informací: www.14-15.cz

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
umění / historie / architektura / Baťa / Zlín

V bývalé tovární budově č. 14 v komplexu budov 14|15 BAŤOVA INSTITUTU
je krásně zrekonstruované muzeum se skvělou expozicí PRINCIP Baťa: dnes
fantazie, zítra skutečnost. Je tu muzeum obuvi, ševcovská dílna, ale také expozice věnovaná dobrodružstvím rodáků Hanzelky a Zikmunda nebo filmový
kabinet s díly Hermíny Týrlové a Karla Zemana.
Otevírací doba: denně (mimo pondělí) od 10 do 18 hodin
Více informací: www.muzeum-zlin.cz

KRAJSKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
umění / architektura / Zlín
České a slovenské umění 19. a 20. století, Salony mladých, Grafický kabinet
a skvělé aktuální výstavy, to je KGVU ve Zlíně. Sídlí ve 14. budově továrního
areálu.
Doporučujeme: Vyzvedněte si tu průvodce Prostor Zlín po sochách a umění
ve veřejném prostoru. Pravidelně je tu Galeřiště pro děti.
Otevírací doba: denně (mimo pondělí) od 10 do 18 hodin
Více informací: www.galeriezlin.cz

FILMOVÝ UZEL
film / aktivity pro děti / historie / filmové ateliéry
Úžasné místo hlavně pro děti, ale dospělí si tady také přijdou na své. Přímo
v prostředí bývalých filmových ateliérů na Kudlově odhalíte slavnou historii
zlínského filmu a dáte si kafe ve stylové kavárně. Děti se naprosto zamilují do
Tvořivého chlívku prasátka Lojzítka. Pozor, bude to na dýl.
Doporučujeme: animační workshopy pro celou rodinu nebo expozice pro
děti i dospělé.
Otevírací doba: úterý až neděle od 10 do 17 hodin
Více informací: www.filmovyuzel.cz

ZOO ZLÍN

příroda / zvířata / zámek
Vstupte do yucatánské džungle, pohlaďte si rejnoka, projděte se mezi klokany nebo se podívejte na krmení lachtanů. Nejnavštěvovanější turistický cíl na
Moravě, to je Zoo Zlín. Kromě jedinečných (a často průchozích) expozic, leží
zoo okolo zámku Lešná, který také stojí za návštěvu.
Doporučujeme: navštivte nově otevřenou část zoo, tzv. Karibuni, kde ve volném výběhu uvidíte slony. Na jaře se plánuje také otevření nové expozice
Jaguar Trek.
Otevírací doba: pondělí až neděle od 8:30 do 18 hodin (duben až září)
Více informací: www.zoozlin.eu

BAŤŮV ZLÍN
architektura / Baťa

Začněte v expozici Princip Baťa v budově 14|15 Baťův Institut, projděte se
továrním areálem, vezměte to přes 21. budovu, pokračujte do Infopointu baťovského bydlení a vystoupejte až k Památníku T. Bati. Baťovský Zlín za jeden
den pěkně v kostce.
Doporučujeme: Objednejte se na skupinovou komentovanou prohlídku
Baťovy vily trvající 45 minut.
Více informací: www.zlinsko-luhacovicko.cz/misto/zlin-a-okoli

HRAD MALENOVICE
NEBO HRAD LUKOV
památky / hrady / výlety do přírody
Hrad Malenovice s novými expozicemi je skvělým tipem na výlet procházkou
z centra Zlína přes Tlustou horu. Hrad Lukov zase patří mezi jednu z nejkrásnějších moravských zřícenin.

Více informací: hradlukov.cz, muzeum-zlin.cz

PRŮVODCE: ZLÍNSKÝ
ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL
film / aktivity pro děti / historie / filmové ateliéry
Tematické trasy Baťovské bydlení, Tovární areál, Od cihly k panelu, Kudlov
- Moravský Hollywood a další nabízí Zlínský architektonický manuál. Tištěné
najdete v IC nebo ve 14 | 15 BAŤŮV INSTITUT, online jsou dostupné i na
webu.
Doporučujeme: Navštivte některou z komentovaných prohlídek, které připravují tvůrci ZAMu sami nebo ve spolupráci s městem Zlín v podobě procházek
s názvem ZÓNA ZLÍN. K dispozici jsou i pracovní listy pro děti.
Více informací. zam.zlin.eu nebo na ic-zlin.cz

