
zajímavé tipy 
na výlety v okolí Zlína
pro pì�í a cyklisty 



Okolí hradu Malenovice  

Svatá voda

Ji�ní Chlum a ekodomy

Zbo�enské rybníky

Mladcová

Ji�ní Svahy - Podlesí 
a Útulek pro zvíøata v nouzi

Bure�ov a Láznì Kostelec

Pøílucký rybník

Stará ba�ovská dálnice

Barabá�

Tlustá hora a Stezka zdraví

Slanický potok - �ternberk
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O mìstì Zlínì se mluví jako o mìstì zelenì. Zaèátkem roku 2009 
vznikl nápad zmapovat místa, kam mù�eme jít na procházku èi 
výlet, ani� bychom pou�ili auto. Na jaøe stejného roku se objevila 
dal�í zrnka nápadù v soutì�i Kam z mìsta do lesa, ve kterých dìti 
navrhovaly nauènou stezku nebo rodinný výlet. Magistrát mìsta 
Zlína pou�il tyto nápady do bro�ury, kterou právì dr�íte v ruce.

Ing. Vladimíra Pavlovová, MBA
vedoucí Odboru �ivotního prostøedí a zemìdìlství,

Magistrát mìsta Zlína

Nároènost

pøíjemná procházka men�í túra výlet na kole vhodné pro koèárek

vyznaèení tras v mapkách



Délka trasy:  3 km

Doprava: MHD smìr Otrokovice, zastávka Malenovice - køi�ovatka

Popis trasy: Od zastávky MHD po �luté turistické znaèce k hradu, 
dále po modré znaèce ke høi�ti s lavièkami. Zpìt po stejné trase. 

Tip: Z toèny MHD Sportovní hala do kopce k Zimnímu stadionu 
L. Èajky, kde se napojíte na modrou turistickou znaèku - Stezku 
zdraví. Dáte se doprava smìrem na Malenovice. Po modré znaèce 
je mo�né dojít a� k hradu. Délka trasy 7 km.



Pùvodnì gotický hrad byl postaven ve 2. polovinì 14. století 
moravským markrabìtem Janem Jindøichem. V dal�ích stoletích 
pro�el nìkolika pøestavbami a� po renesanèní sídlo zámeckého 
typu, pozdìji je�tì baroknì upravené. Hnízdí zde nìkolik druhù 
ptákù, napø. silnì ohro�ená kavka obecná èi po�tolka obecná.



Délka trasy: 6 km

Doprava: MHD smìr Otrokovice, zastávka Malenovice - køi�ovatka

Popis trasy: Ze zastávky MHD po �luté znaèce k pramenu Svatá 
voda, po zelené zpìt do Malenovic na zastávku MHD Malenovice 
sklady.

Tip: Pro pì�í i cyklisty - od Svaté vody pokraèovat po zelené znaèce 
smìr Tlustá hora.



Svatá voda je významné poutní místo, lidovì nazývané té� 
Kaménka. Pùvodní kaplièka zasvìcená Pannì Marii pochází z roku 
1854, v roce 1963 byla kompletnì pøestavìna. Studánka má 
povìst léèivé vody. Kvalita vody je 4x roènì kontrolována Odborem 
�ivotního prostøedí a zemìdìlství Magistrátu mìsta Zlína, výsledky 
jsou zveøejòovány na internetových stránkách mìsta www.zlin.eu.



Délka trasy A a zpìt: 3 km

Doprava: MHD smìr Otrokovice, zastávka Louky - støed (autobus 
è. 3)

Popis trasy: Od zastávky smìrem na Chlum (ulicí Chlumskou), za 
koupali�tìm vlevo po nezpevnìné cestì (vpravo se cesta stáèí 
k Chlumským rybníkùm). Na dal�í køi�ovatce cest (po levé stranì je 
dùm) odboète vlevo do kopce. Pì�inou vzhùru vyjdete u ekodomù, 
od nich pak mù�ete pokraèovat k restauraci na Chlumu se skvìlými 
lango�i (pokraèujte po asfaltce, na køi�ovatce doprava, restaurace 
je u kaplièky).



