
Mìsto Zlín a jeho okolí nabízí cykloturistùm kromì sedmnácti kilometrù 
cyklostezek øadu rekreaèních okruhù v zalesnìných kopcích severnì 
a ji�nì od mìsta. 

Z Mokré na �abárnu  �    �  vhodné pro MTB kola

Výjezd z Ji�ních Svahù nebo z Mokré na Klabalku, vystoupat polní 
cestou k lesu a pokraèovat pomìrnì dobøe sjízdnou cestou asi 500 m 
k panelové plo�inì po vrtné vì�i. Od protìj�ího okraje plo�iny doleva 
vede dál lesní asfaltová cesta. Po ní a� ke køi�ovatce s novì opravenou 
svá�ní silnièkou na kopci. Dále lesní cestou asi pùl kilometru ke 
køi�ovatce, kde jsou dvì mo�nosti. Vlevo lesní cestou k Vylantì a buï 
rovnou dolù po louce, nebo doprava k rodinným domùm, silnièkou mezi 
domy dolù k Fry�táku � Dolní Vsi a po zemìdìlské asfaltce na �abárnu. 
Druhá varianta vede z køi�ovatky rovnì a lesní cestou mírným sjezdem 
po høbetu na terasovité louèky nad pøehradou a napojení na pì�inu 
podél bøehu k Fry�táku � Dolní Vsi.

Na biofarmu Juré  �    �  vhodné pro MTB kola

Výjezd po cyklostezce 471 pøes Pøíluky a k zahrádkáøské osadì 
Výpusta. Za ní, tìsnì pøed Lu�kovicemi na okraji lesa, ostøe vlevo do 
kopce polní cestou k samotì Juré (cesta je "zpevòována" vyvá�ením 
stavebního rumu), dál lesní cestou po høbetu, okrajem lesa a lesní 
cestou k lesní asfaltce, po ní dál a� na køi�ovatku u vìtrného mlýna.

Kam na kole pøímo ze Zlína?

do 20 km

5 km
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Lesem pøes �tákovy Paseky  �    �  vhodné pro krosová kola

Od sportovního areálu Janu�tice vede pøes starou støelnici pìkná, 
kvalitnì zpevnìná lesní svá�ní cesta na �tákùv vr�ek. Na køi�ovatce 
v lese, nad �tákovými Pasekami, odboèit vlevo � prùjezd hrubì zpev-
nìnou lesní cestou (ve sjezdu od køi�ovatky asi 200 m hlinitý, dále 
místy hrub�í �tìrkový povrch) k silnièce Na Palouèku a po úèelové 
zemìdìlské asfaltce na køi�ovatku se silnicí u vìtrného mlýna a dál 
kolem leti�tì pøes horní konec �típy na Lukov, kde se nachází zøícenina 
støedovìkého hradu.

�elechovská  �    �  trekové = cross country 

Z Lesní ètvrti ve Zlínì po tzv. Ba�ovì dálnici na Kudlov, dále silnicí 
smìrem k Pindule, odboèit doleva na Vavru�ky a pak dál na 
�elechovice. Kolem zemìdìlského dru�stva na �elechovické Paseky, 
stoupání a� k vyhlídce Nad Bøehy, rozcestí Nad Bøehy. V Lípì 
(køi�ovatka) napojení na cyklostezku 471 a návrat do Zlína.

�tákùv vr�ek  �    �  horská kola

Výjezd ze Zlína po cyklostezce 471 na Pøíluky, za zahrádkáøskou 
osadou odboèit ostøe vlevo, hrubì zpevnìnou cestou na Juré, dál na 
rozcestí Pohanèisko, rozcestí U Vìtøáku, z místa zvaného Na Vyhlídce 
sjezd do �típy, odboèit k myslivecké chatì, rozcestí Pod �tákovým 
vr�kem, návrat do Zlína pøes Janu�tici (sportovní areál). 

