Nejlepší tipy
pro aktivní turisty

Praha

U jednotlivých tras najdete stručně popsané zajímavosti, které
potkáte cestou. Nejlepší místa vám představujeme podrobněji.

Brno
Zlín
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Kouzlo rozmanitosti
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Zámek Buchlovice
Možnost odbočky z trasy č. 4
Kdo zná hrad Buchlov, měl by znát i zámek Buchlovice, stavbu vrcholného
baroka ve stylu italské vily z přelomu 17. a 18. století. Buchlovický zámek se
dochoval spolu se zahradou a parkem jako příkladná ukázka barokního „celkového díla“, na jehož podobě se souběžně podílely všechny obory výtvarné
kultury – architektura, sochařství, malířství, umělecká řemesla, zahradní i vodní umění. V přízemí zámku je sala terrena, kterou se prochází do terasovité
zahrady a na ni navazujícího parku s řadou vzácných stromů a keřů. Každý rok
si můžete prohlédnout unikátní výstavu fuchsií; v zámeckých sklenících se jich
pěstuje na 1200 kultivarů.
hrad Buchlov

Poznejte Východní Moravu a kouzlo její rozmanitosti!
Vypravte se do kteréhokoliv koutu Východní Moravy a užijte si bohatou nabídku
zážitků, přírodních krás, historických skvostů, barev, vůní a chutí, které nabízejí
jednotlivé oblasti regionu. Ať už si vyberete Kroměřížsko a Kroměříž se slavným
Arcibiskupským zámkem a upravenými zahradami, zapsanými mezi památkami
UNESCO, Slovácko s jeho pestrým lidovým uměním, vínem a Jízdami králů, Valašsko, venkovsky poctivý svět tradic, řemesel a horských luk, anebo Luhačovicko a Zlínsko s funkcionalistickou architekturou a léčivými prameny, líbit se vám
bude určitě všude. Východní Morava zkrátka otvírá svou náruč dokořán – právě
teď a právě vám!
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TRASA 3 Okolo Zlína
Roku 2015 vydala
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.,
jako součást projektu „Marketingová podpora turistiky
a cykloturistiky na Východní Moravě“
J. A. Bati 5520, 761 90 Zlín
Zpracování a tisk: ASTRON studio CZ, a.s.
NEPRODEJNÉ
Náklad: 35 000 kusů
www.vmnakole.cz, www.rr-strednimorava.cz

Hrad Buchlov
Trasa č. 4
Prohlídky mohutné gotické pevnosti, usazené na východních výběžcích pohoří
Chřiby, tradičně začínají u kamenného stolu pod Lípou neviny. Kdysi se tu konaly soudy, při nichž prý měl každý obviněný právo dokázat svou nevinu. Když
zasadil mladou lipku kořeny vzhůru a stromek se ujal – větvičky zakořenily a kořeny se obalily listím – byl zproštěn obvinění a propuštěn na svobodu. Buchlov
nebyl nikdy dobyt a je jedním z míst, odkud putovaly základní kameny pro stavbu
Národního divadla v Praze. V létě se sem můžete vydat na noční prohlídky s legendární Černou paní. Za námahu stojí výstup na hradní věž, která umožňuje
výhled do širokého okolí.

TRASA 1 Vsetínská podkova
Vsetín  Vsacký Cáb  hlavní hřeben Vsetínských Beskyd  Soláň  Vysoká
 Kasárna  Portáš  hřeben Javorníků s Velkým a Malým Javorníkem  Kohútka  Halenkov  Vsetín

TRASA 2 Za Žítkovskými bohyněmi
Bojkovice  Krhov  rozcestí Pod Lokovem  rozcestí Skaličí  Žítková  Starý Hrozenkov  Vápenice
 rozcestí Pod Příslopem  rozcestí Pod Vyškovcem  Mikulčin vrch  rozcestí Troják  Nový Dvůr
 rozcestí Skalky  rozcestí Modrá voda

