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Vážení přátelé, 

přijměte mé pozvání k malému informačnímu průletu Zlínským 
krajem. Zvu Vás do kraje, který znám jako své boty, narodil jsem se 
v něm, prožil v něm celý dosavadní život, nesčíslněkrát ho proces-
toval křížem krážem ve všech ročních obdobích. Mám rád tento 
kraj a myslím si, že toho o něm vím dost. A přesto pořád objevuji 
nové skutečnosti, nebo se „notoricky známá“ fakta ukazují ve stále 
novém světle a v nových souvislostech. 

Představujeme Vám Zlínský kraj nikoliv důkladným systematickým 
výčtem precizně oborově tříděných informací, ale spíš odlehčeným 
výběrem zajímavostí o regionu a jeho lidech. Nabízíme Vám letní 
čtení k vodě, k odpolední kávě na terase anebo ke zkrácení cesty 
ve vlaku. Ať už budete touto útlou brožurou listovat kdekoliv a za 
jakéhokoliv počasí, přeji Vám, abyste s ní prožili co nejhezčí chvíle.

Budu velmi rád, když ve Vás vzbudí hlubší zájem o náš kraj. Protože 
(pokud to ještě nevíte) ve Zlínském kraji je krásně, i když je škaredě. 
A stojí za to se o tom osobně přesvědčit.

MVDr. Stanislav Mišák 
hejtman
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Zlínský kraj je jedním ze 14 krajů České republiky. Rozprostírá se ve 
východní části republiky na ploše 3 963 km2. Na východě sousedí se 
Slovenskem, na jihozápadě s krajem Jihomoravským, na severozá-
padě s krajem Olomouckým a v severní části s krajem Moravsko-
slezským.

Má členitý, převážně kopcovitý charakter, tvořený pahorkatinami 
a vrchovinami. Východní hranici regionu tvoří Bílé Karpaty, které 
směrem k severu přecházejí v Javorníky a Moravskoslezské Beskydy. 
Severu dominuje Hostýnsko-vsetínská hornatina.

Největším a nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Morava, do níž 
se vlévá většina toků protékajících územím, jejími významnými pří-
toky jsou například Bečva, Dřevnice nebo Olšava. Morava se vlévá 
do Dunaje, který její vody odvádí do Černého moře.

Vodní nádrž K
arolinka



Zeměpisná NEJ

5 Největší vodní nádrž 
vodní nádrž Slušovice,  
78,42 ha

3 Největší vodní plocha  
jezera štěrkovišť u Ostrožské  
Nové Vsi, 350 ha

8 Nejseverněji položená obec 
Lešná (okres Vsetín)

9 Nejjižněji položená obec  
Strání (okres Uherské Hradiště)

1 Nejvýše položený bod 
Čertův mlýn, 1 206 m n. m. 
(Moravskoslezské Beskydy)

7 Nejvýchodněji položená obec  
Velké Karlovice (okres Vsetín)

4 Největší rybník 
Svárovský rybník (u Hulína),
105 ha

6 Nejzápadněji položená obec  
Koryčany – Jestřabice 
(okres Kroměříž)

7

10   Nejvýše položená obec  
Francova Lhota – Pulčín (okres Vsetín), 
675 m n. m.

2 Nejníže položený bod 
hladina Moravy  
u Uherského Ostrohu, 
173 m n. m.

Zlínský kraj má v České republice  
3. nejvyšší podíl lesů na svém území.  
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Zlínský kraj je co do charakteru osídlení spíše venkovským  
a zemědělským regionem. Zvyšuje se zde podíl obyvatel v popro-
duktivním věku, přesto je věková struktura kraje z ekonomického 
hlediska stále příznivá.

Kraj má 584 676 obyvatel (z toho 48,9 % mužů a 51,1 % žen).
Průměrný věk obyvatel – muži 40,8 let, ženy 44,1 let.
Nachází se zde 307 obcí, z toho 30 měst a 6 městysů. 
Sídelním místem krajské samosprávy a zároveň největším  
městem je Zlín.

