Zlínský kraj

Tento projekt je spoluﬁnancován
Evropskou unií

Přijměte mé srdečné pozvání na návštěvu Zlínského kraje!

Chcete-li strávit příjemný víkend nebo čas dovolené na čerstvém vzduchu, v prostředí bohatém na rozmanité přírodní
scenérie i kulturní památky rozličných stavebních stylů včetně unikátní lidové architektury, vypravte se k nám - na
východní Moravu.
V území, které spravuje Zlínský kraj, najdete nekonečné množství příležitostí k aktivním formám odpočinku i ke chvílím
klidné relaxace, k nimž zdejší prostředí s léčivými prameny, poutními místy i pohostinnou povahou místních lidí vytváří
příznivé podmínky.
Zlínský kraj bývá nazýván „regionem s kouzlem rozmanitosti“ také proto, že vyniká silnou kulturní tradicí a setkávají se
v něm tři významné národopisné celky: Valašsko, Slovácko a Haná. Mimochodem, co do počtu pořádaných folklorních
akcí patříme k nejaktivnějším oblastem ve středoevropském prostředí.
Jistě vás zaujme pestrá kulturní nabídka zdejších profesionálních divadel, ﬁlharmonie, muzeí či galerií. A pokud patříte
spíš k vyznavačům adrenalinových situací, zcela jistě si oblíbíte populární automobilové soutěže nebo využijete mnoha
jiných možností k odreagování ve sportovním stylu – například k cykloturistice či hipoturistice byl náš kraj přímo
stvořen.
Toužíte-li poznávat malebná krajinná zákoutí, jedinečný půvab přibližně patnácti set památkově chráněných objektů
i přátelskou mentalitu lidí, kteří umějí vyrobit vynikající lahodné víno i prvotřídní pálenku, najděte si cestu k nám!
Osvěžíte se na těle i na duši.

Libor Lukáš
hejtman Zlínského kraje

Zlínský kraj
– Kouzlo
rozmanitosti

Přijměte pozvání k procházce Zlínským krajem, proslulého krásnou přírodou,
zajímavými památkami i stále živými folklorními tradicemi. Osou tohoto vpravdě pestrého regionu je široké údolí řeky Moravy. Na západě se zvedají Chřiby, na východ vystupují
Hostýnské a Vizovické vrchy, hraniční pás Bílých Karpat, Javorníků a Beskyd. Co název,
to dobře známý pojem pro milovníky přírody, pěší turisty, cyklisty i lyžaře. Zkrátka nepřijdou ani příznivci historie. K opakovaným návštěvám zvou památky Velké Moravy,
výstavné zámky a hrady, poutní místa, ale také moderní a tak zvaně lidová architektura.
Řekneme-li lidová kultura, vybavíme si lidovou muziku s tanečníky v krojích, kde kulisou
jsou štíty chalup ukryté v korunách věkovitých stromů, to vše ve spojení s národopisnou slavností. Ve Zlínském kraji jsou dodnes živé slovácké, valašské i hanácké tradice.
Nejsou pouhým představením pro turisty, ale v určitých proměnách autentickou součástí života Slovácka, Kroměřížska, Valašska i Zlínska. Právě tyto čtyři svébytné regiony
společně vytvářejí onu rozmanitost, kterou vás chceme provést.
Zavítáte-li na Slovácko, ocitnete se uprostřed archeologických památek z dob Velké
Moravy, obdivujete majestátnost hradu Buchlov, v klidu rozjímáte ve velehradské bazilice – významném poutním místě, nebo posedíte v některém z mnoha vinných sklípků.
Na kole či pěšky můžete poznávat malebný kraj Komenského, bukové lesy a rozkvetlé
louky Bílých Karpat a skaliska Chřibů.
Po Baťově kanále se ze Slovácka můžete vydat proti proudu až do Otrokovic, na Zlínsko.
Název kanálu připomíná nejslavnějšího místního rodáka, který v našem kraji vybudoval