Délka trasy B a zpìt: 6 km

Doprava: MHD smìr Otrokovice, zastávka Louky - støed (autobus 
è. 3)

Popis trasy: K pì�inì vedoucí k ekodomùm stejnì jako po trase A, 
neodboèíte v�ak vlevo do kopce, ale budete pokraèovat lesní 
nezpevnìnou cestou rovnì. Na dal�í køi�ovatce se dáte doprava 
pøes most, pak rovnì cca 1 km. Na køi�ovatce doleva, následuje 
most pøes potok (cca 1 km za mostem vpravo je nedaleko v lese 
schovaná studánka), zpevnìná klikatící se cesta, na køi�ovatce 
opìt doleva, a� dojdete k restauraci na Chlumu, pøípadnì k eko-
domùm.

Upozornìní: Trasy jsou vhodné pøi 
pìkném poèasí, po de�tích bývá èást 
cesty rozbahnìná.

Procházka zèásti lu�ním listnatým 
lesem k vyhledávané místní restauraci 
s velkým travnatým dobøe vybaveným 
høi�tìm pro dìti. Je mo�né si objednat 
exkurzi do ukázkového ekodomu (dùm 
krytý zemí) - kontakt Zelené bydlení, 
o.s., tel. +420 577 103 212.



Délka trasy: 4 km

Doprava: MHD linka è. 32 na koneènou Mladcová - Barto�ùv dùm 

Popis trasy: Z toèny autobusu po �luté znaèce smìr skládka Suchý 
dùl a� k rybníkùm

Tip: Doporuèujeme obejít rybníky dokola. Za posledním rybníkem je 
upravená studánka.



Jde o soustavu ètyø rybníkù sevøených v malém údolí. Stojatá voda 
a pestrost okolních biotopù zapøíèiòuje pomìrnì druhovì bohaté 
zastoupení ptákù. Najdete zde napø. slípku zelenonohou, cvrèilku 
øíèní nebo rákosníka zpìvného, v okolním lese hnízdí i silnì 
ohro�ený krutihlav obecný. Rybníky patøí mezi významné 
rozmno�ovací plochy oboj�ivelníkù. Ve Zbo�enském údolí, kdysi 
poutním místì, stávala do 16. století osada Zbo�né. Na místì 
zaniklého kostelíka stojí køí� a v okolí najdete altánky k posezení. 
Kvalita vody v 1. (dolním) rybníku je v letním období kontrolována 

Odborem �ivot-
ního prostøedí 
a zemìdìlství 
M a g i s t r á t u  
mìsta Z l ína.  
Výsledky jsou 
z v e ø e j ò o v á n y  
na informaèní 
tabuli u rybníka.



Délka trasy A a zpìt: 4 km

Doprava: MHD linkou è. 32 na koneènou zastávku Mladcová 
- Barto�ùv dùm

Popis trasy: Od zastávky podél silnice smìr Racková, za høbitovem 
doleva po asfaltové cestì a za zahrádkami doprava do kopce 
- skály na vrcholu v lese - revír (chovná stanice psù Falmarka)

Po celém høebenu jsou nádherné slepencové skály s lidovými názvy 
Skalka, Schody do nebe apod. Na jaøe zde najdete kvetoucí 
konvalinky a v létì spoustu lesních jahod a ostru�in v krásném 
bukovém lese. Cestou zpìt mù�ete nav�tívit Centrum lanových 
aktivit C.V.A.K.



Délka trasy B: 4 km

Doprava: MHD linkou è. 32 na koneènou zastávku Mladcová 
- Barto�ùv dùm

Popis trasy: Od zastávky podél silnice smìr Racková, po 3 km 
odboète doprava na malé parkovi�tì, odtud po �luté turistické 
znaèce lesem a� ke køi�ovatce cest na kopci s ohni�tìm a pose-
zením. Tato èást cesty má nový asfaltový povrch - ideální pro výlet 
s koèárkem.

Zde si zvolte pokraèování trasy:

1) délka 2 km

Odboète doprava od �luté trasy, lesní cestou se dostanete na 
vyhlídku nad Zlínskými Pasekami, odtud vpravo z prudkého kopce 
dolù na Mokrou nebo rovnì na Zlínské Paseky.

Tip: Z Mokré se lze vrátit zpìt na výchozí místo Ostrou horku cestou 
podél potoka. 

2) délka 3 km

Rovnì z kopce dolù stále po �luté znaèce a� ke Kolibì Kocanda 
(mo�nost obèerstvení v restauraci).

