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Vážení čtenáři,
v aktuálním čísle 
časopisu přinášíme malé 
ohlédnutí do historie 
vydávání Kosteleckého 
lázeňáka, který vychází 
čtyřikrát ročně již 

od roku 2012. Společně si připomeneme, co se 
za poslední roky u nás změnilo, jak se snažíme 
investovat do modernizace areálu, zpříjemnit 
pobyt našim hostům a rozšiřovat nabídku 
procedur i dalších služeb. 
I když změn bylo za uplynulé desetiletí oprav-
du hodně, stále se držíme stejné filozofie: zů-
stáváme lázněmi rodinného typu s osobním 
přístupem ke klientům. Při hodnocení pobytu 
naši hosté říkají, že právě rodinná atmosféra 
je jedním z důvodů, proč se k nám rádi vracejí, 
což nás samozřejmě velmi těší. 
Rozhodně ale nechceme jen vzpomínat na to, 
co se nám v minulosti podařilo. Stále pracuje-
me na dalším rozvoji lázní a máme připraveny 
nové projekty.
V posledních dvou letech jsme museli kvůli 
covidovým opatřením omezovat provoz, nyní 
už fungujeme v normálním režimu a věříme, 
že žádné další zákazy nepřijdou. Zahájili jsme 
přípravy na závěr letošního roku a začali 
nabízet silvestrovské pobyty plné zábavy 
a dobré nálady.  
Silvestrovské veselí u nás startuje již 27. pro-
since. Nechte se poslední dny v roce hýčkat 
při lázeňských procedurách, užijte si zábavu 
při tanečních večerech, degustaci vín a oslavu 
silvestra se vším, co k tomu patří. 
Přijeďte do Kostelce užít si babí léto nebo 
společně oslavit příchod roku 2023.
Těšíme se na vás.

Sirné lázně v Kostelci u Zlína patří 
k nejmenším v republice, přesto mají 
hostům co nabídnout.  

A nejsou to jen vydatné prameny s vysokou 
koncentrací sirovodíku, které pomáhají ulevit 
od bolestí kloubů, zad a páteře, ale využívají se 
také k léčbě kožních onemocnění.
Podmanivému kouzlu kosteleckých lázní snad-
no podlehnete. Nenajdete zde kolonádu typic-
kou pro jiná lázeňská města, ale litovat určitě 
nebudete. Hotel a secesní stavbu lázeňského 
domu, kde se odehrávají procedury, spojují ces-
ty obklopené stromy a nádhernou kopcovitou 
krajinou. Můžete se v klidu procházet a ničím 
nerušeni čerpat energii z okolní přírody. 

Pokud navštívíte 
lázně mimo hlav-
ní sezónu, skvěle 
si odpočinete 
a beze spěchu si 
užijete všechny 
léčebné a relaxač-
ní procedury. 
Chvíle mezi pro-
cedurami lze vyu-
žít přímo v areálu 
mnoha způsoby. 
Lázně nabízejí 
pestré spektrum 
trávení volného 
času, aby si každý 
mohl vybrat to 
svoje. Oblíbené 
jsou pravidelné 
hudební a taneční 
večery, do konce 
září zůstávají 
otevřené vyhří-
vané venkovní 
bazény, můžete 

relaxovat ve vířivce nebo se zahřát ve finské 
sauně. Bohatá je také nabídka sportovního 
vyžití: k dispozici je devítijamkové golfové 
hřiště, minigolf nebo stolní tenis. Přímo 
lázněmi vede cyklostezka, která spojuje Zlín 
s vyhlášenou Zoologickou zahradou Lešná 
a zříceninou hradu v obci Lukov. 
Zajímavých tipů na výlety v okolí je však 
mnohem víc. Nedaleko Kostelce se nachází 
významné mariánské poutní místo kostel 
ve Štípě, hrad v Malenovicích nebo zámek 
v Holešově s překrásnou zahradou a zámec-
kou galerií. 
Kostelecké lázně jsou ideálním místem pro 
relaxaci, zážitky a poznávání jedinečných 
míst.

