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Gdzie czuje się

wakacje!

Uherské
Hradiště

do
poznać

największego
środkowoeuropejskiego skansenu

poczuć atmosferę jarmarków i festiwali
rowery, do parku sportów ekstremalnych, zagrać w golfa i zrelaksować się w ciepłej kąpieli piwnej
dzieje świętej góry Radhošť i przeżyć

na

przygodę na hulajnodze

Rožnov pod Radhoštěm – największy, najstarszy

Rožnov p. R.
Vsetín
Kroměříž

Zlín

Velké
Karlovice

Uherské
Hradiště

do
poznać

Velkich Karlovic na spacery,
kąpiele lub na Soláň, Kohútkę czy Vsacký Cáb
podziwiać wspaniałe widoki
poszukiwanie przygód do bike parków
i na specjalne traile, na wypoczynek na
Trasę rowerową Bečva
siłę bajecznych zabiegów odnowy
biologicznej, masaży i skosztować prawdziwej
wołoskiej kuchni

na

Velké Karlovice i okolica – wspaniałe wakacje

Miasto leżące u podnóża świętej góry Radhošť jest znaczącym ośrodkiem turystycznym, rozsławionym przez wołoskie
muzeum – skansen, założony już w 1925 roku, największy
i najstarszy skansen w Europie Środkowej. Usytuowano
w nim około 100 zabytkowych obiektów w czterech wydzielonych częściach, przez cały rok skansen tętni życiem dzięki
wielu uroczystościom i festiwalom. Ciekawa jest historia wieży
widokowej w pobliżu muzeum, zwanej wieżą Jurkoviča, zbudowanej dopiero w 2012
roku, według ponad 100-letnich planów słowackiego architekta Dušana Jurkoviča.

Miejscowość z ciekawymi budowlami oryginalnej architektury
zrębowej i z atrakcyjną ofertą usług turystycznych jest popularnym ośrodkiem letnich i zimowych urlopów. Niezwykle atrakcyjna oferta turystyki pieszej i rowerowej, a także golf, bike park,
przejażdżki konne i na segwayu, wspaniałe kąpiele – przyciągają turystów z kraju i z zagranicy. Szczytowe partie Jaworników
i Vsackich Beskidów oferują rozległe panoramy. To np. Soláň – magiczne miejsce artystów,
na czesko-słowackiej granicy ośrodek Kohútka, a pod Vsetínem ośrodek Vsacký Cáb.

Magiczna Radhošť i Pustevny Jurkoviča

Trasa rowerowa Bečva i wycieczka do specjalnych bike parków

Popularnym celem turystów jest magiczna góra Radhošť
(1129 m n.p.m.), na którą z przełęczy Pustevny prowadzi
łatwa piesza trasa grzbietami gór. Na szczycie góry
Radhošť jest dziś najwyżej położona budowla sakralna
w RCz – kaplica św. Cyryla i Metodego. W czasach
pogańskich urzędował tu rzekomo bóg Radegast, którego
figura stoi przy drodze na Radhošť prowadzącej z ośrodka
górskiego Pustevny (1018 m n.p.m.). Tu na podziw
zasługują oryginalne secesyjne budowle schronisk
turystycznych, zaprojektowane przez Jurkoviča.
Wycieczkę można urozmaicić, zjeżdżając z przełęczy
Pustevny w dolinę na hulajnogach, powrót kolejką linową.

Atrakcje dla dzieci i dorosłych

Do wyboru jest łatwa wycieczka trasą rowerową Bečva,
centrum linowe, olbrzymia kolejka linowa, park dla dzieci,
minigolf i inne atrakcje dla małych i dużych. Atrakcyjne są
także kąpielisko pod gołym niebem, pole golfowe, pełne
wrażeń pobyty relaksacyjne w morskim sanatorium wśród
delfinów lub ciepła kąpiel piwna z kuflem lokalnego piwa,
szczycącego się 300-letnią tradycją.