3) délka 2,5 km

Rovnì z kopce dolù po �luté znaèce a na køi�ovatce Pod Rozhlednou 
odboèit vlevo, po modré znaèce dojdete a� k vodní nádr�i Fry�ták, 
kde stojí za to spoèinout a porozhlédnout se.

Upozornìní: U obou tras vede první èást cesty podél hlavní 
komunikace (trasa A cca 1 km, trasa B cca 3 km).



Délka trasy A a zpìt: 3 km

Doprava: MHD linky è. 6, 7, 8 - na koneènou Ji�ní Svahy - Kocanda

Popis trasy: Z toèny MHD se vydejte provizorním chodníkem 
smìrem doprava k lesu, vpravo se v malém lesním parèíku objeví 
skupina døevìných soch - pokraèujte dále k døevìnému 
odpoèívadlu v lese - po 50 m odboète doprava dolù a lesní cestou 
dojdete ke koním a k Útulku pro zvíøata v nouzi Vr�ava.



Délka trasy B a zpìt: 6 km

Doprava: MHD linky è. 6, 7, 8 - na koneènou Ji�ní Svahy - Kocanda

Popis trasy: Døevìné sochy Ji�ní Svahy - lesní cesta - pøejdìte 
hlavní cestu a kolem Koliby Kocandy po bývalé "panelovce" dozadu 
k vodárnì.

Cestou lze pozorovat 
rùzné stáøí a typy lesa, 
hojný výskyt prasete 
divokého, ptákù aj. Mo�-
nost procházky se psím 
kamarádem z útulku.



Délka trasy A: 1 km

Doprava: MHD linka è. 4, zastávka Bure�ov, zpìt zastávka 
Janu�tice - tenisové kurty nebo tatá�

Popis trasy: Ze zastávky po èervené turistické znaèce do kopce 
k rozcestníku Pod Bure�ovem - odboète na modrou znaèku doleva 
a dojdete a� ke studánce.

Tip: Doporuèení zlínských dìtí - vytvoøte skupinky tak po pìti, na 
papíry malujte mapku va�í cesty a znaète si druhy stromù, kolem 
kterých projdete. Vycházka se vám potom bude je�tì více líbit. 
V tomto lese mù�ete najít buk, dub i javor, vrbu, tøe�eò, dokonce 
i modøín, smrk, borovici a ol�i.



Projdete rùznými typy lesa, kde mù�ete pozorovat rùznì vyvinutá 
bylinná a køovinatá patra. Po odpoèinku u studánky se mù�ete 
vydat zpìt podél tenisových kurtù k zastávce MHD Janu�tice - 
tenisové kurty.

Délka trasy B: 5 km

Doprava: MHD linka è. 4, zastávka Bure�ov, zpìt zastávka 
Kostelec - láznì

Popis trasy: Ze zastávky po èervené turistické znaèce do kopce 
k rozcestníku Pod Bure�ovem - odboète na modrou znaèku doprava 
a dojdete pøes rozcestník Pod �tákovým vr�kem a� do Kostelce. Je 
mo�né jít z Bure�ova také po èervené a� k rozcestníku Pod 
�tákovým vr�kem, odtud doleva po modré smìr Kostelec.

Tip pro pì�í i cyklisty: Od rozcestníku Pod �tákovým vr�kem 
pokraèujte po èervené a� do �típy - mo�nost obèerstvení 
v hospùdce U býka.

Na vy�lápnutém kopci vám budou odmìnou krásné výhledy (Lesní 
ètvr�, Obeciny, Barto�ova ètvr�, centrum). Cestou se støídají rùzné 
typy lesa - mladý smrkový (hustník), mladý listnatý a vzrostlý 
smí�ený les. Modrá znaèka je umístìna na kraji lesa. Uvidíte zde 
èerstvì vykácený prostor smrkového lesa s døevním odpadem - 
zdrojem �ivin pro místní organismy. V Lázních Kostelec mù�ete 
nav�tívit koupali�tì s ohøívanou vodou nebo golfové høi�tì.



Délka trasy a zpìt: 4 km

Doprava: MHD linka è. 11 na koneènou zastávku Pøíluky - Za 
Kaplièkou

Popis trasy: Do kopce po komunikaci smìr �tákovy Paseky kolem 
kaplièky - od døevìné chaty sejdìte doprava na polní cestu a pokra-
èujte po louce dolù a� k rybníku.