Valašsko

Slovácko

ZLÍNSKÝ KRAJ

světové obuvnické impérium a vtiskl mu nezaměnitelnou tvář. Funkcionalistická baťovská architektura je vskutku unikátní, ale nelze opomenout ani pohádkový zámek
v Lešné uprostřed známé zoologické zahrady, vizovický zámek nebo proslulé lázeňské
centrum – Luhačovice.
A to už jsme jen kousek od hranice Valašska. Kdo z lyžařů, cyklistů či pěších turistů by
neznal Pustevny, Radhošť, Velké Karlovice. A který milovník lidové architektury a tradic
by odolal pokušení navštívit Valašské muzeum v přírodě, známý rožnovský skanzen.
Přes historická města Vsetín a Valašské Meziříčí pak můžete ve své cestě pokračovat až
do úrodné hanácké roviny. Směr vám neomylně ukáže významný poutní vrch Hostýn. Na
cestě do Kroměříže vás čekají unikátní židovské památky v Holešově i tamější zámecký
park, skanzen v nedalekých Rymicích nebo chropyňský zámek. Srdcem této části Zlínského kraje je město olomouckých arcibiskupů – Kroměříž. K dominantám Kroměříže
nepochybně patří arcibiskupský zámek s překrásnými zahradami, součást světového
kulturního dědictví uváděná v seznamu UNESCO.
Říká se, že všude je chleba o dvou kůrkách. Ale každý voní a chutná jinak. Podobné
i odlišné jsou také oblasti Zlínského kraje. Poznejte, jak voní, jak chutnají… Jaký je ten
kousek světa, který jsme si „na chvíli“ přisvojili. Jsou na světě jistě místa krásnější,
velebnější, s mnohem starší, větší a slavnější historií, ale právě tento kraj vždy znovu
a znovu svou malebností, prostotou, svými horami i rovinami člověka uchvátí.

Kroměřížsko
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Zlínsko
a Luhačovské Zálesí

Přijeďte a poznejte kouzlo rozmanitosti!

...ticho a nádherná příroda...
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Vsetínský zámek, dominanta města a sídlo Muzea regionu Valašsko
1. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, ojedinělý
skanzen lidové architektury oblasti Valašska
2. Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí
3. Dřevěný evangelický kostel ve Velké Lhotě (místo, kde kázal autor
knihy Broučci Jan Karafiát)
4. Bronzové sousoší Cyrila a Metoděje na vrcholu Radhošť

2

4

3

Jednoduše se řekne – Valašsko. Ale jak stanovit jeho hranice, když mnozí odborníci o tom vedou učené diskuse už více než 100 let! Hranice Valašska se někde překrývají, jinde rozcházejí. Zapomeňme pro tuto chvíli na odborné debaty a poddejme se
emocím zvaným Valašsko… Vždyť dívat se na krajinu tohoto koutu Moravy, zpovzdálí
obdivovat monumentální Radhošť, poslouchat to ticho, které vás i na počátku třetího
tisíciletí leckde na Valašsku doslova ohromí, potkat někde na zarostlém chodníčku
bodrého staříka s motykou na rameni, který ochotně poradí, kam se podívat na hříbky
či voňavé maliny, sledovat barevné křídlo rogala, jak se neslyšně nechává unášet
větrem kamsi k obzoru – to je ta emoce, která nám možná chybí. Sestupme z ticha
horských pěšin třeba do Valašského Meziříčí a navštivme zámek Žerotínů. O historii
města i celého kraje se dovíme v dalším zdejším zámku – Kinských, kde je muzeum.
Z města se také můžeme vydat na výlety po okolních horách, k přehradě Bystřička po
nenáročné patnáctikilometrové Naučné stezce Jana Karaﬁáta, autora Broučků. V mnohých vesnicích vás zaujmou roubené stavby, např. ve Velké Lhotě dřevěný evangelický
toleranční kostel z roku 1783.
Vyhledávanou oblastí je Rožnovsko, především Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm s unikátním souborem roubených stavení. Ve městě pak najdete
krytý bazén, koupaliště, tenisové kurty, golfové hřiště nebo si můžete zajezdit na koni.
Vyhledávané a oblíbené je i rekreační středisko v Horní Bečvě. Vyznavačům zimních
sportů slouží svahy s lyžařskými vleky a běžecké stopy.
5

