Praha

Nejlepší tipy
pro rodiny s dětmi

2

U jednotlivých tras najdete stručně popsané zajímavosti, které
potkáte cestou. Nejlepší místa vám ovšem představíme podrobněji,
abyste věděli, co tu na rodiny s dětmi čeká a s čím můžete počítat.

Brno
Zlín
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Východní Morava
Kouzlo rozmanitosti
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Kroměříž
Trasa č. 4
Arcibiskupský zámek s Podzámeckou a Květnou zahradou je zapsaný mezi
památkami UNESCO. S dětmi navštivte Květnou zahradu, která nedávno
prošla postupnou revitalizací a v září 2014 se představila návštěvníkům tak,
jak vypadala v 17. století. Do zahrady se například vrátily dva Pstruží rybníky,
Ptáčnice s atraktivní voliérou uprostřed mělkého bazénu i replika Králičího
kopečku, v němž dovádějí živí králíci. Obnovy se dočkala i Pomerančová
zahrada s citrusy, pěstovanými v květináčích, a Holandská zahrada, plná
tulipánů. K prohlídce zve i areál lokomotivního depa s točnou na vlakovém
nádraží.
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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!

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

Baťův kanál
Trasa č. 4
Technická památka, vybudovaná na řece Moravě ve 30. letech 20. století pro
zemědělské závlahy a nákladní lodní dopravu, se proměnila v atraktivní vodní
cestu, splavnou v délce několika desítek kilometrů z Kroměříže až do Hodonína. Kanál brázdí výletní lodě při pravidelných plavbách, ale můžete si půjčit také
loďku či hausbót, k jehož řízení nebudete potřebovat žádný speciální průkaz.
Plavbu můžete spojit s cyklistickým výletem, po březích kanálu vede upravená
cyklostezka a v okolí najdete řadu dalších pěkných míst.

Hrad Lukov
Trasa č. 3
Nad stejnojmennou obcí v předhůří Hostýnských vrchů se tyčí zřícenina rozsáhlého románsko-gotického hradu. Předhradí od vlastního hradu odděluje
hluboký příkop, přes nějž se klene most. Během celého roku se tu pořádá
řada akcí pro děti, například pálení čarodějnic, strašidelné prohlídky, jarmarky
a šermířská vystoupení.

TRASA 1

Na Valašský Balaton

Cyklostezka Bečva – údolím Vsetínské Bečvy
Velké Karlovice – Léskové  Karolinka  Nový Hrozenkov  Halenkov  Huslenky
 Hovězí  Janová  Vsetín

TRASA 2

Tradice Valašska

Cyklostezka Bečva – podél Rožnovské Bečvy
Horní Bečva  Prostřední Bečva  Rožnov pod Radhoštěm  Valašské Meziříčí

TRASA 3

Nejkrásnější zoo a příběh zlatých střevíčků

Cyklostezka Otrokovice – Zlín – Zlín-Lešná – Lukov
Otrokovice  Zlín  Zoo Lešná  Lukov

TRASA 4

Historická města na březích řeky Moravy

Cyklostezka podél Baťova kanálu a řeky Moravy – Moravská stezka
Kroměříž  Otrokovice  Napajedla  Staré Město  Uherské Hradiště

TRASA 5

Za historií Velké Moravy aneb
jak se děti učily před tisícovkou let

Uherské Hradiště  Staré Město  Zlechov  Tupesy  Velehrad  Modrá

TRASA 6

Luhačovické okruhy

Malý lázeňský okruh a Kolem přehrady
Luhačovická přehrada  Jurkovičova alej  Luhačovice  Biskupice  Horní Dvůr
 Řetechov  Pozlovice

Modrá
Trasa č. 5
V Archeoskanzenu, který vyrostl na místě původního velkomoravského hradiště a kde se koná řada programů a dobových slavností, se děti seznámí s životem našich předků před tisíci lety. V letních dnech si užijete koupání v biotopu
Živá voda, kde se navíc seznámíte s životem ve vodě i kolem vody, s vodními
živočichy i rostlinami řeky Moravy. Díky tunelu vedoucímu pod vodou nahlédnete i do světa pod hladinou.
„Balaton“ aneb koupaliště Na Stanoch v Novém Hrozenkově
Trasa č. 1
Přírodnímu koupališti se na Valašsku říká Balaton nebo Valašské moře; z jedné strany ho lemuje písečná pláž a v létě jeho voda patří k nejčistším ve Zlín-