Tip: Je mo�né si trasu prodlou�it a pokraèovat od rybníku dále 
nahoru a� k zelené znaèce, po ní doprava pøes Pohanèisko zpìt do 
Pøíluk, odtud vlakem zastávka Zlín - Pøíluky nebo MHD zastávka 
Pøíluky - prùmyslová zóna.



Bìhem cesty vás èekají neza-
pomenutelné výhledy na mìsto, 
údolí rybníka zase nabízí 
prostor pro relaxaci.

brslen evropský



Délka trasy: 2 km

Doprava: MHD linka è. 32 na koneènou Kudlov - Nová toèna, zpìt 
MHD linka è. 3, 13 z Lesní ètvrti

Popis trasy: Z toèny MHD - po �luté turistické znaèce dolù, poté 
odboèit na "ba�ovskou dálnici" - hvìzdárna u Gymnázia Lesní ètvr�.

Tip: Je mo�né si výlet prodlou�it a projít si celou nauènou stezku 
Areál Lazy.



Velká vìtrná louka po cestì se nabízí k pou�tìní drakù. Kopce, 
které tuto trasu obklopují, jsou protkané mno�stvím tras pro bì�ce 
i cyklisty s nádhernými výhledy do údolí. Nìkteré z nich jsou 
znaèené orientaèními bì�eckými znaèkami. Je zde velmi nároèná 
cyklistická trasa vyznaèená bílou �ipkou. Výhodou je, �e zvolíte-li 
jakoukoliv pì�inu, dostanete se buï do mìsta (èást Lazy a Lesní 
ètvr�) èi na trasu A nebo B stezky zdraví.



Délka trasy: 3 km

Doprava: MHD linka è. 31, zastávka Krematorium

Popis trasy: Od zastávky MHD pokraèujeme po zelené znaèce 
smìrem k rozcestníku Lesní høbitov - ly�aøský svah Zlín Rùmy - støed 
mìsta

Nenároèná procházka témìø stále z kopce s výhledy na mìstskou 
èást Kudlov pøes krásný udr�ovaný les, pøevá�nì bukový. Pozdìji se 
nad ly�aøským svahem otevírají výhledy na mìsto, Fry�táckou 
brázdu a Hostýnské vrchy. Zde umístìná orientaèní tabule je 
souèástí poutní cesty Velehrad - Svatý Hostýn.





Délka trasy: 4 km

Doprava: MHD linka è. 31, zastávka Maják - toèna

Popis trasy: Z toèny po modré znaèce je mo�né dojít a� do støedu 
mìsta.

Tip: Projít Stezku zdraví po trase C a� na toènu linky è. 4 Podhoøí.



Na zaèátku trasy uvidíme po levé stranì smrkovou monokulturu, 
která bývá chladná a tmavá a témìø bez køovinného a bylinného 
patra. Tento jev zpùsobuje pøedev�ím znaèná kyselost pùdy 

pocházející z rozkladu jehlièí. 
Vpravo uvidíme les listnatý a� 
smí�ený. Ve svìtlých listnatých 
lesích je køovinné patro dobøe 
vyvinuté a takový les je bohat�í 
i na zvíøenu. Pod vrcholem Tlusté 
hory najdeme velká mraveni�tì 
mravencù rodu Formica, ve sta-
rých bucích v okolí lesní cesty 
hnízdí napø. datel èerný a lejsek 
bìlokrký. Geologickou zajímavostí 
je výskyt malého lo�iska ropy 
a zemního plynu poblí� Tlusté 
hory.

Stezka zdraví nabízí zájemcùm celé spektrum mo�ností pro 
relaxaci i aktivní trávení volného èasu. Jádro, ke kterému vede 
nìkolik znaèených pøístupových cest, tvoøí atypický lesní altán, 
lanová visutá lávka a dal�í stanovi�tì s mnoha cvièebními prvky.



Délka trasy: 4 km

Doprava: MHD linka è. 4 na zastávku Podhoøí

Popis trasy: Od zastávky pokraèujte k toènì, dále do kopce a po 
400 m spatøíte tabuli Stezky zdraví - trasa C - odboète vpravo na 
lesní pì�inu podél Slanického potoka - je mo�né jít po obou 
stranách potoka - doprava po asfaltové cestì (modrá/zelená 
znaèka) - doprava na kopec �ternberk - odtud pokraèujte 
odboèením vpravo, dostanete se na asfaltovou cestu vedoucí zpìt 
na Podhoøí.



