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Vítejte v Luhačovském Zálesí! 
 
Vítejte v regionu zdraví, krásy a prosperity, v oblasti, kterou lze už po stovky let 
považovat za léčivé srdce Moravy! Zdejší panenská příroda, obdařená nekonečnou 
smyslností, atraktivní členitostí i inspirující rozmanitostí se během zimních měsíců halí 
do elegantního bílého pláště, který Luhačovské Zálesí činí dějištěm pohádkového 
představení.  
Působivé panoráma zdejší krajiny, zvýrazněné osobitým šarmem zdejších zachovalých 
vesniček, se za vlády královny zimy stává ještě lákavějším. Spojení dech beroucích 
výhledů do krajiny a výbava pro běžecké lyžování zde vytvářejí pozoruhodnou 
symbiózu. Vyzkoušejte lyžařskou výpravu do lůna přírody Luhačovského Zálesí. 
Rozhodně nebudete litovat.  
 

 
Čekají na Vás kilometry upravených stop, které Vás zavedou po nejzajímavějších 
koutech Luhačovského Zálesí. Uznejte sami, kde jinde se můžete po upravené trati 
dostat na svých běžkách až k zřícenině hradu? V Luhačovském Zálesí se Vám tato 
unikátnost povede hned několikrát! Spojení sportovního zápalu a zároveň zkoumání 
lokální historie, i to může být tip na aktivně strávené odpoledne.  
A co třeba obohatit výlet na běžkách návštěvou nějaké místní útulné hospůdky? 
Anebo zahřát zkřehlé tělo vynikající valašskou slivovicí, která je zde hýčkána jako 
nejvzácnější poklad? Začíná se Vám to líbit? To rádi slyšíme a věříme, že na Vás 
Luhačovské Zálesí udělá stejně velký dojem, jak dělá každým dnem na nás… 
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 Namazat běžky, vyrážíme! 
 

Připraveni? Ano? Výborně, jdeme na to! Což 
třeba běžkařský výlet do největších 
moravských lázní – do Luhačovic. Město 
Luhačovice, symbol brilantní architektury 
Dušana Jurkoviče a bohatého sportovního, 
kulturního a společenského vyžití, je hrdým 
podporovatelem strojové údržby běžeckých 
stop a tak jich kolem Luhačovic můžeme najít 
desítky kilometrů.  
 

Jedna z nich Vás zavede i do malebného 
prostředí městyse Pozlovice, kde se Vám otevře 
jako na dlani panoráma s  dominantou 
v podobě kostela sv. Martina. A budete-li ve 
stopě pokračovat ještě pár kilometrů, ocitnete 
se v prostředí pověstmi a báji opředeného 
hřebene Vizovických vrchů, kde na Vás 
z každého koutu bude dýchat přítomnost dějin. 
Zde jsou totiž situovány tři tajemné zříceniny 
středověkých hradů.    

 

Půvabné trasy pro běžecké dovádění nabízí 
taktéž zázemí města Slavičína, které se 
nachází jen pár kilometrů od lázní Luhačovice. 
Velký okruh kolem Slavičína je pestrou směsicí 
zážitků v přírodě Luhačovského Zálesí a 
zároveň výzvou pro Vaši fyzickou kondici. 
Skvostné výhledy z  Petrůvky, nejvýše položené 
obce v Luhačovském Zálesí, jsou však sladkou 
odměnou za trochu námahy.  
  

 
Další pozoruhodné výlety na Vás čekají i na 
katastrech celé řady dalších obcí 
v Luhačovském Zálesí. Všechny z nich nabízejí 
pohyb v neporušené přírodě, kterou na území 
Luhačovského Zálesí utváří CHKO Bílé Karpaty 
a Vizovické vrchy.  Máte z čeho vybírat!  
  

Příjemné chvíle strávené v běžecké stopě 
Vám přeje mikroregion Luhačovské Zálesí 


