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Střední Morava,
cyklistický ráj!
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ŘEKA BEČVA
Největší levostranný přítok řeky Moravy vzniká 
soutokem Rožnovské a Vsetínské Bečvy ve Va-
lašském Meziříčí. Bečva je poslední větší řekou 
v Česku, na které není vybudovaná přehra-
da. Díky tomu můžeme obdivovat nádherné 
přírodní scenérie. Nejkrásnější úseky mohou 
vodáci, cyklisté a turisté pozorovat na území 
Střední Moravy okolo Hustopečí nad Bečvou, 
Skaličky a Ústí. Tok řeky tu přirozeně mean-
druje, stromy jsou volně popadané do vody, 
nacházejí se tu rozsáhlé štěrkové lavice a vy-
skytuje se zde množství vzácných živočichů.
Řeka Bečva je na celém území Střední Mora-
vy splavná. Je vhodná i pro začínající vodáky. 
Koryto je přírodní, jen místy rozumně regulo-
vané. Při optimálním vodním stavu tvoří časté 
kamenné stupně zajímavé a  jízdu zpestřující 
peřejky.
Cyklostezka Bečva řeku kopíruje prakticky 
po celé délce toku. Cyklostezka je z velké míry 
nově vybudována. Část trasy je vedena po 
málo frekventovaných místních komunika-
cích a zpevněných lesních a polních cestách. 
Nové úseky jsou vhodné také pro in-line brus-
laře a pro jízdu na koloběžce. 

Největší levostranný přítok řeky Moravy vzniká 
soutokem Rožnovské a Vsetínské Bečvy ve Va-
lašském Meziříčí. Bečva je poslední větší řekou 
v Česku, na které není vybudovaná přehra-
da. Díky tomu můžeme obdivovat nádherné 
přírodní scenérie. Nejkrásnější úseky mohou 
vodáci, cyklisté a turisté pozorovat na území 
Střední Moravy okolo Hustopečí nad Bečvou, 
Skaličky a Ústí. Tok řeky tu přirozeně mean-
druje, stromy jsou volně popadané do vody, 
nacházejí se tu rozsáhlé štěrkové lavice a vy-

Řeka Bečva je na celém území Střední Mora-
vy splavná. Je vhodná i pro začínající vodáky. 
Koryto je přírodní, jen místy rozumně regulo-
vané. Při optimálním vodním stavu tvoří časté 
kamenné stupně zajímavé a  jízdu zpestřující 

 řeku kopíruje prakticky 
po celé délce toku. Cyklostezka je z velké míry 
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Z Hustopečí nad Bečvou se po silnici III. třídy dostaneme k pískovně, kde sjedeme z cesty na cyklo-
stezku, která vede po okraji pískovny až k samotě Kačena. Tam na cyklostezku navazuje lesní cesta. 
Z Kamence do Skaličky trasa vede po silnici III. třídy. Ze Skaličky do Ústí vede cyklostezka. 

Z Ústí je krátký úsek trasy veden po silnici II. třídy a před Teplicemi nad Bečvou sjedeme na lesní cestu, 
která vede až na okraj Teplic nad Bečvou. Trasa až do Hranic je vedena po městských komunikacích.    

Hustopeče nad Bečvou
Do Hustopečí nad Bečvou cyklisty přivede 
odbočka, která vede okolo zámku a za měs-
tysem se znovu připojuje k cyklostezce Bečva. 
Hustopečský zámek stojí za zastávku, proto-
že se může pyšnit nejkrásnějším arkádovým 
dvorem na Moravě. Jeho historie sahá až do 
roku 1580, kdy jeho majitelé z rodu Žerotínů 
začali nevyhovující tvrz přestavovat na dvou-
poschoďový renesanční zámek. V současnosti 
v zámku najdete řeznické muzeum, lapidári-
um a fi lmové a hudební muzeum. Na nádvo-
ří jsou pořádány různé kulturní akce, výstavy 
a jarmarky.