Asfaltová cesta pøechází v lesní pì�inu. U lesa najdete studnu, 
lavièky a pramenní jímku se sirnatou minerální vodou. Potok je dále 
zaøíznutý v hlubokém údolí. Po pravé stranì cesty se nachází 
opu�tìný pískovcový lom, po dal�ích asi 200 m se vlevo mezi 
mladými habry ukrývá romantické jezírko. Díky kapradinám pì�ina 
v tìchto místech pøipomíná film Karla Zemana Cesta do pravìku. 
Údolí potoka je velmi malebné, i kdy� pì�ina je obèas docela 
prudká. Místa se ztrácí, jdìte tedy pøípadnì stále do kopce (vodní 
tok po va�í levé stranì). Dojdete a� k asfaltové cestì, kde odboèíte 

doprava po modré/zelené 
znaèce, na køi�ovatce opìt 
doprava a po prùsekové cestì 
dojdete a� k vrcholku �tern-
berka. Je zde krásný dubový les 
a køí�.



Délka trasy a zpìt: 6 km

Doprava: vlak Zlín - Otrokovice, Otrokovice - Tlumaèov

Popis trasy: Z nádra�í v Tlumaèovì se vydáte smìrem na Kurovice. 
Podle mapy dojdete a� na konec obce Tlumaèov, kde narazíte po 
pravé stranì na panelovou cestu vedoucí a� k lomu.

Upozornìní: V lomu je pøísný zákaz koupání, celá oblast je silnì 
nestabilní, pohyb po okrajích lomu je velmi nebezpeèný a vzhledem 
k výskytu vzácných druhù i nevhodný.



Kurovický lom je zatopený bývalý vápencový lom s krásným okolím. 
Z ekologického hlediska se jedná o unikátní lokalitu, která je 
dokladem vulkanické èinnosti mezi obdobím jury a køídy (jediná na 
Moravì) s výskytem významných fosílií. Najdeme zde mno�ství 
zvlá�tì chránìných druhù �ivoèichù, jako je napø. èolek velký, 
skokan ostronosý, u�ovka obojková, svi�ník polní, �uhýk obecný 
a dal�í.



Délka trasy a zpìt: 2,5 km

Doprava: vlak Zlín - Otrokovice, Otrokovice - Záhlinice

Popis trasy: V Záhlinicích pøejdete hlavní cestu a vydáte se rovnì 
smìr Rybáøství Záhlinice. 

Tip: Trasou kolem rybníkù a následnì cyklostezkou lu�ními lesy se 
dostanete a� do Kromìøí�e (cca 2 km).

Upozornìní: Na cestách kolem rybníkù je tøeba dbát zvý�ené 
opatrnosti - mo�nost prùjezdu vozidel rybáøù.



Nádherná procházka kolem rybníkù, kde je mo�né vidìt rùzné druhy 
vodních ptákù. Záhlinické rybníky jsou významným hnízdi�tìm, 
hnízdí zde napø. kormorán velký, volavka popelavá a bílá èi l�ièák 
pestrý. Na trase je obora s vysokou zvìøí. Soustava rybníkù, 
pøilehlých luk a lu�ního lesa je i pøes intenzivní chov ryb jedineèným 
územím pøedev�ím ze zoologického a krajináøského hlediska, øadí 
se k mokøadùm mezinárodního významu.



Délka trasy: 3 km

Doprava: vlak Zlín - Lípa

Popis trasy: Ze zastávky v Lípì po zelené turistické znaèce pøes 
hlavní silnici a� na kopec na Vyhlídku k ranèi.



Je zde krásný výhled na �elechovice a Zlín. Mo�nost projí�ïky na 
koních. Po pìkné cestì mù�ete pokraèovat a� k chatové oblasti 
(dal�í cca 1 km).



Délka trasy a zpìt: 1,5 km

Doprava: autobus Zlín - Lukoveèek

Popis trasy: Po zelené turistické znaèce k rozcestí, dále po cestì 
rovnì mimo znaèku (zelená odboèuje). 