Bystřice pod Hostýnem

Holešov
Chropyně

Fryšták

Slušovice

Vizovice

Valašské KloboukyPozlovice

Luhačovice Slavičín

BojkoviceUherský Brod

Koryčany
Buchlovice

Osvětimany

Polešovice

Staré Město
Uherské Hradiště

Kunovice

Uherský Ostroh

Hluk

Brumov–Bylnice

Hulín
Kroměříž

Morkovice–Slížany

Litenčice

Otrokovice

Napajedla

Zlín

Kelč Valašské Meziříčí

Zubří
Rožnov pod Radhoštěm

KarolinkaVsetín
Nový  
Hrozenkov

Města a městyse ve Zlínském kraji

Statutární město
Města
Městyse
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Statistická NEJ 

Nejstarší obec 
Spytihněv (okres Zlín), první zmínka z roku 1046
Obec s největším počtem obyvatel 
Zlín, 75 112 obyvatel 
Obec s nejmenším počtem obyvatel 
Hostějov (okres Uherské Hradiště), 37 obyvatel
Obec s nejvyšším průměrným věkem obyvatel 
Kunkovice (okres Kroměříž), 53,2 let
Obec s nejnižším průměrným věkem obyvatel 
Honětice (okres Kroměříž), 36,1 let

Demografické statistiky, v nichž Zlínský kraj 
mezi ostatními kraji vyniká (údaje za rok 2014)

Počet dětí narozených mimo manželství 
1. nejnižší (na 1 000 narozených)
Počet rozvodů 
1. nejnižší (na 1 000 obyvatel) 
Počet umělých přerušení těhotenství 
3. nejnižší (na 1 000 narozených)
Počet spáchaných trestných činů
1. nejnižší (na 1 000 obyvatel)

Ve Zlínském kraji je nejnižší 
rozvodovost v České republice.

9

Sňatky podle měsíců ve Zlínském kraji
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Zlínský kraj byl vždy plný podnikavých a činorodých lidí. Za všech-
ny lze jmenovat Tomáše Baťu, který v roce 1894 ve Zlíně založil díl-
nu na výrobu obuvi, z níž pak v průběhu pouhých několika desítek 
let vyrostla největší světová obuvnická firma. Baťovský podnikatel-
ský duch žije ve Zlínském kraji dodnes.  

Ekonomické subjekty ve Zlínském kraji 

6 Uherskohradišťská nemocnice  a.s.
      Uherské Hradiště
      1 500–1 999 
      Ústavní zdravotní péče

p
o

d
n

ik
á

n
í Celkem 

140 175

Fyzické osoby 

112 882
Právnické osoby 

27 293

1 Continental Barum s.r.o.
    Otrokovice  
    3 000–3 999
    Výroba pneumatik

2   Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 
    Zlín   
    2 500–2 999  
    Ústavní zdravotní péče

3  Česká zbrojovka a.s.  
    Uherský Brod      
     1 500–1 999  
    Výroba zbraní a střeliva

4   ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.
    Rožnov p. Radhoštěm 
    1 500–1 999  
    Výroba elektronických součástek

5   ROSA market s.r.o.
    Kroměříž  
    1 500–1 999 
    Velkoobchod s potravinami

8 AIRCRAFT INDUSTRIES, a.s.
   Kunovice
   1 000–1 499 
   Výroba letadel

9 DEZA, a.s. 
   Valašské Meziříčí
   1 000–1 499 
   Výroba chemických látek

10 Fatra, a.s. 
   Napajedla 
   1 000–1 499 
   Výroba plastových výrobků

7 MP Krásno, a.s.
   Valašské Meziříčí
   1 000–1 499 
   Výroba masných výrobků

10 společností s nejvyšším počtem zaměstnanců ve Zlínském kraji
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Výrobky původem ze Zlínského kraje proslulé 
daleko za jeho hranicemi 

● Gobelíny z manufaktury  
  ve Valašském Meziříčí
● Vizovické dekorativní pečivo
● Tradiční frgály

Největším zaměstnavatelem v regionu  
je Zlínský kraj a jeho organizace,  
zaměstnávají více než 13 tisíc lidí.