Červekův větrný mlýn
Než vás cyklostezka přivede do Teplic nad 
Bečvou, nezapomeňte se ve Skaličce zasta-
vit u Červekova větrného mlýna. Unikátní 
dřevěný sloupový větrný mlýn stál původně 
v  Dřevohosticích. Tehdejší majitel ho nechal 
rozebrat a na dvanácti povozech ho roku 1850 
nechal převézt do Skaličky. Mlelo se v něm až 
do roku 1966. Jeho úctyhodné rozměry z něj 
dělají jeden z největších dřevěných mlýnů 
v České republice. Původní zařízení se docho-
valo a je funkční. Rodinné muzeum provozuje 
Antonín Červek mladší a pokračuje tak v ro-
dinné tradici.

PROFIL TRASY

hranice lipnik

z hustopeci do hranic

lipnik prerov

150

200

250

300

350 m n. m.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 km

150

200

250

300

350 m n. m.

0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 km

150

200

250

300

350 m n. m.

0 2 4 5 7 8 10 12 13 15 16 17 19 20 22 24 26 28 30 km

Z HUSTOPEČÍ NAD BEČVOU DO HRANIC 

ilustrační foto

Zámek Hustopeče nad Bečvou Červekův větrný mlýn

  www.obecskalicka.cz
  +420 736 180 770

  www.ihustopece.cz
  +420 581 626 111
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Zbrašovské aragonitové jeskyně

Při vjezdu do Teplic nad Bečvou stezka vede podél 
hranice Národní přírodní památky Zbrašovské ara-
gonitové jeskyně. Území s krasovými povrchovými 
i podzemními útvary se rozkládá na ploše cca 8 ha. 
Ochrana se vztahuje nejen na samotné Zbrašovské 
aragonitové jeskyně, ale také na lesní porost na po-
vrchu s typickou flórou i faunou. Součástí přírodní 
památky jsou i přirozené hlubinné vývěry teplé mine-
rální vody s vysokým obsahem oxidu uhličitého, které 
daly vzniknout celému krasovému území a využívají 
se k lázeňským účelům v lázních Teplice nad Bečvou.

Jeskyně byly objeveny v roce 1912 při běžných pra-
cích v kamenolomu. Dělníky překvapil proud teplého 
vzduchu, který unikal z objevené pukliny. Ta se sta-
la vstupním místem, kudy se do podzemí spouštěli 
objevitelé a průzkumníci. Později byl proražen nový 
vchod z údolí Bečvy, bylo zavedeno elektrické osvět-
lení a v roce 1926 byly jeskyně zpřístupněny veřejnosti.

Jedinečný jeskynní systém evropského významu 
vznikl společným působením atmosférických vod 
a teplých minerálních vod. Unikátní výzdoba je tvoře-
na aragonitem, dále můžete obdivovat raftové stalag-
mity a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. 
Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou nejteplejšími 
jeskyněmi v České republice s celoroční stálou teplo-
tou 14,5 °C.

Lázně Teplice nad Bečvou

Pro svou polohu v malebném údolí řeky Bečvy jsou 
lázně v Teplicích nad Bečvou ideálním místem pro re-
laxaci a posílení zdraví. Zdejším unikátním přírodním 
zdrojem je minerální voda s vysokým obsahem oxidu 
uhličitého. Kyselka pramení ve velkých hloubkách a je 
přiváděna do balneologických zařízení z Kropáčova 
a Jurikova pramene. Lázně se specializují na moder-
ní rehabilitaci klientů s počínajícími srdečně-cévními 
potížemi s důrazem na prevenci vzniku srdečních 
a mozkových příhod a klientů po kardiochirurgických 
a invazivních výkonech.

Historie lázní se začala psát v roce 1553, kdy tehdejší 
majitel hranického panství nechal vybudovat kamen-
nou nádrž se střechou ke koupání, kterou zásobova-
ly vydatné termální prameny. První lázeňská budova 
byla postavena na počátku 18. století a největší rozvoj 
zažily lázně ve 30. letech minulého století, kdy bylo po-
staveno několik lázeňských budov. K architektonicky 
nejzajímavějším patří památkově chráněný lázeňský 
dům Bečva architektů Karla Kotase a Oskara Oehlera. 

Levý břeh s lázeňskými budovami s pravým břehem 
spojoval dřevěný most. Byl ale často poničen při po-
vodních. Proto byl v roce 1967 vybudován nový železo-
betonový most, který patří k dominantám lázní.