Valašsko

1

1. Socha Radegasta od frenštátského sochaře Albína Poláška pod
vrcholem Radhošť
2. Areál Pusteven - srdce Moravskoslezských Beskyd – ojedinělé
dílo tzv. lidové secese autora Dušana Jurkoviče
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3. Dolní náměstí ve Vsetíně
4. Původní valašská architektura ve Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm
5. Zámek Lešná s přilehlým parkem pochází z 2. poloviny 16. století
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Dominantou je nesporně Radhošť, kde
podle pověstí sídlil Radegast – pohanský
bůh slunce a války, ale i pohostinnosti
a plodnosti. Hora je spojena i s působení
sv. Cyrila a Metoděje, křesťanských věrozvěstů. K uctění jejich památky byla na
vrcholu zbudována mohutná poutní
kaple (z roku 1898) a neochvějně odolává vichrům, které tam nahoře dovedou
být kruté. Na Pustevnách se oči potěší
s dřevěnými stavbami tzv. lidové secese
(Maměnka a Libušín) od architekta
Dušana Jurkoviče. A dál – o vrchu Soláni
bychom mohli mluvit jako o „valašském
Olympu umění“, protože se stal domovem
a místem tvorby významných umělců
(Alois Schneiderka, Jan Kobzáň, Karel
Hofman, malíř František Podešva a jeho
manželka, spisovatelka Marie Podešvová, hostem na Soláni býval i hudební

ZLÍNSKÝ KRAJ
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1. Přírodní rezervace Pulčínské skály
2

2. Kouzelná příroda Moravskoslezských Beskyd

3

skladatel Jaroslav Křička). Ve Vsetíně
najdete nádherný renesanční zámek
ze začátku 17. století i další památky,
včetně architektonicky cenných měšťanských domů. Pro turisty je to země
zaslíbená – z každé zdejší obce můžete
stoupat k vrcholkům Beskyd či Javorníků.
Až k hranicím se Slovenskem se táhne
Hornolidečsko. Čekají tam na vás naučné
stezky, sportovní areály, cyklotrasy,
přírodní zajímavosti - Čertovy, Pulčínské
a Lačnovské skály, naleziště jantarových
kamínků nad Študlovem nebo louky
s orchidejemi.

4

3. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti
4. Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
5. Sklo a gobelíny, jedna ze čtyř stálých expozic v zámku Kinských
ve Valašském Meziříčí
6. Hvězdárna ve Valašském Meziříčí z roku 1955

5

Valašsko
vás zve a vítá!
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...bohatá a živá tradice...
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Hrad Buchlov
1. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na
Velehradě
2. Slovácko je především krajem vína
3. Slovácko je bohaté nejen na lidové kroje, ale také na zvyky
a obyčeje
4. Muzeum tupeské keramiky, Tupesy

Když projíždíte nebo procházíte Slováckem, nemáte pocit, jako by se celá
ta krása pohupovala? Zaoblené pahorky
ozdobené krajkou remízků přecházejí
v pole, vinice, zahrady, a když se na ně
zadíváte, zdá se, že se vlní…
Člověk potom váhá, jestli v tom pohupování a vlnění krajiny je předobraz pro
krátké objemné sukně slováckých tetiček, nebo krajina sama se zhlédla v těch
sukních s varhánkovanými spodničkami.
Těžko říci, čím to je, ale člověk má hned
lepší náladu, pociťuje kdesi uvnitř nedeﬁnovatelnou radost. Jindy ho až skoro
zamrazí z toho otevřeného prostoru
nebo když z parku zámku v Buchlovicích
zaslechne křik neviditelných pávů. Nic
není jenom bílé, jenom černé.
Obě barvy k sobě odjakživa patří, tvoří
jakousi rovnováhu, pohodu. Ta k tomuto
kraji náleží a při procházkách je skoro
jedno, jestli ten nádherný košatý strom
na obzoru je oskeruše nebo moruše
nebo obyčejná jabloň. Do dálky voní nádherně. Jen tak si pod ním poležet, dívat
se do větví či pánubohu do oken. Ale
nepleťme se, je to kraj pěkně temperamentní, stejně jako jeho lidé.

5. Zámek Buchlovice byl postaven ve stylu italského baroka na
přelomu 17. a 18. století
5
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Slovácko
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1. Baťův kanál – historická vodní cesta z 30. let 20. století dnes
slouží k zábavě a rekreaci
2. Počátky hradu Buchlov se datují do 1. poloviny 13. století
3. Jízda králů ve Vlčnově – událost, která usiluje o zápis do kulturního a přírodního dědictví UNESCO
4. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti nabízí stálou expozici
lidových zvyků a obyčejů na Slovácku
5. Velehrad – významné evropské poutní místo
4

