
Pozlovice, kde žije 1 200 obyvatel, jsou menším lázeňským 
místem, které volně navazuje na luhačovskou lázeňskou 
zónu. Leží na samé hranici Chráněné krajinné oblasti Bílé 
Karpaty a svým umístěním patří do jedné z deseti oblastí 
České  republiky,  která  má  nejlepší  životní  prostředí. 

Pozlovice patří k nejstarším sídlům regionu Luhačovského 
Zálesí. První doložená písemná zpráva o Pozlovicích je 
z roku 1287.  Původně patřily ke světlovskému panství, 
od první poloviny 17. století k luhačovickému panství, které 
náleželo až do roku 1945 rodu Serenyiů. Význam Pozlovic 
podtrhuje povýšení na městys císařovnou Marií Terezií 
roku 1758. V roce 2008 byl Pozlovicím tento titul znovu 
udělen. V roce 2001 byly Pozlovice zapsány do seznamu 
lázeňských  míst  ČR. 

Díky své krásné přírodě a příjemnému prostředí jsou 
Pozlovice častým cílem turistů, kteří se mohou těšit 
na historické památky, kulturní akce a široké sportovní 
vyžití. 
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Podle kronik již na počátku 15. století stál v Pozlovicích 
dřevěný kostel. Roku 1642 byl nákladem majitele panství 
Pavla Serenyiho na místě tohoto dřevěného kostela 
vybudován z kamene kostel nový, který měl obdélníkový 
tvar. V roce 1672 byl kostel prodloužen a po bočních 
stranách rozšířen o kaple, pod jednou z nich je hrobka 
hrabat Serenyiů .  Za renovace farního kostela 
v letech 1790 - 1798 byly pro kostel pořízeny varhany. 
Převážná část interiérové výzdoby pochází z počátku 20. 
století. Hlavní oltář je z mramoru a kazatelna z hořického 
pískovce je velkým uměleckým dílem. V letech 1966 - 1967 
byla v kostele jako první v Olomoucké diecézi provedena 
rozsáhlá renovace v duchu 2. vatikánského koncilu.  Návrh 
provedl akademický malíř František Peňáz z Hřivínova 
Újezdu. Posledních 25 let je kostel postupně renovován 
a  opravován.

Nad Pozlovicemi a sousední obcí Podhradí se nachází zří-
cenina hradu Starý Světlov, jehož první písemná zmínka 
pochází z roku 1360. Tehdy byl hrad majetkem rodu 
Šternberků. Poté se jeho držitelé často měnili. Za česko-
uherských válek během bojů mezi Jiřím z Poděbrad 
a Matyášem Korvínem čelil hrad několika ničivým 
nájezdům. Jeho tehdejší páni z Landštejna si vybudovali 
nad Bojkovicemi vzdálenými 20 km nové sídlo, které 
pojmenovali  Nový  Světlov. 

Hrad Starý Světlov chátral, postupně ztrácel na významu 
a  v  roce  1517  byl  označován  již  jako  pustý.

Zřícenina hradu je chráněna jako kulturní památka ČR. 
Z Pozlovic je zřícenina hradu vzdálena 3 km 
a vede k ní z centra modrá turistická značka. V roce 2013 
bylo započato s  pracemi  na  opravě  tohoto  hradu.

kostel sv. Martina

Mezi významné kulturní 
památky zapsané do se-
znamu památek v Pozlovicích 
patří barokní socha  sv. Jana 
Nepomuckého z roku 1744 
stojící na kamenném pod-
stavci, která se nachází 
v centru městyse. Socha je 
o b e h n á n a  k a m e n n ý m  
zábradlím.

socha sv. Jana  
Nepomuckého

Městys Pozlovice
Hlavní 51
Pozlovice
763 26 Luhačovice

                                                        tel.: +420 577 113 071 
                                                        email: mestys@pozlovice.cz
                                                        web: www.pozlovice.cz



Luhačovická přehrada je pro návštěvníky velikým lákadlem. 
Nabízíme několik tipů, jak můžete na přehradě nebo v jejím 
okolí  aktivně  strávit  volný  čas.
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Profesor Antonín Václavík je významný český etnograf, 
který se spolu se svým bratrem Františkem zaměřoval 
na oblast Luhačovské Zálesí, jehož jsou Pozlovice součástí. 
První z pěti informačních panelů o tomto rodáku 
z Pozlovic se nachází v centru městyse u altánu. Naučný 
chodník nás dále povede kolem kostela sv. Martina, 
nemovité kulturní památky Niva až do Pražské čtvrti 
v  Luhačovicích,  kde  je  poslední  zastavení.