Při průjezdu Teplicemi se můžete osvěžit léčivou ky-
selkou u několika pítek. Nejprve budete po levé straně 
míjet Jurikův pramen u lázeňského domu Rozmarýn 
a pak po pravé straně pramen Janáčkův zdroj u okraje 
parku.  

  www.caves.cz/jeskyne/
zbrasovske-aragonitove-jeskyne

  +420 581 601 866

  www.ltnb.cz

  +420 581 818 181

6 7

Zbrašovské aragonitové jeskyně3

Teplice nad Bečvou4



Hranická propast

Cyklostezka Bečva vede cyklisty po levém břehu 
z Teplic přímo do Hranic. Doporučujeme ale v Tepli-
cích výlet na pravý břeh. Přes železobetonový most 
se vypravte po červené a zelené turistické značce do 
Infocentra Hranické propasti. 

Infocentrum sídlí ve výrazné budově železniční stani-
ce Teplice nad Bečvou. Vlaky tu na trati stále staví, ale 
jízdenku si tu už dnes nekoupíte. Místo toho najde-
te v  památkově chráněné funkcionalistické budově 
z roku 1939 interaktivní model propasti a získáte mno-
ho informací o významném přírodním úkaze. Z info-
centra vede k propasti značená stezka.

Hranická propast je s celkovou naměřenou hloubkou 
473,5 m nejhlubší propastí České republiky. Zároveň 
je díky rekordní hloubce vody 404 m nejhlubší zato-
penou propastí světa. Jejího dna však stále nebylo do-
saženo. Vznikla hydrotermálním krasovým procesem. 
Agresivní kyselka, která vystupuje z hlubokých puklin, 
leptala zespodu vápencový masiv, až došlo ke zřícení 
stropu a otevření dutiny na povrch.

V minulosti si lidé vysvětlovali vznik propasti nadpřiro-
zenými jevy. První zmínka pochází z roku 1580 a popr-
vé byla na mapu Moravy zakreslena Janem Amosem 
Komenským. Dnes je propast hojně navštěvována tu-
risty, ale je také v centru zájmu vědců a výzkumníků. 
Mimo jiné je propast místem, kde se vyskytuje unikát-
ní fl ora i fauna. Byla zde například objevena jediná let-
ní kolonie netopýra velkého v podzemí u nás.

Hranice

U turistického rozcestníku na hranickém mostě se 
můžete rozhodnout, jestli budete pokračovat dál po 
stezce nebo prozkoumáte město Hranice. Kousek od 
rozcestníku láká k osvěžení letní koupaliště Plovárna 
s velkým množství atrakcí nejen pro děti. Ducha si 
osvěžíte procházkou po centru města.

Procházka starými uličkami a podloubím měšťan-
ských domů vás zavede na Masarykovo náměstí. Do-
minantou náměstí je barokní kostel Stětí svatého 
Jana Křtitele. Krásy města můžete pozorovat z vysoké 
věže Staré radnice, v které dnes sídlí Městské muzeum.

Z Masarykova náměstí se krátkou procházkou do-
stanete přes Pernštejnské náměstí až k Zámku, ve 
kterém od devadesátých let minulého století sídlí 
městský úřad. Nejstarší důkaz o zámku pochází ze 
14.  století. Čtyřkřídlá stavba s renesančním arkádo-
vým nádvořím a později dostavěnou věží vydává na 
mnoha místech svědectví o své historii. Je to napří-
klad bohatá štuková výzdoba reprezentačních míst-
ností nebo portál se znakem Františka kardinála z Di-
etrichsteina.   

Zámek byl kompletně zrekonstruován a pro jeho ar-
kádové nádvoří bylo zvoleno netradiční architekto-
nické řešení. Nádvoří bylo uzavřeno průhlednou stře-
chou, a stalo se tak pevnou součástí interiéru. Přízemí 
je volně přístupné a můžete tak posedět v kavárně, 
nakoupit si v prodejně regionálních produktů nebo 
využít služeb informačního centra s půjčovnou kol 
a koloběžek.

Existenci židovské komunity ve městě připomíná sy-
nagoga, která byla v devadesátých letech minulého 
století zdařile rekonstruovaná. Nádherné prostory se 
často využívají k pořádání kulturních akcí a výstav.