S hranicemi regionu Slovácko je to podobné jako u Valašska. Je to region skutečně
rozmanitý a rozsáhlý a překračuje hranice dvou krajů – Jihomoravského a Zlínského.
V Jihomoravském kraji vás čekají města Milotice, Valtice, Lednicko-valtický areál, ale
kde začít putování Slováckem ve Zlínském kraji? Třeba v Uherském Hradišti, které je
označováno jako metropole této oblasti, a které žije bohatým kulturním životem, nejen
ve svém centru. Ve Starém Městě nemůžeme minout Památník Velké Moravy, v Modré
byly odkryty základy kamenného kostelíka z první poloviny 9. století a tamější archeoskanzen představuje ideální podobu velkomoravského opevněného sídliště. Velehrad
se svou monumentální bazilikou není jen poutním místem, ale také dokladem vývoje
architektury a výtvarného umění od pozdní doby románské až do současnosti. Ke Kunovicím, Hluku a Vlčnovu neodmyslitelně patří slavná jízda králů. O zachovalém hradu
Buchlově a zámku v Buchlovicích, který byl postaven na přelomu 17. a 18 století ve
stylu italského baroka a jehož anglický park představuje ojedinělou sbírku dřevin,
jsme se už zmínili, drobnější barokní zámek však najdeme i ve vzdálenějším Uherském
Brodu, městě spojovaném i s muzeem J. A. Komenského. Provázet vás Slováckem
a nezmínit se o víně, vinohradech a sklípcích, to nelze, a tak připomeňme pro tuto oblast typické naučné stezky – vinařské. Jedna z nich je označena jako uherskohradišťská a zavede vás nejen k bývalým měšťanským vinným sklepům nebo do Slováckého
10

6. Uherské Hradiště, metropole Slovácka

6

1. Národní kulturní památka, archeologická lokalita Sady
u Uherského Hradiště
2. Zřícenina hradu Cimburk
3. Jezera u Ostrožské Nové Vsi, ideální místo pro koupání

2

1
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4. Památník Velké Moravy ve Starém městě, stálá archeologická
památka
5. Archeologický skanzen velkomoravského opevněného sídliště
(8. – 9. století), obec Modrá
6. Uherský Brod – Muzeum J. A. Komenského, středověkého učitele
národů
7. Stálá expozice 22 letounů v Leteckém muzeu v Kunovicích

3

muzea v Uherském Hradišti, kde najdete
vinařskou expozici. Osvěžení vám přinese
nejen lahodné víno, ale i voda štěrkových
jezer u Ostrožské Nové Vsi. Není v moci
tohoto průvodce upozornit návštěvníka
na každou obec, každé město či městečko, na každou zajímavost, na starodávné
tradice. Všechny jsou pozoruhodné
a výjimečné. Co však najdete na Slovácku všude, to je domácí krajová kuchyně.
Kdo neochutnal místní speciality, ten
neví, co je skutečně dobré jídlo založené
na prvotřídních surovinách a tradičních
poctivých recepturách. Slovácko, to je
harmonie historie a současnosti, přírody
a práce lidí, harmonie rozmanitých chutí
a vůní. Přijeďte ochutnat.

Slovácko
vás zve a vítá!
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...kulturní dědictví UNESCO...
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Rotunda v Květné zahradě v Kroměříži
1. Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži jsou pro svou unikátnost zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO
2. Město Kroměříž, architektonická perla Hané, nazývaná „Hanácké
Athény“
3. Muzeum Kroměřížska na Velkém náměstí v Kroměříži
4. Památním Maxe Švabinského, významného českého malíře
a grafika, kroměřížského rodáka
5. Květná zahrada v Kroměříži, vrchol evropské zahradní architektury, je zapsána na seznamu UNESCO

5

Navštívíte-li Kroměřížsko, cítíte se
bohatší – o nové poznatky, kulturní
prožitky, najdete tam také výborné
podmínky pro poklidnější i aktivní
dovolenou. Stačí jen se rozhodnout
– nabídka je skutečně rozmanitá. Město
Kroměříž na vás dýchne svou atmosférou a podmanivou krásou. Arcibiskupský
zámek proslavený Sněmovním sálem
a vynikající sbírkou obrazů mimořádné
umělecké hodnoty. Stačí připomenout
jen jedno jméno - Tizian a jeden obraz
- Apollo a Marsyas. Zahrady, Podzámecká a Květná, vás přenesou alespoň na
chvíli do minulosti a budete obdivovat
nejen umění a řemeslo našich předků,
ale i dovednost a lásku našich současníků, s jakou o zámek i zahrady pečují.
Nezapomenutelná jsou náměstí, muzea,
chrámy a uličky – i ta poslední vám
připomene kouzlo časů dávno minulých
a zláká vás k tichým procházkám, nebo
jen tak posedět na lavičce, popřemýšlet,
jaký život asi žili dávní obyvatelé města.
Co my, současníci, jsme z jejich odkazu
nepochopili, možná pokazili… Vrátit
všechno na začátek neumíme a snad ani
nechceme. A tak se člověk neustále snaží svět, ve kterém žije, přetvářet k obrazu svému. Jak se mu to daří, to vždycky
posoudí ti, kteří přijdou po něm…
13

