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SUMMARY 

 

Bachelor thesis is focused on the attractiveness of Zlín, Kroměříţ and surrounding 

areas. The introductory section describes the environmental conditions of location 

from geological and geomorphological view.In the following section it deals with 

the interesting places and monuments of Zlín, Kroměříţ and surrounding areas. I 

drew up a proposal for cognitive and educational five-day holiday routes in the 

above mentioned locations.  
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ANOTACE 

 

Bakalářská práce je zaměřena na atraktivitu Zlína, Kroměříţe a okolí. V úvodní 

části jsou popsány přírodní podmínky lokalilty z geomorfologického a 

geologického hlediska. 

V další části se zabývám zajímavými místy a památkami Zlína, Kroměříţe a okolí. 

Vyhotovila jsem také návrh poznávací trasy pětidenní dovolené v jiţ zmíněných 

lokalitách. 
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1 ÚVOD 

 

Okolí Kroměříţe, Zlína je velice oblíbeným a zajímavým turistickým cílem všech, 

kteří se chtějí něco dozvědět o historii či současnosti těchto lokalit. Zlín je rodiště 

světově známého Tomáše Bati, který z tohoto města vytvořil rychle rozvíjející 

město s mnoţstvím pracovních příleţitostí a nových technických pokroků. Tento 

člověk měl na Zlín zásadní vliv a mnohé ze zajímavostí tohoto města se váţou 

právě ke jménu Baťa.  

Kroměříţ se zase pyšní nespočtem památek zařazujících se mezi světové dědictví 

UNESCO, které ročně navštíví tisíce turistů nejen z České republiky.  

Jako další lokalitu z okolí Zlína jsem si vybrala lázeňské město Luhačovice. Své 

bohatství má ukryto ve svých léčivých pramenech a malebné lázeňské 

promenádě, která je lemována honosnými historickými domy.  

Ve své bakalářské práci se věnuji přírodním podmínkám z geologického a 

geomorfologického hlediska. Následující kapitola je věnována zajímavým místům 

lokalit, historií a současnosti navštěvovaných měst. Čtvrtá kapitola je zpracovaná 

jako itinerář fiktivní cestovní kanceláře CK OLYMP tour. Zájezd je navrhnut 

nenáročně a tak, aby si jej uţili takřka všechny věkové skupiny. 
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2 POPIS LOKALITY Z HLEDISKA 

GEOMORFOLOGICKÉHO A GEOLOGICKÉHO 

 

2.1 Geologická charakteristika 

Města Kroměříţ a Zlín náleţí z geologického hlediska do Karpatské soustavy. 

Karpatská soustava je mnohem mladší neţ Český masiv. Tyto dva celky tvoří 

Českou republiku, avšak kaţdý z nich má odlišnou geologicky zajímavou minulost. 

[1] 

Asi před 50 miliony let v třetihorách začaly na mořském dně vznikat Karpaty.  

Karpatská soustava byla zformována alpínskými hornotvornými procesy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

zejména v období posledních sta miliónů let od svrchní křídy aţ do terciéru. 

Důleţitou roli zde také sehrály pohyby litosférických desek, které se pohybovaly 

zároveň se svrchní částí zemského pláště. Střet a následná kolize jiţní africké 

desky s varijsky konsolidovanou severní evropskou deskou zde měl důleţitý 

význam pro tvorbu horstev a mnohé další hornotvorné procesy. [1] 

Důleţitou roli pro modelování povrchových tvarů na území ČR měla také proudící 

voda, vzdušné proudění a sráţky. Řeky rozčlenily povrch na velké mnoţství dolin. 

Následně se vytvořily říční terasy, na kterých leţí řada dnešních měst, tzv. skalní 

města. Také ve vápencových oblastech vznikla řada krasových útvarů a jeskyň 

(Koněpruské jeskyně, Kateřinské jeskyně, jeskyně Balcarka aj.). [2] 

Karpaty jsou rozděleny na Západní, Východní a Jiţní. Dále se také rozdělují na 

další části (viz.Obr.1). Na území České republiky zasahují svým vnějším pásmem, 

který je tvořen flyšem . [3] 
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Obrázek 1: Regionálně geologické dělení Západních Karpat na území České republiky (podle 

Chlupáče et al. 2002) 

 

V karpatské části na našem území rozlišujeme tyto hlavní části: 

 

2.1.1 Flyšové pásmo 

Flyšem se rozumí rytmické střídání jílovitých a písčitých sedimentů, vyznačujím se 

různě silnou vrstvou . Tyto sedimenty mohou mít hrubozrnný nebo jemnozrnný 

charakter. Příkrovy flyšového pásma byly v minulosti nasunovány na sebe od 

centra pohoří k periferii a to od jihovýchodu k severozápadu. Směrem od 

nejvyšších příkrovů k nejniţším se dělí na: Magurskou skupinu příkrovů a na 

Vnější skupina příkrovů. [1] 
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2.1.2 Karpatská předhlubeň  

