
1. Lukov – hradní zřícenina
Původní hrad vznikl pravděpodobně již ve 13. stol. Na hradě se konají 
různé kulturní akce, šermířské dny i noční prohlídky se strašidly. Expozi-
ce zaměřená na historii valašských povstání v době třicetileté války.
tel.: +420 608 568 142, www.hradlukov.cz

2. hrad Brumov 
Středověký královský hrad, který v minulosti střežil obchodní cestu z Mo-
ravy do Uher. V původních sklepeních a sýpkách expozice o historii hradu 
a osudech místa. Stálá expozice o životě lidí pod brumovským hradem. 
Muzeum pořádá tématické výstavy, besedy a jarmarky lidových řemesel. 
Podzámčí 861, http://hrad.brumov-bylnice.cz
Informačni centrum města, tel.: +420 577 330 138, 
www.brumov-bylnice.cz

3. hrad maLenovice
Středověký hrad, vzdálený jen několik kilometrů od centra města Zlína, 
byl založen ve 14. století. Stálé expozice „Hrady jihovýchodní Moravy“,  
„Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804–1945“.  
Expozice v hájence před hradem představuje domácí zpracování 
nejdostupnějších přírodních materiálů – dřeva, proutí a slámy.
tel.: +420 577 004 611,
www.hradmalenovice.cz, www.muzeum.zlin.cz

4. zámek vizovice
Interiéry zařízeny nábytkem ve stylu baroka, rokoka, 

empíru i biedermeieru s množstvím porcelánu i rozsáhlou 
sbírkou obrazů. Zámecký park ve francouzském a anglickém stylu. Expozice 
o historii bydlení a o pálení slivovice ve Vizovicích. 
tel.: +420 577 452 762, www.zamek-vizovice.cz
Informační středisko města, tel.: +420 577 599 110, www.vizovice.eu

5. zoo a zámek zLín-LeŠná 
Romantický zámek udivuje přepychovými interiéry nabízejícími několik  
tisíc sbírkových předmětů vč. sbírky řezbářské výzdoby, stříbra a porcelánu.  
Zámek je společně se zoologickou zahradou zasazen do nádherného parku.
tel.: +420 577 915 476, +420 577 914 180, www.zoozlin.eu

6. zámek napajedLa
Barokní zámek je poprvé v historii běžně přístupný veřejnosti. Prohlídky v čer-
venci a srpnu denně 10.00–16.00 hod., v květnu, červnu a září o víkendech 
a státních svátcích 10.00–16.00 hod. Dále o adventu a Velikonocích. Po celý 
rok pro skupiny na základě internetové objednávky nebo po telefonické doho-
dě. Ve dnech prohlídek otevřena zámecká kavárna 10.00–18.00 hod. Zámek 
nabízí také různé výstavy a je obklopen parkem s množstvím vzácných dřevin.
Zámek Napajedla, tel.: +420 603 972 549, www.zameknapajedla.cz

7. jasenná – mikuLáŠtíkovo fojtství
Jedna z nejlépe dochovaných roubených staveb na Valašsku z roku 1748. Expo-
zice o historii obce Jasenná a vesnickém životě na Valašsku do 19. století. Budo-
va je přístupná na požádání. Východisko turistické trasy k rozhledně Vartovna.
tel.: +420 732 141 768, www.jasenna.eu

8. vaLaŠské kLoBouky – dřevěnice 
(roubený dům č. p. 7)
Prezentována tradice obuvnického a soukenického řemesla na jižním 
Valašsku. tel.: +420 577 320 095, www.muzeum-valasskeklobouky.cz