1. Větrný mlýn nedaleko obce Velké Těšany z roku 1830, technická
památka

Kroměřížsko

2. Kroměřížské arcibiskupské sklepy byly založeny již v roce 1266.
Jako jedny z mála i dnes vyrábí mešní vína

2

3. Rozhledna na Brdu, nejvyšším vrcholu přírodního parku Chřiby
4. Skanzen lidové architektury v Rymicích dokumentuje život hanácké vesnice v 18. a 19. století
5. Přírodní park Hostýnské vrchy, ideální místo pro lyžování
6. Cykloturistika má v Hostýnských vrších dlouholetou tradici. V roce
1885 zde vznikl první cyklistický spolek na Moravě
7. Ranč Kostelany – pravý westernový ranč nedaleko Kroměříže
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Ale zpátky na cestu! Na Kroměřížsku se
zastavte také ve Velkých Těšanech, ve
skanzenu v Rymicích, kde nahlédnete
do venkovského způsobu života minulých století. Poznejte stále živé hanácké
tradice i zámek v Chropyni, který vás
zdaleka upoutá svou fasádou a štíhlou
věží, a k němuž se váže nejedna pověst.
Pokud se v Chropyni zastavíte, pak
nezapomeňte, že v zámku najdete také
expozici věnovanou Emilu Fillovi, zakladateli českého moderního umění a představiteli kubismu ve střední Evropě. Také
nedaleký Holešov se pyšní památkami,
jaké jinde nenajdete, na židovské obyvatele. Vaše cesta Kroměřížskem není ani
zdaleka ještě u konce, a tak můžete na
chvíli opustit úrodné roviny Hané a vydat
se na Sv. Hostýn, významné moravské

8. Rekreační areál Bajda, sportovní areál přímo pod Arcibiskupským
zámkem v Kroměříži
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poutní místo. Nebudete sami – na Sv.
Hostýn vystoupí v každou sezonu tisíce
návštěvníků. Pokud se na horu vydají
pěšky, odměnou je jim nejen silný citový
prožitek, ale také výhledy na malebnou přírodu Hostýnských vrchů. Stojí
skutečně za to – poznejte ji v létě při
turistických výletech, na kole, na koních
nebo v zimě na lyžařských běžeckých
trasách či populárních sjezdovkách.
Druhým přírodním parkem Kroměřížska
jsou Chřiby. Není snad člověka, jehož
zvídavost a fantazii by neprobudily dnes
už většinou zříceniny hradů. Turistické
cesty vás povedou k jedné z nich – kdysi
bývala hradem Cimburkem. Minout nelze
ani rozhlednu Brdo či ojedinělý barokní
hřbitov ve Střílkách. V Koryčanech najdete koupání, camping či hipoterapii. Jedinečné jsou i Kostelany, kde vás přivítá
pravý westernový ranč. Všude, kam vás
cesty povedou, najdete kromě kulturního
i přírodního bohatství také pohostinnost,
zábavu i dobré ubytování.

Kroměřížsko
vás zve a vítá!

1. Letecký pohled na „Hanácké Athény“ (Kroměříž)
2. Lovecký zámeček v Chropyni
3. Poutní bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.
V areálu je specifickým způsobem ztvárněna Křížová cesta (architekt
Dušan Jurkovič)
4. Barokní hřbitov ve Střílkách – středoevropský stavitelský unikát

5. Holešov je významný svou koncentrací židovských památek. Na
snímku židovský hřbitov
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...funkcionalistická architektura...