↓ Gumové nafukovací  
hračky pro děti  
(Fatra Napajedla)

↓ Ohýbaný nábytek 
firmy TON (Thonet)  
– legendární židle č. 14

↑ Luhačovická  
Vincentka

↑ Slivovice  
Jelínek

↑ Sklo  
(sklárny Květná, Karolinka)

← Boty Baťa

↑ Pneumatiky  
Barum (Continental)
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Ve Zlínském kraji působí více než 600 školských zařízení. Jejich 
zřizovateli jsou obce (ty zřizují většinu mateřských a základních 
škol), kraj (zřizuje většinu středních škol), soukromé subjekty, stát 
a církev. Vrcholnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí  
v kraji je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se svými 6 fakultami.

Ve Zlínském kraji najdete:

● 316 mateřských škol 
● 258 základních škol
● 67 středních škol (z toho 16 gymnázií)
● 10 vyšších odborných škol
● 2 vysoké školy (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,  
  Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice)

Kromě toho v kraji působí také speciální mateřské a základní školy, 
základní umělecké školy, domovy mládeže, dětské domovy, peda-
gogicko-psychologická poradna a konzervatoř.

mateřské školy – 20 278 
základní školy – 48 866
střední školy – 24 151
vyšší odborné školy – 1 030 
vysoké školy – 9 508 

Počet žáků středních škol ve Zlínském kraji  
ve školním roce 2014/15 dle oborů studia (TOP 10)

Obory zakončené maturitou
Gymnázium – obecná příprava
Ekonomika a administrativa
Strojírenství a strojírenská výroba
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Zdravotnictví
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Umění a užité umění
Informační technologie

Počet žáků
7 109
2 080
1 554
 812
 730
 713

 699
 679
 676
 612

Počet žáků a studentů ve školním roce 2015/2016
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Obory zakončené výučním listem
Strojírenství a strojírenská výroba
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Zemědělství a lesnictví
Potravinářství a potravinářská chemie
Osobní a provozní služby
Obchod
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Technická chemie a chemie silikátů

Ve Zlínském kraji jsou i školy se specifickým zaměřením:

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Počet žáků
 1 214
 972
 576
 441
 383
 358
 349
 168
 148
  82

Zlínský kraj mj. zřizuje 46 středních 
škol, 20 základních uměleckých škol  
a konzervatoř.  

M
ladí kováři
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Základem dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji je hustá silniční 
síť v celkové délce přesahující 2 tisíce kilometrů, doplněná o síť 
železniční. Krajem nevede žádná vodní dopravní cesta; Baťův kanál 
je využíván pouze k rekreačním účelům. V kraji jsou k dispozici  
2 civilní letiště: v Kunovicích a Otrokovicích. 

Dopravní infrastruktura ve Zlínském kraji

Počet silničních mostů          975
Celková délka silničních mostů         16,75 km
Počet železničních přejezdů            94
Celková délka železnic          359 km

Veřejná doprava (souhrnné údaje v rámci kraje za rok 2014)

Autobusová linková doprava
Počet vypravených spojů       34 815 
Počet přepravených cestujících             22,396 milionu 

Železniční doprava  
Počet vypravených spojů          7 384    
Počet přepravených cestujících                     4,672 milionu

Městská hromadná doprava
Počet přepravených cestujících      32,5 milionu
z toho autobusy        13,4 milionu 
z toho trolejbusy       19,1 milionu

Pozn.: Rozsah a zajištění dopravní obslužnosti v regionu má  
na starosti kraj společně s obcemi. 