Malé lázně překvapí 
bohatou nabídkou
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Představíme vám procedury, které 
patří mezi hosty k nejvyhledávanějším. 
A v chladnějších podzimních dnech 
také oceníte jejich hřejivý účinek. 

Ulevte bolavým kloubům
Pokud jste ještě nevyzkoušeli léčivou 
sílu parafínu, potom je ten správný čas. 
Speciální druh vosku má totiž skvělé 
termoterapeutické účinky. Po zahřátí se 
obklad přiloží na postižené místo, uvolněné 
teplo pak tlumí bolest a uvolňuje svalové 
napětí. Nejčastěji se doporučuje na bolavé 
klouby končetin nebo nemoci páteře. 
Budeme vás hýčkat také parafínovými 
obklady s mátovou nebo svěží meduňkovou 
vůní, která navodí pocit relaxace a přispěje 
k dobrému zdraví.

Zásobárna medu a pylu
Zatímco včely využívají vosk jako zásobárnu 
medu a pylu, v lázeňství je vítaným 
pomocníkem díky vysokému obsahu 
hodnotných látek. Uvádí se, že jich má 
bezmála 300 a nechybí mezi nimi ani 
vitamín A, který je užitečný zejména pro 
vysušenou pokožku. Aromaterapeutickým 
zážitkem je zábal se včelím voskem, který 
při zahřívání uvolňuje typickou vůni, takže 

Dopřejte svému tělu 
nejlepší péči

se z obkladu stane příjemný zážitek pro 
všechny smysly. Zábal ze včelího vosku 
působí účinně při bolestech svalů a kloubů, 
při revmatických onemocněních, bolestech 
hlavy a migréně, ale také příznivě ovlivňuje 
v organismu regulaci tepla. 

Rašelina z Egypta
K velmi žádaným procedurám patří 
rašelinové zábaly, které jsou velkým 
pomocníkem při bolestech kloubů, 
páteře i revmatismu. Extrakt z čisté 
rašeliny přidáváme ke koupeli, kde díky 
protizánětlivým a analgetickým účinkům 
příznivě působí na revma i artritidu 
a pomůže také s lupénkou, atopickým 
ekzémem nebo akné. 
A komu vděčíme za to, že se rašelina začala 
používat v Evropě? Byli to Napoleonovi 
vojáci, kteří  se dozvěděli o účincích rašeliny 
ve slatinných koupelích v Egyptě a přinesli 
tyto poznatky do Evropy. Bratr Napoleona 

S nástupem chladnějších měsíců se 
pomalu chýlí ke konci také golfová 
sezona. V Kostelci se hráči naposledy 
sejdou první sobotu v listopadu 
na Valašském víceboji. 

Pojďme se nejdřív ohlédnout za létem, 
které bylo naplněné hlavně příměstskými 
golfovými tábory. V Kostelci jich letos během 
prázdnin uspořádali tři. První byl určen 
mladým nadějným golfistům, pro které 
byly každý den připraveny dva tréninkové 
bloky vedené profesionálním trenérem 
a jeho asistentem. Součástí kempu byl také 

Závěr golfové sezony 
s vůní svařáku 

Podle lidové pranostiky přijíždí 
11. listopadu Martin na bílém koni. 
Kromě očekávání první sněhové 
nadílky patří k tomuto dni také 
svatomartinská husa. Podle jakého 
receptu ji připravují naši kuchaři?  

Suroviny: celá husa, sůl, kmín, jablka, 
voda/vývar

dal na žádost jeho vojska příkaz 
vystavět první rašelinné lázně 
a v 19. století už byly rašelinné 
lázně založeny v mnoha 
evropských zdravotních 
střediscích. 