Kolem Majáku  �    �  trekové = cross country 

Od gymnázia v Lesní ètvrti po Ba�ovì dálnici na Kudlov, Fabiánku, pøes 
ètvr� U Majáku. Na rozcestí U Boudy pokraèovat smìrem na hrad 
Malenovice, napojit se na cyklostezku 471 ve smìru Louky � Pr�tné � 
Zlín.
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Do zoo a k vìtrnému mlýnu  �   �  vhodné pro silnièní kola

Výjezd ze Zlína po cyklostezce na Le�nou k Zoo Zlín. Od Le�né pøejezd 
pøes �típu a nahoru na rozcestí U Vìtøáku. Od vìtrného mlýna 
pokraèovat po cyklostezce na Hvozdnou, na køi�ovatce v obci odboèit 
doprava a sjí�dìt dolù a� ke hvozdenskému rybníku. Odtud do Lu�kovic, 
u firmy Reflex odboèit vpravo na cyklostezku 471 pøes Výpustu a Pøíluky 
do Zlína.

Kolem Fry�tácké pøehrady na Rusavu �  � vhodné pro MTB kola

Výjezd z Vr�avy, sídli�tìm kolem øadovek a polní cestou podél sadu k 
lesu � napojení od Ji�ních Svahù � lesní cestou ke kolibì Kocanda. Dál 
panelovkou k sedlu Pod Vodárnou, vlevo zpevnìnou lesní cestou na 
køi�ovatku se svá�nicí, vpravo svá�nicí k Fry�tácké pøehradì, na 
køi�ovatce u pøehrady vlevo, hned za potokem vpravo, pì�inou kolem 
pøehrady do Dolní Vsi, dále buï projet Fry�tákem na Horní Ves 
a svá�nicemi vystoupat na ondøejovský høeben, nebo do Dolní Vsi SZ 
údolím zemìdìlskými asfaltkami na �abárnu (pozor pøi pøejí�dìní 
frekventované silnice!), hájovnu Hadovnu a lesní silnièkou na høeben, 
sedlo U Dubu a na Rusavu.

Po silnici z Mladcové do Teèovic  �    � vhodné pro silnièní kola

Výjezd táhlým stoupáním ze Zlína na Mladcovou (restaurace Barto�ùv 
dùm), po silnici na Rackovou, rozcestí Soudná. Klesání do Rackové 
a pak cesta údolím smìrem na Lechotice, Mysloèovice, Sazovice 
(sportovní areál s koupali�tìm) a Teèovice (gotický, pùvodnì 
románský, kostelík). Za Teèovicemi napojení na cyklostezku 471 pøes 
Louky a Pr�tné do Zlína.

Pøes hrad Malenovice k "hobitím" domùm  �   � krosová kola 

Od zimního stadionu kolem restaurace U èerného medvìda, nahoru 
k Majáku stoupáním po lesní asfaltce � sjezd na cyklotrasu 5060 smìr 
k malenovickému hradu, sjezd po lesní asfaltce do Malenovic okolo 
hradu � prùjezd starými Malenovicemi na komunikaci k Teèovicím � 
prùjezd Teèovicemi � odboèka na Lhotku a Chlum. V Chlumu vyhlá�ená 
hospoda a "hobití" domy. Z Chlumu sjezd na Chlumské rybníky a dále 
do Louk a Pr�tného a Zlína, nebo lesní asfaltkou na spojnici Hosti�ová 
�  Racková, z Rackové do Mladcové po komunikaci a nebo lesní cestou 
� na vrchol stoupání, mo�nost doleva odboèit na lesní cestu smìr 
Paseky a dále do Zlína.

http://www.cykloserver.cz/cykloatlas/?d=115885#pos=49.23276P
17.62640P13

Stoupání do Hostýnských vrchù  �   � vhodné pro MTB kola

Od tenisového areálu Janu�tice lesními cestami a pì�inami pøes 
�tákùv vr�ek, výjezd v Kostelci, místní èást �leby. Výjezd �típou na její 
horní konec, silnici na Velíkovou, k lesu, okrajem lesa lesní cestou 
k fotbalovému høi�ti, projet k silnici a horní èástí Velíkové po silnici 
smìrem na Hrobice, hned za posledními domy, na kraji lesa, doleva 
a lesními cestami do sedla Rablina. Od silnice, ze sedla, lesními 
cestami na Píseèné (lukovský høeben) a dál do Hostýnek nìkolika 
variantami (poutní místo Svatý Hostýn).