Zlín-centrum  rozcestí Pod Burešovem  rozcestí Pod Štákovým vrškem  Štípa  Zoologická zahrada
Lešná  Lukov  hrad Lukov  rozcestí U Obrázku  rozcestí Lukovské polesí  rozcestí Pod
Ondřejovskem  Fryšták  rozcestí Pod Rozhlednou  Zlín-Kocanda  Zlín-Jižní svahy  Zlín-centrum

TRASA 4

Napříč Chřiby

Kostelany  Bunč  Brdo  Vlčák  Buchlov  Salaš  Bunč  Kostelany

TRASA 5

Hornolidečskou magistrálou do skalních měst

Lidečko  Pulčínské skály  Pulčín  Horní Lideč  Lačnov  Lačnovské skály  rozcestí Láz  Lidečko

Výlet na více dní, na víkend
nebo na týden? Není problém!
Jednotlivé trasy jsme vybírali tak, abyste si užili co nejvíc
zábavy, radosti a zážitků, ať už pěšky, nebo na kole. Díky
bohaté nabídce ubytování i gastronomických služeb můžete
trasy propojit do vícedenních itinerářů, stačí si jen zvolit
nejlepší výchozí místo. Z uvedených tras nabízí bohatou
škálu možností jak Vsetínská podkova, tak okolí Zlína nebo
pohoří Chřiby.

www.vychodni-morava.cz; www.vmnakole.cz
Chřiby
Trasa č. 4
Pro Chřiby jsou typické listnaté lesy a drobné skalní útvary, na nejvyšším
chřibském vrcholku Brdo navíc můžete vystoupat na stejnojmennou kamennou rozhlednu. K návštěvě láká rozsáhlá zřícenina gotického hradu Cimburk,
necelé 2 km od něj objevíte skalní věž Kozel, vyhlášenou zejména mezi horolezci. K oblíbeným výletním cílům patří také Kazatelna, osamělé skalisko
s železným křížem, k němuž vedou vytesané schůdky či Komínské skály s lezeckými trasami.
Moravské Kopanice a kraj Žítkovských bohyní
Trasa č. 2
Kopanice, dříve nejchudší oblast Slovácka, leží na moravsko-slovenském
pomezí uprostřed chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Krásná, ale těžce
dostupná a kamenitá políčka na svazích mohli obyvatelé Kopanic obdělávat
jenom s motykou, proto se jim říkalo „kopaničáři“, a název se později ujal
pro celou oblast kolem obcí Starý Hrozenkov, Vápenice, Žítkové a Vyškovce.
Fenoménem posledních let se staly příběhy o žítkovských bohyních, ženách z osad a samot, roztroušených mezi Žítkovou a Starým Hrozenkovem,
které dokázaly léčit pomocí léčivých bylin a ochránit před uřknutím, urovnávat
spory a sváry, najít ztracené či ukradené věci nebo poradit v partnerských
problémech. Kořeny lidové magie a léčitelství v Bílých Karpatech ovšem nejsou objevem posledních let, ale sahají hluboko do minulosti.
Skalní města
Trasa č. 5
Čertovy skály – nejznámější skalní útvar na Valašsku je velice snadno dostupný; leží jen pár desítek metrů od hlavní silnice, procházející obcí Lidečko.
Nádherná skalní stěna je exkluzivní horolezeckou lokalitou.
Pulčínské skály – největší skalní město v moravské části Karpat. Tvrdé hrubozrnné pískovce zvětrávají rozpadem do mohutných skalních bloků a lavic,
sunou se po svahu dolů a vytvářejí změť obrovských, přes sebe poházených
balvanů. Obdivuhodné jsou skalní převisy a stěny, až desetimetrové pukliny
v masivu, pseudokrasové jeskyně obývané netopýry a rozmanité skalní útvary;
horolezecká činnost je tu zakázána. Na nejvyšším místě skal stával středověký
hrad Pulčín.
Lačnovské skály – nevelká oblast pískovcových skal představuje oblíbený
horolezecký terén, je však obtížněji přístupná než Čertovy skály. Zajímavá je
i přírodní památka Lačnov, louka na okraji stejnojmenné obce, kde na jaře
kvetou záplavy šafránu bělokvětého. Jde o místo s nejbohatším výskytem této
přísně chráněné rostliny v České republice.
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Turistické informační
centrum Buchlovice
Náměstí Svobody 24
687 08 Buchlovice
tel.: 572 595 996
e-mail: tic@buchlovice.cz
www.buchlovice.cz

