


Kde najdeme Luhačovské Zálesí?



Vítejte v Zálesí
Tipy na výlet

Vítejte a užívejte každou minutu, užívejte každý okamžik. Vše je připraveno
pro váš zrak, sluch, chuť vůni i hmat. Nechte se rozmazlovat… A nenechejte
se rušit!

Desatero výletů, které jsou součástí této publikace, se může stát vašim
pomocníkem při zkoumání Luhačovského Zálesí. V zimě v i létě, na jaře či
na podzim, v každém ročním období pro vás nabízí několik atraktivních
možností, kterak hodnotně naplnit volné chvíle v Luhačovském Zálesí.

Tak ať se Vám u nás líbí, přejeme příjemný pobyt v prostředí, kde bije léčivé
srdce Moravy…

Naše tipy na výlet

Kulturní život Luhačovic aneb po stopách
známých osobností

Hurá do vody!
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Kulturní život Luhačovic aneb po
stopách známých osobností

Charakteristickým znakem Luhačovic jsou především každoročně konané
kulturní akce v  tomto lázeňském centru. Kulturní život je úzce spojen
především s Lázeňským divadlem, Společenským domem, Městským
domem kultury Elektra, ve  kterém celoročně probíhají divadelní,
společenské i výstavní akce.

V popředí kulturního života byla vždy hudba. Je totiž pokládána za součást
léčení, protože příznivě působí na duševní stav pacienta. Kolonádní
koncerty, ale i taneční večery zpříjemňují život lázeňským hostům.

K pravidelným událostem určeným široké veřejnosti patří lednový lázeňský
reprezentační ples, květnové otevírání pramenů, červnové zahájení
divadelní sezóny, červencový festival Janáček a Luhačovice. V  daném
měsíci Luhačovice rovněž každoročně ožívají poutí. V září patří Luhačovice
dětským folklorním souborům. Koncem roku se pak tradičně pořádá
Vánoční řemeslný jarmark, jenž představuje řemeslnou kolekci lidových
výrobků cechu keramického, perníkářského, kovářského, drátenického,
řezbářského, košíkářského, pekařského, sklářského.

Jedinečné prostředí Luhačovic bylo vždy a stále je výzvou pro tvorbu
uměleckých i architektonických děl. Básník dřeva, slovenský architekt
Dušan Jurkovič zde v letech 1902–1907 vytvořil unikátní soubor staveb ve
stylu lidové secese. Vtiskl tak Luhačovicím neopakovatelný ráz a na
každém kroku narazíte na jeho cit pro krásu. Jedná se například
o  Jurkovičův dům, Chaloupku, Jestřabí, Vodoléčebný ústav či Sluneční
lázně.

Hudební skladatel Leoš Janáček miloval zdejší prostředí natolik, že zde byl
více jak 25 krát. Jurkovičova vila Vlastimila, Augistiniánský dům i jiná místa
kde pobýval, jsou dodnes němým svědkem jeho skvělých partitur. Seznam
by byl dlouhý a luhačovické prostředí není zdrojem inspirace jen velikánů
literárních a výtvarných, ale bude inspirovat každého z Vás. Svou krásou,
svým duchem, magickou silou.

Lázně Luhačovice
Městské turistické a informační centrum Luhainfo
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
+420 577 133 980
luhainfo@mdkelektra.cz
www.luhacovice.cz



Hurá do vody!

Koupaliště Duha Pozlovice a Městská plovárna
Luhačovice

Užijte si vodních radovánek v průběhu celého roku! V Luhačovském Zálesí
na vás čekají zbrusu nové venkovní koupaliště Duha Pozlovice a celoročně
otevřená Městská plovárna Luhačovice. Koupaliště Duha Pozlovice
naleznete přímo na břehu Luhačovické přehrady. V  nově vybudovaném
areálu můžete navštívit plavecký bazén, tobogán, skluzavky, zážitkový
bazén s  atrakcemi a dětský bazén. Nechybí ani něco dobrého na zub, co
potěší Vaše chutě.

A když náhodou není teplé a slunné počasí a vy se přece jen chcete zabavit
ve vodách bazénu? Nezoufejte. Celoročním provozem se pyšní nová
architektonická perla lázeňského města – Městská plovárna Luhačovice.
V bazénové hale najdou návštěvníci klasický 25 metrový plavecký bazén se
čtyřmi drahami, zážitkový bazén s  chrliči, masážní lavice, divokou řekou
a parní saunu. V mezipatře využijí bazén nejmenší děti a vedle je umístěna
bazénová vana whirpoolu.