Zbo�enská   �   � trekové = cross country 

Zlín, Vr�ava, vystoupat sídli�tìm a kolem øadovek k lesu, Zlínské 
Paseky � Kocanda, po panelovce k rozc. Pod Rozhlednou, vlevo 
zpevnìnou cestou k svá�nici a po ní doleva, a� k silnici od Mladcové na 
Rackovou, vpravo k rozc. Soudná, asi 1 km z kopce po silnici smìrem 
na Rackovou. Na kraji lesa odboèit vlevo na lesní silnièku, pøes rozc. 
Skála, na Hosti�ovou, na køi�ovatce v obci vlevo, silnièkou høbetem 
kolem lagun sjezd do Lhotky a dál do Teèovic (gotický kostelík).

Varianta krat�í � návrat do Zlína: napojení na cyklostezku 471 do Zlína.

Varianta del�í � kolem Majáku: Malenovice, hrad, Malenovickou cestou 
k rozc. U Boudy, Sala�skou a Majákovou cestou pøes ètvr� U Majáku, 
Lesní høbitov, Fabiánka, Kudlov, za rovinou, kraj lesa, odboèit vlevo na 
Vavru�ky, sjezd do �elechovic, návrat do Zlína stezkou 471.

Ondøejovská   �    �  trekové = cross country 

Zlín, Janu�tice � lesní svá�nicí na �tákùv vr�ek � rozc. Pod �t. vr�kem �  
rozc. Nad �tákovými Pasekami, odboèit vlevo � Na Palouèku � Vìtrný 
mlýn � �típa, Na Vyhlídce � Lukov � rozc. Srnèí dolinky � hájovna 
Kameòák  � Rusava, U Jezera � Rusava, U Kùlu � sedlo U Buku � 
hájovna Hadovna  � �abárna � Fry�ták, Dolní Ves � rozc. Dolnoveská 
pøehrada � svá�nicí k rozc. Pod Rozhlednou � panelovou cestou ke 
kolibì Kocanda � Zlín, Ji�ní Svahy

Na Pindulu  �    �  trekové = cross country 

Zlín � výjezd po cyklostezce 471 na Pøíluky � Lu�kovice � �elechovice � 
odboèit na silnici do Zeleného údolí, v místì Obùrky odboèit vpravo, 
trasou è. 5068, na místní silnièku k hájovnì Oslné � sedlo Pindula. Na 
køi�ovatce vpravo po silnici ke Kudlovu, asi po 400 m odboèit vlevo, 
sjezd pøes Filíkovy Paseky do Bøeznice, na kraji obce vlevo, k ZD, 
u farmy vpravo na dlouhou rovnou zemìdìlskou asfaltku a sjezd 
k silnici na Bohuslavice. Asi 1 km po silnici doprava, zpátky k Bøeznici, 
u prùmyslových hal odboèit vlevo na Bøeznickou cestu do údolí. 
Vystoupat cestou lesem k zaèátku lesní asfaltky na høbet, na kraji lesa, 
a tou k rozc. U Boudy. Trasou è. 5060 vpravo, ke ètvrti U Majáku, kolem 
Lesního høbitova smìrem na Kudlov. Za Filmovými ateliéry a novými 
rodinnými domy odboèit ze silnice vlevo, dolù k zahrádkáøské osadì, 
v ní odboèit na nenápadnou cestu kolem Hradiska, dojezd lesní cestou 
ke sbìrným surovinám, do Zlína kudlovskou silnicí, k pøehradì 
u Centroprojektu.
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Vizovická trasa   �    �  horská kola