hrad Buchlov
Zajímavosti na trase a v okolí:
•Bunč: známá křižovatka turistických tras
a cyklostezek
•Rozhledna Brdo (587 m n. m.): kamenná
rozhledna na Brdu, nejvyšším vrcholku Chřibů,
nahradila starší dřevěnou vyhlídkovou věž
•Kostelany: u obce je známý ranč; vyjížďky
na koních, půjčovna horských kol
•Vlčák: samota,
ležící na hlavním
hřebeni Chřibů
poblíž turistického
rozcestníku, kdysi
poštovní stanice
na křižovatce
poštovních tras
•Buchlov:
mohutný
středověký
hrad, možnost
prodloužení
trasy k zámku
Buchlovice
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hrad Lukov

Městské informační a turistické středisko
nám. Míru 12, 761 40 Zlín
tel.: 577 630 222, 577 630 270
e-mail: is@zlin.eu
www.zlin.eu
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rozhledna Súkenická

Zlín-Jižní svahy
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Zlín-centrum

Informační centrum Mikroregionu Bojkovska
Palackého 172, 687 71 Bojkovice
tel.: 739 202 813
e-mail: infocentrum@bojkovice.cz
www.mikroregion-bojkovsko.cz, www.bojkovice.cz
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rozc. Modrá voda

I. Slovensko-české infocentrum Kohútka
tel.: 571 160 800
e-mail: infocentrum@kohutka.info
www.kohutka.info

Fryšták
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Zajímavosti na trase a v okolí:
•Bojkovice: novogotický zámek Nový Světlov,
Muzeum Bojkovska
•NS Bojkovická: trasa pro cyklisty i pěší se dvěma
okruhy (24 a 16 km)
•Žítková: kraj lidových léčitelek, takzvaných
žítkovských bohyní
•Rozhledna na Velkém Lopeníku (911 m n. m.):
dovede vás k ní odbočka (vzdálenost 5 km) po zelené
značce z Mikulčina vrchu
•Komňa: jedno z možných rodišť J. A. Komenského,
domek zvěrokleštiče
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zámek Nový Světlov, Bojkovice

Pulčínské skály

délka: 31 km
povrch: a
 sfaltový nebo zpevněný,
lesní a polní cesty
náročnost: vysoká
start a cíl: Lidečko (vlak, bus). Okružní trasu
zahájíte pod přírodní památkou Čertovy skály, odtud
vás povede modrá značka souběžně s NS Javornický
hřeben k rozcestí Pulčínské skály. Pokračovat budete
po červené značce do Pulčína a odtud po trase
NS Pulčínská cesta do Horní Lidče (vlak, bus).
Okruh pokračuje po NS Vařákovy paseky do oblasti
Lačnovských skal, odkud se do výchozího místa
vrátíte po modré značce.
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Lidečko  Pulčínské skály  Pulčín  Horní Lideč  Lačnov
 Lačnovské skály  rozcestí Láz  Lidečko
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hrad Lukov

Zajímavosti na trase a v okolí:
•Zlín: funkcionalistická architektura, Baťův mrakodrap
s kanceláří ve výtahu a vyhlídkovou terasou, moderní
expozice Princip Baťa v Muzeu jihovýchodní Moravy,
hrad Malenovice s přírodovědnou expozicí včetně
mamuta, koupaliště
•Štípa: poutní chrám Narození Panny Marie, možnost
odbočky k větrnému mlýnu z poloviny 19. století
•Zoologická zahrada Zlín-Lešná:
nejnavštěvovanější cíl Zlínského kraje, rozlehlá
zoologická zahrada v zámeckém parku u romantického
zámečku Lešná
•Hrad Lukov: zřícenina středověkého hradu
v Hostýnských vrších
•Ondřejovsko: přírodní památka, skalnatý vrch,
spojený s pověstí o poustevníkovi Ondřejovi
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Lukov