DALŠÍ SKVĚLÉ TIPY
ZE ZLÍNA A OKOLÍ
WWW.ZLINSKO-LUHACOVICKO.CZ

TOP 10 MÍST
VALAŠSKÉ KLOBUCKO
BÍLÉ KARPATY, VÝLETY DO PŘÍRODY, VALAŠSKÉ DŘEVĚNICE, SECESE, CYKLOTURISTIKA

MĚSTSKÉ MUZEUM VALAŠSKÉ
KLOBOUKY
historie / Valašsko / pro děti / poznání

Maličké a milé muzeum rozložené na náměstí v budově Staré radnice a v Červeném domě. Expozice o tradičních řemeslech - soukenictví, plátenictví a barvířství, Pravěk jižního Valašska a Modrotisková poštovní dílna nejen pro děti.
Hned naproti budovy muzea se nachází turistické informační centrum,
kde najdete krásné suvenýry, lokální produkty a skvělé tipy pro objevování krás Valašského Klobucka.
Otevírací doba Muzea: úterý až pátek od 8 do 11 hodin, od 12 do16 hodin.
V sezóně také sobota a neděle od 10 do16 hodin.
Více informací: www.klobuckeicko.cz

ARCHITEKTURA
VALAŠSKÝCH KLOBOUK
architektura / památky / secese / dřevěnice
Ve Valašských Kloboukách najdete první secesní stavbu na území České republiky! Její autor Hubert Gessner zde postavil i další realizace. Zajímavé
jsou dochované lidové dřevěnice, jejichž interiér ožívá při vybraných akcích
řemesly a tradicemi.
Náš tip: od roku 2021 si můžete ve Valašských Kloboukách prohlédnout
dvě nové expozice, pojednávající o tvorbě architekta Huberta Gessnera
v ČR i v zahraničí.
Více informací: www.muzeum-valasskeklobouky.cz

CYKLOSTEZKA BEVLAVA
cyklo / výlety / pro děti / sport
Cyklostezka, která spojuje Valašsko se Slovenskem. Svůj název dostala podle řek Bečva, Vlára, Váh, jejichž povodí spojuje. V budoucnu se projedete
od Vsetína až k Trenčínu. Aktuálně můžete využít hotové úseky z Valašských
Klobouk přes Brumov-Bylnici do Svatého Štěpána. Poté 4 km po silnici a od
státní hranice již novou cyklostezkou až k Váhu.
Více informací: www.bevlava.cz

HRADY BRUMOV

hrady / památky / historie / pro děti
Strážce Moravy, který tiše stráží starou obchodní stezkou mezi Moravou a
Uhrami. Právě tudy se k nám probíjeli tataři i uhrové, a právě kvůli nim tady
hrad stojí. Na hradě Brumov najdete expozice o jeho přírodě a historii, děti se
zde zabaví hradní hrou nebo výtvarným tvořením.
Otevírací doba Hradu Brumova: duben - červen, září - říjen vždy od úterý
do neděle od 10 do 12 hodin a poté od 13 do 17 hodin, červenec a srpen
vždy od úterý do neděle od 10 do18 hodin
Více informací: www.hradbrumov.cz

SIDONIE
historie / příroda / turistika
Bývalá sklářská osada, kterou potůček rozděluje na českou a slovenskou
část. Najdete tu zbytky sklářské dělnické kolonie a dochovanou společnou
samostatně stojící pec na chleba, vystoupáte odtud k rozkošné kapličce na
Brezové a projdete se až na Vršatec.
Prozkoumejte historii a tradici na Sklářské naučné stezce Svatý Štěpán
- Sidonie.
Více informací: www.svsidonie.cz/naucna-stezka

BÍLÉ KARPATY
turistika / cyklistika / příroda
Projděte se okolo orchidejových louk, ponořte se do hlubokých lesů, putujte
po hřebeni na česko-slovenské hranici. Vyšplhejte na rozhlednu a toulejte
se pastvinami mezi ovečkami. Přesně takové jsou Bílé Karpaty, které budete
mít jako na dlani z rozhleden Královec, Doubrava nebo pozorovatelny Durch.
Více informací: www.zlinsko-luhacovicko.cz/misto/bile-karpaty