Ruční masáž ze švestek
Ruční masáž je součástí většiny 
pobytů a málokdo z klientů si 
nechá tuto proceduru uniknout. 
V našich lázních nabízíme 
různé druhy masáží, mezi nimi 
i švestkovou. Tohle tmavě modré 
ovoce totiž neodmyslitelně patří 
k Valašsku a také k babímu létu. 
Největším pomocníkem jsou 
švestky při bolestech kloubů – 
úspěšně léčí revmatismus a dnu, 
protože odbourávají a vyplavují 
močovinu. Relaxační švestkový 

masážní olej je známý svým vysokým 
obsahem antioxidantů, které pomáhají 
zpomalit stárnutí pokožky a zároveň ji 
regenerovat. Nasládlá vůně švestek navíc 
umocňuje příjemný zážitek z masáže.
Harmonii duši i tělu pak dodá indická masáž 
hlavy, která patří mezi starověké ajurvédské 
techniky. Účinně bojuje s depresemi, stresem 
a pocity úzkosti, dodává mozku potřebný 
kyslík a zlepšuje koncentraci. Podporuje 
pocity uvolnění a díky vyplaveným 
endorfinům navozuje duševní pohodu. 

Zábal s kokosovým olejem 
Chcete znát tajemství dlouhověkosti? Často 
se v této souvislosti mluví o kokosovém 
oleji. Může se chlubit silnými antioxidačními 
účinky, které zpomalují tvorbu vrásek, 
zároveň mírní příznaky ekzémů a lupénky. 
Zábaly s panenským kokosovým olejem 
jsou vhodné pro péči o suchou a citlivou 
pokožku. Olej se dobře vstřebává a díky 
jemné exotické vůni působí zábal jako 
symfonie relaxace, takže se budete cítit jako 
znovuzrození. 
Na problematickou pleť i bolesti pohybového 
aparátu skvěle funguje také vyživující 
konopný zábal s 90 procenty léčivého 
konopného oleje. Kromě oblíbeného zábalu 
si můžete užít i konopnou minerální koupel 
nebo konopnou masáž, po které zůstane 
pokožka sametově hebká a mladistvá. 

Vybírat ovšem můžete z mnoha dalších 
léčebných a relaxačních procedur, které 
vám pomůžou k fyzické i duševní pohodě. 
Dopřejte svému tělu tu nejlepší péči 
v kosteleckých lázních. 

Masáže jsou součástí většiny pobytů. 

Vyberte si husu mladou (okolo 3 kg). Pracuje 
se s ní nejlépe, má jemnější chuť a dá se 
upéct v rozumném čase. 
Z dutiny břišní vyjměte droby i přebytečný 
tuk. Potom husu ze všech stran i zevnitř 
pořádně osolte a okmínujte. Dejte na plech 
nebo do pekáče a nechte odležet v lednici 
nejméně přes noc, v ideálním případě  
24 hodin. Poté nasolenou husu osušte a du-
tinu břišní naplňte jablky. Před pečením ji 
podlijte vodou a dejte péct do trouby na 120 
°C. Pečte podle velikosti husy 4 až 6 hodin. 

společný výjezd a hra na golfovém hřišti 
Austerlitz. Druhý příměstský tábor spojil 
golf s angličtinou a poslední tábor využili 
především nejmenší golfisté a začátečníci. 
Uskutečnilo se také několik golfových 
turnajů, pokračovala túra ELEMENTS & 
GCLKO HCP TOUR a Kostelecká dětská tour. 
„Nejvýznamnějším turnajem byl na začátku 
srpna EDUCO CUP 2022, jehož výtěžek 
byl věnován na činnost Střediska rané 
péče Zlín – EDUCO. I přes deštivé počasí 
turnaj vynesl částku 92 700 korun,“ řekla 
manažerka kosteleckého golfového klubu 
Jitka Cupáková. 