Bunč

délka: 34 km
povrch: asfaltový, zpevněný, lesní cesty
náročnost: střední
start a cíl: Kostelany (bus); okružní trasa vede
po silnici na rozcestí Bunč a odtud po turisticky
značených stezkách; po červené k rozhledně Brdo
a dál na rozcestí Vlčák a na hrad Buchlov. Odtud
se budete vracet po zelené značce přes Salaš zpět
na rozcestí Bunč a po silnici do výchozího místa.

Hornolidečskou magistrálou
do skalních měst

10

zoo Lešná

Kostelany

5

5

Štípa

délka: 33 km
povrch: a
 sfaltový, zpevněný, lesní cesty
náročnost: střední
start a cíl: Zlín (vlak, bus). Okružní trasa vede
po turisticky značených stezkách, od hradu Lukov
sleduje naučnou stezku Lukov až na rozcestí U Obrázku,
odtud vás žlutá značka dovede na rozcestí Lukovské
polesí a dále zelená na rozcestí Pod Ondřejovskem.
Odtud přes Fryšták dojdete zpět do Zlína po modré
značce.
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Zlín-centrum

rozcestí Pod Vyškovcem

Informační centrum Zvonice Soláň
Bzové 325, 756 05 Karolinka
tel.: 571 644 027, 604 824 271
e-mail: zvonice.info@seznam.cz
www.zvonice.eu
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St. Hrozenkov

délka: 35 km
povrch: lesní a polní cesty, silnice
náročnost: vysoká
start a cíl: Bojkovice (vlak, bus). Okružní trasa
sleduje čtyři naučné stezky; na úseku Bojkovice
k rozcestí Skaličí NS Bojkovická, od rozcestí Skaličí
do Žítkové NS Moravské Kopanice a z Žítkové až
na rozcestí Pod Vyškovcem NS Okolo Hrozenka.
Z rozcestí Pod Vyškovcem dojdete po červené
turistické značce kolem lyžařského areálu Mikulčin
vrch na rozcestí Troják. Odtud až do Bojkovic vás
dovede zelená značka, k níž se v samém závěru
připojuje NS Koménka s možnou odbočkou do obce
Komňa. Náročná trasa, stoupání 1000 m.
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Zajímavosti na trase a v okolí:
•Vsetín: renesanční zámek s věží, Muzeum regionu
Valašsko, koupaliště, lázně, skatepark, trasy pro
horská kola i singletraily
•Vsacký Cáb (823 m n. m.): oblíbené výletní
místo, jezírko, přírodní rezervace
•Soláň (861 m n. m.): horské sedlo a hora
umělců na hřebeni Vsetínských Beskyd, naučná
stezka, informační centrum Zvonice Soláň s galerií
a malou expozicí, akce s ukázkami tradičních
řemesel a lidových zvyků
•Velké Karlovice: Karlovské muzeum, dřevěný
kostel Panny Marie Sněžné, přírodní rezervace
•Miloňová (846 m n. m.): rozhledna
na stejnojmenném vrchu, možnost výletu z Velkých
Karlovic

rozcestí Skaličí
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Velké Karlovice

Kostelany  Bunč  Brdo  Vlčák  Buchlov  Salaš  Bunč  Kostelany
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Kohútka

Zlín-centrum (po modré a červené TZ)  rozcestí Pod Burešovem (dál červená nebo
modrá TZ)  rozcestí Pod Štákovým vrškem  (červená) Štípa  Zoologická zahrada Lešná
 Lukov  hrad Lukov  (NS Lukov) rozcestí U Obrázku  (žlutá) rozcestí Lukovské polesí
 (zelená) rozcestí Pod Ondřejovskem  (modrá) Fryšták  rozcestí Pod Rozhlednou
 Zlín-Kocanda  Zlín-Jižní svahy  Zlín-centrum