d
o

p
r

ava

Délka silniční sítě 

2 141,4 km

dálnice 

33,1 km
silnice I. třídy

342,8 km
silnice II. třídy 

511,4 km
silnice III. třídy

1 254,1 km
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okres

Kroměříž 
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín
kraj celkem

okres

Kroměříž
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín
kraj celkem

dálnice  

24,2
—
—
 8,9
33,1

do 10 m

106
134
233
170
643

silnice I. třídy 

 29,1
 122,2
   115,1
     76,4
342,8

10,01 – 50 m

 54
 47
 83
 76
260

silnice II. třídy

170,1
122,8
   83,6
134,9
511,4

50,01 – 100 m

17
 5
21
 8
51

silnice III. třídy

      334,8
      279,8
      304,9
      334,6
1 254,1

nad 100 m

 9
 2
 6
 4
21

celkem

    558,2
     524,9
     503,5
     554,8
2 141,4

celkem

186
188
343
258
975

Zlínský kraj se stará o rekonstrukci  
a údržbu 1 765,5 km silnic II. a III. třídy.

Délka silniční sítě ve Zlínském kraji podle okresů

Počet silničních mostů ve Zlínském kraji podle jejich délky

D
álnice D

1 u H
ulína

(km) (km) (km) (km)(km)
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Zlínský kraj je jedinečný. Nikde jinde v České republice nenajdete 
oblast, která současně nabízí hory, zahradní architekturu, lázně, 
vinařská údolí, pozůstatky Velkomoravské říše a řadu církevních 
památek i historicky cenných staveb včetně příkladů moderní  
baťovské funkcionalistické architektury.

NEJ, která Zlínský kraj nabízí turistům

↓ Nejstarší a největší  
dětský filmový festival 
na světě: Zlín

↓ Nejnavštěvovanější 
turistický cíl na Moravě: 
Zoo Zlín

↑ Nejstarší, největší, nejznámější 
skanzen v České republice: 
Rožnov pod Radhoštěm

↑ Největší barokní  
chrám v České republice:  
Velehrad

● Největší lázně na Moravě: Luhačovice 
● Nejnavštěvovanější poutní místo v České republice: Svatý Hostýn
● Jediná dochovaná synagoga polského typu v České republice: 
  Šachova synagoga v Holešově
● První a jediná „kovozoo“ v Evropě: Kovozoo Staré Město  
  (modely zvířat vytvořené z kovového šrotu)



Další místa, která stojí za návštěvu
→ Zámek 
Buchlovice  

→ Mechanický  
betlém  
v Horní Lidči

← Turistická 
lokalita 
Baťův kanál

← Rozhledna  
Brdo

17

Cestovní ruch ve Zlínském kraji má  
na starost Centrála cestovního ruchu  
Východní Moravy.

↑ Arcibiskupský zámek
se zahradami v Kroměříži

↑ Královské město  
Uherské Hradiště

↓ Archeoskanzen 
Modrá

↓ Biosférická  
rezervace Bílé Karpaty
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Na území Zlínského kraje lze najít velký počet památkových objektů 
od nejstaršího osídlení území z doby Velké Moravy až po skvosty 
moderní baťovské funkcionalistické architektury. Nachází se zde 
také mnoho sakrálních památek a významných poutních míst.
 
Národní kulturní památky ve Zlínském kraji

 

↓ Hrad Buchlov

← Památník  
protifašistického  
odboje v Ploštině

↑ Zámek Vizovice

● Hřbitov ve Střílkách 
● Větrný mlýn ve Velkých Těšanech 
● Zámek Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou 
● Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje  
   ve Velehradě 
● Hrad Buchlov 
● Slovanské hradiště sv. Klimenta u Osvětiman 
● Soubor pozůstatků velkomoravské sídelní aglomerace  
   Staré Město – Uherské Hradiště – Modrá 
● Zámek Buchlovice 
● Evangelický kostel ve Velké Lhotě 
● Fojtství ve Velkých Karlovicích 
● Pustevny 
● Valašské muzeum v přírodě 
● Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné  
● Památník protifašistického odboje v Ploštině 
● Zámek Vizovice



Zajímavá čísla vztahující se ke Zlínskému kraji  
(údaje za rok 2014)

● Areál zámku Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou  
   (zapsáno 1998)

● Verbuňk – mužský lidový tanec ze Slovácka (zapsáno 2005)

● Jízda králů – lidová slavnost ze Slovácka (zapsáno 2011)

302
Veřejné

knihovny

106
Muzejní 
expozice

220
Uspořádané  

výstavy

376 000
Návštěvníci  

muzeí a galerií

1 042 000
Evidované sbírkové  

předměty

25
Muzea, galerie 
a památníky  

Zlínský kraj je zřizovatelem muzeí, galerie, 
knihovny, hvězdárny i filharmonie.