Zlín, sportovní hala � Sala�ská cesta � rozc. Pod Tlustou horou � rozc. 
U Boudy � Bøeznická cesta � Bøeznice � Filíkovy Paseky � Pindula � rozc. 
Pod Klenèovem � Závr�í � Paseky � Doubravky � sedlo Pod Slavickým 
kopcem � Sehrad � sedlo U Hájenky � lesní svá�ní silnièkou Láznì � 
Vizovice � cyklostezkou 471 Zlín

50 km

nad 50 km

56 km

 68 km

Bikový zlínský okruh   �     �  horská kola

Zlín, Ji�ní Svahy � koliba Kocanda � panelovou cestou � rozc. Pod 
Rozhlednou  vlevo po svá�nici � na rozc. na kopci vlevo � Mokrá � 
Mladcová, Barto�ùv dùm � pøed krajem lesa odboèit vlevo k hájovnì 
V Oboøe � lesní cestou kolem Pøedního a Zadního vrchu � rozc. Soudná 
� lesní cestou k silnièce na Hosti�ovou � odboèit svá�nicí na Zbo�enské 
rybníky � Zbo�ensko � Suchý dùl � Pr�tné � Louky � kolem koupali�tì 
Chlum � Hosti�ová � Mysloèovice � Sazovice � Malenovice � Svatá voda  
� Karlovice � Lhota � k silnici na Sala�, odboèit na Olomouckou cestu � 
rozc. U Boudy � odboèit ostøe vpravo � Bøeznická cesta � Bøeznice � 
Fabiánka � sbìrné suroviny � Zlín, pøehrada

Velký ji�ní okruh   �    �  vhodné pro silnièní kola

Výjezd ze Zlína trasou è. 471 pøes Pr�tné a Louky do Otrokovic, 
Moravskou stezkou è. 47 smìr Napajedla, Topolná. V Topolné odboèit 
vlevo, trasou è. 5055 na Bøezolupy. Od køi�ovatky na Svárov silnicí na 
Èástkov, v obci odboèit vlevo na Kelníky a Velký Oøechov (lze volit po 
silnici na V. Oøechov nebo na Kelníky a zemìdìlskou asfaltkou hor�í 
kvality na vrchol Doubí a k silnici na Doubravy), Doubravy, Bøezùvky, 
Provodov, Zelené údolí, �elechovice a po stezce è. 471 zpìt do Zlína.

Varianta krat�í: Ze Zlína od sportovní haly vystoupat Majákovou cestou 
k Majáku, trasou è. 5060 na rozc. U Boudy, vlevo Olomouckou cestou 
k Sala�i, odboèit vpravo silnicí na køi�ovatku a vlevo na Lhotu. Polní 
úèelovou asfaltkou na Lapaè, lesní cestou do Zlámance (lesní úsek od 
Lapaèe po Zlámanec je spí�e pro krosová kola), silnicí na Svárov a na 
køi�ovatce pod lesem napojení k del�í variantì na Èástkov a dál.

Doporuèení: 
cykloturistická mapa è. 152 (Hostýnské a Vizovické vrchy)



Prodejny jízdních kol, cykloservis, pùjèovny a bazary 
jízdních kol

HORSÁK SPORT
� prodej jízdních kol, cykloservis
� pùjèovna jízdních kol
pùjèovné: od 250 Kè/den
Tø. Tomá�e Bati, budova 51, 760 01 Zlín
tel.: 603 485 603
www.horsak.cz

HOTEL LÁZNÌ KOSTELEC
� pùjèovna kol pouze pro hosty hotelu
pùjèovné: 250 Kè/den nebo 50 Kè/hod. 
Kostelec 493, 763 14 Zlín
tel.: 577 152 111
e-mail: info@hotel-kostelec.cz
www.hotel-kostelec.cz