Výlet na více dní, na víkend
nebo na týden? Není problém!
Jednotlivé trasy jsme vybírali tak, abyste si užili co nejvíc
zábavy, radosti a společných zážitků (a také aby se děti příliš
neunavily). Díky bohaté nabídce ubytování i gastronomických
služeb můžete trasy rozložit do více dnů. Platí to zejména
o cyklostezce Bečva s celkovou délkou téměř 160 km, kdy
můžete cestovat po proudu řeky prakticky stále z kopce.
Nejmenším cyklistům se bude líbit i cyklostezka lemující břehy
Baťova kanálu. Co vás čeká? Rovinatý terén a výhledy na plující
lodě. Jednou z nich se můžete vrátit zpět do místa, kde váš
výlet začal!

www.vychodni-morava.cz; www.vmnakole.cz

ském kraji. Na břehu navíc objevíte sportovně-rekreační areál s dětským koutkem a hřištěm na plážový volejbal, nechybí převlékárny, občerstvení a sociální
zařízení. Každoročně se tu koná řada akcí.
Staré Město a Uherské Hradiště
Trasy č. 4 a 5
Ve Starém Městě, jednom z dávných center Velkomoravské říše, navštivte
Památník Velké Moravy se zajímavou multimediální expozicí. Pomocí trojrozměrných dioramat s řadou interaktivních vychytávek děti mohou sledovat osudy lidí, kteří v těchto místech žili před tisíci lety. Ve zrekonstruovaném areálu
bývalého cukrovaru navíc objevíte originální zoologickou zahradu se zvířaty
vyrobenými z kovového odpadu, maják a pirátskou loď, v blízkém Uherském
Hradišti na děti čeká rozsáhlý aquapark s řadou atrakcí.
Zlín a zoologická zahrada Lešná
Trasa č. 3
Ve městě s originální funkcionalistickou architekturou můžete navštívit Baťův
mrakodrap a svézt se originálním výtahem v podobě rozměrné kanceláře,
v moderní expozici Princip Baťa poznáte, co si lidé obouvali v různých částech světa, jak se vyrábějí animované pohádky a prohlédnete si cestovatelskou expozici Hanzelky a Zikmunda. Děti nadchne zoologická zahrada
Zlín-Lešná, členěná podle kontinentů s řadou průchozích expozic, hřišť
a atrakcí, včetně nejnovějšího pavilonu – Zátoky rejnoků, které si můžete
pohladit či nakrmit.
Sportovně zábavní park v Halenkově
Kde naučíte děti nejrůznějším cyklistickým dovednostem, abyste je bez obav
mohli vzít do náročnějších terénů? Třeba v celoročně využívaném sportovně
zábavním parku v Halenkově, jehož součástí je víceúčelové hřiště pro volejbal, tenis a malou kopanou. Kolem něj se v kruzích a smyčkách proplétá inline dráha, na niž navazuje cyklostezka s cvičnými bikrosovými prvky. Pro děti
jsou v parku k dispozici lanové pyramidy, lanové průlezky, lávky, vodní prvky
i lezecká a cvičná stěna. V areálu nechybí ani venkovní posezení s grilovací
plochou a ohništěm, sociální zázemí, venkovní převlékárna, box pro mytí kol
a přístřešek na uskladnění kol a lyží. Během zimních měsíců se park využívá
jako běžkařská dráha a bruslařské hřiště.