Oblíbené podzimní akce
S koncem léta ale hřiště rozhodně neosiří, 
na hráče čekají oblíbené podzimní akce, 
kterými vrcholí golfový rok. Připraveno bude 
Mistrovství klubu na rány,  oblíbený turnaj 
s příchutí burčáku se uskuteční 1. října a o den 
později se uzavře Kostelecká dětská tour 
2022. Rozlučka s golfovou sezonou a přáteli 
proběhne v sobotu 22. října na Svařákovém 
turnaji o Kosteleckého kapříka. „Je to náš 
tradiční podzimní turnaj s posezením 
u odpaliště jamky č. 4 a připraveným 
občerstvením v podobě uzených dobrot 
a vynikajícího svařáčku,“ připomíná Jitka 
Cupáková. Naposledy se pak hráči společně 
setkají začátkem listopadu na Valašském 
víceboji, kde se bude soutěžit o nejlepší 
domácí slivovici.
Těšíme se na všechny, kteří si k nám přijedou 
užít radost ze hry. 

Podzimní akce
24. 9. a 25. 9. Mistrovství klubu na rány
1. 10. Burčákový turnaj
2. 10. Kostelecká dětská tour 
22. 10. Svařákový turnaj 
o Kosteleckého kapříka
5. 11. Valašský víceboj

Děti zaplnily příměstské golfové tábory.

Devítijamkové hřiště přírodního 
typu je dlouhé přes pět kilometrů. 
Začínající golfisté mohou 
využít  rozsáhlé cvičné plochy. 
K dispozici je i největší indoor golf 
ve Zlínském kraji s celoročním 
provozem. 

Pochutnejte si na skvělé
svatomartinské huse 

Maso musí jít po upečení úplně od kosti. 
Pro pěkně křupavou kůrčičku husu 
ke konci vyndejte z trouby. Troubu 
rozehřejte na 230 °C, husu vraťte zpět 
a zprudka pečte asi 15 minut. Upečenou 
husu dejte stranou a nechte v klidu 
odpočívat. Z plechu slijte přebytečný 
tuk, dejte na sporák a zalijte vodou 
nebo vývarem. Nechte přijít k varu, přes 
cedník slijte do rendlíku a svařte na sil-
nou šťávu. Husu naporcujte, podávejte 
s lokšemi a se zelím.

Švestky 
pomáhají 

při bolestech 
kloubů.
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V roce 2012 vyšlo první číslo časopisu 
a od té doby vás na jeho stránkách 
informujeme o našich plánech, 
novinkách, modernizaci areálu nebo 
nabídkách procedur a pobytů. Pojďme 
si připomenout, co se u nás za uplynulé 
roky změnilo. 

2012 
Secesní lázeňská budova prošla kompletní 
rekonstrukcí a modernizací. Zvenku 
dostala nový kabát, interiér byl vybudován 
v souladu s aktuálními trendy v lázeňství. 
Nové prostory nabídly hostům příjemnější 
prostředí, větší komfort a soukromí při 
procedurách. Vylepšení se dočkalo také 
golfové hřiště. Tři krátké jamky nahradily 
delší. Hřiště se prodloužilo, stalo se 
náročnějším a pro hráče atraktivnějším. 

2013
Objevilo se několik novinek v lázeňských 
procedurách: konopné procedury nebo 
skořicový program, který obsahuje 
skořicovou minerální koupel, skořicový zábal 
a skořicovou ruční masáž. Lázně také nabídly 
nové pobytové programy. 

2014
Při procedurách se začaly využívat 
mimořádné účinky čokolády, které odhalili 
už před třemi tisíci lety Aztékové a Mayové. 

2015
Arcibiskup olomoucký a metropolita 
moravský Jan Graubner vysvětil 
po rekonstrukci lázeňskou kapli sv. Marie 
Magdalény. V podlaze kapličky je přes 

Připomínáme si deset let
s Kosteleckým lázeňákem

sklo vidět jeskyně, ve které je jeden 
z vydatných sirných léčivých pramenů. 
Proběhla rekonstrukce plaveckého bazénu 
a odpočinkových ploch v areálu koupaliště.