Na území ČR Karpatská předhlubeň probíhá přes Mikulov, Přerov, Ostravsko a 

také zasahuje na Opavsko k České Třebové. Podélné deprese v předpolí 

karpatského horstva jsou vyplněny z velké části sladkovodními a mořskými 

sedimenty. Předhlubeň je diskordantní k horninám Českého masivu. Dle 

stratigrafického stáří a stavby pohoří se člení na jiţní, střední a severní část. [1] 

 

2.1.3 Vídeňská pánev 

Zasahuje na naše území pouze svou severovýchodní částí a to z Rakouska a 

Slovenska. Příkrovy flyšového pásma tvoří velkou část podloţí pánve. Pánev je 

vyplněna sladkovodními a mořskými sedimenty neogenního stáří. [1] 

 

 

2.2 Geomorfologická charakteristika 

Území Zlínska a Kroměříţska má členitý charakter. Z velké části je kopcovitý, 

tvořený pohořími a pahorkatinami. V povodí Moravy se táhne rovinatá a velice 

úrodná oblast Haná na Kroměříţsku a Slovácko na Uherskohradišťsku. Na 

severní části se nachází Moravskoslezské Beskydy s nejvyšším bodem Lysá hora 

1 323 m.n.m. Ve východní části se rozprostírají Javorníky, jejichţ nejvyšší hora 

Velký Javorník je vysoký 1 071 m.n.m.. Jiţní strana je obklopena pohořím Bílé 

Karpaty s nejvyšší horou Velká Javořina 970 m.n.m. Toto pohoří jiţ hraničí se 

Slovenskou republikou. Od Moravskoslezských Beskyd směrem k jihu vybíhá 

Hostýnsko-Vsetínská hornatina a Vizovická vrchovina. Na jihozápadě se začínají 

zvedat Chřiby s nejvyšším bodem Brdo 587 m.n.m. [4] 

Mezi zmíněnými pahorkatinami a Chřiby probíhá Hornomoravský úval 

z Olomouckého kraje přeš Kroměříţ aţ do Zlína. Dolnomoravský úval nacházející 

se kolem řeky Moravy  nacházející se v okrese Uherské hradiště dále pokračuje 

do Jihomoravského kraje. [4] 
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2.3 Flóra 

Na území Zlínska se v okolí Hostýnských vrchů vyskytují zejména lesy bukového 

a jedlobukového stupně, které jsou největším bohatstvím hostýnských vrchů. 

Nejcennější jsou však části původních porostů mající charakter pralesa a 

suťových lesů. [5] 

Flóra tohoto okolí je poměrně pestrá. Objevují se zde běţné středoevropské druhy 

a za zmínku jistě stojí výslunné travnaté stráně s teplomilnou květenou a řadou 

chráněných duhů. Okolí Chřibů pokrývájí také dubové a bukové lesy a však díky 

antropogenním vlivům je úpatí pohoří pokryto listnatými porosty. [6] 

 

2.4 Fauna 

Na území Zlínského kraje je fauna zastoupena běţnými středoevropskými druhy 

jako je například: pěnkava obecná (Fringilla coelebs), straka obecná (Pica pica), 

špaček obecný (Sturnus vulgaris), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), 

pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), sýkora koňadra (Parus major), veverka 

obecná (Sciurus vulgaris), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), čáp černý (Ciconia 

nigra), holub doupňák (Columba oenas), sluka lesní (Scolopax rusticola), včelojed 

lesní (Pernis apivorus) , bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola), krutihlav 

obecný (Jynx torquilla), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), výr velký (Bubo 

bubo) a řada dalších. [7]  

 

2.5 Vodstvo 

Největší řekou tohoto kraje je Morava pramenící v Kralickém Sněţníku s třemi 

hlavními přítoky: Bečva, Oslšava a Dřevnice. Morava míří do Dunaje, kde 

následně svou vodu odevzdá Černému moři. [8] 

Řeka Bečva má dva prameny a to Roţnovskou Bečvu a Vsetínskou Bečvu, ve 

středu hané se Bečva vlévá do Moravy. Olšava má svůj pramen v Bílých 

Karpatech a po 46 km toku se následně vlévá také do Moravy. Dřevnice pramení 

u Hostýnských vrchů kde vlévá svou vodu do Moravy pomocí svých četných 

přítoků. [8] 
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Ve Zlínském kraji se také nachází dvě vodní nádrţe a to Luhačovická nádrţ a 