Cały region jest rajem turystyki rowerowej. Najważniejsza jest
Trasa rowerowa Bečva. Dzięki dobrej nawierzchni i małej
różnicy wysokości wycieczka do doliny Velké Karlovice – Vsetín
(30 km), wokół Bečvy jest idealna także dla rodzin z dziećmi,
a większość odcinków jest odpowiednia również dla rolkarzy.
W rejonie jest też kilka bike parków dla wszystkich kategorii
rowerzystów. Przygotowano trasy o różnym stopniu trudności,
które i na segwayu prowadzą przez las, na trasach są umieszczone drewniane przeszkody i inne zabawowe i techniczne elementy.

Wellness i prawdziwe wołoskie przysmaki
Z pewnością docenimy też jakość i zakres usług,
jakie oferowane są tutaj gościom. Wspaniałe warunki
noclegowe, wyjątkowa wołoska kuchnia, baseny
ze słoną „morską” wodą, podgrzewaną do 36 °C,
nowoczesne ośrodki odnowy biologicznej z saunami
i ofertą masaży, kręgle, korty do squasha czy kąciki dla
dzieci. Rozrywka dla dzieci i dorosłych.

MORAWY WSCHODNIE
Czar rozmaitości

Morawy Wschodnie – Kraj Zliński oferują możliwość poznania unikatowych zabytków w połączeniu z niespotykaną gościnnością. Odkryjemy
i skosztujemy tego, czego nie ma nigdzie indziej
w Republice Czeskiej. Zabytki UNESCO, parki
i wspaniałe pałace, uzdrowiska, unikatowy
funkcjonalizm i proste domy zrębowe. Przyjemność sprawią regionalne specjały regionu
Valašsko, wyborne wino z winnic i piwnic regionu
Slovácko, warzone z miłością piwo i lek naszego
regionu – śliwowica, gorzałka z miejscowych
gatunków śliwek.
To jednak także atrakcyjna propozycja spędzenia
aktywnego urlopu. Turystyka piesza i rowerowa,
golf, parki rowerowe, przejażdżki konne i na
segway, rejsy wycieczkowe, ośrodki odnowy
biologicznej i wspaniałe kąpieliska. Na rodzi-

Morawy Wschodnie

Dużo wrażeń
i morawska gościnność
www.vychodni-morava.cz
UNESCO/unikatowe dziedzictwo/kuchnia i wino/świat, który leczy/sport i rozrywka

ny z dziećmi czeka wiele niezwykłych wrażeń w
unikatowym zoo w Zlínie-Lešnej, na Kanale
Baty, w Rožnovie pod Radhoštěm lub podczas
szukania skarbów w jednocześnie rozrywkowym i zabytkowym Kromieryżu.
Poszczególne propozycje zostały wybrane w taki
sposób, aby zapewniły jak najwięcej wrażeń,
rozrywki i radości. W każdym miejscu znajdą
dziś Państwo dobre usługi gastronomiczne i zakwaterowanie. Dzięki temu sami mogą Państwo
opracować swój plan urlopu. Dodatkowe informacje o noclegach i innych usługach znajdują się
na stronie internetowej www.vychodni-morava.cz,
można się też skontaktować z centrami informacji,
które chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania. Życzymy szczęśliwej drogi, zapraszamy na Morawy
Wschodnie, do Kraju Zlińskiego, ponieważ w żadnym innym regionie w Republice Czeskiej nie
znajdą Państwo takiego „czaru rozmaitości”
jak właśnie u nas.
Centrala Ruchu Turystycznego Morawy Wschodnie
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Kontakty i informacje:

A

Centrala Ruchu Turystycznego Morawy Wschodnie, o.p.s.,
Wyróżniona jako najlepsza organizacja zarządzania destynacją w Republice Czeskiej 1993–2010,
J. A. Bati 5520 | 761 90 Zlín | turistika@vychodni-morava.cz
Opracowanie i foto: m-ARK Marketing a reklama s.r.o., www.m-ark.cz
2014 | Nieprzeznaczone do sprzedaży | www.rr-strednimorava.cz, www.vychodni-morava.cz
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a także atrakcje dla dzieci!

do

i na wycieczkę rowerową

wokół niego
historię piwniczek winnych, winnic,

wina z regionu Slovácko i tras
rowerowych szlakiem winnic

Uherské Hradiště – niepowtarzalne przeżycia!