ASP-BIKESHOP
� cykloservis, prodej náhradních dílù, stavba kol na zakázku
� pùjèovna trekingových, horských, sjezdových i tandemových kol
pùjèovné: od 250 Kè/den
� pùjèovna nosièù kol na auta
pùjèovné: od 150 Kè/den
Na Rusavì 332, 763 14 Zlín-Kostelec
tel.: 774 051 282
www.asp-bikeshop.cz
www.pujcovna-kol.asp-bikeshop.cz

EXTREME SPORT ZLÍN
� cykloservis, prodej jízdních kol
Vodní 2985, Zlín
tel.: 577 212 420
e-mail: eshop@extremsport.cz
www.extremsport.cz

BATMAN BIKE
� cykloservis, prodej jízdních kol, prodej náhradních dílù
Mladcovská 388, Zlín
tel.: 724 321 434
e-mail: info@batman-bike.cz
www.batman-bike.cz

EMSEKO BIKE, s.r.o.
� cykloservis, prodej jízdních kol, stavba kol na zakázku
Tyr�ovo nábøe�í 401, Zlín
tel.: 577 210 252, 608 808 170 
www.emsekobike.cz

CYKLO ELEM
� cykloservis, prodej jízdních kol
Sokolská 2402, Zlín
tel.: 602 772 536
e-mail: obchod@cykloelem.cz
www.cykloelem.cz

CYKLOGAT
� cykloservis, prodej jízdních kol, stavba kol na zakázku
3. kvìtna 878, Zlín-Malenovice
tel.: 776 111 418
e-mail: cyklogat@seznam.cz
www.sweb.cz/cyklogat

CYKLO SERVIS ZLÍN
� cykloservis, prodej náhradních dílù
� bazar jízdních kol a pøíslu�enství
� specializace na elektrokola + servis
Tø. Tomá�e Bati 3244, Zlín (naproti Amenity wellness)
tel.: 725 740 756, 774 117 444
e-mail: uzma.dh@seznam.cz
www.cykloserviszlin.cz

CYKLO SPORT V.I.K. Zlín
� cykloservis, prodej jízdních kol
K Pasekám 593, Zlín
tel.: 577 145 990, 777 862 030
e-mail: info@cyklo-sport.com
www.cyklo-sport.com

SPORT-RACING-BIKE
� cykloservis, prodej jízdních kol
� zdravotní cykloporadenství
tel.: 777 297 838
K Pasekám 2417, Zlín
e-mail: sport-racing-bike@seznam.cz
www.sport-racing-bike.cz

Zajímavé cyklotrasy ve Zlínském kraji

� Bystøice pod Hostýnem � Chvalèov � Tesák � Troják � Moèáry � 
Dr�ková  � Hutì � Ráztoka � Rusava � Hostýn � Bystøice pod Hostýnem

Délka trasy: 42 km, vhodné pro treková kola, pøevý�ení 1 103 m

� Vala�ské Klobouky � Laènov � Horní Lideè � Pulèín � Pulèínské skály � 
Èertovy skály � Vaøákovy Paseky � Plo�tina � Drnovice � Tichov � 
Smolina � Vala�ské Klobouky

Délka trasy: 40 km, vhodné pro MTB kola, pøevý�ení 114 m

� Luhaèovice � Pozlovice � Luhaèovická pøehrada � Nev�ová � Slavièín  
� Hrádek na Vlárské dráze � Pitín � Bojkovice � Nový Svìtlov � Rudimov  
� Kladná-�ilín � Luhaèovice

Délka trasy: 44 km, vhodné pro treková kola, pøevý�ení 1 058 m

� Vsetín � Horní Potoky � Chléviska � Liptál � V�emina � De�ná � 
Chrastì�ov � Vizovice � Lhotsko � Bratøejov � Pozdìchov � Vartovna � 
Nezdoby � Leskovec � Ústí � Vsetín

