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Umístění Zlínského kraje, rozkládajícího se mezi Jihomoravským, 
Olomouckým, Moravskoslezským a Žilinským i Trenčínským 
krajem, samo o sobě napovídá něco o pestrosti 
a různorodosti krajiny i kultury tohoto území. Nepřekvapí, 
že podstatná část kraje spadá pod chráněná krajinná území  
– konkrétně se jedná o oblast Beskyd a Bílých Karpat.  
Pro ty, kteří si však chtějí rázovitou krajinu užít trochu jinak 
a zapátrat v historii, skýtá Zlínský kraj mnohá potěšení, ať 
už v podobě návštěvy místních památek či zážitku z plavby 
po Baťově kanálu. 

ZLÍNSKÝ KRAJ
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SPORT A VENKOVNÍ AKTIVITY
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Cykloturistika

Cyklostezka Bečva (1)

vede od pramenů Bečvy až po soutok s řekou Moravou po trase dlouhé 
160 km a podél cesty nabízí mnohá zastavení, ať už na poutních místech, 
oblastech s lidovou architekturou či městech s možností návštěvy hradů či 
zámků. A pokud vám to už moc nešlape, využijete cyklobus, jehož linky vedou 
z Rožnova či Vsetína.

Valašská Bike Tour (2)

je jen dalším důkazem toho, že Zlínsko je krajem, ve kterém se vyřádí cyklisté 
všeho druhu. Zažijte třeba putování na horském kole s průvodcem. Na cestě je 
zajištěno ubytování s polopenzí, zapůjčení kola i nabídka servisu, když se něco 
pokazí. Program je vhodný i pro začátečníky a děti. 

Bike resort Valašsko (3)

se postará o váš maximální cyklistický zážitek. Areál je tvořen tratěmi Bike 
arény Vsetín, Bike Parku Kyčerka a Bike trails Valašsko, což jsou MTB traily 
v lokalitách Velké Karlovice – Léskové, Velké Karlovice – Pluskovec a Zděchov.

Cyklostezka Baťův kanál (4)

vede z Kroměříže do Hodonína a je dlouhá 80 kilometrů. Navazují na ni další 
trasy a stezky, mezi které patří i známé Moravské vinařské stezky. Cyklostezka 
je díky své nenáročnosti vhodná pro rodiny s dětmi, bruslaře, ale i ty, kdo se 
chtějí projít podél vody a trochu si oddechnout.

ZLÍNSKÝ KRAJ
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https://cyklostezkabecva.cz/
http://www.bikeresortvalassko.cz/trasy/valasska-bike-tour/
http://www.bikeresortvalassko.cz/
https://www.batacanal.cz/
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Pěší turistika

Bílé Karpaty (1) 
Toto velkoplošné chráněné území patří mezi biosférické rezervace v programu UNESCO. 
Nejvyšším vrcholem Bílých Karpat je Velká Javořina a díky rozsáhlým loukám patří území 
i mezi nejcennější luční biotopy Evropy. Unikátní součástí této rezervace jsou louky 
poseté nespočetným množstvím orchidejí a obce s původní lidovou architekturou.

Chřiby (2)

jsou méně náročnou a vděčnou oblastí pro pěší všeho druhu, která leží mezi městem 
Kyjov a obcí Kvasice. Nejvyšším vrcholem je se svými 587 metry nad mořem kopec 
Brdo, na kterém naleznete nejstarší kamennou rozhlednu svého druhu na Moravě. 

Hostýnské vrchy (3) 
skýtají nádherné horské scenérie, které se mohou pochlubit křížovou cestou Dušana 
Jurkoviče vedoucí poutníky od baziliky Nanebevzetí Panny Marie k Božímu hrobu. 
V duchu lidových staveb lemuje cestu celkem 13 mozaikami zdobených kapliček.

Javorníky
Vrchol Malý Javorník je nejvyšším bodem totoho pohoří, jehož hřebenová trasa nabízí 
výhledy na další turisty oblíbené oblasti, mezi něž patří například Vsetínské vrchy 
a Moravskoslezské Beskydy.

Unikátní síť téměř třiceti rozhleden (4)

Turistické trasy Zlínského kraje jsou posety rozhlednami, mezi které patří například 
rozhledna na vrchu Velký Lopeník v Bílých Karpatech, Vartovna ve Vizovických vrších, 
rozhledna Miloňová ve Velkých Karlovicích či nová rozhledna na Kelčském Javorníku.

ZLÍNSKÝ KRAJ
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https://www.vychodni-morava.cz/lokalita/7
https://www.chriby.cz/
https://www.vychodni-morava.cz/lokalita/5917
https://www.beskydy.cz/content/beskydy-turistika-hory-vrcholy-javorniky.aspx
http://rozhledny.yc.cz/Zlin.htm
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ZÁŽITKY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
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ZLÍNSKÝ KRAJ
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Zoo Zlín-Lešná (1) 
láká na jedinečnou atmosféru blízkého kontaktu 
se zvířaty. Ojedinělou expozicí je Zátoka rejnoků, 
v níž si tyto paryby můžete pohladit i nakrmit. Mezi 
další nabídky zoologické zahrady patří třeba setkání 
s lemury, surikatami či tučňáky.