POZOROVATELNA DURCH
turistika / příroda / výhledy

Jen kousek od oblíbené rozhledny Královec se nachází unikátní pozorovatelna
Durch - Hold výhledu krajinou. Cestou na toto vyhlídkové místo projdete přírodní rezervací Ploščiny nebo vzácným lesem Ščúrnica.
Inspirujte se pro vaše výlety v přírodě Bílých Karpat na
www.zlinsko-luhacovicko.cz/misto/valasske-klobucko

VLACHOVICE

bylinky / lidová architektura / lokální produkty / turistika
Projděte se naučnou stezkou, navštivte Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska, Fryzelkovo bednářství a farmu Květomluva s prodejnou bioproduktů
z bylin a ovoce, najezte se v restauraci Na Mýtě, kde vaří z lokálních surovin.
Tohle je zážitek. Najděte si termíny exkurzních zážitkových dní a vydejte se na
výlet. Tohle je zážitek.
Více informací: www.valasskeklobucko.cz

PLOŠTINA, PRLOV,
VAŘÁKOVY PASEKY
historie / příroda / válka / Valašsko / Vizovické vrchy
Kdysi tu stávaly pasekářské osady, které však na konci války vypálili nacisté.
Dnes tichá krajina připomíná křivdu, která se tu stala. Jako by ani tráva a stromy neuměly zapomenout. Najdete tu drobná muzea, krásné výhledy do údolí
a poznáte místa, kterým místní říkají „krvavé paseky“.
Poznámka: Aktuálně probíhá rekonstrukce objektu Ploština. Doporučujeme ověřit dostupnost na webových stránkách.
Více informací: www.valasskeklobucko.cz

ENVICENTRUM VYSOKÉ POLE
A POUTNÍ MÍSTO BOJATÍN
příroda / pro děti / Valašsko / turistika /výlety
Pohladit si ovečky a koníky, nakrmit husy nebo králíky, prohlédnout si valašské hospodářství, to vše můžete v Envicentru ve Vysokém Poli. Vede odtud
Kočárková stezka až k poutnímu místu Bojatín se zázračnou vodou, kapličkou
a bylinkovým chodníčkem. Vhodné i pro handicapované.
Více informací: www.envicentrum.cz

DALŠÍ SKVĚLÉ TIPY
WWW.ZLINSKO-LUHACOVICKO.CZ

TOP 10 MÍST
VIZOVICKA
VIZOVICKÉ VRCHY, VÝLETY DO PŘÍRODY, EXKURZE DO PALÍRNY, ROZHLEDNY

ZÁMEK VIZOVICE
hrady a zámky / turistika / výlety / historie
Zámek, který do daleka svítí svou honosnou bílou fasádou. Dechberoucí budova se zachovalými interiéry a vybavením, které se místním podařilo ukrýt
během války i za socialismu. Zámecký park s prastarou alejí a několik prohlídkových okruhů.
Náš tip: Čokoládovna přímo na zámku je místo, kde se dělají skutečně
lahodné pralinky.
Otevírací doba: návštěvní hodiny jednotlivých prohlídkových okruhů najdete
na webových stránkách www.zamek-vizovice.cz

EXKURZE U RUDOLFA JELÍNKA
historie / lokální produkty / slivovice
V Návštěvnickém centru R. JELÍNKA ve Vizovicích se dozvíte úplně všechno
o tom, jak se dělá slivovice. Podívate se na původní zařízení, uvidíte obrovské
vizovické sklepy, kde v sudech zraje whisky i slivovice.
Náš tip: Prohlídky výrobního závodu Rudolf Jelínek Vizovice stojí rozhodně za to! Můžete si vybrat ze dvou typů exkurzí, okoštujete několik vzorků
destilátů a seznámíte se s příběhem švestky.
Více informací o termínech exkurzí a otevírací době Návštěvnického centra na
www.rjelinek.cz

KOZÍ FARMA VIZOVICE
lokální produkty / turistika / procházky / pro děti
Černá kozí zmrzlina, čerstvé sýry a sem tam nějaká specialita. To je Kozí
farma ve Vizovicích, kam si můžete skočit nakoupit přes plot přímo u farmáře.
Udělejte si výlet na Janovu horu s krásnými výhledy do přírody Vizovických vrchů a cestou se stavte na nějakou kozí specialitu.
Další tipy na lokální produkty ze Zlínska a Luhačovicka na
www.zlinsko-luhacovicko.cz/misto/blog