16

ZLÍNSKÝ KRAJ

Zlínsko
a Luhačovské
Zálesí
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Zlín – světově unikátní funkcionalistická architektura
1. Jurkovičův dům v Luhačovicích – typický příklad architektury
Dušana Jurkoviče (tzv. lidová secese)
2. Zámek ve Zlíně, sídlo Muzea jihovýchodní Moravy
3. Luhačovice – největší moravské lázně zaměřené na léčbu dýchacího a pohybového ústrojí
4. Výtah (kancelář J. A. Bati) ve „Zlínském mrakodrapu“, správní
budově Zlínského kraje, dříve světového centra firmy Baťa
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Turistická oblast Zlínsko a Luhačovské Zálesí se rozkládá mezi úrodným povodím
řeky Moravy, Hostýnskými a Vizovickými vrchy a sahá až ke svahům Bílých Karpat na
moravsko-slovenském pomezí. Centrem oblasti je krajské město Zlín, které je dodnes
výjimečnou ukázkou funkcionalistického urbanismu. Přitom to začalo jako v pohádce:
Žili – byli ve Zlíně sourozenci Baťovi a ti v roce 1894 založili obuvnický závod … To
byl začátek až neuvěřitelné proměny do té doby ospalého venkovského městečka
v dynamické, světově proslulé průmyslové centrum. Továrna i město se mění i teď,
ale typické cihlové krychličky baťovských rodinných domků, schované v zeleni parků
a zahrádek, zůstávají… Filmové ateliéry ve Zlíně - Kudlově, založené ﬁrmou Baťa,
dodnes spojujeme se jmény Karla Zemana, Hermíny Týrlové a dalších, jejichž zásluhou
se staly světoznámým místem produkce animovaných, loutkových a trikových ﬁlmů.
Se Zlínem je spojen i známý Mezinárodní festival ﬁlmů pro děti a mládež. V okolí
krajského města najdete řadu zajímavostí a cenných historických památek. Zoologická
zahrada, odborníky vysoce ceněná, a zámek Zlín-Lešná patří k nejvyhledávanějším
výletním místům.
Milovníci středověku mohou navštívit hrad Malenovice se zajímavými historickými,
archeologickými a přírodovědnými sbírkami moravské oblasti, nebo hrad Lukov. Turistickou oblastí prochází historická vodní cesta Baťův kanál, který je částečně veden
po řece Moravě a částečně umělým korytem, které se od řeky odděluje ve Spytihněvi.
Vizovice na východ od Zlína a značku Rudolf Jelínek snad ani nemusíme představovat.
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Ozdobou Vizovic je však také barokní
zámek z 18. století, ve kterém najdete
bohaté sbírky nábytku, porcelánu
a rozsáhlou obrazárnu. Prohlídku zámku
můžete zakončit procházkou v dobře
udržovaném zámeckém parku, u jehož
jezírka by se tak dobře čekalo na rusalku... Perlou Moravy jsou nepochybně
lázně Luhačovice s léčivými prameny,
kouzelné město uprostřed parků a staveb s prvky moravské lidové architektury,
které okouzlí každého návštěvníka, jako
kdysi dávno třeba Leoše Janáčka.
Nejznámějšími minerálními prameny jsou
Vincentka, Ottovka a Aloiska. Výjimečné
léčebné účinky luhačovických pramenů
jsou známé už od poloviny 17. století.
Charakter lázním z hlediska léčebného
vtiskl brněnský lékař MUDr. František
18

1. Národní kulturní památka Ploština
2. Malenovický hrad – významná památka zlínského regionu, byl
založen ve 2. polovině 14. století
3. Mezi nejzajímavější kulturní akce Zlína patří Mezinárodní festival
filmů pro děti a mládež, který je nejstarší akcí svého druhu na světě
4. Zámek Lešná je unikátním doplňkem zoologické zahrady nedaleko Zlína
5. Poutní místo – barokní klášter a kostel Narození Panny Marie ve
Štípě z roku 1765
6. Zlínská zoologická zahrada patří k nejkrásnějším místům celé
Moravy
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7. Romantický zámek Nový Světlov nedaleko Bojkovic
8. Barum rally Zlín nabízí atraktivní show uprostřed krajského města
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1. Vila T. Bati ve Zlíně byla zrekonstruovaná v roce 1998 (dílo věhlasného architekta Jana Kotěry)
2. Zbytky královského hradu Brumov jsou považovány za významnou
památku Bílých Karpat
3. Barokní zámek Slavičín s přilehlým anglickým parkem
4. Nejvýznamnější památkou Vizovic je barokní zámek z poloviny
18. století