Provozní doba bazénu je celoroční s  nabídkou kondičního plavání, služeb
plavecké školy nebo se jen tak přijít vykoupat a relaxovat.

Takže, hurá do vody!!!

Koupaliště Duha Pozlovice
Služby městyse Pozlovice, s.r.o.
Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
+420 724 179 343
sluzby@pozlovice.cz
www.pozlovice.cz

Otevírací doba sezónní
(květen -září)

Městská plovárna Luhačovice
Solné 1090, 763 26 Luhačovice
+420 777 663 990
info@plovarnaluhacovice.cz
www.plovarnaluhacovice.cz

Otevřeno celoročně



Na návštěvě v dřevěné ZOO

Pivečkův lesopark ve Slavičíně

Máte rádi zvířátka? Ale do normální ZOO je to daleko? Zkuste navštívit
Pivečkův lesopark - atraktivní klidovou zónu v  městě Slavičín. Půvabné
místo umně zapasované do lesa slouží k  odpočinku, rekreaci, dokonce
i společenskému a sportovnímu vyžití všech návštěvníků.

Pivečkův lesopark je svým specifickým konceptem a vybavením obzvláště
vhodný pro návštěvu rodin s  dětmi, právě volnočasové aktivity dětí zde
hrají prim. V  lesoparku tak naleznete hned několik přírodních skulptur
s pohádkovou a zvířecí tématikou. Těšit se můžete například na pohádkový
most, smečku vlku, lesní bludiště, vodníka, žábu nebo dřevěný kolotoč.

Vyzkoušejte Pivečkův lesopark, místo, kde dospělí relaxují a děti si hrají…

Pivečkův lesopark
Nadace Jana Pivečky
Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín
+420 577 342 822
filakova@pivecka.cz
wwww.pivecka.cz

Volně přístupná lokalita



Poznáváme Zálesí
Naučné stezky LZ – Báje a pověsti pod Starým Světlovem
Naučné stezky LZ – Literárně-historické toulky Slavičínskem
Naučná stezka Pod Starým Světlovem
Naučný chodník Antonína Václavíka
Naučný chodník Luhačovická přehrada

Vydejte se po naučných stezkách Luhačovského Zálesí, které vás zavedou
do míst opředených tajemnými bájemi a pověstmi. Seznamte se
s literárním duchem regionu, seznamte se s místy, ze kterých na Vás dýchá
neopakovatelná vůně historie. To vše obsahuje dvojice zcela nových
naučných stezek, které procházejí napříč Luhačovským Zálesím.

Naučná stezka Báje a pověsti pod Starým Světlovem zahrnuje celkem 16
neobvyklých zastavení napříč katastry 8 obcí. Čekají na vás postupně tři
tajemné zříceniny středověkých hradů, spirituální poutní místo Malenisko
se zázračným pramenem, studánky s vynikající čerstvou vodou, dvě údolní
přehrady umně zapasované do krajiny a zejména nekonečné množství
nádherných přírodních panoramat a výhledů. Naučná stezka Literárně-
historické toulky Slavičínskem volně navazuje na předešlou a postupně
vás seznámí s  poutavými místy východního cípu Luhačovského Zálesí,
zejména kolem města Slavičína. Neminete například zábavný Pivečkův
lesopark či překrásné výhledy na Bílé Karpaty z  nejvýše položené obce
regionu – z Petrůvky. Naučný chodník Antonína Václavíka začíná v centru
městyse Pozlovice, u hudebního altánu, kde se nachází první informační
tabule a také pamětní deska odkrytá v r. 1991 u příležitosti 100. výročí
Václavíkova narození. Pět informačních tabulí, které trasu lemují, vás
zavedou kolem kostela sv. Martina k nemovité kulturní památce Niva a dále
do Pražské čtvrti v Luhačovicích, kde je poslední zastavení. Na břehu
Luhačovické přehrady, u Koupaliště Duha Pozlovice, najdete zajímavosti
z  historie tohoto místa a dokumenty o povodních, které byly podnětem
k  výstavbě významného vodního díla. Blízká klidná vodní hladina je
balzámem na vaši duši.