EXPO PAVILON 2015 MILANO
architektura / design / poznávání

Pavilon EXPO Milano 2015, který je ukázkou jedinečné modulární architektury, si můžete prohlédnout v areálu firmy KOMA Modular ve Vizovicích. Právem
získal řadu ocenění a jsme na něj náležitě pyšní.
Rezervujte si předem prohlídku Pavilonu EXPO Milano 2015 a navštivte jej
ve všední dny mezi 9 a 16 hodinou.
Více informací: www.pavilon-expo2015.cz

VIZOVICKÉ VRCHY
turistika / příroda / procházky / cyklistika / pro děti
Stráně s ovečkami, trnkové sady, sluníčko, které v létě zapadá hluboko za
kopce. Takové jsou Vizovické vrchy s četnými pastvinami, loukami i s hlubokými lesy. Rozkládají se od Zlína kolem Luhačovic až na Vsetín. Plné krásných
tras a výletů.
Nejhezčí tipy na objevování Vizovických vrchů najdete na
www.zlinsko-luhacovicko.cz/misto/vizovicke-vrchy

NAUČNÉ STEZKY VIZOVICKÉ
PRAMENY NEBO VIZOVICKÉ
VRCHY
turistika / příroda / procházky / cyklistika / pro děti
Vizovickými vrchy prostupuje hned několik značených turistických tras, na
kterých najdete lesní studánky, krásné výhledy, odpočinková místa, ohniště
nebo pasoucí se ovečky.
Další tipy na objevování Vizovic a okolí na
www.zlinsko-luhacovicko.cz/misto/vizovice-a-okoli

JANOVA HORA

hrady a zámky / historie / turistika / procházky
Kdysi dávno tu stával panský dvůr, který patřil k vizovickému zámku. Dnes na
jeho místě najdete romantickou novozříceninu Janův hrad, kam vedou opravdu příjemné procházky, a kde je vždycky úžasná atmosféra.
Další tipy na objevování Vizovic a okolí na
www.zlinsko-luhacovicko.cz/misto/vizovice-a-okoli

ROZHLEDNA DOUBRAVA

rozhledny / turistika / procházky / pro děti
Rozhledna, ze které budete mít Vizovické vrchy jako na dlani. Dostanete se
sem pěšky po některé ze značených turistických tras z Vizovic nebo můžete
zaparkovat na parkovišti Pod Doubravou odkud je to na rozhlednu jen 400
metrů.
Otevírací doba rozhledny: duben - listopad: sobota, neděle a svátky od 10
do 17 hodin, květen až září otevřeno také ve středu od 10 do 17 hodin.

ROZHLEDNA VARTOVNA
rozhledny / turistika / procházky / pro děti
Nádherná rozhledna, která při své výšce působí náramně křehce. Barevná
konstrukce krásně zapadá do okolního lesa, výhledy tu jsou za odměnu.
Aktuální otevírací doba včetně vstupného na
www.seninka.cz

GLASS ATELIER MORAVA
exkurze / sklářství / Vizovice / řemeslo
V Glass Atelieru Morava si nechávají záležet na kvalitě, ruční práci a na spolupráci s designéry a výtvarníky. Navštivte tento sklářský ateliér v rámci speciální exkurze. Podíváte se do vzorkovny, na práci sklářů a seznámíte se s
výrobou.
Více informací o možnostech exkurzí na webu www.glass-czech.cz

DALŠÍ SKVĚLÉ TIPY
WWW.ZLINSKO-LUHACOVICKO.CZ

TOP 5 OTROKOVICKO
VODNÍ SPORTY, CYKLO VÝLETY, BAŤŮV KANÁL, VÝLETY DO PŘÍRODY, BAŤA

ŠTĚRKOVIŠTĚ OTROKOVICE
koupání / pro děti / sport / volný čas
Kdysi se tu těžil štěrk, dnes tomuto místu nikdo neřekne jinak, než Štěrkáč. Rekreační
oblast, kam se místní chodí koupat, na volejbal, na minigolf nebo se projet na šlapadle.
Skvělé i pro děti. V létě tu bývá skvělý Lážo Plážo Fest.