Opu�tìný stìnový pískovcový lom se nachází severnì od zástavby v 
obci. Ploché dno je pokryto bylinnou vegetací, okolní stìny pak 
stromovým patrem s pøevahou bukù, jasanù, dubù a bøíz. V roce 
2004 byl lom registrován jako významný krajinný prvek z dùvodu 
výskytu vzácných a ohro�ených druhù rostlin. Je zde mo�né najít 
napø. nenápadnou zemì�luè spanilou, léèivou zemì�luè 
okolíkatou, hvozdík svazèitý, ostøici pøevislou a orchideje okrotici 
dlouholistou, prstnatec Fuchsùv a bradáèek vejèitý. 

zemì�luè okolíkatá prstnatec Fuchsùv



Jako stromy památné jsou vyhla�ovány døeviny, které jsou 
mimoøádné nejen svým vzrùstem a vìkem, ale i takové, které 
pùsobí jako krajinné dominanty, nebo se na nì vá�e nìjaká 
historická událost èi povìst.

Mezi nejèastìj�í památné stromy na Zlínsku i obecnì v Èeské 
republice patøí lípy a duby. Patrnì nejstar�í lípa na území mìsta 
Zlína je lípa srdèitá (Tilia cordata) rostoucí v soukromé zahradì na 
ulici Sokolská. Z dubù je nejstar�í dub letní (Quercus robur) na 
Nové ulici v Malenovicích u kaplièky. Vìk se odhaduje na 250 - 300 
let, obvod kmene je 450 cm.

Zajímavostí mezi zlínskými památnými stromy je památný 
moru�ovník èerný (Morus nigra) v Pr�tném u køi�ovatky tøídy T. Bati 
a ulice Karolíny Svìtlé, který je jediným památným moru�ovníkem 
v Èeské republice. Tento druh pochází pravdìpodobnì ze Støední 
Asie a po celá staletí je pìstován kvùli svým plodùm, které jsou 
oblíbeným ovocem.

Mezi památné patøí i ovocné stromy, na Zlínsku se jedná o jeøáby 
oskeru�e (Sorbus domestica) a hru�nì (Pyrus Comunnis). 
Oskeru�e jsou teplomilné, nepøíli� èasto vysazované døeviny, 
jejich� jedlé plody se vyu�ívají na výrobu marmelád nebo pálenky. 
V souèasné dobì je v�ak setkání se star�ími vzrostlými 
oskeru�emi spí�e vzácností. Památná oskeru�e roste na Sala�i 
v soukromé zahradì u domu è. p. 16. V místní èásti Sala� roste 
v poli pøibli�nì 100 m jihovýchodnì od místního høbitova také 
statná hru�eò s mohutnou rozlo�itou korunou. Vìk je odhadován a� 
na 200 let, obvod kmene je 340 cm. Hru�eò stojí nedaleko hranice 
dvou katastrálních území, je proto mo�né, �e byla vysazena jako 
hranièní døevina.

Vùbec nejvìt�ím památným stromem na Zlínsku je krásný jilm vaz 
(Ulmus laevis) v Lukoveèku rostoucí nedaleko koupali�tì na 
Rusavì. Jeho vý�ka je pøes 30 m, vìk je odhadován na 250 - 300 
let.

Zajímavým památným stromem je také Prajzovská hru�ka, která 
roste v obci Hosti�ová osamocenì uprostøed velkého pole. Vá�e se 
k ní povìst, podle které zde hru�ka byla ji� v roce 1866 a v dobì 
Prajzské války byl pod ní pochován voják, který raboval v obci.



dub letní - Malenovice

lípa - ul. Sokolská

jeøáb oskeru�e - Sala�

moru�ovník èerný - Pr�tné

hru�eò - Sala�

dub letní - Malenovice



Hlavními vlastníky lesù v okolí mìsta Zlína jsou Lesy ÈR, s. p., 
a statutární mìsto Zlín. Mìsto Zlín na svém lesním majetku (cca 
315 ha) uplatòuje pøevá�nì tzv. �etrné hospodaøení. Znamená to, 
�e se zamìøuje hlavnì na výchovné zásahy a nevyu�ívá mo�nosti 
plánované vý�e tì�by dle lesního hospodáøského plánu. Místy se 
provádí mýtní tì�ba, aby docházelo k postupné obnovì zralých 
porostù a zachování pøíznivého pomìru vìkových tøíd. V souèasné 
dobì tvoøí 50 % z celkové rozlohy jehliènaté lesy (smrk, borovice, 
modøín), zbytek jsou porosty smí�ené a listnaté (buk, dub, habr, 
ol�e, jilm, lípa).