Kouzlo rozmanitosti

pro rodiny s dětmi
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Luhačovice

délka: 17 km
povrch: asfaltový nebo zpevněný
náročnost: střední (kolem přehrady nízká)
start: Luhačovická přehrada, u hráze (bus)
cíl: Pozlovice (bus)

Zajímavosti na trase a v okolí:
•Luhačovická přehrada: 3,5 km dlouhý asfaltový
okruh kolem přehrady, vhodný pro in-line bruslení,
venkovní fitness centrum u přehrady, možnosti
koupání
•Luhačovice: lázně, kolonáda, kolekce secesních
lázeňských staveb od Dušana Jurkoviče, léčivé
prameny, koupaliště, Muzeum luhačovického Zálesí.
Řetechov
Přes centrum lázeňské zóny je nutno kolo vést (cca
Pozlovice
200 m) nebo lze použít stezku po severním úbočí
lázeňské zóny.
•Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Provodově-Malenisku, křížová
cesta (náročné stoupání v terénu)
•Zřícenina hradu Starý Světlov (náročné stoupání v terénu)
Biskupice
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Modrá

Luhač. přehrada

5

Velehrad

15

Zajímavosti na trase a v okolí:
•Uherské Hradiště: městská památková zóna,
Slovácké muzeum, přístav, rozhledna Rovnina
•Staré Město: přístav, výletní plavby, Památník Velké
Moravy, koupaliště
•Tupesy: Muzeum tupeské keramiky
s charakteristickým dekorem, ukázky výroby
•Velehrad: bazilika Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje, poutní areál, lapidárium
•Modrá: archeoskanzen, biotop Živá voda – expozice
ekosystému řeky Moravy s podvodním tunelem,
koupání, rozhledna

Malý lázeňský okruh a Kolem přehrady
Luhačovická přehrada  Jurkovičova alej  Luhačovice
 Biskupice  Horní Dvůr  Řetechov  Pozlovice
0 km

Tupesy

délka: 15 km
povrch: asfaltový, zpevněný
náročnost: nízká
start: Uherské Hradiště (vlak, bus)
cíl: Modrá (bus), možnost pokračovat po okružní
stezce Rulandského bílého přes Jalubí, Traplice
a Babice zpět do Uherského Hradiště

Luhačovické okruhy
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Zlechov
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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, dětské
zábavní parky
•Zoologická zahrada a zámek
Zlín-Lešná: nejnavštěvovanější cíl
Zlínského kraje, rozlehlá zoologická
zahrada v zámeckém parku
u romantického zámečku Lešná
•Hrad Lukov: zřícenina
středověkého hradu v Hostýnských
vrších, akce a programy pro děti
a mládež
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Lukov

Staré Město
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Napajedla

zoo Lešná

Zajímavosti na trase a v okolí:
•Kroměříž: Arcibiskupský zámek se zahradami, památka
UNESCO, koupaliště
•Otrokovice: rekreační oblast Štěrkoviště, koupání,
cyklostezka do Zlína
•Napajedla: muzeum s expozicí nafukovacích hraček,
hřebčín, přírodní koupaliště
•Spytihněv: přístav, expozice Baťova kanálu, výletní plavby
•Staré Město: přístav, výletní plavby, Památník Velké
Moravy, koupaliště
•Uherské Hradiště: městská památková zóna,
Slovácké muzeum, přístav, rozhledna Rovnina
•Úseky vhodné pro in-line bruslení: Kroměříž –
Kvasice, Otrokovice – Staré Město

Uherské Hradiště
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Otrokovice

délka: 32 km
povrch: a
 sfaltový, v řadě úseků můžete
využít in-line brusle
náročnost: nízká
start: Kroměříž (vlak, bus)
cíl: Uherské Hradiště (vlak, bus), možnost pokračovat
dál podél řeky Moravy až do Hodonína a navázat na síť
Moravských vinařských stezek
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Zlín, Benešovo nábř.