BAŤŮV KANÁL
koupání / pro děti / sport / volný čas
I Otrokovice mají své přístaviště, ze kterého se vyplouvá na Baťův kanál. Najdete ho na
břehu řeky Moravy, v části zvané Bahňák, hned u veslařské loděnice.
Náš tip: Půjčte si paddleboard v půjčovně Tambik nebo si užijte některou z výletních
plaveb lodí.
Více informací o pravidelných výletních plavbách, vstupném a provozní době na
www.batacanal.cz

CYKLOSTEZKA PODÉL
BAŤOVA KANÁLU
koupání / pro děti / sport / volný čas
Na kole se dostanete z Napajedel až třeba do ZOO Zlín. Cyklostezka podél Baťova kanálu vede před Otrokovice, kde se můžete s dětmi zastavit třeba v oblíbeném Lanáčku a
pokračovat dále až do Zlína.
Více tipů na skvělé sportovní a cyklo výlety v okolí Otrokovic na:
www.zlinsko-luhacovicko.cz/misto/otrokovice-a-okoli

HARLEY PUB
koupání / pro děti / sport / volný čas
Jen pár kroků od nádraží najdete legendární restauraci Harley Pub, která ukrývá nejen
vlastní minipivovar, ale také muzeum veteránů, které je doslova natřískané úžasnými stroji, a které zaujme nejen mužské výletníky, ale také ženy a děti.
Otevírací doba muzea: duben až říjen od úterý do neděle od 11 do 17 hodin, listopad
- březen od pátku do neděle od 11 do 17 hodin.
Více informací na www.harleypub.com

MUZEUM NAPAJEDLA
historie / muzeum / káva / koncerty
Tam, kde kdysi býval Klášter, je dnes v Napajedlích muzeum věnované místní historii,
firmě Slavia, která tu působila i hračkám slavné Fatry Napajedla, které navrhovala třeba
Libuše Niklová. Kdo by si nepamatoval Buvola, Žirafu nebo Slona?
Je tu také skvělá kavárna a často i koncerty v bývalé kapli.
Více informací: www.muzeum.napajedla.cz

TOP 5 UHERSKÝ BROD
HISTORIE, VÝLETY DO PŘÍRODY, BÍLÉ KARPATY, MĚSTSKÁ TURISTIKA

MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO
historie / muzeum / káva / koncerty
Muzeum Jana Amose Komenského, který se narodil (nejspíš) v nedaleké Komni, najdete
v Uherském Brodě. V budově bývalého zámku je obsáhlá expozice o jeho životě i díle. V
obrazech, slovech i interaktivních tabulích. Na nádvoří muzea se dělají koncerty, najdete
tu taky příjemnou kavárnu.
Otevírací doba: denně (kromě pondělí) od 9 –12 hodin, od 12:45 – 16:45 hodin.
Více informací: www.mjakub.cz

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM
UHERSKÝ BROD
koupání / pro děti / sport / volný čas
Velký zážitek hlavně pro děti. Digitální planetárium v centru města vás provede magickým
vesmírem, ve hvězdárně za městem se můžete podívat na nebeská tělesa naživo.
Náš tip: Městem vede planetární stezka, která začíná u nádraží. Díky ní uvidíte, jak
velké planety opravdu jsou.
Více informací: www.hvezdarnaub.cz

MARŠOVSKÁ BRÁNA DO
BÍLÝCH KARPAT
příroda / výhledy / historie / pro celou rodinu
Uherský Brod, jedno z nejstarších sídel na Moravě, město Jana Amose Komenského,
město královské. A nebo pár posledních let z různých stran zaznívá: Uherský Brod, brána do Bílých Karpat. Trasy k jednotlivým branám jsme pro vás zmapovali na webu
www.zlinsko-luhacovicko.cz v sekci Výlety.

PROCHÁZKY IWALK UHERSKÝ BROD
pro děti / historie / poznání
Stáhnete aplikaci do telefonu, nasadíte sluchátka a už se procházíte městem díky historickým procházkám iWalk. Uslyšíte výpovědi místních, kteří zažili odsun Židů z města a
mnoho dalšího.
Více informací o aktivitách přímo v Uherském Brodě na www.cojevbrode.cz

VELKÁ JAVOŘINA
turistika / cyklistika / výlet / procházky / příroda
Nejvyšší hora Bílých Karpat, která navíc rozděluje Moravu a Slovensko. V zimě je tu
perfektně udržovaná běžecká stezka, v létě nádherná příroda plná úžasných vyhlídek.
Náš tip: Pod Velkou Javořinou je úžasný hotel Háj, který byste neměli minout. Na
kyselicu nebo kafíčko.
Další skvělé tipy z Uherského Brodu a okolí:
www.zlinsko-luhacovicko.cz/misto/uhersky-brod-a-okoli