2016
Novinkou byly procedury z plodů švestek, 
které přinášejí příjemné uvolnění, zbavují 
stresu a napomáhají regeneraci fyzických 
i psychických sil. V nabídce jsou švestkové 
koupele, zábaly, masáže či peeling.  Začalo 
se také s procedurami z parfémovaného 
kozího mléka. Areál vyhřívaného venkovního 
bazénu doplnily dvě velké vířivky. 

2017
Vylepšilo se prostředí pro hosty, proměnil 
se prostor recepce, interiér kavárny 
i Restaurace 19. jamka. Po rekonstrukci 
se také otevřely moderní, nadčasové 
a originální prostory pro léčebné i wellness 
procedury v secesní lázeňské budově. 

2018
Novou podobu získala lázeňská jídelna, 

která svým designem navazuje na prostory 
vstupního foyer, kavárny, chodeb a recepce.
 
2019
Došlo k modernizaci hotelových apartmánů 
a zvětšení Restaurace 19. jamka, kde vzniklo 
30 nových míst k sezení. Kapacita restaurace 
se díky tomu zvýšila na 95 míst. 

2020
Rekonstrukcí prošel modrý salonek, kde 
se konají rodinné oslavy a firemní akce. 
U bazénů vznikly nové převlékací kabiny. 
V lázeňské kapli bylo instalováno 14 obrazů 
křížové cesty. Hostům začalo sloužit nové 
odpočívadlo s lavičkami a motýlí loukou. 
Procedury se rozšířily o meduňkové 
a mátové parafínové obklady. 

2021
Pokračovaly úpravy v interiérech a začala 
rekonstrukce dvou rodinných apartmánů, 
které poskytly rodinám s dětmi větší komfort 
a pohodlí.
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 Secesní lázeňská budova prošla kompletní rekonstrukcí. Novou podobu dostaly prostory pro léčebné i wellness procedury. 

Změnil se také interiér Restaurace 19. jamka. 

V posledních deseti letech prošly budovy lázní i celý areál velkou proměnou. 
Na hosty čeká příjemnější prostředí v hotelu i při lázeňských procedurách 
a také se významně rozšířila nabídka pobytů. „Naši klienti jsou opravdu 
pozorní a každé změny si okamžitě všimnou. Mnozí nás chválí za péči, kterou 
resortu věnujeme,“ říká obchodní ředitel kosteleckých lázní Jiří Fadler. 

Přibývá klientů, kteří 
se do lázní vrací

Změnila se za poslední roky také klientela? 
V poslední době k nám jezdí o něco mladší hosté. 
Začalo to před pěti lety, kdy jsme začali nabízet 
animační programy. Celé léto zkušení animá-
toři připravují program pro děti i dospělé. Hry, 
ranní rozcvičky, edukace prostřednictvím kvízů 
a soutěží, pohybový program v bazénu, letní 
kino a další aktivity. V létě se nám proto klientela 
hodně omladila, ale v období mimo letní sezonu 
se nám to moc nemění. Přibývá ovšem klientů, 
kteří se k nám opakovaně vrací.  

Každý rok přicházíte s novinkami. Jak reagují 
hosté, co nejvíc oceňují?
Naši klienti jsou opravdu pozorní a každé změny 
si okamžitě všimnou. Jejich reakce jsou velmi 
pozitivní. Oceňují jakoukoliv změnu, která vede 
ke zvýšení jejich komfortu při pobytu a jež jim 
přináší nějakou přidanou hodnotu nebo výhodu. 
Mnozí nás chválí za péči, kterou resortu věnuje-
me.

Máte od hostů i nějaké tipy na další 
vylepšení? 
Občas od hostů nějaký tip přijde a je to velmi 
pestré. Sbíráme tyto poznatky, vyhodnocujeme 
a mnohé z nich dozrají až do realizace. Často se 
i dobře míněné rady ale uskutečnit nedají. 