Dost bylo lenosti, jdeme poznávat!

Naučné stezky Luhačovským Zálesím
Mikroregion Luhačovské Zálesí
Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
+420 577 131 002
info@luhacovskezalesi.cz
www.luhacovskezalesi.cz

Volně přístupná lokalita

Městys Pozlovice
Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
577 131 002
mestys@pozlovice.cz
www.pozlovice.cz



Přírodní svět na dlani

Ekopark Starý Světlov v Podhradí

Ponořte se do kouzelné přírody Luhačovského Zálesí a poznejte něco málo
z místní historie. Na konci obce Podhradí nedaleko lázní Luhačovice začíná
Ekopark Starý Světlov, neobvyklý svět her, poznání i zábavy Postupně zde
na Vás čeká několik zastavení NS, neobvyklá dřevěná odpočívadla či
podobně unikátní prvky sloužící k  odpočinku a ke hře dětí. Cestou
neminete ani průzračné studánky, které jsou v  horkých dnech příjemným
zdrojem osvěžení.

Jakmile si užijete všech herních prvků a zdoláte celý lesní chodníček i se
stoupáním po dřevěném schodišti, dosáhnete cíle výletu, kterým je
zřícenina hradu Starý Světlov. Pravda, „nejlepší léta už má za sebou“, neboť
do dnešních dnů z  hradu zbylo pouze několik kamenů, přesto na vás
zaručeně budou působit všechny tajemné síly, skryté v ruinách hradu.

Nebojte se a přijďte na exkurzi…

Ekopark Starý Světlov
Obec Podhradí
Podhradí 41, 763 26 Podhradí
+420 577 133 628
www.obec-podhradi.cz

Volně přístupná lokalita



Kolem kolem Komonce

Komonecké stezky - síť terénních stezek pro
cyklisty

Jezdíte rádi na kole? Opravdu rádi? A troufáte si i na terénní libůstky?
Pokud ano, vydejte se v  sedle vašeho hliníkového či karbonového oře po
Komoneckých stezkách, přírodních trailech po těch nejvytříbenějších
bajkerských místech v Luhačovském Zálesí.

Komonecké stezky vytvářejí síť atraktivních bajkových stezek v  okolí
nejvyššího vrcholu regionu – Komonce. Základ stezek tvoří hlavní okruh
o  délce cca 10 km. Pravda, není to ježdění zrovna pro začátečníka, ale
rozhodně to stojí za to! Rychlé sjezdy střídají prudké výjezdy, nádherné
panoramata jsou po chvíli vyváženy úzkým trailem v lese…

Suverénně největším kouzlem Komoneckých stezek je ale vnitřní síť
vytříbených lesních pěšinek, které si rozhodně zaslouží Vaši pozornost.
Legendární trail kolem zříceniny Starého Světlova či ďábelsky kolmý sjezd
z vrcholu Komonce, to si prostě nemůžete nechat ujít…

Takže nezapomeňte kolo, helmu a vyrážíme…

Komonecké stezky
Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
+420 577 131 002
info@luhacovskezalesi.cz
www.luhacovskezalesi.cz

Volně přístupná lokalita



Zimní romance v Luhačovském Zálesí

Upravované běžecké stopy v Luhačovském Zálesí

Nejsme zrovna vysokohorským prostředím, ale do nížin máme taky daleko.
Takže když paní zima pokryje naše louky i lesy bílou peřinou, neváháme
a  pro přívržence bílé stopy upravujeme krásné okruhy po našem Zálesí.
Napojit se můžete hned v několika obcích regionu a nepochybně to bude
stát za to…

Čekají na Vás kilometry upravených stop po těch nejzajímavějších koutech
Luhačovského Zálesí. Uznejte sami, kde jinde se můžete po upravené trati
dostat na svých běžkách až k  zřícenině hradu? Nebo se řítit ve sjezdu
kolem monumentální věže kostela sv. Martina?

Teď už jen vybrat dobrý vosk a hurá do stopy!