TOP AKCE
ZLÍNSKO
Zlínský filmový festival						www.zlinfest.cz
Barum Czech Rally Zlín						www.czechrally.com
Zlin Design Week							www.zlindesignweek.com

LUHAČOVICKO
Otevírání pramenů
Folklorní festival Písní a tancem

				

www.pisniatancem.cz

Festival Janáček a Luhačovice 					

www.janacekluhacovice.cz

Multižánrový festival Luhovaný Vincent 				

www.luhovanyvincent.cz

VALAŠSKÉ KLOBUCO
Mikulášský jarmek 							www.jarmek.cz
Valašské Kumštování 						www.kumstovani.cz
Kosení bělokarpatských luk						www.kosenka.cz
Den otevřených sušíren nebo Den otevřených dřevěnic		

www.valasskeklobucko.cz

VIZOVICKO
Masters of Rock 							www.mastersofrock.cz
Vizovické Trnkobraní 						www.vizovicketrnkobrani.cz

OTROKOVICKO
Lážo Plážo Fest							www.lazoplazofest.cz
Michalfest 								www.otrokovickabeseda.cz
Moravské chodníčky							www.kknapajedla.cz

INFOCENTRA
ZLÍN

LUHAČOVICE

Městské informační a turistické středisko
náměstí Míru 12 | 760 01 Zlín

Městské turistické a inf. centrum Luhačovice
Masarykova 950 | 763 26 Luhačovice

Tel.: 577 630 222, 577 630 270
E-mail: is@zlin.eu
Web: www.ic-zlin.cz

Tel.: 577 133 980
E-mail: info@luhacovice.eu
Web: www.luhacovice.eu

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

VIZOVICE

Turistické informační centrum Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 103
766 01 Valašské Klobouky

Turistické informační centrum města Vizovice
nám. T. G. M. 1008, 763 12 Vizovice

Tel.: 577 311 150
E-mail: infocentrum@mu-vk.cz
Web: www.klobuckeicko.cz

Tel.: 577 599 110, 734 273 434
E-mail: infocentrum@dkvizovice.cz
Web: www.dkvizovice.cz

OTROKOVICE

UHERSKÝ BROD

Turistické informační centrum Otrokovice
nám. 3. května 1302 | 765 02 Otrokovice

Městské informační centrum Uherský Brod
Mariánské nám. 2187 | 688 01 Uherský Brod

Tel.: 571 118 103
Web: www.tic-otrokovice.cz

Tel.: 572 805 125
E-mail: mic@ub.cz

BRUMOV-BYLNICE

TLUMAČOV

Městské informační centrum
Podzámčí 861 | 763 31 Brumov-Bylnice

Kulturní a informační středisko Tlumačov
nám. Komenského 170, 763 62 Tlumačov

Tel.: 577 330 138
E-mail: infocentrum@brumov-bylnice.cz

Tel.: 577 929 633
E-mail: kis@tlumacov.cz

SLAVIČÍN

NAPAJEDLA

Městské infocentrum Slavičín
Mladotické nábřeží 849 | 763 21 Slavičín

Informační centrum Napajedla
Komenského 304 |763 61 Napajedla

Tel.: 577 342 251, 737 751 874
E-mail: kultura1@mesto-slavicin.cz

Tel.: 577 944 247
Web: ic.napajedla.cz
E-mail: infocentrum@napajedla.cz

POZNÁVEJTE
S NÁMI ZLÍNSKO
A LUHAČOVICKO
Tipy na výlety a zajímavá místa

Výlety

Příběhy

www.zlinsko-luhacovicko.cz

www.zlinsko-luhacovicko.cz

Zvuková mapa Luhačovic
www.zvukovamapaluhacovic.cz

Krásné zážitky a nezapomínejte s námi sdílet své fotky na FB i Instagramu s hashtagem #zlinskoLuhacovicko

Akce je realizována v rámci projektu Na kole Zlínskem a Luhačovickem za
přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Destinační společnost Zlínsko a Luhačovicko je financována z rozpočtu
Zlínského kraje a je součástí turistického regionu Východní Morava.