12. Baťův kanáL 
Historická vodní cesta na řece Moravě s deseti funkčními plavebními komo-
rami. Přístaviště Na Rejdě ve Spytihněvi nabízí netradiční a dobrodružné vyu-
žití volného času. Půjčování hausbótů, lodí pro jednotlivce, rodiny i skupiny. 
Pravidelná doprava výletní lodí Morava do Napajedel, Otrokovic, Uherského 
Hradiště i Kostelan nad Moravou. Hromadné vyjížďky pro větší skupiny, školní 
výlety nebo zájezdy. Pevné programy nebo akce šité na míru. Žádný průkaz 
k vedení lodi nepotřebujete. Na loď si můžete vzít kola a spojit plavbu s cyk-
listikou.
Spytihněv, tel.: +420 603 802 691, www.pujcovnalodi.cz, www.hamboat.cz
Informační centrum Baťova kanálu, tel.: +420 518 325 330, www.batacanal.cz

13. cykLoturistika 
Regionem prochází kopcovitá Beskydsko-karpatská magistrála (dálková trasa 
č. 46), vedoucí z Českého Těšína přes Vizovice a Slavičín do Břeclavi. Podél 
řeky Moravy je vedena Moravská stezka (dálková trasa č. 47), která začíná 
v Jeseníkách a přes Kroměříž a Otrokovice směřuje také do Břeclavi. 
Rovinaté úseky vedené kolem Baťova kanálu jsou vhodné pro in-line bruslení, 
stejně tak cyklostezka spojující Zlín, Lázně Kostelec 
a ZOO ve Zlíně-Lešné. 
www.vychodni-morava.cz/cykloturistika

14. zoo zLín
Patří k nejoblíbenějším českým zoo. Rozlehlé přírodní expozice se společným 
chovem více druhů zvířat, tropická hala Yucatan s rostlinami a zvířaty z pralesa 
Střední Ameriky, nová expozice Etiopie, průchozí výběhy a voliéry, roman-
tický zámek Lešná i krásný park ji řadí k výjimečným nejen v ČR, ale také  
v Evropě. Celý areál je rozdělen podle jednotlivých kontinentů. Návštěvníci 
tak během jednoho dne „procestují“ Afriku, Asii, Austrálii a Ameriku a seznámí 
se s 210 druhy zvířat. Mezi ta nejatraktivnější patří sloni, žirafy, nosorožci, 
gorily, lachtani, lvi, tygři, mravenečníci, tučňáci, papoušci a řada dalších.  
Vítaným zpestřením návštěvy zoo může být i prohlídka interiérů zámku Lešná. 
Pobyt v zoo zpříjemní pět stylových restaurací. Na děti čeká velký zábavní 
koutek, lanové centrum, jízda vláčkem, svezení na poníkovi nebo velbloudovi. 
ZOO Zlín je otevřena každý den v roce. 
tel.: +420 577 914 180, www.zoozlin.eu

15. GaLaXie zLín
Jedinečný zábavní park pro celou rodinu. V hale se nachází spousta atrakcí, 
které nabízejí nezapomenutelné zážitky nejen pro děti. Každá z atrakcí před-
stavuje jinou planetu či galaxii. Součástí areálu, ležícího na cyklostezce,  
je hotel, restaurace se zahrádkou a wellness. www.galaxiezlin.cz 

16. hřeBčín napajedLa
Hřebčín je jedním z nejvýznamnějších producentů dostihových koní v Čes-
ké republice. Exkurze celoročně pro skupiny i individuální návštěvníky.  
Září – Den otevřených dveří. Nabídku ostatních služeb (jízdy kočárem, svatby, 
manažerská setkání aj.) objednávejte na tel.: +420 606 696 666,
+420 577 941 009. www.napajedlastud.com

17. ekopark starý světLov, podhradí (nedaleko Luhačovic) 
Naučná stezka Pod Starým Světlovem prochází celým prostorem Ekoparku, 
který nabízí panenskou přírodu, herní prvky ze dřeva i zábavné infopanely. 
Trasa začíná v obci Podhradí.
tel.: +420 577 133 628, 
www.vychodni-morava.cz/trasa/526/podhradi

hrady a zříceniny zámky a rouBenky Lázně i GoLf Baťův kanáL a cykListika nejen pro děti