Trasa č.1
Petrůvka / Paseky - Kamenný kříž – Solné – Bílý Kříž

Trasa č.2
Pozlovice / Koliba U Černého psa - hotel Vega – odbočka ke zřícenině hradu
Sehrad – Tutkovské sedlo

Trasa č.3
Pozlovice / Koliba U Černého psa – hotel Vega – Sojsinka – pod vrchem
Brda

Běžecké stopy v Luhačovském Zálesí
Mikroregion Luhačovské Zálesí
Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
+420 577 131 002
info@luhacovskezalesi.cz
www.luhacovskezalesi.cz

Volně přístupná lokalita



Po stopách folkloru

Vesnické muzeum Kelníky

Máte-li chuť poznat něco z  výjimečného etnografického fondu
Luhačovského Zálesí, jistě byste neměli minout pozoruhodnou muzejní
expozici, která je umístěna v té nejmenší obci regionu – v Kelníkách.

V  prostorách zdejšího multifunkčního domu jsou vystaveny předměty
denní potřeby a jednotlivé části nábytku a krojové součásti, které byly
darovány nebo zapůjčeny místními obyvateli. Sál pro muzeum připravili
a členové kelnického folklorního kroužku Fěrtůšek.

K muzeu patří krojový archív, který tvoří zrekonstruované kroje a krojové
součásti Luhačovského Zálesí z období let 1900-1950. Jedná se o kroje
ženské, svatební, sváteční, polosváteční a smuteční.

Obecní muzeum Kelníky
Obec Kelníky
Kelníky 1, 763 07 Velký Ořechov
+420 731 520 166
+420 605 523 848
www.kelniky.eu

Otevřeno celoročně



Zálesím proti proudu času

Muzeum luhačovického Zálesí

Poznejte etnografickou výjimečnost Zálesí a navštivte muzeum, které bylo
založeno takřka před sto lety z  iniciativy Antonína Václavíka, místního
rodáka. Muzeum je centrem poznávání historie a kulturních tradic regionu
v okolí Luhačovic. Expozice Známé i neznámé Luhačovice, umístěná
v  prostorách kulturního domu Elektra, spojuje tři pohledy na Luhačovice
počátku 20. století. Představuje návštěvníkovi Luhačovice jako centrum
tradičního národopisného regionu, jako místo s výskytem léčivých vod
a  rozvíjejícím se lázeňstvím a současně jako specifickou městskou část,
vyrůstající mezi vesnicí a lázněmi. Muzeum prostřednictvím nové expozice
zveřejňuje jak hodnotnou národopisnou sbírku, tak sběry z posledních let,
zaměřené na dokumentaci luhačovického lázeňství a historie obce.
Expozici doplňují krátkodobé výstavy a doprovodné programy pro školy
a vveřejnost.

Přátelé, dobrou náladu s sebou, jdeme se něčemu přiučit…

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Muzeum luhačovického Zálesí
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
+420 577 132 883
muzeum.luhacovice@seznam.cz
www.muzeum-zlin.cz

Otevřeno celoročně



Bruslí celá rodina…

In-line stezky v Luhačovském Zálesí

Pokud jste vyznavači pohybu na kolečkových bruslích, v  Luhačovském
Zálesí se máte rozhodně nač těšit. Hned trojici zajímavých in-line stezek
disponuje okolí lázní Luhačovic.

Ta nejnavštěvovanější a nejhezčí se nachází přímo kolem Luhačovické
přehrady. Okružní jízda kolem vodní nádrže vedoucí dokonce po tamní
hrázi je dlouhá 3,3 km a krom příjemného a rovinatého svezení láká také
přítomností několika příjemných hospůdek, občerstvení a míst k posezení.
A když Vás už budete mít ježdění dost, trasa vede kolem Koupaliště Duha
Pozlovice, takže nezapomeňte přibalit plavky a ručník.

Dalším lákadlem je stezka mezi Luhačovicemi a Biskupicemi, která slouží
jak pro cyklisty, tak pro in-line bruslaře. Cesta měří necelé 3 km a kromě
pohledné krajiny nabízí také několik menších kopečků, které prověří Vaše
dovednosti.

Posledním tipem je nová stezka v městě Slavičíně. Měří sice jen 1 kilometr,
ale o to pohodovější jízda na Vás čeká.

Teď už jen nazout brusle, dožahnout přezky a vzhůru na stezky!

Městské turistické a informační centrum Luhainfo
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
+420 577 133 980
luhainfo@mdkelektra.cz
www.luhacovice.cz

Městský klub a infocentrum
Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín
+420 577 342 251
kultura1@mesto-slavicin.cz
www.mesto-slavicin.cz

Volně přístupná lokalita
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