Fryštácká nádrţ, Baťův kanál, mnoţství malých potůčků, rybníků či velice 

navštěvovaná kroměříţská Zámecká zahrada se s mnoţstvím udrţovaných 

vodních ploch. 
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3 POPIS ZAJÍMAVOSTÍ A PAMÁTEK V LOKALITĚ 

 

3.1 Zlín 

 

Současnost města 

Zlín leţí ve Zlínském kraji na východní Moravě na rozhraní Vizovických a 

Hostýnských vrchů. Centrum města Zlín má rozlohu l837 ha, leţí v nadmořské 

výšce 230 metrů a rozprostírá se podél řeky Dřevnice. [9] 

Mladé město s velice bohatou a pestrou historií je významné průmyslové, 

obchodní a kulturní centrum celé východní Moravy. Značně velký podíl na vývoji 

města sehrál vliv Tomáše Baťi i jeho sourozenců. V posledních několika desítkách 

let se město značně rozšířilo novou výstavbou. Od 40. let přibývaly rozsáhlé 

obytné čtvrti, v městském centru vyrostla  reprezentativní budova divadla. Kulturní 

ţivot obohatilo muzeum (1944,1953), divadlo (1946), symfonický orchestr (1946), 

zoologická zahrada (1948), galerie výtvarných umění (1953).  Širší vzdělání 

začala poskytovat technologická fakulta (1960), pobočka praţské Vysoké školy 

uměleckoprůmyslové (1959). Město má  roli finančního a podnikatelského centra 

jihovýchodní Moravy, působí zde významné kulturní instituce, je zde prostor pro 

početné sportovní aktivity. Širší regionální funkce města  posílilo ustavení krajské 

správy Zlínského kraje. Zlín je dnes domovem  85 000 obyvatel a svým 

ekonomickým potenciálem si udrţuje svébytné postavení mezi důleţitými městy 

České republiky. Jako zahradní město, harmonicky vsazené do krásného 

přírodního prostředí, zůstává ojedinělým příkladem architektury a urbanismu 20. 

století. [10]    

 

Historie města 

První písemná zmínka o historii města Zlína sahá daleko do středověku a to rok 

1322. Město bylo řemeslnicko – cechovním střediskem. Obyvatelé se ţivili 

povětšinou pastevectvím a pěstováním plodin. Bylo to také město sídelních 

majitelů panství. Zlínská městská samospráva se postupně rozvíjela a však 
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zásadní změnu v tomto pomalém a klidném vývoji zanechala průmyslová 

revoluce. [11]   

Koncem 19. století ţilo v tehdejším městečku v údolí řeky Dřevnice asi 3000 

obyvatel. Obyvatelstvo bylo sloţeno především z obuvníků a soukeníků. Podnik 

Roberta Florimonta byl prvním pokusem o zavedení tovární výroby obuvi ve Zlíně. 

Tento podnik zaměstnával kolem 800 dělníků a vyváţel boty dalekého zahraničí 

například Egypt. Po odchodu majitele z města Zlína podnik zaniknul. [12]   

K roku 1894 se připisuje zaloţení obuvnické ţivnosti sourozenců Baťových, která 

výrazně ovlivnila pozdější vývoj města. Po 1. světové válce začala firma Baťa 

budovat po vzoru anglických zahradních měst sídliště rodinných domků z reţného 

zdiva (neomítnutá cihla). Ty byly posléze nahrazeny výstavbou etáţových, 

věţových a chodbových obytných domů. V období mezi dvěma světovými válkami 

se Zlín stal symbolem prosperity. Slibný rozvoj uťal nástup komunistů, za jejichţ 

vlády bylo město přejmenováno na Gotwaldov. Po roce 1989 se městu rychle 

vrátil původní název i podnikatelský duch. [13]   

 

Obrázek 2: Baťovy domky z režného zdiva (autor, 2011) 
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3.1.1 Tomáš Baťa 

Jméno Tomáš Baťa nebo sourozenci Baťovi a vůbec Baťovo jméno je v České 

republice, také ve světě ale zejména ve Zlíně skloňováno ve všech pádech. Je 

protkáno s historií města Zlín zejména pro velkou odvahu a um sourozenců 

Baťových, kterým se podařilo neobyčejným způsobem rozvíjet svou obuvnickou 

firmu a tím také poskytnou spousty pracovních příleţitostí obyvatelům Zlína.  

Sourozenci Tomáš, Anna a Antonín Baťovi získali jako dědictví po své zemřelé 

matce 800 zlatých a společně je vloţili do zaloţení nového podniku. Malá 

obuvnická dílna se nacházela v jednom ze zlínských domů na zlínské náměstí. 

