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Jeseníky
lázně a čistá příroda 

Olomouc
perla Hané a Litovelské Pomoraví

Kroměříž
Hanácké Atény

Baťův kanál
jedinečná technická památka

Moravské
vinařské stezky
ochutnejte jižní Moravu

Krajem Slovácka
Uherské Hradiště a Hodonín

Lednicko-
valtický areál
skvost mezi vinicemi
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Příroda
Jako první poznáte majestátní Jeseníky, ze kterých po-
malu sjedete do chráněné krajinné oblasti Litovelské 
Pomoraví. Přirovnáme-li Moravu k tepně, pak srdcem 
oblasti jsou unikátní a biologicky cenné lužní lesy. Široké 
údolí řeky Moravy nás dovede až na Slovácko. Ať už pro-
jíždíte krajinou s množstvím slepých ramen nebo putujete 
mezi vinicemi Slovácka, podél Moravy se snoubí jedi-
nečné přírodní skvosty s výsledky lidské činnosti.

Gastronomie
Víte, co znamenají názvy couralka, šlíšky nebo jesenický 
sulc? Místní kuchyně nabízejí řadu dobrot a příležitost 
zažít Moravskou stezku také prostřednictvím chuťo-
vých buněk. 

Naším tipem je domácí vařené pivo, víno z moravských 
vinic či kombinace tvarůžků s dobrou klobásou.

Ubytování
Podél Moravské stezky se nachází řada ubytovacích 
zařízení, která přivítají cyklisty s otevřenou náručí a na-
bídnou jim speciální služby. Která to ale jsou? 

Na www.moravska-stezka.cz je připravena řada nabídek 
rozdělených do různých cenových skupin. Můžete si užít 
plný komfort ve wellness hotelech, přes klasické pensiony, 
až po kempy či levné hostely.

U zařízení označených symbolem „Cyklisté vítáni“ je 
možné půjčit si nářadí na základní opravy, zakoupit 
mapu, bezplatně si uložit kolo v zamykatelné místnosti 
nebo ve společných garážích či umýt si kolo.

Na www.moravska-stezka.cz je strukturovaná nabídka 
ubytování podél celé trasy, která umožní dovolenou 
či výlet naplánovat.  

Historické
skvosty
Morava je kolébkou české histo-
rie. Od prvního osídlení Moravské 
pánve až po průmyslovou historii 
Baťovského regionu – na kole 
budete mít možnost nahlédnout 
do historie dlouhé 40 000 let.

Při cestování po Moravské stezce během pouhých šesti 
dnů poznáte velký kus Moravy. Navštívit můžete desítky 
turistických zajímavostí – historických měst, hradů, zámků, 
muzeí či zoologických zahrad, projet se na Baťově plaveb-
ním kanále nebo poznat kulturu zdejších lidí. Na trase leží 
i místa na seznamu historických památek UNESCO - Arci-
biskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Sloup Nejsvětější 
Trojice v Olomouci a Lednicko-valtický areál. 

Příjezd
na stezku
Moravská stezka je dobře přístupná vlakem, nádraží najde-
te téměř v každém městě na trase. Na některých nádražích 
si díky službě ČD Bike dokonce můžete půjčit kolo.

Trasa je rozdělena do několika etap a ať už nastoupíte 
kdekoliv, můžete si Moravskou stezku vychutnat naplno. 
Železniční trať prakticky kopíruje trasu, nádraží najdete 
v každém větším městě.

Půjčovny kol v roce 2015: 
Olomouc, Zábřeh na Moravě,
Kroměříž, Veselí nad Moravou, 
Hodonín, Břeclav.

Více informací o vlakovém spojení 
s kolem a půjčovnách jízdních kol najdete na www.cd.cz.
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Pro děti
Děti jsou na Moravské stezce vždy vítány. Potěšit je může 
plavba po Baťově kanálu, jesenický ZOOpark v Rapotíně 
nebo řádění na skluzavkách a v bazénech aquaparku 
v Uherském Hradišti. Především v jižní části je trasa podél 
Moravy vedena po bezpečných cestách odděleně od mo-
torové dopravy. Moravská stezka prostě dětem fandí.