9. Luhačovice
Luhačovice jsou největší a nejnavštěvovanější moravské lázně, proslulé volně 
přístupnými přírodními léčivými prameny, příznivými klimatickými podmínkami, 
bohatým kulturním a společenským životem, typickou architekturou staveb  
Dušana Jurkoviče a pestrou nabídkou léčebných, relaxačních i wellness pobytů. 
Městské a turistické informační středisko Luhainfo,
tel.: +420 577 133 980, www.luhacovice.cz 

Luhačovice a okolí jsou také rájem pro pohyb v přírodě a sportovní aktivity.
Moderní areál kryté plovárny v centru města nabízí plavecký bazén, rekreační 
bazén s atrakcemi, dětský bazén, whirlpool a parní kabinu. Letní aquapark 
Duha u přehrady v Pozlovicích láká návštěvníky na vodní radovánky, relaxaci 
a aktivní odpočinek. 
www.pozlovice.cz, www.plovarnaluhacovice.cz

10. hoteL Lázně zLín-kosteLec
Hotel, lázně a golfový areál jsou položeny do krásné přírody předhůří Hos-
týnských vrchů nedaleko centra Zlína. V lázních se léčí choroby pohybového 
aparátu a choroby kožní. Léčebné prameny Lázní Kostelec jsou významné 
především nezvykle vysokým obsahem sirovodíku, který má nezastupitelné 
blahodárné účinky. Prameny se využívají zejména k vanovým koupelím.
tel.: +420 577 152 111, www.hotel-kostelec.cz

11. GoLf cLuB Lázně kosteLec
Ucelený lázeňský komplex nabízí zázemí devítijamkového 
hřiště, par 60, driving range, cvičný chipping a putting green. 
K dispozici je indoor golf, About Golf 3D simulátor a Pro shop.
tel.: +420 577 152 168, www.gclk.cz

18. Luhačovice – muzeum Luhačovického záLesí
Představuje unikátní sbírku dokladů tradiční lidové kultury a řemesla  
tohoto regionu, ve kterém se prolínají vlivy Valašska, Slovácka a Hané.
tel.: +420 577 132 883, www.muzeum-zlin.cz

19. sLavičín – městské muzeum
Expozice zabývající se leteckou bitvou, která se 29. srpna roku 1944 ode-
hrála ve vzdušném prostoru Slavičína a jeho blízkém okolí. Archeologické 
sbírky z dob pravěku a středověku. tel.: +420 737 312 848
Městské informační centrum, tel.: +420 577 342 251,  
www.mesto-slavicin.cz

20. Šanov – muzeum Letecké Bitvy 1944 v Šanově
tel.: +420 577 341 634 (obecní úřad), www.sanov.unas.cz

21. vaLaŠské kLoBouky – městské muzeum
Stálá expozice Pravěk jižního Valašska. Dalším muzejním objektem je Čer-
vený dům, kde jsou instalovány expozice měšťanské domácnosti, souke-
nictví, plátenictví a barvířství.
Masarykovo nám. 276, tel.: +420 577 320 095, 
www.muzeum-valasskeklobouky.cz

22. vizovice – distiLLery Land, Společnost Rudolf Jelínek a. s.
Přibližuje tradice a umění přeměny ovocných plodů v kvalitní destiláty.  
Exkurzní trasa zahrnuje návštěvnické centrum s podnikovou prodejnou, 
kinosál, pěstitelskou pálenici, expozici whisky, prostory s obřími dřevěný-
mi káděmi, v nichž probíhá dlouhodobé zrání destilátů, stáčírnu a degus-
tační místnost. Součástí prohlídek je ochutnávka výrobků.  
tel.: +420 577 686 129, www.rjelinek.cz

muzeamuzea i záBava



28. zLín-Štípa
Barokní kostel Narození Panny Marie z 18. století, mariánské poutní místo. 
Jedná se o největší a nejkrásnější chrám v celém okolí. Štípské varhany pa-
tří k největším a nejkvalitnějším dochovaným dílům Františka Čapka a Maxe  
Zachistala z Kremže.
www.stipa.cz