3

Veselý, architektonická tvář je dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče.
Stojí za to projít i Chráněnou krajinnou
oblastí Bílé Karpaty s jejími romantickými
zákoutími bohatými na vzácné rostliny
a živočichy. Uprostřed kvetoucích karpatských luk s výhledy na horské hřebeny a údolí návštěvníka doslova zahltí
zvláštní krása této oblasti. Když vystoupáme na jeden z vrcholů a na chvíli se
zastavíme, ne ten sportovní výkon, ale
pohled do krajiny oživené vesnickými
domky, kostelíky nám vezme dech. V kterémkoli ročním období. Na jaře stromy
hebké jako samet, v zimě bílá zasněžená
pohádka.

5. Filharmonie Bohuslava Martinů, která sídlí ve Zlíně v bývalém
Památníku Tomáše Bati, patří mezi přední české symfonické orchestry
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Zlínsko
a Luhačovské Zálesí
vás zve a vítá!
6. Distillery Land je exkurzní a návštěvnické centrum v areálu společnosti Rudolf Jelínek, světoznámé palírny a likérky ve Vizovicích
7. Golfové hřiště v Lázních Kostelec nedaleko Zlína patří mezi českou špičku golfových hřišť
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Informační centra ve Zlínském kraji
Bojkovice
Informační centrum Mikroregionu
Bojkovska
Sušilova 952
687 71 Bojkovice
tel.: 572 641 151
e-mail: infocentrum@bojkovice.cz
www.mikroregion-bojkovsko.cz
www.bojkovice.cz
Brumov-Bylnice
Informační centrum
Podzámčí 861
763 31 Brumov-Bylnice
tel.: 577 330 138, 731 083 442
e-mail: infobb@volny.cz
Buchlovice
Turistické informační centrum
náměstí Svobody 24
687 08 Buchlovice
tel./fax: 572 595 996
e-mail: tic@buchlovice.cz
http://tic.buchlovice.cz
Bystřice pod Hostýnem
Městské informační středisko
Pod platany 1
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: 573 501 901
fax: 573 501 968
e-mail: info@mubph.cz
www.mubph.cz
Bystřička
Informační centrum Přehrada Bystřička
Chata U parkoviště pod hrází
Bystřička 158
756 24 Bystřička
tel: 571 443 258
e-mail:infocentrumbystricka@seznam.cz
Sezónní provoz v době letních prázdnin
Pulčín
Informační centrum provozované ČSOP
Pulčín
Pulčín 13
756 14 Francova Lhota
Tel: 571 410 229
e-mail:infocentrumpulcin@seznam.cz
Holešov
Městské informační centrum
Nám. dr. E. Beneše 17
769 01 Holešov
tel./fax: 573 395 344
e-mail: mic@mks.holesov.cz
www.mks.holesov.cz
Horní Bečva
Informační centrum provozované ČSOP
Pustevny
756 57 Horní Bečva
Tel: 556 801 949
e-mail:icpustevny@seznam.cz
Horní Lideč
Informační centrum
č.p. 115
756 12 Horní Lideč
tel.: 571 447 261
e-mail: knihovna.hlidec@wo.cz
www.hornolidecsko.cz

Karolinka
Informační centrum
Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
Tel: 571 450 421
www.karolinka.cz; www.hornovsacko.cz
Kromeříž
Informační centrum
Velké náměstí 50/45
767 01 Kroměříž
tel./fax: 573 331 473
e-mail: krominfo@krominfo.cz
www.mesto-kromeriz.cz
Kunovice
Městské informační centrum
Na Rynku 886
686 04 Kunovice
tel./fax: 572 549 999
e-mail: mic@mesto-kunovice.cz
Luhačovice
Luha info
Městské informační středisko
Masarykova 950
763 26 Luhačovice
tel./fax: 577 133 980, 577 132 341
e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz
www.mesto.luhacovice.cz
Luhačovice
LUHANKA, Luhačovická cestovní
a informační agentura
Nám. 28. října 441
763 26 Luhačovice
tel.: 577 681 103
fax: 577 131 337
e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz
www.lazneluhacovice.cz
Napajedla
Městské informační centrum Napajedla
Na Kapli 459
763 61 Napajedla
tel.: 577 944 247, 737 230 563
e-mail: infocentrum@napajedla.cz
www.napajedla.cz
Nový Hrozenkov
Informační centrum
756 04 Nový Hrozenkov 451
Tel: 571 451 806
e-mail: icnovyhrozenkov@seznam.cz
Sezónní provoz duben až říjen
Rožnov pod Radhoštem
Informační centrum Valašského
království
Palackého 484
756 61 Rožnov pod Radhoštem
tel.: 571 655 196, fax: 571 619 444
e-mail: ic.roznov@valasske-kralovstvi.cz
www.valasske-kralovstvi.cz
Slavičín
Městské informační centrum
Mladotické nábřeží 849
763 21 Slavičín
tel.: 577 342 251, 737 751 874
fax: 577 341 238
e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz
www.mesto-slavicin.cz
www.luhacovske-zalesi.cz