Co chystáte v letošním roce?
Letos jsme se zaměřili na větší cíle. Angažovali 
jsme architekta a dvě projekční firmy a společně 
usilovně pracujeme na vizi nové přístavby, kde 
se bude nacházet wellness, a také je rozpracován 
návrh na novou fasádu našeho hotelu. Protože 
se jedná o větší projekty, termín jejich realizace 
ještě není přesně stanoven. 

Do kosteleckých lázní se jezdili léčit, 
nabírat síly, ale také hledat inspiraci 
v nádherné kopcovité krajině umělci, 
spisovatelé a další významné osobnosti. 

V roce 1790 se v lázních léčil přírodovědec 
Jan Nepomuk hrabě Mitrovský, k hostům 
patřil později i nejslavnější rakouský básník 
Franz Grillparzer, spisovatel Alois Mrštík, 
filolog František Bartoš, arcibiskup Antonín 
Cyril Stojan nebo herec Jiří Plachý. Kostelecké 
lázně navštívili či se zde léčili také olympijská 
vítězka Helena Fibingerová, Ivana Trumpová 
nebo tenista Miloslav Mečíř. 
Zajímavé osobnosti sem přijížděly i v posled-
ních letech. Pobyt si zde užívala držitelka 
prestižní ceny Thálie, zpěvačka Dasha, která 
dětství strávila ve tři kilometry vzdálené 
vesničce Štípa. A hosté mohli na kolonádě 
potkat také další známé tváře: herce Tomáše 

Slavní hosté v Kostelci
Matonohu s Lucií Benešovou nebo Jitku 
Asterovou a Hanku Čížkovou, které pobavily 
návštěvníky lázní svoji talk show „Mládí ne-
vyprchej“.  Do Kostelce zavítal i bavič a mode-
rátor Ivo Šmoldas. Osobnosti si oblíbily také 
zdejší golfové hřiště, zahráli si tady například 
herci David Suchařípa, Pavel Nečas nebo 
Roman Vojtek. 

Tomáš Matonoha s Lucií Benešovou

Hanka Čížková a Jitka Asterová

Jiří Fadler
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Lupénka neboli psoriáza je 
velmi časté neinfekční, zánětlivé 
autoimunitní kožní onemocnění, 
které probíhá dlouhodobě. Nemoc 
je sice léčitelná, avšak úplně 
vyléčit ji nelze. Lupénku totiž 
nezpůsobují žádné bakterie, viry 
či jiné mikroorganismy, ale jde 
o nepřiměřenou imunitní reakcí těla, 
která se přenáší dědičně. 

Výrazně suchá kůže
Buňky imunitního systému, které mají 
za normálních okolností tělo chránit před 
choroboplodnými zárodky, u pacientů 
s lupénkou způsobí, že kožní buňky 
vyzrávají místo čtyř týdnů pouze čtyři dny. 
To se samozřejmě projeví na vzhledu kůže, 
která je potom výrazně suchá, a buňky se 
odlupují mnohem rychleji než normálně. 
Pouhým okem pak na různých částech těla 
vidíme typické příznaky lupénky, kterými 
jsou bělavé kožní šupiny, které postupně 
odpadávají a způsobují pacientům nemalé 
obtíže, a to i v sociálním životě. 

Proč nemoc vzniká
Genetická predispozice není často jedinou 
příčinou onemocnění. Existuje řada 
spouštěcích faktorů, kterým se v běžném 
životě nedokážeme vyhnout. Jde například 
o stres, složení stravy, prodělané akutní 
bakteriální či virové infekce nebo klimatické 
vlivy. Onemocnění postihuje dvě až tři 
procenta bílé populace a k projevení prvních 
příznaků lupénky dochází již v dospívání, 
tedy mezi 15. a 25. rokem života.