15

40

Portáš

Krhov

10

H BE SK YD

30

Malý Javorník

Bojkovice

Vápenice

Turistické informační centrum Vsetín
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín
tel.: 575 755 144, 575 755 111
e-mail:ic.vsetin@mvk.cz
www.ic-vsetin.cz

Kasárna
Velký Javorník

Bojkovice  Krhov  rozcestí Pod Lokovem  rozcestí Skaličí  Žítková
Starý Hrozenkov  Vápenice  rozcestí Pod Příslopem  rozcestí Pod Vyškovcem
 Mikulčin vrch  rozcestí Troják  Nový Dvůr  rozcestí Skalky
 rozcestí Modrá voda
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Soláň

•Rozhledna Súkenická na vrchu Čarták (952 m n. m.): rozhledna
s téměř kruhovou vyhlídkou na hřebeny Moravskoslezských Beskyd, Javorníků
a slovenských hor, poblíž pramení Vsetínská Bečva
•Sedlo U Tabulí: památník válečných událostí II. světové války, při okruhu se
startem i s cílem ve Vsetíně přibližně polovina trasy
•Velký Javorník (1071 m n. m.): nejvyšší bod pohoří Javorníky i celé trasy
•Kasárna (1000 m n. m.): horská osada na hřebenech Javorníků,
na pomezí Moravy a Slovenska, dostupná rovněž po silnici z Velkých Karlovic,
údolím Podťaté
•Stratenec – Ztracenec (1055 m n. m.): dřevěná rozhledna na hřebeni
Javorníků s výhledem na Beskydy a slovenská pohoří
•Kohútka (913 m n. m.): vrchol v západní části Javorníků přímo na česko-slovenských hranicích, oblíbené zimní středisko, informační centrum, osada
dostupná po silnici z Nového Hrozenkova
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Vsetín

Vsetín  Vsacký Cáb  hlavní hřeben Vsetínských Beskyd  Soláň  Vysoká
Kasárna  Portáš  hřeben Javorníků s Velkým a Malým Javorníkem  Kohútka  Halenkov  Vsetín

délka: 95 km
náročnost: vysoká
start a cíl: Vsetínská podkova patří
k nejkrásnějším, ale také nejnáročnějším
trasám na Valašsku. Celou trasu můžete projekt
na horském kole, ale dá se samozřejmě projít
pěšky. Nejlepším nástupním místem je Vsetín (vlak,
bus). Z trasy se dá na řadě míst odbočit a sjet
do údolí Vsetínské Bečvy, kudy vede Cyklostezka
Bečva a ze Vsetína do Velkých Karlovic i železnice.

Napříč Chřiby
200



Okolo Zlína

Za Žítkovskými bohyněmi

Vsetínská podkova

Horní Lideč
Zajímavosti na trase a v okolí:
rozcestí Láz
•Čertovy skály: 150 m dlouhá a 25 m vysoká skalní
stěna, nejpopulárnější skalní útvar na Valašsku,
oblíbená horolezecká lokalita
•Pulčínské skály: největší skalní město v moravské
Lidečko
části Karpat, unikátní skalní útvary Propadlý hrad,
Izby, Pět kostelů, Zkamenělý kostel a Ludmilina skála
Informační centrum
•Francova Lhota: možnost odbočky z Horní Lidče;
Horní Lideč
obec s barokním kostelem a moderní zvonicí se
756 12 Horní Lideč 115
zvonkohrou, východně od vsi na Čubově kopci stojí
tel.: 737 701 047
rozhledna
(denně 8.00–15.00)
•Horní Lideč: v centru obce je celoročně přístupný
e-mail: betlem@hornilidec.cz mechanický vyřezávaný betlém přibližující zvyky,
původní řemesla a zajímavá místa česko-slovenského
www.betlemhornilidec.cz
pomezí
•NS Vařákovy paseky: stezka připomíná obec
vypálenou za II. světové války
•Lačnovské skály: pískovcové skalní bloky,
horolezecké terény

betlém v Horní Lidči