Strání
Infocentrum
Na zámečku 71
687 65 Strání
tel.: 577 695 240, fax: 572 695 240
e-mail: mic@strani.cz
www.strani.cz

Valašské Meziříčí
ČD centrum
Nádražní 545
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 972 774 400, 972 774 460
e-mail: mohylova@opr.ova.cd.cz
www.valasskemezirici.cz

Tlumačov
Kulturní a informační centrum
náměstí Komenského 170
763 62 Tlumačov
tel.: 577 929 023
e-mail: vedoucikis@tlumacov.cz
mobil: 604 710 281

Valašské Meziříčí
Agentura pro rozvoj mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Informační centrum
Komenského 169/4a
757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici

Uherské Hradiště
Městské informační centrum
Masarykovo nám. 21
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 525 525-6, fax: 572 525 527
e-mail: mich@uherske-hradiste.cz
www.uherske-hradiste.cz

Velké Karlovice
Informační centrum
č.p. 299
756 06 Velké Karlovice
tel.: 571 444 039, fax: 571 444 500
e-mail:icentrum@velkekarlovice.cz
www.velkekarlovice.cz

Uherské Hradiště
Informační centrum PORTAL
Masarykovo nám. 35
686 01 Uherské Hradiště
tel./fax: 572 556 113, 572 540 232
e-mail: info@portal.uh.cz
www.portal.uh.cz

Vlčnov
Turistické informační centrum pro
Východní Slovácko
Klub sportu a kultury Vlčnov
687 61 Vlčnov
tel. 572 675 130, tel/fax 572 675 500
e-mail: ksk@vlcnov.cz
www: ksk.vlcnov.cz/ic

Uherský Brod
Městské informační centrum
Kaunicova 77
688 01 Uherský Brod
tel.: 572 634 802
e-mail: mic@ub.cz
www.mic.ub.cz
Valašská Bystřice
Informační centrum
756 27 Valašská Bystřice 316
tel.: 571 646 085
e-mail: kpvb@quick.cz
Valašské Klobouky
Městské informační centrum Valašské
Klobouky
Masarykovo náměstí 276
766 01 Valašské Klobouky
tel.: 577 311 150
e-mail: infocentrum@mu-vk.cz
www.valasskeklobouky.cz
Valašské Meziříčí
IC mládeže při SVČ Domeček Valašské
Meziříčí
Zdeňka Fibicha 287
757 01 Valašské Meziříčí
tel./fax: 571 616 700
e-mail: icm-vm@seznam.cz
www.icmvalmez.cz
Valašské Meziříčí
Informační centrum provozované ČSOP
Valašské Meziříčí
Křížkovského 10
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 674 352
e-mail: infocentrumvm@seznam.cz
web.quick.cz/csopvm
IC Pustevny: infocentrumpustevny@seznam.cz
IC Pulčín: infocentrumpulcin@seznam.cz

Vsetín
Informační centrum
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
tel.: 571 441 441
e-mail: ic.vsetin@mvk.cz
www.mestovsetin.cz
Zlín
Městské informační a turistické
středisko
Nám. Míru 12
760 01 Zlín
tel.: 577 630 270, 222, fax: 577 630 274
e-mail: is@muzlin.cz
www.mestozlin.cz
Zlín
ČD centrum
Zlín střed, České dráhy, a.s.
Trávník 12, 760 01 Zlín
tel.: 972 725 483, fax: 577 572 483
e-mail: ZLN@CDcentrum.cd.cz;
Vesela@mail.cd.cz
www.cd.cz

Řádný člen Asociace turistických informačních center
ČR www.atic.cz

Člen sítě turistických informačních center regionu
Slovácko, www.slovacko.cz