Lupénka není nakažlivá
U komplikovanějších případů onemocnění 
se objevuje i postižení měkkých tkání, 
nehtů, a dokonce i kloubů (psoriatická 
artritida). Všechny příznaky lupénky, ať 
jsou jakkoliv závažné, nejsou pro ostatní 
nakažlivé. Diagnózu onemocnění stanoví 
obvykle kožní lékař s pomocí histologického 
vyšetření odebrané tkáně. 

Možnosti léčby 
Léčba lupénky je proces, který pouze tlumí 
příznaky tohoto onemocnění, samotné 
vyléčení bohužel není doposud zcela možné. 
Při léčbě se nejčastěji používá lokální léčba, 

Lázeňská péče zmírní 
projevy lupénky

psychologem a vhodné jsou i kosmetické 
přípravky pro následnou péči o pokožku.

Lékař radí

Kožní buňky 
vyzrávají místo čtyř 
týdnů jen čtyři dny.

jako jsou masti, koupele nebo fototerapie 
využívající vliv UV záření. U komplikovaných 
případů se aplikuje celková léčba, která 
ovšem představuje velkou zátěž pro 
organismus. A ani tato léčba nedokáže 
lupénku kompletně vyléčit.

Pomáhají sirné koupele
Zvýšení účinku léčby se dá dosáhnout 
kombinací různých léčebných přístupů, což 
je ideálně dostupné v rámci lázeňského 
léčení. Jde o indikační skupinu X/2. Základní 
i opakovaný 28denní léčebný pobyt je 
realizován na doporučení dermatologa, 
revmatologa či rehabilitačního lékaře. 
Jak již bylo zmíněno, lupénka není dosud 
vyléčitelná, proto je hlavním cílem lázeňské 
léčby „dostat“ lupénku pod kontrolu, tedy 
zmírnit, až minimalizovat její zevní i vnitřní 
projevy. 
Komplexní balneoterapie lupénky znamená 
vyšetření dermatologem, koupele v přírodní 
sirné vodě, různé typy světloléčby a masťové 
terapie, které lze i vhodně kombinovat. 
Dále se klientům doporučuje konzultace 
s nutričním terapeutem, popřípadě 

Zámek se zahradami na seznamu UNESCO, církevní objekty, historické 
centrum s malebnými uličkami nebo zajímavé muzejní expozice. To vše nabízí 
Kroměříž, město vzdálené od kosteleckých lázní jen 30 kilometrů.

Nádherné zahrady 
a významné památky

Tip na výlet

Nejznámějšími a nejnavštěvovanějšími 
turistickými cíli jsou Arcibiskupský zámek 
nebo Podzámecká a Květná zahrada, 
které byly zařazeny mezi světové památky 
UNESCO. K největším lákadlům zámku patří 
zámecká galerie (mimo jiné s Tizianovým 
obrazem Apollo a Marsyas), věž s vyhlídkou 
do okolí i reprezentační sály. A nádherné 
zahrady v anglickém a francouzském stylu 
přímo vybízejí k procházkám. V Kroměříži 
najdete i zajímavá muzea, za návštěvu určitě 
stojí Muzeum filmových legend, železniční 
muzeum nebo expozice Karla Kryla.                                                                                    
Do Kroměříže se můžete vydat po vlastní 
ose nebo společně s průvodcem v rámci 
organizovaných výletů, které pořádají Lázně 
Kostelec. Půldenní výlet „Toulky Kroměříží 
s návštěvou Arcibiskupských vinných 
sklepů a degustací“ začíná návštěvou 
Arcibiskupských vinných sklepů. Součástí 
prohlídky historických sklepů je i degustace 
čtyř vzorků mešních vín a jako dárek 
dostanete sklenici na víno s logem. 
Potom vás čeká prohlídka historického 
centra města a zbývající volný čas můžete 
využít k návštěvě zámku, zahrad nebo 
k odpočinku v některé z místních kaváren. 
Bližší informace a termíny výletů najdete 
na stránkách www.hotel-kostelec.cz.

Původní název Květné zahrady v Kroměříži zněl Libosad.

MUDr. Aleš Sklenář, lázeňský lékař
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