Infocentrum Hranické propasti 
  www.infocentrum-hranice.cz

/infocentrum-hranicke-propasti/
  www.hranickapropast.cz
  +420 778 888 643
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Letní koupaliště Plovárna 
  www.aquaparkplovarnahranice.cz
  +420 581 674 481 

Muzeum a galerie Hranice 
  www.muzeum-hranice.cz
  +420  775 854 522

Synagoga  
  www.muzeum-hranice.cz
  +420 778 777 893

Zámek Hranice

Synagoga

Pernštejnské náměstí

Hranická propast
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Cyklostezka Bečva kopíruje z Hranic řeku Bečvu téměř až do Týna nad Bečvou. Celý úsek měří 9,5 
km a na jeho trase jsou vybudovaná dvě odpočívadla. Z Týna nad Bečvou pokračujte do Lipníka nad 
Bečvou po silnici II. třídy. Tento úsek měří 2 km.

K Jezernickým viaduktům využijte alternativní trasu. Z Rybářů jeďte po žluté turistické značce až 
k viaduktům a do Lipníka pak pokračujte po trase 6240 .   

Jezernické viadukty
Železniční kamenné viadukty dlouhé 430 me-
trů u obce Jezernice byly postaveny na tehdej-
ší dráze císaře Ferdinanda k překlenutí údolí 
potoka Jezernice. Starší cihelný most pro jed-
nu kolej byl zprovozněn v roce 1847. Novější 
kamenný most byl zprovozněn roku 1873 při 
rozšiřování trati na dvoukolejnou. V letech 
1998–2001 byl viadukt kompletně zrekonstru-
ován a klenby byly nově vyzděny. Ministerstvo 
dopravy ČR rekonstrukci udělilo cenu Mostní 
dílo roku 2001. 

Hrad Helfštýn
K hradu Helfštýn vás zavede červená turistic-
ká značka z náměstí v Týně nad Bečvou. Hrad 
patří svou rozlohou k nejrozsáhlejším hradním 
komplexům v Evropě. Jeho historie sahá do 
14. století. V 17. století byl ale záměrně pobo-
řen, aby nepadl do rukou Turků. Jeho dnešní 
podoba připomíná pevnost se šesti branami 
a řadou budov a valů. Celý areál si lze prohléd-
nout samostatně nebo s průvodcem. Součástí 
prohlídky je stálá expozice uměleckého kovář-
ství a historické mincovny. Každoročně se na 
Helfštýn sjíždí několik stovek kovářů z celého 
světa na známý Hefaiston.

PROFIL TRASY
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Jezernické viadukty Hrad Helfštýn

  www.helfstyn.cz
  +420 581 797 407

Lipník nad Bečvou
Městská památková rezervace Lipník nad Bečvou si 
dodnes nese všechny znaky starobylých sídel s domi-
nantním náměstím v centru. Na území rezervace je 
celkem 190 domů a drobné, zejména sakrální stavby, 
z nichž 105 je prohlášeno za nemovité kulturní památ-
ky. Kromě měšťanských domů můžete obdivovat kos-
tel svatého Jakuba Většího s farou, zvonici, radnici, 
kapli svatého Josefa nebo  budovu pošty. Od května 
do září provází denně kromě pondělí městem prů-
vodce. Prohlídka je zdarma.

Městské hradby
Hradby v Lipníku nad Bečvou jsou viditelné kolem ce-
lého historického jádra. Vznikly jako obranný systém 
města. Pozůstatky městských hradeb v Lipníku nad 
Bečvou patří k nejzachovalejším na Moravě. I když 
již v  19. století zanikly městské brány, zachovaly se 
z opevnění poměrně rozsáhlé úseky obou hradebních 
zdí s baštami a množstvím pozoruhodných detailů.

Židovské památky
V 1. polovině 19. století byla téměř třetina obyvatel 
v  Lipníku židovského původu. Nejvíce historických 
židovských domů najdete v Pernštýnské ulici, kde se 
dochovala také druhá nejstarší synagoga v republice.  
Dnes slouží bývalá synagoga jako modlitebna Církve 
československé husitské. Opodál stojí Guttmanův na-
dační dům, který sloužil jako chudobinec a modliteb-
na. Po roce 1989 byly obnoveny oba lipnické židovské 
hřbitovy.

