Městské turistické
a informační centrum
Luhačovice
tel.: 577 133 980, 608 326 255
www.luhacovice.cz

RELAXAČNÍ ATRAKTIVITY
LUHAČOVICE
PRO PSY
Vyhláška města Luhačovice

Městské turistické
a informační centrum
Luhačovice
tel.: 577 133 980, 608 326 255
www.luhacovice.cz

RELAXAČNÍ ATRAKTIVITY
LUHAČOVICE
PRO PSY
Vyhláška města Luhačovice

! Podle vyhlášky upravující pohyb psů na veřejném
prostranství jsou osoby vedoucí psa povinni mít psa na
vodítku s viditelnou platnou evidenční známkou.
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! Vstup se psy je zakázán v areálu zámeckého parku, na
dětských hřištích a pískovištích, na plochách sadovnicky a
zahradnicky upravené veřejné zeleně a v areálu hřbitova.
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! Tyto zákazy neplatí pro psy, kteří jsou průvodci
nevidomých, bezmocných nebo služební psy při výkonu
služby.
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! Pro volný pohyb je vyhrazena část veřejného prostranství
za hospůdkou Mat, mezi benzinovou čerpací stanicí a
kolejemi.
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! V areálu Lázní Luhačovice a.s. je vstup pro psy povolen
jen za předpokladu plného respektování veřejné vyhlášky,
výjímku tvoří samotná kolonáda kam pejsci opravdu nesmí
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Trasy
Trasa č. 1 Kolem křížů
Od pramene Aloiska mírným stoupáním ve stínu lesa k
Červenému kříži, dál po široké lesní cestě ke Kamennému
kříži. Přes vrch Solný pohodlně po rovině k Bílému kříži. Dále
po červené značce nad luhačovickou sjezdovkou, dále do
centra. Délka cca 6 km, 2 hodiny.
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Trasa č. 2 Kolem obory
Od pramene Ottovka, mírným stoupáním lesem kolem
pramenu Viola, dále po červeném značení, přes cestu k
Jezírku lásky. Okruh Oborou po rovině ve stínu lesa, přes
cestu, Nad Pražskou čtvrtí nazpátek k pramenu Ottovka.
Délka cca 4 km, 1,5 hodiny.
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Wellpes - psí lázně
Marie Matulíková, tel.: 734 300 219
Družstevní 201, Luhačovice
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Psí salon
Jitka Zachová, tel.: 604 189 113 (na objednání)
Masarykova 207, Luhačovice

Psí salon
Jitka Zachová, tel.: 604 189 113 (na objednání)
Masarykova 207, Luhačovice

Království psů - kamenná prodejna
Tel.: 603 991 287, Družstevní 333, Luhačovice
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Hotel pro psy
celoroční ubytování ve venkovních i vnitřních kotcích, prodej
a rozvoz krmiv, chovatelské potřeby, přeprava psů...
Tel.: 776 615 815, Těšovská 352, Uherský Brod
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MVDr. Petr Mlček - veterinární ordinace
Tel.: 577 131 438, Masarykova 336, Luhačovice
Otevírací doba: po - pá 08:00 - 11:00 / 14:00 - 18:00
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MVDr. Kateřina Vojtková - veterinární ordinace
Tel.: 734 683 427
Nivky 268, Uherský Brod - Újezdec
Pohotovost - Veterinární klinika Medipet Zlín
Tel.: 577 222 737, 602 716 839
Broučkova ul. 5395, Zlín
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