Sourozenci ze svých zděděných peněz zaplatily počáteční výdaje a na dluh si 

koupili nějaké to zařízení a suroviny potřebné k výrobě bot. Zpočátku v dílně 

pracovalo 10 dělníků a dělnic, dalších 40 zaměstnanců ze Zlína a okolí pracovalo 

ve svých domácnostech. [14] 

Vedení malé firmičky se ujal teprve osmnáctiletý Tomáš Baťa. Jeho houţevnatost 

organizační, obchodní schopnosti byly vynikající a tak během patnácti let se firma 

změnila ve společnost T. & A. Baťa. Pozitivní změny souvisely zejména 

s rozšířením sortimentu o nové druhy obuvi, konkrétně se jednalo o tzv. séglové 

boty. O tuto lehkou a plátěnou obuv na jarní a letní sezónu byl značný zájem a 

firma se na jejich výrobu specializovala celé předválečné období. [15] 

Na konci 19. století jiţ má firma v provozu 34 obuvnických strojů a v červnu roku 

1900 se přemisťuje z malých prostor do nově vystavěné tovární budovy poblíţ 

zlínského nádraţí a zde také je i nainstalován parní stroj, který slouţil k pohonu 

všech pracovních strojů. Následující rok se počet obuvnických přístrojů 

zdvojnásobil a do chodu byl uveden další parní stroj. K rychlé explozi a rozvoji 

podniku dopomohla také výroba plátěné obuvi s koţenou pevnou špičkou 

(„baťovky“). Tato obuv se po našem území stala oblíbenou rychlostí blesku. Počet 

zaměstnanců stoupá na 250 osob a podnik stále více a více prosperuje. [15] 

V prosinci roku 1904 se Tomáš Baťa spolu se svými třemi zaměstnanci vypravil do 

USA. Pracoval zde několik měsíců a poznal zde  pokročilé způsoby organizace 

práce, seznámil se vztahy mezi dělníky a zaměstnavateli. Zkušenosti, které získal 

v USA ale také v Anglii a Německu stoprocentně zúročil po návratu do Zlína. 
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Závod se příznivým způsobem rozvíjel. Rostl také počet zaměstnanců, na konci 

20. století jejich počet přesahoval číslo 350. [16] 

Organizační talent a podnikatelský um Tomáše Bati nenechal závod ani při 

valečných událostech na holičkách. Ještě před první světovou válkou se firma T. & 

A. Baťa zařadila mezi sedm nejvýznamnějších továren na obuv v Rakousku. Co 

se týče denní produkce výroby bot, drţela si firma své prvenství. V průběhu 

válečných událostí měla firma mnoho zakázek a její hlavní zakázka nebylo nic 

jiného neţ výroba vojenských bot. Rostoucí výroba přinášela firmě také rostoucí 

zisky, které mimo jiné umoţňovaly rozšiřovat výrobní podnik ale stavět také řadu 

budov slouţící k různým účelům. Přibyly další obory podnikání: chemická výroba, 

zpracování potravin, výroba cihel, zpracování dřeva, výroba pneumatik, 

vydavatelství novin, textilní výroba, pojišťovnictví a řada dalších. [15] 

Své vysoké postavení nejen jako velice schopný obchodník ale také jako starosta 

města Zlína zúročil Tomáš Baťa k přetváření, rozšíření a modernizaci města. Zlín 

byl postupně modernizován a přetvářen do podoby zahradního města. V zájmu 

stabilizace pracovníků nechal Baťa počátkem roku 1912 svým pracovníkům 

vystavět kolonii dělnických rodinných domků z reţného zdiva. V posledním roce 

jeho ţivota jiţ bylo postaveno 1 564 domků  a během třinácti let uţ jich bylo 2 210. 

[17]  

Tomáš Baťa je neodmyslitelně spjat s městem Zlín. Nebýt tohoto člověka, dnešní 

Zlín by nebyl tak ceněn jako tomu je dnes. Baťa zde přinesl a realizoval mnoho 

zajímavých myšlenek, které velice ovlivnily jak české tak i světové dějiny. O jeho 

odhodlání a velké píli byly vydány desítky a snad i stovky knih a dodnes mnohé 

z jeho myšlenek, činů či výroků oslovují spousty z nás. 

 