To miasto królewskie może być punktem wyjściowym podczas
Państwa urlopu, do wielu zabytków, na szlak wodny – Kanał
Baty, w poszukiwaniu rozrywki i na degustacje wina. Znajduje
się tu galeria win z regionu Slovácko, najlepszych, jakie są
produkowane w okolicznych winnicach. W dzielnicy Mařatice
znajdziemy zabytkowe piwniczki winne, możemy tam zjeść
kolację, skosztować wina, a jeśli trafimy na jakieś święto, także posiedzieć i posłuchać gry
na cymbałach. Np. zawsze na początku września z miejscowych piwniczek winnych wyrusza
korowód tysięcy tancerzy w strojach ludowych, muzyków i winiarzy podczas hucznych obchodów Slováckiego Święta Wina i dni otwartych zabytków. To niepowtarzalne przeżycie!

Kanał Baty – wodą i na rowerze

Szlak żeglugowy jest bez przeszkód spławny na długości
60 km. Można skorzystać z regularnych rejsów wycieczkowych albo wypożyczyć mniejszą łódź lub barkę
mieszkalną i śmiało wypłynąć na spotkanie przygody.
Wzdłuż rzeki Morawy i Kanału Baty prowadzi trasa rowerowa, rowery można zabrać ze sobą na łódź i połączyć rejs
z poznawaniem okolicy na rowerze. Długość trasy łatwo jest
dostosować do swoich umiejętności.

Dla miłośników turystyki winiarskiej

Vsetín
Kroměříž

Vlčnov

królewskiego miasta
Uherské Hradiště nie tylko na święto wina
pełen przygód rejs po Kanale Baty

na

Slovácko:
Wino, zwiedzanie,

Katowice
215 km

1200 km liczy 10 tras morawskich szlaków winiarskich. 75-kilometrowa trasa prowadząca
z Uherskiego Hradiště dociera aż do Vlčnova. Niepodpiwniczone parterowe tłocznie
w Vlčnovie na szlaku winnym Kojiny stanowią wyjątkowy typ zabudowy, który występuje tylko
tutaj i w pobliskich Veletinach. W Muzeum Ludowych
Gorzelni zgromadzono prawie siedemset eksponatów,
które dokumentują legalną i nielegalną produkcję gorzałki
w regionie Slovácko. Miejscowość jednak przede
wszystkim słynie z widowiska folklorystycznego, jakim
jest Jazda Królów, wpisana na Listę niematerialnego
dziedzictwa kulturowego UNESCO.

poznać

Zlín

Buchlov
Buchlovice

Modrá

Wakacje dla każdego

Uherské
Hradiště

słynnej bazyliki

św. Cyryla i Metodego w Velehradzie

na

Poznajmy Kromierzyż:

1. Skansen archeologiczny i podwodny tunel
W miejscowości Modrá, kilka kilometrów od Uherskiego Hradiště, koniecznie trzeba
odwiedzić dwie atrakcje. To Skansen Archeologiczny zbudowany na oryginalnych
fundamentach osady z okresu Wielkich Moraw (IX w.) i unikatowa wystawa prezentująca
ekosystem rzeki Morawy, zatytułowana „Żywa woda”. Z przeszklonego tunelu biegnącego
6 metrów pod poziomem wody można obejrzeć zwierzęta, które żyły kiedyś w rzece
Morawie, na przykład dwumetrowe jesiotry. Obie ekspozycje są szczególnie atrakcyjne
dla dzieci, które dobrze się tam bawią i dużo uczą.