Zlínský kraj zřizuje tyto kulturní organizace:

● Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
● Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
● Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
● Muzeum Kroměřížska
● Muzeum regionu Valašsko
● Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
● Hvězdárna Valašské Meziříčí
● 14|15 Baťův institut
● Filharmonie Bohuslava Martinů

19
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Zlínský kraj má společně s Jihomoravským krajem nejvíce folklor-
ních souborů. Je to také kraj, na jehož území se organizuje nejvíce 
folklorních festivalů v celé republice. Každoročně jde zhruba  
o 30 větších festivalů. Zlínský kraj tedy lze označit za baštu folklo-
ru. Je to dáno tím, že se zde střetávají 3 významné národopisné 
oblasti – Valašsko, Slovácko a Haná.

Přehled významných folklorních festivalů

Dětské folklorní dny, Liptál (červen) 
MAFF Rožnovská valaška, Rožnov pod Radhoštěm (červen)
MDFF Kunovské léto, Kunovice (červen)
MFF Světlovský bál, Bojkovice (červen)
MFF Vsetínský krpec, Vsetín (červen), bienále
MFF Na rynku v Bystřici, Bystřice pod Hostýnem (červenec), bienále
MFF Rožnovské slavnosti, Rožnov pod Radhoštěm (červenec) 
MFF Liptálské slavnosti, Liptál (srpen)
MFSF Jánošíkův dukát, Rožnov pod Radhoštěm (srpen)
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech, Valašské Klobouky (srpen)
MFF SOLÁŇ – Léto na Soláni, Velké Karlovice, Soláň (srpen) 
MFF Babí léto, Valašské Meziříčí (září)
MFDFS Písní a tancem CIOFF®, Luhačovice (září)

fo
lk

lo
r a

 t
r

a
d

ice
Jízd

a králů
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Lidová architektura 

Zlínský kraj od roku 2008 jako jediný z krajů oceňuje vlastníky lido-
vých staveb, kteří se zasloužili o jejich zdařilou památkovou obnovu. 
Toto ocenění již získali (oceněná stavba – jméno vlastníka):

Vinohradnická budova ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora 
Věroslav Orlovský

Usedlost č. p. 6 v Komni 
obec Komňa

Usedlost č. p. 18 zvaná ŠENK z poloviny 18. století v Karolince 
Miroslav Orság 

Vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora  
Miroslav a Anna Medkovi

Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné 
Dana Daňová, Libuše Kovářová a Zdeňka Turková

Usedlost č. p. 37 ve Zlámanci  
Vladislava a Karel Říhovi

Dům č. p. 256 na ulici Říčanská ve Vizovicích  
Jarmila Semeráková 

Ve Zlínském kraji se koná nejvíce  
folklorních festivalů v celé republice. 

D
ům

 č. p. 256 ve V
izovicích
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Zlínský kraj svým územím náleží ke Karpatům. To ho předurčuje 
k tomu, že se zde nachází velké druhové bohatství rostlin i živo-
čichů.

Unikátní flórou proslula zejména biosférická rezervace UNESCO  
v Bílých Karpatech, kde lze najít na 700 rostlinných druhů, mezi 
nimiž vévodí vzácné orchideje – vstavače.

Velkou plochu kraje (30 %) zaujímají chráněná krajinná území  
(CHKO), konkrétně jde o CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty.