3.1.2 Velké kino Zlín 

V únoru roku 1932 započala výstavba Velkého kina Zlín, u jejíhoţ zrodu stáli dva 

významní architekti Miroslav Lorenc a František Lydie Gahura. Stavbu této budovy 

investovala firma Baťa. Výstavba trvala pouhých sedm měsíců a v září téhoţ roku 

bylo kino poprvé zpřístupněno veřejnosti. Prvním provozovatelem byl BAPOZ 

(Baťovy pomocné závody). [17]    
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Velké kino bylo navrţeno jako velkolepé „dlouhodobé provizórium“ na velice 

rozlehlé půdorysné ploše 2 110 m2. V době vzniku se Velké kino ve Zlíně pyšnilo 

několika významnými  prvenstvími. Promítací sál měl kapacitu 2 580 míst pro 

sedící diváky (současný stav je 1 010 míst) a  promítací plocha měla rozměr 9x7 

metrů coţ ho činilo toto kino jedno z největších v Evropě. V roce 1933 byly do kina 

pořízeny projektory na filmy se světelným a s velice synchronním záznamem 

zvuku přímo na filmovém pásu. Tento systém je pouţíván i dnes. Pokladny na 

prodej vstupenek byly na svou dobu velice nevídané. Byly zařízeny v podobě 

poloautomatu, který pracoval na principu kotoučového zásobníku. Tento způsob 

prodeje umoţnil rychlejší prodej a hlavně také přímý prodej vstupenek těsně před 

zahájením programu. [18]    

Původní navrţení a dispozice byly navrţeny pouze k uváděním filmových 

programů, ale rostoucí zájem o kulturní vyţití přinutil architekty navrhnout vnitřní 

přístavbu jeviště, prostor pro orchestr a také vytvořit nový prostor pro vybudování 

hereckých šaten. A tak se kino proměnilo v univerzální kulturní městskou halu. 

Odehrávala se zde představení baletu, opery, operety, symfonické koncerty a 

divadla. Také sport zde měl své místo, pořádali se zde hlavně v nedělní 

odpoledne závody cyklistů na válcích a boxerská utkání.  

Začátkem čtyřicátých let zde byla zaloţena tradice českých filmových festivalů. 

Byly zde uspořádány dva ročníky tzv. Filmových ţní (velká soutěţní přehlídka 

českých celovečerních i krátkometráţní filmové tvorby). Další filmové festivaly, 

které se konaly v následujících letech se odehrávaly v přírodním hledišti. 

Devatenáct let poté roku 1960 se filmové festivaly vrátily zpět do Velkého kina kdy 

se také zaloţila tradice Festivalu filmů pro děti a mládeţ. Tato tradice trvá jiţ 42 let 

a dochovala se dodnes. v posledních letech jako festival mezinárodní. Jde o 

nejstarší festival svého druhu na světě. [18]    

Podzim roku 1944 byl pro Velké kino zlomový, 20. listopadu téhoţ roku byl Zlín 

letecky bombardován. 14 pum zasáhl prostor Velkého kina a hotel. Dvě pumy 

dopadly za promítací kabinu, kde v tu chvíli byl promítač. Naštěstí jako zázrakem 

vyvázl bez sebemenší újmy. Další dvě pumy dopadly na střed promítacího sálu a 

na pravou stranu vstupního foyeru. V poválečném období započaly rozsáhlé 
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opravy. Aţ o polovinu se zmenšil počet sedadel z původních 2 580 na 1 010. Také 

se zúţil program ve Velkém kině  a to jen na uvádění filmových představení. [18]    

Velké kino za celou dobu existence navštívilo přes 70 milionů diváku a bylo zde 

uskutečněno přes 77 000 představení. [18]    

 

3.1.3 Baťův mrakodrap 

Tuto významnou stavbu nechal postavit Jan Antonín Baťa v letech 1936 – 1938, 

podle projektu Vladimíra Karfíka, jako sídlo ředitelství obuvnické firmy Baťa. Ve 

své době to byla se svými 77,5 metry nejvyšší budova na území dřívějšího 

Československa a druhá nejvyšší budova v Evropě. Budově se říká také 

„jednadvacítka“, a to proto, ţe má číslo 21. [19]  

Budovy v Baťově závodě se označovaly podle amerického stylu (číslo udává 

přesnou polohu budovy). Číslo 2 označuje řadu budovy od východu k západu a 

číslo 1 řadu budovy od jihu k severu. [19]    

Mrakodrap je 20 x 80 metrů široký, 77,5 metrů vysoký a má sedmnáct pater, 

zastavěná plocha činí celkem 2 019 m², ale i tak přirozeně zapadá mezi ostatní 

tovární budovy ve městě. Původně se uvaţovalo o výstavbě tří třípodlaţních 

budov, které by byly vzájemně propojeny. Avšak architekt Karlík navrhl výškovou 

budovu. Baťa souhlasil a stavba mohla začít. Práce na této stavbě probíhaly ve 

velice rychlém tempu, udává se, ţe skelet zlínského mrakodrapu postavilo 40 

dělníků se 4 jeřáby za „pouhých“ 160 dnů. Výstavba jednoho podlaţí trvala zhruba 

10 dní. [20]    
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Obrázek 3: Baťův mrakodrap (autor, 2011)         Obrázek 4: Baťův mrakodrap (autor, 2011) 

   

15. prosince 1938 byla budova předána celá, kompletně vybavená a zařízená. 