Délka trasy: 57 km, vhodné pro MTB kola, pøevý�ení 1 533 m

Cyklozávody na Zlínsku

� Rohálovská desítka � únor

� Moravsko Slovenský DH CUP (sjezd na snìhu) � únor, kvìten

� Rohálovská padesátka � duben

� Chøibská 50 MTB � duben

� Makadam Tour � kvìten

� Slu�ovický okruh (Horská kola/XC, x-country) � kvìten

� Královský Pepi Maraton � kvìten

� Vala�ský pohár MTB-XC (Horská kola/XC, x-country) � kvìten, 
   èerven, èervenec

� Glass service cup (Vala�ský pohár MTB XC mláde�e) 
   � kvìten�èervenec

� Stavaøská tisícovka (Horská kola/XC, x-country) � èerven

� Cyklobrána do prázdnin (v�echna kola) � èerven

� Galaxy Pety�a Tour � èerven

� Vala�ská 24 MTB � èerven

� Tour de kids (v�echna kola, pro rodiny s dìtmi) � èerven

� Èeský pohár DH Razula � èerven

� Dìtský Cross country Chvalèov (Horská kola/XC, x-country) 
   � èerven

� MTBøezolupský sprint (Horská kola/XC, x-country) � èerven

� Dny horské cyklistiky na Vala�sku (Javorníky, Vsetínské vrchy, 
   Beskydy) � èerven, èervenec

� Bikemaraton Drásal Èeské spoøitelny (Horská kola/MX  maratony)   
   � èervenec

� Rusavská 50ka � srpen

� Vala�ský krpál � srpen

X LIVE
� cykloservis, servis in-line bruslí
� stavba jízdních kol na zakázku
� pùjèovna vozíkù za kolo
Døevnická 377, Barto�ova ètvr�, Zlín
tel.: 577 011 148, 728 215 406
www.xlivesport.cz

CYKLO-SHOP HOFMAN
� cykloservis, prodej jízdních kol
� pùjèovna jízdních kol
pùjèovné: 350 Kè/víkend (pátek�pondìlí)
nám. T. G. Masaryka 2433, Zlín (nad hotelem Garni)
tel.: 739 810 453
www.skisporthofman.cz

EURO BIKE s.r.o.
Komenského 223, Otrokovice
tel.: 577 938 347, 775 938 349
info@eurobike.cz
www.eurobike.cz

Obtí�nìj�í a del�í MTB trasy 
pøesahující rozsah pøímìstských tras
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Pøes poutní místo Malenisko   �  

Zlín � Jaroslavice � Kudlov � Provodov � Malenisko � Pradlisko � 
Ludkovice � Luhaèovice � Øetechov � St. Svìtlov � Zelené údolí � 
�elechovické Paseky � �elechovice nad Døevnicí � Pøíluky � Zlín 

Hostýn a hostýnský høeben   �  

Zlín, Kocanda � Pod Rozhlednou � Fry�ták, Dolní Ves � �abárna � 
hájovna Hadovna � sedlo U Buku � Rusava � Grapy � Bukovina � Hostýn 
� Bukovina � Skalný � Klapinov � rozc. U Tøí kamenù � Hrubá jedle � 
Troják, restaurace � asi 1 km po silnici na Ho��álkovou, v sedélku 
odboèit vpravo na lesní svá�nici � pramen Døevnice � Ko�aøiska � rozc. 
Hu�ské polesí � silnièkou doprava údolím a po necelém 1 km vlevo na 
lesní svá�nici � U Juránkù � hájovna Kameòák � buï pøes Lukov, hrad, 
nebo silnièkou na rozc. Srnèí dolinky � Lukov � �típa, Na Vyhlídce � rozc. 
U Vìtøáku � Zlín, Janu�tice