TIC Lipník nad Bečvou
  www.info.mesto-lipnik.cz

  +420 581 773 763
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Lipník nad Bečvou9

Kostel svatého Jakuba Většího9

Lipník nad Bečvou - náměstí987
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Zámek

Renesanční zámek byl vybudován jako patrový 
s dvoutraktovou dispozicí. V šedesátých letech 19. sto-
letí byl přestavěn do novoklasicistní podoby.  Zámek 
dnes slouží jako sídlo Městského úřadu. Západní kří-
dlo zámku bylo rekonstruováno. Ze stájí, kočárovny 
a bytů kočích se tak stala galerie a společenský sál 
s kavárnou. Podle svého minulého účelu získala název 
Konírna. 

Na střeše Konírny byla na počátku 20. století vybu-
dována technicky unikátní střešní zahrada. V době 
svého vzniku to byla první zahrada na střeše v zemích 
na sever od Alp. Od dubna do konce října je zahrada 
otevřena denně kromě pondělí. Ze střešní zahrady je 
pěkný výhled do zámeckého parku v anglickém stylu, 
který je také přístupný veřejnosti.

Meditační zahrada

Meditační zahrada přiléhá k východní straně presby-
táře farního kostela sv. Jakuba. Má tvar nepravidel-
ného pětiúhelníku o celkové výměře asi 3 000 m2. 
Byla založena díky aktivitě Okrašlovacího spolku Lípa 
a Římskokatolické farnosti za podpory města. Plochy 
zahrady jsou osázeny rostlinami tak, aby rostliny roz-
kvétaly postupně až do pozdního podzimu.

Koupání

Přímo v Lipníku nad Bečvou si můžete zaplavat na 
městském koupališti, kde provozují i úschovnu kol. 
Kdo dává přednost přírodnímu koupání, svlaží se ra-
ději v přírodním štěrkovém jezeru Jadran. Rozkládá 
se přímo u cyklostezky Bečva na půli cesty mezi Lip-
níkem a Osekem.   

Zámek Lipník nad Bečvou

Městské koupaliště 
  www.ts-lipnik.cz/koupaliste

  +420 731 473 306
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Z Lipníka nad Bečvou pojedete po cyklostezce 
až k rozcestníku na mostě u Oseku nad Bečvou. 
Dále je cyklostezka trvale uzavřena a objízdná 
trasa je označená. Na cyklostezku se napojíte 
u  mostu v  Grymově a pokračujte po cyklostez-
ce až do Přerova. Z Přerova jeďte po cyklostez-
ce a pak pokračujte až do Tovačova po silnicích 
II. a III. třídy.  

Laguna
Při vjezdu do Přerova, přímo u cyklistické stez-
ky, leží přírodní koupaliště Velká laguna. Pří-
rodní koupaliště je součástí tzv. Zóny lagun, 
kam patří i Malé laguny – cenný mokřadní bio-
top a přírodní památka. Pokud si chcete pro-
táhnout tělo, v areálu můžete využít skatepark 
a bikrossovou trať. 

Park Michalov v Přerově
Pokud jste milovníky přírody, Park Michalov 
nesmíte na své cestě minout bez zastávky. Je 
to oáza klidu uprostřed města. Kousek přírody, 
ležící nedaleko sídlištní zástavby, se rozprostí-
rá na více než 17 ha. Park nabízí klidná zákoutí, 
která lákají k odpočinku. Od roku 1992 je Mi-
chalov kulturní památkou. Aktivní návštěvníci 
mohou využít vymezené travnaté plochy na 
sport a rodiče s dětmi dětská hřiště. 