Pojetí kanceláří bylo takové: celé patro tvořila jedna velká místnost přibliţně pro 

200 zaměstnanců tzv. velkoprostorová kancelář, ta ovšem podle potřeby mohla 

být rozdělena příčkou. Výjimkou bylo 8. patro, kde sídlilo vedení podniku Baťa. 

Kaţdodenní fungování Baťova mrakodrapu by nebylo moţné bez technického 

zázemí, které zabíralo značnou část suterénu; některá zařízení byla i na střeše. 

Pod zemí byly kromě archivu i strojovna s elektrorozvodnou a dvě telefonní 

ústředny.  [20]    

Jan Antonín Baťa měl ale ještě jednu zvláštní kancelář, která dodnes budí zájem. 

Jeden ze sloupců, ze kterých se zlínský mrakodrap skládá neměl podlahy a tak 

tvořil obrovskou výtahovou šachtu. V ní byla kabina, která měla rozměry 6 x 6 

metrů a v ní byla plně vybavena pracovna ředitele. Mezi vybavením kanceláře 

nechyběl telefon, klimatizace, umyvadlo s teplou a studenou vodou a odpad. 

Ředitel tak mohl při své práci kdykoli navštívit své podřízené v patrech ostatních. 

[21] 

V dnešní době slouţí 4. – 8. patro finančnímu úřadu a patro 9. – 15. úřadu 

krajskému. Ve 3. podlaţí najdeme veřejnosti zpřístupněnou restauraci a ve 2. 

patře výstavu o historii baťovského podnikání. Velkým lákadlem je pro širokou 
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veřejnost kavárna v 16. podlaţí, kde se naskytne návštěvníkovi výhled na město 

Zlín a jeho blízké okolí 

 

3.1.4 Obuvnické muzeum 

Stálá expozice sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně se nachází v centru 

města přímo v areálu továrny SVIT. Návštěvníci muzea se seznámí s historií i 

současností obouvání. Postupný vývoj výroby bot jak šel od minulosti po 

současnost. Ke shlédnutí je zde různá obuv ze světa a zahraničí. Nejvzácnější 

obuví muzea jsou textilní střevíčky z období čínského císařství. A však nejstarší 

originální obuv pochází z 16. století. Velice zajímavým exponátem je obuv 

vytvořena z lidských vlasů a z peří pštrosa emu. Tyto nezvyklé boty pocházející 

z centrální Austrálie slouţili k náboţenským rituálním obřadům. V Obuvnickém 

muzeu nalezneme také soubor afrických sandálů nebo kolekci bot, kterou vlastnili 

buchlovští panovníci. Nejrozsáhlejší expozice bot je věnována samozřejmě 

Baťovým botám, které jsou známy takřka po celém světě.  

Do 31. srpna 2011 je zde uspořádaná také výstava tašek, kabelek, košíku a jiných 

dámských zavazadel pocházejících z 20. století. Kabelky vytvořené z různých 

materiálu jako plast, lýko či textilie stojí jistě za shlédnutí. 

 

 

Obrázek 5: Obuvnické muzeum (autor, 2011) 
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3.1.5 Baťův kanál 

Roku 1927 vznikl nápad vybudovat plavební kanál. U zrodu myšlenky stál Tomáš 

Baťa avšak po jeho tragické smrti se plánu ujal jeho bratr Jan Antonín Baťa. 

Výstavba a realizace Baťova kanálu měla několik důvodů. Hlavním účelem bylo 

zvýšení hladiny spodních vod, hospodářská plavba a zavlaţování. Trasa dlouhá 

50 kilometrů vedla od Otrokovic a končila v Rohatci. Kanálem se přepravoval 

vytěţený lignit z dolu v Ratíškovicích do továren a tepláren v Otrokovicích. 

Doprava po ţeleznici nebyla výhodná a tak se muselo vymyslet racionálnější 

řešení, byl to právě tento kanál, který usnadnil přepravu lignitu. Plavební hloubka 

byla 1,5 metrů a lodě musely překonat 14 plavebních komor, které pomáhaly 

překonat výškové rozdíly hladin. U kaţdého zdymadla byl vystavěn baťův domek 

kde bydlel zaměstnanec, který měl na starosti obsluhu  komory. V průběhu 

2.světové války byl provoz kanálu německými vojsky značně poškozen. Nákladní 

doprava zde jiţ 16 let nefunguje a na počátku 90. let byla přeprava na kanálu 

ukončena a v současnosti je ve vlastnictví státu. [22]    

V dnešní době je délka Baťova kanálu přibliţne 60 kilometrů a je vyuţíván jako 

moderní turistická vodní cesta. Lidé zde mohou trávit také svou dovolenou či 

udělat si výlet nebo strávit prodlouţený víkend v malebné přírodě v blízkosti 

Baťova kanálu.  K pronajmutí jsou k dispozici malé či velké motorové čluny. Mnozí 

vyuţívají i víkendové pobyty na hausbótech. [22]    