Letecké muzeum Kunovice (3)

vás potěší svou sbírkou dopravních, sportovních 
i vojenských letounů, která dokumentuje leteckou 
výrobu v tomto regionu. Na závěr se můžete 
na památku vyfotit v kokpitu letadla nebo si rovnou 
zarezervujte vyhlídkový let v přilehlém Slováckém 
Aeroklubu Kunovice!

Westernový Ranč Kostelany (2)

Na tomto stylově vybaveném ranči si kromě 
jízdy na koních a doprovodných hudebních akcí 
pochutnáte na skvělé kuchyni s velkým výběrem 
steaků a další specialit. 

https://www.zoozlin.eu/
https://www.muzeum-kunovice.cz/
https://ak.slovackyaeroklub.cz/pro-verejnost
https://kostelany.cz/
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Archeoskanzen Modrá (2)

Vyzkoušejte si dávná řemesla Slovanů, poznejte původní 
plodiny a zjistěte tak více o životě našich předků. 
Čeká tu na vás volně pobíhající dobytek, střelba z luku 
a naučná představení.

Baťův kanál (3)

Tato historická vodní cesta byla vybudována  
ve 30. letech 20. století a původně sloužila převážně 
k praktickým účelům. Po kanále se dnes můžete vydat 
na výlet po vypůjčeném člunu, hausbótu či s dalšími 
návštěvníky na velké výletní lodi. A pokud na vás přijde 
mořská nemoc, využijte některou z restaurací ležících 
na břehu vody nebo nakombinujte svůj výlet na kole 
po cyklotrase, která vede podél břehu. 

Přírodní koupaliště Na Stanoch (1)

Jako v ráji si budete připadat na koupališti V Novém 
Hrozenkově. Ne nadarmo se tomuto jezeru v údolí 
Vsetínské Bečvy říká „Valašský Balaton“. V areálu 
o rozloze 9,5 ha s velmi čistou vodou a travnatými 
i písčitými plochami na slunění naleznete hřiště pro děti, 
plážový volejbal, akrobatický můstek pro skoky do vody 
i pestrou nabídku občerstvení.

ZLÍNSKÝ KRAJ
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http://www.archeoskanzen.cz/archeoskanzen.php
https://www.batacanal.cz/
http://www.novyhrozenkov.cz/clanek/?url=nastanoch
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KULTURA A POZNÁVÁNÍ
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Arcibiskupský zámek v Kroměříži (1)

s jedinečným areálem Podzámeckých a Květných zahrad patří 
k evropským unikátům a byl důvodem pro zapsání zahrad i zámku 
na Seznam kulturního dědictví UNESCO. 

Hrad Buchlov (2)

je jeden z nejstarších, nikdy nedobytých hradů na Moravě a najdete 
jej v podhůří Chřibů. Jedinečný doklad středověkého opevnění láká 
na několik zajímavých prohlídkových okruhů a expozic. 

Zámek Zlín-Lešná (3)

vám dá pocit, že jste se ocitli v pohádce. Novorenesance se zde 
snoubí s gotikou, švýcarským stylem i jistou dávkou novobaroka 
a je dokonalou ukázkou života šlechty na začátku dvacátého století.

Zámek Buchlovice (4) 
je architektonický skvost v barokním slohu – nedaleko Uherského 
Hradiště. Zámek je obklopen parkem a v jeho sklenících najdete 
přes 1 200 odrůd fuchsií. 

Hřbitov Střílky
je pro svou jedinečnou výzdobu považován za barokní perlu 
stavitelského a sochařského umění a patří mezi nejzachovalejší 
svého druhu v Evropě. 

ZLÍNSKÝ KRAJ

1 3

2 4

https://www.zamek-kromeriz.cz/
https://www.hrad-buchlov.cz/cs
https://www.zoozlin.eu/zamek-lesna/
https://www.zamek-buchlovice.cz/cs
https://www.obecstrilky.cz/barokni-hrbitov-ve-strilkach
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Kaple sv. Cyrila a Metoděje (1)

na Radhošti byla vybudována v roce 1898 a je nejvýše položenou 
církevní stavbou v České republice. Každoročně se zde na počátku 
července koná pouť, jež se váže k legendě o věrozvěstech Cyrilovi 
a Metodějovi, kteří zde údajně zrušili pohanské uctívání boha 
Radegasta a postavili na vrcholku hory kříž. 

Hostýn (2)

je známé poutní místo s impozantní bazilikou Nanebevzetí Panny 
Marie a neobyčejnou křížovou cestou. Vrchol Hostýna zdobí 
kamenná rozhledna z doby císaře Františka Josefa I.

Unikátní mechanický betlém (3)

v Horní Lideči zabírá plochu 170 m² a je osazen 220 figurami a více 
než stovkou vyřezávaných staveb. Součástí expozice je filmová 
a multimediální projekce. 

Velehrad (4)

je místem, kde se k oslavám příchodu našich věrozvěstů na Velkou 
Moravu koná každoročně na počátku července celonárodní pouť 
s názvem Dny lidí dobré vůle.