PROFIL TRASY
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Park Michalov  
  www.prerov.eu
  +420 581 587 777 

13

9

Park Michalov v Přerově10

10

11

7

8

9

Jezero Jadran9

Velká Laguna10

Délka úseku: 30 km
Náročnost: nízká



Přerov 
Perlou historického centra Přerova je Horní náměs-
tí, jehož součástí jsou krásné renesanční měšťanské 
domy. Historické centrum bylo v roce 1992 prohláše-
no za památkovou zónu. Na Horním náměstí se tyčí 
i přerovský zámek, ve kterém od 30. let 20. století sídlí 
Muzeum Komenského. Zastavte se zde na chvíli a se-
znamte se s místními archeologickými nálezy, mine-
ralogií či entomologií. Ke zhlédnutí jsou zde i historic-
ké školní třídy. 
Nedaleko, na náměstí T. G. Masaryka, zaujímá své dů-
ležité místo Městský dům se stylovou restaurací. Dům 
se pyšní bohatou štukovou výzdobou s prvky secese, 
postavený je v novorenesančním stylu. 
Milujete-li historii, prohlédněte si městské hradby. 
Ty jsou již od 15. století silným ochráncem města. 
Opevnění obklopuje především Horní náměstí. Hrad-
by, skládající se z  10 bašt, střílen a fortny, tvoří spolu 
s měšťanskými domy městskou památkovou zónu. 
Osídlení města sahá až do pravěku, což dokazují ar-
cheologické nálezy v Přerově-Předmostí. V místní 
části Předmostí, které je celosvětově známé pro své 
archeologické objevy, na vás čeká naučná stezka.  
Předmostí patří spolu s Dolními Věstonicemi k nejdů-
ležitějším archeologickým nalezištím v Česku.
Po celodenním putování určitě pocítíte únavu. Vyu-
žijte služeb LH Hotelu Jana. Najdete v něm nejen re-
stauraci, ale i wellness. K hotelu se dostanete napros-
to jednoduše, stojí totiž přímo u cyklostezky Bečva. 

Soutok Bečvy s Moravou

Místo, kde se setkávají dvě moravské řeky, se nachází 
mezi Tovačovskými rybníky a Troubeckým jezerem. 
Při pohledu na vlny dvou řek, které do sebe naráží 
a  putují spolu až k Dunaji, člověka až mrazí. V roce 
1997 se právě v těchto místech vylila všechna voda 
a obec Troubky málem smazala z mapy. Bouřlivé řá-
dění tehdejších povodní stálo život několik desítek 
lidí. Místo je ukázkou síly a zároveň krásy přírody, kde 
se mísí vody z jesenických a valašských hor. 

Troubecké jezero

Ráj nejen pro rybáře, ale i pro milovníky přírody a vod-
ních ploch. Tovačovská jezera vznikla v 50. letech mi-
nulého století a dodnes jsou oblíbenou rybářskou 
a  relaxační lokalitou. Do soustavy těchto jezer patří 
i Troubecké jezero, které leží nedaleko soutoku Mora-
vy a Bečvy. Okolí jezera je zajímavé především z or-
nitologického hlediska. Právě zde můžete pozorovat 
různé druhy ptáků jako potáplice, lysky nebo rybáky. 
Pro obdivovatele ptačí říše tu byla v roce 2014 posta-
vena krytá dřevěná ornitologická pozorovatelna. 

Muzeum Komenského 
  www.prerovmuzeum.cz
  +420 581 250 531

LH Hotel Jana 
  www.hotel-jana.cz 
  +420 581 833 111
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Tovačov 

Město ležící v srdci úrodné Hané se pyšní nejen svými 
památkami a zámkem, ale i překrásným okolím pl-
ných rybníků, jezer a lužních lesů. Dominantou měs-
ta je renesanční zámek Tovačov, který byl postaven 
v polovině 11. století v bažinatém terénu na okraji měs-
ta. Nad město se královsky tyčí jeho Spanilá věž, jejíž 
výška dosahuje 96 metrů. 

Pokud dychtíte po troše historie, navštivte tento to-
vačovský poklad a seznamte se s jeho interiérem for-
mou prohlídek s průvodcem. Zámek je velmi často 
využíván i k různým příležitostným výstavám. Neza-
pomenutelný je rovněž výstup na zámeckou věž, kte-
rá vám poskytne výhled do širokého okolí. 

Tovačovská jezera

Město obklopují Tovačovská jezera, která jsou ma-
lebným rybářským revírem. Jezera vznikla v 50. letech 
20. století jako zatopené prostory po průmyslové těž-
bě štěrku. Svůj domov zde mají sumci, candáti, kapří, 
štiky, líni a další sladkovodní ryby. Soustavu tvoří jeze-
ro Sever, Annín, Troubecké a Skašovské. Okolí je pří-
větivé i pro ptáky, žije zde přes 70 druhů. Tovačovská 
jezera plynule doplňují tovačovské rybníky: Hradecký, 
Křenovský a rybník Kolečko. Pravidelně se zde kona-
jí slavnostní výlovy, kterých se účastní lidé z širokého 
okolí. 