V kraji se nachází také 6 přírodních parků:

● Vizovické vrchy
● Záhlinické rybníky 
● Želechovické paseky
● Hostýnské vrchy 
● Chřiby 
● Prakšická vrchovina

Národní přírodní památky ve Zlínském kraji

● Chropyňský rybník
● Křéby

K
rajina u Ploštiny
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Ve Zlínském kraji mj. najdeme i tyto rostliny, které téměř nikde 
jinde v České republice nerostou:

Ve Zlínském kraji rostou i vzácné 
orchideje – vstavače.

↑ Ladoňka karpatská

↓ Kyčelnice žláznatá ↓ Vstavač mužský

↑ Oměj tuhý moravský
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Na území Zlínského kraje se narodila nebo zde působila celá řada 
známých osobností prakticky ze všech oblastí lidské činnosti.  
Zde jsou zmíněny alespoň některé z nich:

Hudba
Pavel Josef Vejvanovský – skladatel, působil v Kroměříži
Rudolf Firkušný – klavírní virtuóz, rodák z Napajedel
Václav Talich – dirigent, rodák z Kroměříže
Jura Pavlica – houslista a zpěvák, rodák z Uherského Hradiště
Jarmila Šuláková – folklorní zpěvačka, rodačka ze Vsetína
Karel Kryl – písničkář, rodák z Kroměříže
Felix Slováček – dirigent a saxofonista, rodák ze Zlína
Miki Volek – rockový zpěvák, rodák z Uherského Hradiště

Film
Karel Zeman – režisér, působil ve zlínských ateliérech
Hermína Týrlová – režisérka dětských filmů, působila ve Zlíně
Elmar Klos – režisér, držitel Oscara, profesně začínal ve Zlíně
Vojtěch Jasný – režisér, rodák z Kelče
Jiří Křižan – scénárista, rodák z Valašského Meziříčí
Miloš Macourek – scénárista, rodák z Kroměříže
Zdeněk Miler – ilustrátor (autor Krtečka), v mládí působil ve Zlíně
Josef Abrhám – herec, rodák ze Zlína
Věra Galatíková – herečka a dabérka, rodačka ze Zlína
Jan Libíček – herec, rodák ze Zlína
Ilja Prachař – herec, rodák ze Zlína-Malenovic
Eliška Balzerová – herečka, rodačka ze Vsetína
Roman Vojtek – herec a zpěvák, rodák ze Vsetína

Literatura a divadlo
Jan Amos Komenský – pedagog, spisovatel, narozen v Uh. Brodě  (?)
Ludvík Vaculík – prozaik, rodák z Brumova
Jan Karafiát – spisovatel, působil ve Velké Lhotě u Val. Meziříčí
Benjamin Kuras – spisovatel a dramatik, rodák ze Zlína
Tom Stoppard – britský dramatik českého původu, rodák ze Zlína
J. A. Pitínský – divadelní režisér, rodák ze Zlína



Výtvarné umění a design
Max Švabinský – malíř, rodák z Kroměříže
Emil Filla – malíř, rodák z Chropyně
Hanuš Schweiger – malíř, rád pobýval na Valašsku, kde tvořil
Petr Nikl – malíř, rodák ze Zlína
Vincenc Makovský – sochař a designér, působil i ve Zlíně
Zdeněk Kovář – průmyslový návrhář, působil i ve Zlíně
Libuše Niklová – designérka (hračky), rodačka ze Zlína

Architektura
Vladimír Karfík – architekt, autor Baťova mrakodrapu ve Zlíně
Dušan Jurkovič – architekt, autor řady staveb v kraji
Eva Jiřičná – architektka, rodačka ze Zlína

Sport 
Emil Zátopek – běžec, závodit začal ve Zlíně
Tomáš Dvořák – desetibojař, rodák ze Zlína 
Zdeněk Nehoda – fotbalista, rodák z Hulína
Petr Čajánek – hokejista, rodák ze Zlína
Ladislav Vácha – gymnasta, žil ve Zlíně
Tomáš Berdych – tenista, rodák z Valašského Meziříčí
Daniel Málek – plavec, rodák ze Zlína
Zdeněk Grygera – fotbalista, rodák z Přílep u Holešova