0m

800

600

400

200

10

skanzen v Rožnově
pod Radhoštěm

Kroměříž

5

Valašské Meziříčí

0 km

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

délka: 22 km
povrch: asfaltový, zpevněný
náročnost: střední
start: Otrokovice (vlak, bus), možnost prodloužení trasy
do Kroměříže nebo do Uherského Hradiště
cíl: Lukov
zoo Lešná
Zlín

0m

Zlín - Malenovice
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Vsetín

600

30

Valašské Meziříčí

400

Janová

Městské informační centrum
Komenského 169, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 684 558
e-mail: info@info-vm.cz
www.info-vm.cz
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Hovězí

Zubří
20
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Huslenky

Zajímavosti na trase a v okolí:
•Velké Karlovice: dřevěný kostel Panny Marie
Sněžné
•Nový Hrozenkov: koupání v jezeru Na Stanoch,
nazývaném „Valašský Balaton“
•Halenkov: sportovně relaxační areál
s cyklistickou BMX dráhou
•Hovězí: areál pro rodiny s dětmi a valašskou
kolibou
•Vsetín: renesanční zámek s věží, v němž sídlí
Muzeum regionu Valašsko, koupaliště, lázně,
skatepark, síť terénních cyklotras a zábavných
trailů

Uherské Hradiště  Staré Město  Zlechov  Tupesy  Velehrad  Modrá

20

Halenkov

Cyklostezka podél Baťova kanálu a řeky Moravy – Moravská stezka
Kroměříž  Otrokovice  Napajedla  Staré Město  Uherské Hradiště
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Nový Hrozenkov, jezero Na Stanoch

Cyklostezka Otrokovice – Zlín – Zlín-Lešná – Lukov
Otrokovice  Zlín  zoo Lešná  Lukov
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Rožnov pod
Radhoštěm

Za historií Velké Moravy aneb
jak se děti učily před tisícovkou let
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Nový
Hrozenkov

Historická města
na březích řeky Moravy

Otrokovice

5

5

Karolinka

Zajímavosti na trase a v okolí:
•Horní Bečva: možnost navázat na trasy vedoucí
na Martiňák a dál na Pustevny
•Prostřední Bečva: po silnici se dá dojet
na Pustevny a projet si horské hřebenové trasy
•Hutisko-Solanec (1,5 km odbočka z Prostřední
Bečvy): koupaliště
•Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum
v přírodě – skanzen s řadou folklorních akcí
a řemeslných pořadů, Jurkovičova rozhledna,
koupaliště
•Zubří: koupaliště
•Zašová: známé poutní místo Stračka s pramenem
léčivé pitné vody
•Valašské Meziříčí: Muzeum valašských strašidel

Nejkrásnější zoo
a příběh zlatých střevíčků
0 km

Prostřední
Bečva

200

Horní
Bečva

délka: 32 km
povrch: asfaltový, zpevněný
náročnost: nízká
start: Horní Bečva, pod hrází přehrady (bus)
cíl: Valašské Meziříčí (vlak, bus), podél řeky Bečvy
pokračují další trasy vedoucí na Hanou nebo do Vsetína

0m
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délka: 34 km
povrch: asfaltový, zpevněný
náročnost: nízká
start: Velké Karlovice (vlak, bus)
cíl: Vsetín (vlak, bus), možnost pokračovat podél
Vsetínské Bečvy dál do Valašského Meziříčí
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Velké Karlovice –
Léskové
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Cyklostezka Bečva – podél Rožnovské Bečvy
Horní Bečva  Prostřední Bečva  Rožnov pod Radhoštěm  Valašské Meziříčí
600

Cyklostezka Bečva – údolím Vsetínské Bečvy
Velké Karlovice – Léskové  Karolinka  Nový Hrozenkov  Halenkov
 Huslenky  Hovězí  Janová  Vsetín
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Tradice Valašska
200

Na Valašský Balaton

Uherské Hradiště

archeoskanzen v Modré
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

Baťův kanál

Kroměříž

Turistické informační centrum Kroměříž
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
tel.: 573 321 408, 777 671 116
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz
www.kromeriz.eu

Městské informační centrum
Masarykovo nám. 21
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 525 525
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz

Velehrad

Informační centrum
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
U Lípy 302, 687 06 Velehrad
tel.: 571 110 538
e-mail: info@velehradinfo.cz
www.velehradinfo.cz

Luhačovická přehrada

Luhačovice

Luha info – Městské informační středisko
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
tel.: 577 133 980
e-mail: luhainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz, luhainfo2@mdkelektra.luhacovice.cz
www.luhacovice.cz