ZLÍNSKÝ KRAJ
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https://www.vychodni-morava.cz/cil/1012
https://www.hostyn.cz/
http://www.betlemhornilidec.cz/
http://www.velehradinfo.cz/
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UBYTOVÁNI A RELAXACE
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Lázně Luhačovice (1)

jsou proslulé volně přístupnými přírodními léčivými prameny, 
příjemným prostředím, bohatým kulturním a společenským životem, 
typickou architekturou staveb Dušana Samo Jurkoviče a pestrou 
nabídkou léčebných, relaxačních a wellness pobytů, které slibuji klid 
a pohodu za každého počasí.

Lázně Kostelec (2)

u Zlína leží v nedotčené přírodě v předhůří Hostýnských vrchů. 
Léčebné prameny jsou jedinečné nebývale vysokým obsahem 
sirovodíku a využívají se zejména k vanovým koupelím.

V Pivních lázních Rožnov (3)

pod Radhoštěm si můžete dopřát nejen koupel ve zlatavém moku 
v měděných vanách v pivovarských sklepeních, ale také aromaterapii, 
masáže, peeling a další procedury pro jedinečný zážitek, po kterém 
se budete cítit jako znovuzrození. 

Wellness Hotel Horal (4)

ve Velkých Karlovicích je ideálním místem pro aktivní dovolenou 
pro rodiny s dětmi. Popularitu si vysloužil díky možnosti celoročního 
koupání v termálních bazénech se slanou vodou. V areálu najdete 
také golfové hřiště a tenisový kurt.

ZLÍNSKÝ KRAJ
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http://www.luhacovicelazne.eu/?gclid=Cj0KCQjwhZr1BRCLARIsALjRVQO7HwuVkCTzdIb35XZNg6qIrZ9kv9qA7rXZhnYyH2U_g1EIujG9rKwaApBTEALw_wcB
https://www.hotel-kostelec.cz/
http://www.roznovskepivnilazne.cz/
https://www.valachy.cz/horal/
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RESTAURACE
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Arcibiskupské sklepy (1)

se nachází v areálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži. 
V hloubce 6,5 metrů pod zemí si můžete dopřát 
ochutnávku vín s komentovanou prohlídkou. 

Chutě a vůně slovácké kuchyně (2)

je označení restaurací, které vaří podle receptů 
z Kuchařek tradičních pokrmů na Slovácku. Do akce 
se zapojilo 9 restaurací v regionu, ve kterých můžete 
„okoštovat Slovácko“. 

Valašská Koliba Fojtka (3)

Tato více než 250 let stará restaurace je státem 
chráněná kulturní památka, kde můžete ochutnat 
vynikající domácí jídla místní kuchyně. 

Exkurze v destilérce Rudolf Jelínek (4)

vás seznámí s hlavními principy výroby, historií a tradicí 
významného českého výrobce a exportéra ovocných 
destilátů.

ZLÍNSKÝ KRAJ
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https://www.arcibiskupskevino.cz/
http://www.slovackakucharka.cz/restaurace
http://www.fojtka.cz/cs/
https://rjelinek.cz/navstivte-nas/navstevnicke-centrum-vizovice/exkurze/
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TIPY NA NEOBVYKLÉ ZÁŽITKY NEBO AKCE
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ZLÍNSKÝ KRAJ

Slovácká jízda králů (1)

je nedílnou součástí tradičních slováckých slavností, 
kterým se tu říká hody. Téměř každá vesnice slaví „tu 
svoju“, ale ta nejvyhlášenější, a nepřetržitě se konající 
již od počátku 19. století, je Jízda králů ve Vlčnově. 

Tanec verbuňk (2)

je slovácký mužský lidový tanec, který je zapsán 
organizací UNESCO na seznam Mistrovských 
děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Tanec 
má daný přibližný rámec, ale z velké části závisí 
na improvizaci tanečníka. 

Valašské muzeum v přírodě (3) 
Zde v Rožnově pod Radhoštěm probíhají po celý rok 
desítky nejrůznějších akcí, které přibližují jak valašské 
zvyky, tak i domácí a mezinárodní folklorní tradice.

Vizovické trnkobraní (4)

– to jsou dva srpnové dny plné hudby různých žánrů. 
Festival vznikl jako oslava klíčového plodu regionu 
– švestek a pochutin z nich, zejména pak valašské 
slivovice. Pomyslným zlatým hřebem akce je soutěž 
v pojídání švestkových knedlíků. 
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https://www.jizdakralu.cz/
http://www.lidovakultura.cz/2019/03/01/b-14-verbunk-i-z-velke-nad-velickou/
https://www.nmvp.cz/roznov
https://www.vizovicketrnkobrani.cz/


Osobní Asistent ČSOB Premium
Službu poskytuje AXA Assistance

Tel.: +420 226 226 000

E-mail: info@axa-assistance.cz

Tipy na výlety po Česku jsme pro vás vytvořili ve spolupráci se službou  
Osobního asistenta Axa Assistance, která je součástí ČSOB Premium.

Vzhledem k pandemii doporučujeme ověřit si otevírací doby ještě před cestou.