Pøejezd vizovickým høebenem   � 

Zlín, Lesní ètvr� � Pindula � Pod Slavickým kopcem � sedlo U Hájenky � 
na prvním kopci u bývalé pískovny odboèit na høebenovku � Spletený � 
Chladná studnì � silnice Vizovice � Louèka, Barák � v sedle odboèit na 
lesní svá�nici, horská cyklotrasa 5057 � Klementina � Plo�tina � sedlo 
Baøinka (lze pokraèovat znaèenou vsetínskou høebenovkou pøes 
Vaøákovy Paseky a� k Èertovým skalám) � Trubiska � Pozdìchov

Varianta snadný návrat: napojení na cyklostezku 471 Ublo � Jasenná � 
Vizovice � Zlín

Varianta maraton: po znaèené vsetínské cyklotrase rozc. Vrchy � 
Vartovna � sedlo Syrákov � sedlo Hranice � Liptál, rozc. Na �pici � 
Ba�ková, Chléviska, restaurace Panèava � po modré TZT k svá�nici � po 
svá�nici traverzem na rozc. Pod Kopnou � odboèit vpravo a za 
høebenem, asi po 0,5 km vlevo svá�nicí dolù do Dr�kové � od ZD 
úèelovou silnièkou k samotám U Juránkù � hájovna Kameòák � Lukov, 
hrad � Lukov � �típa, Na Vyhlídce � rozc. U Vìtøáku � Zlín, Janu�tice

Do Kromìøí�e Moravskou stezkou   �  

Zlín � cyklostezka è. 471 � Otrokovice � lávka Ba�ov (Ba�ùv kanál), 
napojit na Moravskou stezku è. 47 � Kromìøí� (Podzámecká a Kvìtná 
zahrada) � Hole�ov � �opy � Pøílepy � Lukoveèek � Fry�ták, Horní Ves � 
Fry�ták � Le�ná, zoo � cyklostezka Zlín

Velký okruh Zlínskem   �     �  silnièní kola 

Zlín, od Zelenáèovy �opy � po cyklostezce do Pøíluk � pøes Lu�kovice do 
�elechovic � na Provodov (horská prémie) � Bøezùvky � Doubravy � 
Bohuslavice � Sala� (horská prémie) � Oldøichovice � Pohoøelice � 
Napajedla � Otrokovice � Skály � Tlumaèov (polní asfaltka) � Machová � 
Mí�kovice � Zahna�ovice � �eranovice � Racková (horská prémie) � 
Mladcová � Zelenáèova �opa

http://www.cykloserver.cz/cykloatlas/?d=115890#pos=49.22557P
17.64009P12

Chøiby, Buchlov   �  

Zlín � cyklostezka è. 471 � Otrokovice, lávka Ba�ov � po cyklotrase 473 
(Jihlava � È. Tì�ín) �lutava � Kr�le, rozc. U Mrazíka � Nová Dìdina � 
Tabarky � Bunè � Hubertka � Sala� � Sviòava � rozc. Buchlovský kámen  
� Buchlov, hrad � Buchlovice � Tupesy � Velehrad � Staré Mìsto � 
napojit na Moravskou stezku è. 47 � Otrokovice, lávka Ba�ov (Ba�ùv 
kanál) � cyklostezka 471 Zlín

   �  silnièní kola 

Tipy 
www.zlin.eu

na ubytování, cykloservisy èi restaurace, kde vítají cyklisty, 
najdete na stránkách  v sekci Turista. 

CYKLOBUS

V provozu od 20. 4. do 29. 9. 2013 ka�dou sobotu a nedìli, navíc 
od 4. 7. do 30. 8. (letní prázdniny) i ve ètvrtek a pátek. 

Trasy cyklobusu:

Kromìøí��Troják�Zlín�Sirákov�Vsetín�Du�ná�Bystøièka pøehrada

Bystøièka pøehrada�Du�ná�Vsetín�Troják�Tesák

Kromìøí��Troják�Zlín�Otrokovice�Uherské Hradi�tì�Buchlovice
�Stupava

SKATEPARK � sportovní areál Zelené v Barto�ovì ètvrti 
(za vozovnou MHD)
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