Podnikání
Tomáš a Jan Antonín Baťovi – podnikatelé ze Zlína
Michael Thonet – průmyslník, založil továrny na ohýbaný nábytek
František Čuba – agronom, bývalý předseda JZD Slušovice

Ostatní (mimo výše uvedené kategorie)
Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund – cestovatelé spjatí se Zlínem
Otto Wichterle – vědec a vynálezce, působil i ve Zlíně 
Josef Sousedík – vynálezce, rodák ze Vsetína
Železný Zekon – silák, žije v Bystřici pod Hostýnem

25

Zlínský kraj – to není jen Baťa, 
ale také Komenský, Švabinský 
nebo Zátopek.
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Zlínský kraj vždy byl a stále je oblíbeným místem filmařů. Je to  
i díky tomu, že firma Baťa založila v 30. letech minulého století ve 
Zlíně filmové ateliéry. Původně zde byly natáčeny snímky propagu-
jící značku Baťa, postupem času zde ale začaly vznikat také hrané 
filmy, zejména pro děti a mládež.

Víte, že se ve Zlínském kraji natáčely tyto  
známé filmy a seriály?

● Rodinná péče
Napajedla

● Peklo s princeznou  
Kroměřížský zámek

● Čertova nevěsta  
Zámek Buchlovice

● Četnické humoresky 
Luhačovice

● Ranč u Zelené sedmy 
Vysoké Pole

↓ Cesta do pravěku 
Fryštácká přehrada

↓ Amadeus 
Kroměřížský zámek

↑ Requiem pro panenku  
Zámek Lešná  
u Valašského Meziříčí

↑ Doktor Martin
Velké Karlovice

↑ Znamení koně 
Zlín, Napajedla,  
Bílavsko u Bystřice  
pod Hostýnem



↑ Znamení koně 
Zlín, Napajedla,  
Bílavsko u Bystřice  
pod Hostýnem
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Se Zlínským krajem je spjata i řada pověstí  
a legend, mezi ty nejznámější patří:

● O králi Ječmínkovi (Chropyně)
● Tataři pod Hostýnem
● O sirotkovi z Radhoště
● Pověst o čertovi (Pulčínské skály)

Ve Zlínském kraji se natáčel i oscarový  
film Amadeus.

→ Smrt si říká Engelchen  
Ladislav Mňačko 
Ploština, Zlín

← Žert 
Milan Kundera
Uherské Hradiště,  
Vlčnov 

→ Půlnoční běžci
Zdeněk Zapletal
Holešov, Zlín

← Žítkovské bohyně  
Kateřina Tučková
Žítková a okolí

Na různých místech ve Zlínském kraji se odehrává  
děj několika slavných literárních děl, např.
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Zlínský kraj vznikl jako veřejnoprávní korporace k 1. lednu 2000  
v rámci reformy veřejné správy jako jeden ze 14 nových krajů  
České republiky. I za tuto poměrně krátkou dobu ušel kus cesty.

Nejvýznamnější realizované investice v kraji  
v letech 2000–2015 

Revitalizace továrních budov č. 14 a 15 ve Zlíně (14I15 BAŤŮV INSTITUT) 
900 milionů korun

Rekonstrukce Baťova mrakodrapu ve Zlíně  
630 milionů korun

Stavba centrálního objektu Uherskohradišťské nemocnice 
585 milionů korun

Nový jihovýchodní obchvat Holešova 
292 milionů korun

Rekonstrukce silnice mezi Novým Hrozenkovem a Velkými Karlovicemi 
228 milionů korun

Dostavba a rekonstrukce Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť 
180 milionů korun

Výstavba Seniorparku ve Valašském Meziříčí 
140 milionů korun

Rekonstrukce Domova se zvláštním režimem v Kvasicích 
100 milionů korun

S výjimkou rekonstrukce Baťova mrakodrapu, kterou financoval stát, 
byl investorem všech akcí Zlínský kraj, jenž pro jejich realizaci využil 
národní i evropské dotace.