2. Velehrad, pałac Buchlovice i zamek Buchlov
Tylko kilometr od Modrej znajduje się najważniejsze miejsce
pielgrzymkowe w RCz – Velehrad. Miejsce jest związane
z patronami Europy, św. Cyrylem i Metodym. To także
pierwsze miejsce, które odwiedził papież Jan Paweł II po
upadku żelaznej kurtyny w Czechosłowacji w 1990 roku.
Tylko kilka kilometrów dalej jest pałac Buchlovice. Perła włoskiego baroku z przełomu XVII
i XVIII wieku jest otoczona unikatowym tarasowym ogrodem
w stylu francuskim i parkiem angielskim. Pałacowa kolekcja
fuksji obejmuje około 1200 odmian i należy do najcenniejszych w Europie Środkowej. Nad całą okolicą góruje
strzegący jej i nigdy niezdobyty zamek Buchlov. Zamek jest
wspaniałym przykładem średniowiecznych fortyfikacji z rozległymi zbiorami. W pobliskiej miejscowości Břestek można
uatrakcyjnić swój pobyt, odbywając lot widokowy balonem.

Jak urozmaicić program: Okolice Buchlovic to najbardziej na północ położony rejon,
w którym na Morawach uprawia się jeszcze dobrej jakości wino. W każdej miejscowości są
winiarze i piwniczki winne, gdzie warto skosztować lokalnego wina. Informacje są dostępne
w Centrum Informacji w Velehradzie, w Buchlovicach lub w Uherskim Hradiště.

Katowice
180 km

Vsetín
Kroměříž

Zlín

Uherské
Hradiště

do

lot balonem nad pałacem Buchlovice
lub zamkiem strażniczym Buchlov

świat dawnych Słowian w skansenie
i przeżyć przygodę w podwodnym tunelu

Zlín, Luhačovice i okolica

poznać

ogrodów Kromieryża i do słynnego
pałacu, gdzie kręci się bajki i oscarowe filmy
niezwykłe zwiedzanie miasta

na

z prawdziwymi fechmistrzami
i na poszukiwanie skarbu
smak miejscowego piwa ze słynnych
minibrowarów i wina mszalnego
z pałacowych piwnic

1. Kromierzyż (Kroměříž) – perła z Listy
UNESCO
Miasto przez wieki było letnią siedzibą biskupów
i arcybiskupów ołomunieckich. Pałac Arcybiskupi
i jego unikatowe ogrody, Zamkowy i Kwiatowy,
są wpisane na Listę UNESCO i należą do
najcenniejszych przykładów europejskiej
architektury ogrodowej. Pałac i tutejsze ogrody
są ulubionym miejscem filmowców, kręcono
tu zdjęcia między innymi do słynnego filmu
„Amadeusz” Miloša Formana, zdobywcy
8 Oscarów. Interesująca jest galeria obrazów z dziełami mistrzów, jakim jest np. obraz
„Apollo i Marsjasz” autorstwa weneckiego artysty Tycjana.

2. Inne skarby Kromierzyża
Znaczącym zabytkiem Kromierzyża jest także obiekt Biskupskiej Mennicy. Została
zbudowana w XVII wieku przez ołomunieckiego biskupa Karola II z Lichtensteinu –
Castelkorna. Pierwsze monety bito tu już w 1666 roku. Obejrzymy tu drugą pod względem
znaczenia kolekcję wybijanych przez Kościół monet i medali na świecie. W bliskim
sąsiedztwie mennicy znajduje się budynek arcyksiążęcej wieży ciśnień, która stanowi
wyjątkowy zabytek techniki, dokumentujący poziom techniki wodociągowej z przełomu XIX
i XX wieku. Wieża ciśnień zaopatrywała w wodę miejskie fontanny, browar i domy kapitulne.