V rámci obecného u�ívání lesa má ka�dý právo vstupovat do lesa 
na vlastní nebezpeèí, sbírat pro vlastní potøebu lesní plody a su-
chou na zemi le�ící klest. Pøi tom je povinen les nepo�kozovat 
(vèetnì v nìm umístìných zaøízení), nenaru�ovat lesní prostøedí 
a dbát pokynù vlastníka, pøípadnì nájemce lesa, a jeho zamìst-
nancù.

V lesích je zakázáno

ru�it klid a ticho

jezdit a stát s motorovými vozidly

vstupovat do míst oplocených nebo oznaèených zákazem 
vstupu

mimo lesní cesty a vyznaèené trasy jezdit na kole, na koni, 
na ly�ích nebo saních

kouøit, rozdìlávat a udr�ovat otevøené ohnì a táboøit mimo 
vyhrazená místa

konat nìkteré dal�í èinnosti uvedené v § 20 zákona o lesích

Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat jen 
na základì oznámení podaného u pøíslu�ného orgánu státní správy 
lesù.

Mìsto Zlín vítá, kdy� veøejnost uvedená pravidla dodr�uje. 
Respektování pravidel chování v lese je pøedpokladem k tomu, aby 
obyvatelé mìsta mohli plnì vyu�ívat rekreaèních mo�ností 
a obdivovat flóru a faunu na�ich lesù.





Zoo a zámek Zlín - Le�ná
www.zoozlin.eu

Minilesík na sídli�ti Ji�ní Svahy
www.ddmastra.cz

Pøírodní park �elechovické Paseky
Mìstské informaèní a turistické støedisko - Prùvodce pøírodním 
parkem



Tato nabídka je ideální pro rodinné výlety a cestování s pøáteli. 
S jízdenkou SONE+ mù�ete poznávat Èeskou republiku, vypravit se 
za dobrodru�stvím, na náv�tìvu k pøátelùm, prostì v�ude tam, kam 
jedou na�e vlaky. Na jízdenku SONE+ mù�e v sobotu nebo v nedìli 
kamkoli po republice cestovat a� 5 spolucestujících, z toho 
maximálnì 2 mohou být star�í 15 let. SONE+ prodáváme ve dvou 
variantách - za 150 Kè pro osobní a spì�né vlaky (Os, Sp) a za 450 
Kè pro v�echny kategorie vlakù (Os, Sp, R, Ex, IC, EC, SC, EN). 
Jízdenka platí ve 2. tøídì v�dy v sobotu nebo nedìli do 24:00 hodin 
a uznávají ji i dopravci Viamont a OKD Doprava ve vlacích na území 
ÈR. Cestovat na SONE+ mù�ete i do prvních stanic sousedních 
�eleznic. Do povinnì místenkových vlakù (napø. spoje SuperCity) je 
tøeba zakoupit místenku pro ka�dého cestujícího. 

Nechce se vám trmácet s kolem na dovolenou èi výlet? Nevadí, 
nechte kolo doma a pùjète si ho u nás!
�eleznièní stanice Kromìøí� nabízí výhodné zapùjèení kvalitních 
trekkingových kol ji� od 1. dubna do 31. øíjna dennì od 7:30 do 
18:30 hodin. Vypùjèení kola je velmi snadné - staèí pøedlo�it dva 
své osobní prùkazy (obèanský prùkaz, øidièský prùkaz), slo�it 
zálohu na vypùjèené kolo (1000 Kè za jedno kolo nebo 2000 Kè za 
dvì a� pìt kol) a zaplatit pùjèovné. Jednodenní pùjèovné je 160 Kè, 
pro dr�itele slevy Rail plus je 120 Kè. Po 13. hodinì je mo�né vyu�ít 
i polodenní pùjèovné (do 8:30 hod. následujícího dne) za 120 Kè, 
pro dr�itele Rail plus je to 90 Kè. Nájemní smlouva vás opravòuje 
k bezplatné pøepravì jízdního kola na tratích: 300 Pøerov - Kojetín, 
303 Kojetín - Hulín, 305 Kromìøí� - Zborovice a 330 Pøerov 
- Otrokovice. Kontakt: �eleznièní stanice Kromìøí�, osobní poklad-
na ÈD, tel. 972 722 223, e-mail: OTE@CDcentrum.cd.cz
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