Zámek Tovačov  
  www.zamek.tovacov.cz
  +420 581 731 309
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Spanilá věž zámku v Tovačově

Tovačovská jezera
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Náměstí v Tovačově11

Hustopeče nad Bečvou / Velikonoce na zámku

Skalička / Pálení čarodějnic
Týn nad Bečvou – Helfštýn / Velikonoce na hradě, Noční kování, 
Jarní jízda zručnosti – Oldtimer club Helfštýn
Přerov / Velikonoční oslavy
Tovačov / Zahájení zámecké sezóny s velikonočním jarmarkem

Hustopeče nad Bečvou / Oslava patrona hasičů sv. Floriána, Osla-
vy osvobození Hustopeče nad Bečvou, Zahájení zámecké sezóny
Skalička / Kácení máje, Den matek
Teplice nad Bečvou / Otevírání lázeňské sezóny
Hranice / Jazzové dny Hranice, Rockové Hranice
Lipník nad Bečvou / Dvořákův Lipník
Týn nad Bečvou – Helfštýn / Author Šela Marathon, Festival 
vojenské historie
Přerov / Májové veselí, Festival Dračích lodí
Tovačov / Májové oslavy

Skalička / Skaličská míle, Pohádkový les
Teplice nad Bečvou / Dětský den, Kácení máje
Lipník nad Bečvou / Pohádkové město Lipník nad Bečvou, 
Pod nebesy
Týn nad Bečvou - Helfštýn / Helfštýnské ateliéry
Přerov / Folklórní festival v zámku a podzámčí, 
Promenádní koncerty (červen-září)

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

03Hustopeče nad Bečvou03Hustopeče nad Bečvou

04Skalička04Skalička
Týn nad Bečvou – Helfštýn04Týn nad Bečvou – Helfštýn

05Hustopeče nad Bečvou05Hustopeče nad Bečvou
vy osvobození Hustopeče nad Bečvou, Zahájení zámecké sezóny05vy osvobození Hustopeče nad Bečvou, Zahájení zámecké sezóny

06Skalička06Skalička
Teplice nad Bečvou06Teplice nad Bečvou

01Hustopeče nad Bečvou / Novoroční ohňostroj
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Hranice / Hranické kulturní léto (červenec-srpen)
Lipník nad Bečvou / Svatojakubské hody
Týn nad Bečvou – Helfštýn / Helfštýnská pouť
Přerov / Promenádní koncerty (červen-září), Hudební léto na hradbách 
(červenec-srpen), Dostaveníčko s divadlem (červenec-srpen)

Hustopeče nad Bečvou / Hustopečské dny
Teplice nad Bečvou / Den obce Teplice nad Bečvou
Hranice / Rock Drey Fest – festival revivalových kapel, Hranické 
kulturní léto (červenec-srpen)
Týn nad Bečvou / Kovářské fórum, Hefaiston
Přerov / Promenádní koncerty (červen-září), Hudební léto na 
hradbách (červenec-srpen), Dostaveníčko s divadlem 
(červenec-srpen), Svatovavřinecké hody

Skalička / Festival trampských písní
Lipník nad Bečvou / Kov ve městě
Týn nad Bečvou – Helfštýn / Noční prohlídky
Přerov / Promenádní koncerty (červen-září)
Tovačov / Svatováclavské hody

Skalička / Skaličské hody
Přerov / Československý jazzový festival
Tovačov / Výlov rybníka

Hustopeče nad Bečvou / Vánoce na zámku
Skalička / Rozsvěcení Vánočního stromečku, Předsilvestrovský 
pochod, Silvestr
Hranice / Vánoce v Hranicích
Lipník nad Bečvou / Adventní svíce na náměstí, Vánoční jarmark, 
Adventní koncert
Přerov / Vánoční a silvestrovské oslavy
Tovačov / Vánoce na zámku
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Jadran

Meditační zahrada sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou

Hustopeče nad Bečvou
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