 

3.1.6 Větrný Mlýn ve Štípě 

Výstavba větrného mlýna započala roku  1858 a byla ukončena o dva roky 

později. Tento mlýn holandského typu se nachází asi 500 metrů jihovýchodně od 

obce Štípa. Má pěknou dominantní polohu v krajině na návrší mezi obcemi Štípa a 

Hvozdná. Od mlýna se na sever otvírá panorama Hostýnských vrchů, na 

jihovýchod hradba Vsetínských vrchů. [23] 

Mlýn vybudoval starousedlík Kristián Kovář spolu se svým synem Josefem. 

Kámen, který byl pouţit na výstavbu mlýna byl dováţen z blízkého kamenolomu 

pomocí kravského potahu nebo trakařem. Mlýn se dědil z generace na generaci a 

proto se mu také říká Kovářův mlýn. Budova má tvar válce o průměru 6 metrů a je 
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vysoká 8,2 metrů. Střecha má tvar osmibokého jehlanu, který je krytý šindelem. 

Nejdůleţitější část stavby a to větrné kolo, v průměru činí 10 metrů a plocha 

jednoho křídla je 6 metrů čtverečních. Tento větrný mlýn je jedinou dochovalou 

památkou tohoto druhu ve zlínském okrese. [23] 

 

Obrázek 6: Mlýn dnes (www.zizalka.blgz.cz) Obrázek 7: Mlýn před r.1945 (www.zsstipa.cz) 

 

V průběhu druhé světové války byl mlýn zapečetěn, ale i přes to se zde čas od 

času semílalo na černo obilí na mouku. Po válce byl mlýn vyuţíván k občasnému 

šrotování, ale skoro vůbec nebyl vyuţit. Majitel Kristián Kovář chtěl roku 1947 

mlýn zbourat a materiál z mlýna pouţít na opravu svého obydlí, které bylo zničeno 

válkou. Rodina Kovářů neměla dostatečné finance na  opravu mlýna. Památkový 

úřad s tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasil a tak roku 1964 byl mlýn předán do 

péče státu. V současné době je mlýn zase ve vlastnictví rodiny Kovářů. Dnes je 

mlýn přístupný veřejnosti jako soukromé muzeum. [23] 

 

3.1.7 Zoologická zahrada Zlín Lešná 

Ne nadarmo se říká, ţe Zoo Zlín patří mezi nejkrásnějším místům celé Moravy. 

Objekt celého areálu je upraven pro příjemné procházky se spousty naučných 
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tabulí, expozic, plakátů. Expoziční plocha činí téměř 48 ha a je zde k vidění na 220 

druhů zvířat. Kaţdé ze zvířat zde má velkou plochu výběhu a podmínky k ţivoty co 

nejvěrněji přizpůsobené tak, jakoby tomu bylo ve volné přírodě. Návštěvníci zde 

mohou shlédnout zvířata všech kontinentů. Zoo se člení na několik oblastí: 

Africká, Asijská, Australská a Jihoamerická oblast. Prohlídky těchto oblastí jsou 

návštěvníkům přiblíţeny co v nejautentičtější podobě. Do mnohých expozic se lidé 

mohou dostat přímo „za plot“. Po vyznačených uličkách a cestičkách je nutné se 

nerušeně pohybovat tak, aby se zvířata nevylekala a nebyli tak ohroţeni lidé a ani 

zvířata. Při prohlídce tropické haly Yucatan si člověk připadá jako v pravém 

deštném pralese. Vlhký vzduch, příjemné teplo všudy přítomné liány, tropický 

porost a rostliny, ptáci létající přímo nad hlavami, hučící vodopády, pípání, syčení, 

to vše navozuje pocit jakoby se člověk najednou vzdálil tisíce kilometrů do 

afrického deštného pralesa.  

Prosklená budova o ploše 900 m² skrývá nástěnné malby, kamenné reliéfy, 

hieroglyfické písmo a Mayská svatyně či replika Chrámu jeptišek přináší opravdu 

nevšední záţitek. Tropická hala je vynikající napodobenina opravdového pralesa. 

Bylo zde dovezeno přes 2000 rostlin přímo ze Střední Ameriky. [24] 

Zoo také pořádá veřejné krmení tučňáků, lachtanů, klokanů, slonů, ţiraf, 

velbloudů, tapírů, lam, supů a mnoho jiných. Harmonogram krmení je k dispozici 

při vstupu do zoo a také u jednotlivých expozic zoologické zahrady.  