29. tečovice – kosteL sv. jakuBa větŠího
Románský kostel v Tečovicích patří k nejstarším v regionu. Unikátní jsou  
nástěnné fresky ze 14. století, které se v chrámu dochovaly.
tel.: +420 731 604 304, www.farnostmalenovice.cz

30. provodov
Kostel Panny Marie Sněžné pocházející z roku 1750 se nachází na poutním 
místě zvaném Malenisko. V blízkosti stojí kaplička s pramenem vyvěrajícím 
pod hlavním oltářem, v lese nedaleko kostela se nachází křížová cesta. Hlavní 
pouť bývá v neděli okolo svátku P. Marie Sněžné (5. 8.).
tel.: +420 577 901 990, www.ado.cz/poutni/provodov/provodov.htm

31. pLoŠtina – národní kuLturní památník 
V dubnu 1945 byla osada za přechovávání a podporu partyzánů vypálena 
německými okupanty, uhořelo 24 obyvatel. Památník obětem tragédie při-
pomíná i kaple se jmény zavražděných. Expozice o historii protifašistického 
odboje.
tel.: +420 732 380 535, www.muzeum-zlin.cz

32. sLavičín – památník americkým Letcům
Hrob 28 amerických letců, kteří zahynuli při letecké bitvě 
nad Slavičínem dne 29. 8. 1944. www.mesto-slavicin.cz
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21. Budova – zLínský mrakodrap
Tzv. „jednadvacítka“ byla dokončena v roce 1938 podle návrhu architekta 
Karfíka. Technickou lahůdkou je výtah – kancelář šéfa firmy o rozměrech  
6 x 6 m s umyvadlem a klimatizací. www.muzeum-zlin.cz

muzeum jihovýchodní moravy ve zLíně – zámek
Tři stálé expozice zahrnující síň Františka Bartoše, národopisce, 
folkloristy a pedagoga, dále expozici cestovatelů Hanzelky  
a Zikmunda a expozici věhlasného Zlínského filmového studia.
tel.: +420 577 004 611, www.muzeum-zlin.cz

oBuvnické muzeum
Více než tisíc exponátů z historie i současnosti obouvání. 
Nejstarší originály ze 16. století. Úplná kolekce firmy Baťa. 
tel.: +420 577 522 225, www.muzeum-zlin.cz

konGresové centrum zLín
Multifunkční budova v centru města je součástí komplexu Kulturního
a Univerzitního centra Zlín od známé architektky a zlínské rodačky Evy Jiřičné. 
Vynikající akustika sálů umocňuje zážitky z koncertů, přednášek a plesů, 
které se zde konají. Součástí komplexu je stylová moderní restaurace.
www.kc-zlin.cz 

je součástí turistického regionu Východní 
Morava. Zasahuje Zlínsko, Otrokovicko, 
Luhačovicko a Jižní Valašsko. Je to kraj 
rozmanitých kontrastů, kdy vás na jedné 
straně upoutá ojedinělý funkcionalismus 
Zlína, kouzelná secesní architektura  
Dušana Jurkoviče v Luhačovicích a na 
druhé straně valašské dřevěnice, tradice 
a folklor Valašska i Luhačovského Zálesí. 
objevujte a poznávejte!