↑ Baťův mrakodrap – expozice ↑ Terasa Baťova mrakodrapu s kavárnou
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Následující čísla ukazují, jak moc se v některých směrech změnil 
život ve Zlínském kraji během „pouhých“ 10 let (porovnáním údajů 
z let 2004 a 2014):      

Investice na ochranu životního prostředí (mil. Kč)
Podíl domácností s internetem (%)
Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci (%)  
Počet ubytovacích zařízení 
Počet hostů v ubytovacích zařízeních
Počet vysokoškoláků studujících v kraji
Počet evidovaných osobních vozidel
Počet lékáren a výdejen léků
Počet lékařů působících v kraji
Počet zařízení sociální péče

    787
      15
     79
    371
522 400
    6 549
 188 129
      122
     1 919
       92

rok 2004

  2 053
          71
        93
   445
603 400
     9 134
   240 132
      152
      2 351
    205

rok 2014

Během 15 let investoval Zlínský kraj 
v regionu 17,5 miliardy korun.

14I15 B
AŤŮ

V IN
S

TITU
T 
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● Nejvyšší stavbou ve Zlínském kraji jsou stožáry dlouhovlnného 
vysílače u Topolné (270 metrů).

● Zlínský Baťův mrakodrap, vysoký 77,5 metru, byl v době svého 
vzniku nejvyšší budovou ve střední Evropě.

● Průměrný věk prvorodičky ve Zlínském kraji v poslední době činí  
28 až 29 let.

● Na 1 lékaře ve Zlínském kraji připadá cca 250 obyvatel.

● Sledované turistické atraktivity Zlínského kraje navštívilo v roce 
2015 téměř 2 miliony návštěvníků.

● Kromě tradičních muzeí můžete ve Zlínském kraji navštívit i ta 
méně obvyklá, například muzeum lidových pálenic ve Vlčnově 
nebo muzeum zvěrokleštičů v Komni.

B
aťův m

rakodrap –
 sídlo Zlínského kraje



● Zlínská Barum Rally, která je již přes 30 let součástí seriálu mist-
rovství Evropy, patří k nejnavštěvovanějším rally v Evropě.

● V Holešově strávil velkou část svého života Josef Drásal (1841–
1886). Ten je dle dochovaných údajů nejvyšším člověkem, který 
kdy žil v českých zemích. Měřil 242 centimetrů, přezdívalo se mu 
Hanácký obr.

● Zasedání ústavodárného říšského sněmu habsburské monar-
chie v Kroměříži (známé spíše pod názvem Kroměřížský sněm) 
nebylo rozhodně krátkou záležitostí, trvalo totiž více než 100 dnů  
(od 22. 11. 1848 do 7. 3. 1849).

● V roce 2015 hasiči (včetně dobrovolných) řešili ve Zlínském kraji 
celkem 4 508 událostí, z čehož bylo 2 292 technických havárií, 
868 dopravních nehod, 723 požárů, 261 úniků nebezpečných látek, 
363 planých poplachů a 1 mimořádná událost. Zdravotničtí záchra-
náři absolvovali v roce 2015 zhruba 60 000 výjezdů.

● Sklárna v Květné je nejdéle fungující sklárnou na našem území, 
svou výrobu zahájila již v roce 1794.
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Redakční dovětek

Tato brožurka je příliš útlá na to, aby obsáhla celou šíři zajímavostí 
o Zlínském kraji. Řadu skutečností jsme museli odložit stranou, 
ale víme o nich. Jsme si však zároveň vědomi, že o Zlínském kraji 
zdaleka nevíme všechno, a tak přivítáme Vaše podněty, připomínky 
a znalosti. Budeme velmi rádi, když se s námi o ně podělíte –  
na emailové adrese:

jsmezlinskykraj@kr-zlinsky.cz

Můžete se tak stát aktivními spolutvůrci vznikající živé internetové 
databáze zajímavostí o Zlínském kraji.

Těšíme se na Vaše náměty!
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