3. Wieża widokowa Pałacu Arcybiskupiego
Popularnym miejscem odwiedzanym przez turystów w
Kromierzyżu jest wieża pałacu. Prowadzi na nią ponad 200
stopni, na szczycie na wysokości ponad 40 m znajduje się
taras widokowy, skąd rozciąga się wspaniały widok na cały
Kromierzyż i okolicę.

Program nr 4

To prawdziwe przeżycie!

Katowice
215 km

Kroměříž (UNESCO) i okolice
Program nr 3

Kanał Baty

Velehrad, pałac Buchlovice i zamek Buchlov
Program nr 2

Program nr 1

Uherské Hradiště, Napajedla i okolice

Warto zobaczyć

unikatowe zoo, 1000 butów,
uzdrowisko i park wodny

do
poznać

Katowice
185 km

Vsetín
Kroměříž
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najliczniej odwiedzanego zoo i do
romantycznego pałacu w Zlínie-Lešnej

na

kąpiele do uzdrowiska Luhačovice
i popularnego parku wodnego

burzliwe losy słynnej marki butów Baťa,
na wycieczkę do Zlína dla dzieci i dorosłych

1. Zoo Zlín-Lešná – wspaniałe przeżycia na 1000 %

Zlín-Lešná przyciąga gości dzięki ofercie słynnego zoo i bajkowego
pałacu. To miejsce wyróżnione pierwszą nagrodą w ogólnokrajowym konkursie „Wspaniałe przeżycia na 1000 % dla całej rodziny“,
organizowanym przez państwową agencję wspierania turystyki
CzechTourism, zoo doceniają także sami odwiedzający, których
przybywa tu rocznie około pół miliona. Zoo jest podzielone według kontynentów, nie jest
kolekcją zwierząt, to wspaniałe przygoda i pouczająca wycieczka. Koniecznie warto też
obejrzeć romantyczny pałac Lešná, który znajduje się na terenie obiektu.

2. Nowość: 14|15 INSTYTUT BATY, Zlín – dla dzieci i dorosłych

Swój prestiż Zlín zawdzięcza Fabryce Baty, produkującej obuwie,
założonej w 1894 roku przez Tomasza Batę (czes. Tomáš Baťa).
Dla Zlína charakterystyczne są domy z czerwonych cegieł, a funkcjonalistyczna architektura Zlína jest unikatem na skalę europejską.
Najsłynniejszą budowlą jest biurowiec nr 21, tzw. zliński drapacz
chmur, gdzie na dachu jest dziś publicznie dostępna kawiarnia. Warto
też zwiedzić techniczną atrakcję budynku: windę – będącą jednocześnie biurem szefa
firmy – o wymiarach 6x6 m, z umywalką, telefonem i klimatyzacją. Ciekawa będzie także
wizyta w nowo otwartym 14|15 INSTYTUCIE BATY. Na trzecim piętrze prezentowane są
ciekawostki związane z marką Bata (Baťa). W części poświęconej historii obuwnictwa jest
ponad 1000 eksponatów, w tym naprawdę kuriozalne buty. Na wystawie Film i Podróże
prezentowane są np. wszystkie lalki, jakie powstały w atelier filmowym w Zlínie, w którym
realizowano wiele filmów dla dzieci.

3. Luhačovice – piękne i rozrywkowe uzdrowisko

Luhacovic nie można pominąć, ponieważ oferują urokliwy świat
wypoczynku i relaksu. Najpiękniejsze morawskie uzdrowisko
pokochamy za atmosferę, lecznicze źródła (ich skład należy do
najskuteczniejszych w Europie), za ofertę rozmaitych zabiegów,
imprez kulturalnych i niepowtarzalne piękno budowli „poety
drewna”, architekta Dušana Jurkoviča. Z dziećmi, pieszo i na
rowerze docenimy trasy po okolicy, wokół luhačovickiej zapory,
a także wyprawę do popularnego parku wodnego.