V těsné blízkosti Luhačovické přehrady bylo v roce 2010 
uvedeno do provozu koupaliště Duha Pozlovice, které 
nabízí v letních měsících příležitost ke koupání, relaxaci a 
odpočinku. Součástí areálu je plavecký i dětský bazén a 
bazén s atrakcemi, jako jsou např. divoká řeka, tobogán, 
houpací  bazén, vodní hřiby, masážní lavice, šplhací síť 
nebo lezecká stěna. V areálu nechybí ani dětské hřiště nebo 
občerstvení. Více  na  www.duha.pozlovice.cz

naučný chodník

Na oplocení koupaliště Duha na Luhačovické přehradě je 
umístěno 6 informačních panelů, z nichž prvních pět 
dokumentuje historii údolí říčky Šťávnice, dnes již zaniklé 
mlýny, průběh výstavby přehrady před a po 1. světové válce 
a současné rekreační využití přehrady. Na 6. panelu jsou 
uvedeny informace o partnerském místě Pozlovic - městu 
Rajecké Teplice.

koupaliště Duha 

 
naučný chodník

Kolem Luhačovické přehrady vede „Stezka zdraví”, 
na které je umístěno 10 venkovních  posilovacích strojů  
např.: šlapadlo, mini lyžování, protahovací zařízení, 
posilovač nohou, posilovač rukou, masážní stroj atd. Stroje 
jsou doporučovány osobám nad 15 let a jsou vhodné 
i  k  rehabilitačním  účelům. 

Součástí Stezky zdraví  je také herní sestava, která je určená 
dětem  od  3 do  12  let.

Stezka zdraví
a její okolía její okolí

V Pozlovicích  na říčce Šťávnici byla na počátku 20. století 
vybudována vodní nádrž, která je dnes nazývána 
Luhačovická přehrada. Jejím prvotním úkolem bylo 
zamezení povodním, které sužovaly lázně Luhačovice.  
Stavba přehrady byla dokončena v roce 1930 a trvala 
dlouhých 18 let, neboť byla přerušena 1. světovou válkou.

Zajímavostí je, že přehradní hráz není postavena z betonu, 
ale z důkladně upěchované hlíny. V současné době je 
přehrada významnou zásobárnou užitkové vody a slouží 
k  rekreačním  a  sportovně-turistickým  aktivitám.

Pozlovice 

lanové centrum 
Pirátská zátoka 

V blízkosti přehrady nedaleko 
autokempu se nachází dětské 
lanové centrum „Pirátská 
zátoka”, kde si děti ve věku od 3 
do 12 let mohou vyzkoušet 
lanové disciplíny s různou 
obtížností, skluzavkou a lanov-
kou. Centrum je vybaveno 
záchytnými bezpečnostními 
s í těmi  v  maximáln í  výšce  
do 1,7 m. 
Více na www.piratskazatoka.cz

Antonína Václavíka

 
Luhačovická přehrada

ostatní aktivity
Mezi oblíbené činnosti, které lze zrealizovat na Luha-
čovické přehradě, patří plavání, rybaření nebo projížďka 
na lodičkách po přehradě. Na své si přijdou in-line bruslaři, 
cyklisté i pěší výletníci, kteří rádi využívají asfaltový  okruh 
kolem přehrady. Z centra nedalekých Luhačovic mohou 
návštěvníci přicestovat výletním vláčkem, což je oblíbený 
způsob dopravy převážně u dětí. Pro milovníky minigolfu 
nebo tenisu jsou k dispozici venkovní sportovní areály. 
Nechybí ani široká nabídka občerstvení nebo klidného 
posezení  v  některém  přilehlém  restauračním zařízení.

Pozlovice
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