Roku 2011 vydala Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., držitel ocenění 
pro nejlepší destinační management 1993–2010, J. A. Bati 5520 | 761 90 Zlín
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Foto: m-ARK, databáze CCRVM a partnerů z turistických oblastí a měst Východní Moravy.
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kosteLy a památníkypříroda a zážitky Zlín bývá označován 
jako město v zahradách. 
Je také městem Tomáše 
a Jana Antonína Baťů, 

jedněch z nejvýznamnějších podnikatelů 
první poloviny 20. století (obuvnický prů-
mysl). Díky jejich rozhledu a spolupráci 
s architekty (J. Kotěra, F. L. Gahura, M. Lo-
renc, V. Karfík) je Zlín ojedinělou funkciona-
listickou městskou aglomerací – památko-
vou zónou, za kterou přijíždějí lidé z celého 
světa. Je správním a obchodním centrem 
Zlínského kraje, a tak nabízí nepřeberné 
množství kulturních, společenských a spor-
tovních příležitostí. Novou architektonickou 
dominantou Zlína je komplex Kulturního 

a Univerzitního centra Zlín od známé ar-
chitektky Evy Jiřičné – zlínské rodačky.

Městské informační  
a turistické středisko
tel.: +420 577 630 222, 

+420 577 630 270, www.zlin.eu

Praha

zLín

Východní 
Morava

turistická  
informační centra:

Brumov-Bylnice, Podzámčí 861, 763 31 Brumov-Bylnice 
tel.: +420 577 330 138, +420 731 083 442, www.brumov-bylnice.cz

Luhačovice, Luhainfo, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice 
tel./fax: +420 577 133 980, www.luhacovice.cz

Luhačovice, LUHANKA, náměstí 28. října 441, 763 26 Luhačovice  
tel.: +420 577 681 103, www.lazneluhacovice.cz

napajedla, Na Kapli 387, 763 61 Napajedla 
tel.: +420 577 944 247, +420 737 230 563, www.napajedla.cz

slavičín, Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín 
tel.: +420 577 342 251, +420 737 751 874, fax: +420 577 004 802  
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/informacni-centrum

tlumačov, náměstí Komenského 170, 763 62 Tlumačov 
tel.: +420 577 929 023, +420 724 368 378, www.tlumacov.cz

valašské klobouky, Masarykovo nám. 276, 766 01 Val. Klobouky 
tel.: +420 577 311 150, www.infocentrum-valasskeklobouky.cz

vizovice, Masarykovo náměstí 1008, 763 12 Vizovice 
tel.: +420 577 599 110, www.vizovice.eu

zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín 
tel.: +420 577 630 270, 222, www.zlin.eu

TURISTICKÉ 
ATRAKTIVITY

Už 
víte… kam se v létě vypravíte?

www.vychodni-morava.cz

23. BíLé karpaty
Nejsevernější část Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, jejíž součástí 
je i přírodní park Vizovické vrchy, pokrývá oblast Vizovicka, Valašskoklo-
boucka a Luhačovské Zálesí. Najdete zde krajinu poznamenanou pase-
kářským osídlením, kde usedlosti obklopují pole, sady, kvetoucí louky 
a pastviny. 

24. rozhLedna na kráLovci
Dřevěná věž (22 m) se 6 vyhlídkovými plošinami na vrcholu Královec nad 
Valašskými Klobouky. Je také jedním ze zastavení naučné stezky Králo-
vec. Celoročně přístupná.
tel.: +420 603 472 013, www.valasskeklobouky.cz

25. rozhLedna Loučka – douBrava
Rozhledna (30 m) stojí ve Vizovických vrších na vrcholu kopce Doubrava 
(676 m n. m.) mezi obcí Loučka a Vizovicemi. Z rozhledny je nádherný 
výhled na střední část Vizovických vrchů. Rozhledna je přístupná od dub-
na do listopadu, při nepříznivém počasí je uzavřena.
tel.: +420 737 129 896, www.loucka-obec.cz

26. sLavičín – pivečkův Lesopark 
Založen rodinou Pivečků v roce 1940. V rámci sochařského sympozia 
v parku postupně vznikaly plastiky zvířat, ale i různých předmětů.  
www.mesto-slavicin.cz

27. vizovice, skLárna – Glass atelier morava
Výroba uměleckého skla, možnost exkurzí. 
Prodejna otevřena: Po–Pá 7.00–15.30 hodin. 
www.glass-czech.cz