 

         Obrázek 8: Tygr ussurijský, Zoo Lešná (www.mestozlin.com) 
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V areálu zoologické zahrady se nachází také Zámek Lešná, který je přístupný 

veřejnosti. O tomto zámku je známo, ţe jeho interiéry patři mezi nejkrásnější 

v celé České republice. Interiér zámku je pokryt obloţením z mořeného 

slavonského dubu. Stropy jsou skoro v kaţdé místnosti zdobeny vyřezávaným 

dřevem, stěny jsou taktéţ pokryty kvalitním dubovým dřevem. Všechny tyto 

dřevěné části byly vyráběny ve Vídni a po částech převezeny do Lešné, kde byly 

následně smontovány a instalovány. V současné době se v zde konají v letních a 

jarních měsících svatební obřady, které svou kapacitou nepřesáhnou počet 40 

osob. [24] 

 

  Obrázek 9: Zámek Lešná (www.vyletnik.cz) 

 

V bezprostřední blízkosti zámku se nachází rozlehlá zámecká zahrada, která je 

krásná ve všech ročních obdobích. Fontány, pískové cestičky, tajemná zákoutí a 

krásně upravené travnaté plochy jsou jako zrozeny pro romantickou procházku či 

odpočinek. Setkáme se zde s více neţ 1 140 druhy dřevin a okrasných bylin. 

Některé stromy se pyšní stářím aţ 300 let. 
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3.2 Luhačovice 

Od Zlína necelých 30 kilometrů vzdálené lázeňské město Luhačovice se nachází 

na rozhraní Valašska a Slovácka v lokalitě Luhačovické Zálesí a spadá do 

Chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat. Panuje zde podhorské klima 

v nadmořské výšce 250 m. n. m. V malebném údolí protéká potok Horní Olšava 

zvaný také Ščávnica nebo Šťávnice. [13] 

První písemné zmínky o Luhačovicích pocházejí z počátku 15. století. 

Archeologické nálezy však potvrzují osídlení luhačovického údolí jiţ v 8. nebo 9. 

století kdy se zde tehdy usídlili Slované a moţná také Moravané. I osídlení 

z mladší doby kamenné potvrzuje 42 nalezených rohovcových nástrojů a z doby 

bronzové se dochoval srp objevený při hloubení základů lázeňské budovy. [25]    

 

           Obrázek 10: Jeden z honosných domů lázeňské promenády (autor, 2011) 

 

Největším bohatstvím Luhačovic jsou léčivé zdroje minerálních vod. Minerální 

sloţení léčivých pramenů a rozsah balneoterapeutických procedur umoţňují nejen 

úspěšnou léčbu, ale i prevenci dalších moţných zdravotních obtíţí a onemocnění. 

Jak uţ bylo zmíněno Luhačovice jsou městem lázeňským a léčí se zde 

onemocnění dýchacího ústrojí, nemoci trávicího ústrojí, onkologická onemocnění, 
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cukrovka a poruchy pohybového aparátu. Lázeňská léčba je  zaloţena na vyuţití 

přírodních léčivých zdrojů v kombinaci s nejmodernějšími rehabilitačními 

metodami. Nejstarší způsob pouţití minerálních vod k léčení je pitná kůra 

poţívaná dodnes spolu s inhalacemi. Dále se k léčbě sloţí vodoléčebné 

procedury, masáţe, slatinné obklady a fyzikální léčba. Neodmyslitelnou součástí 

léčby jsou také procházky po značených vycházkových trasách, tzv. terénní léčba. 

[25]    

Na území luhačovických lázní vyvěrá 17 hydrouhličitanochloridosodných  kyselek 

a jeden sirný pramen. Na povrch kaţdou hodinu vyvěrá 15 tisíc litrů minerální 

vody, která obsahuje hlavně sodík, vápník, hořčík, bróm, jód, kyselinu uhličitou a 

rozpuštěny oxid uhličitý. Mezi nejznámější minerální prameny patří: 

 

 

Vincentka 

Je nejznámějším luhačovickým pramenem. Do podvědomí všech se tento pramen 

dostal zejména kvůli tomu, ţe je jediným místním pramenem, který se plní do láhví 

a rozváţí po celé České republice. Má zvýšené mnoţství fluoridů, kyseliny borité a 

barya. Pramen slouţí k pitné léčbě a k inhalacím. Kolem roku 1680 byl praven 

upraven a zastřešen, poté se mu začalo říkat „hlavní pramen“. [26]    

 

           Obrázek 11: Pramen Vincentka (autor, 2011) 
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Aloiska 

Patří k nejstarším minerálním pramenům. Ačkoliv byla známá jiţ v roce 1770, 

k pitné léčbě se jí začala vyuţívat aţ ve 20. letech 19. století. V té době se jí říkalo 

„Lesní pramen“ nebo „Pramen v hoře“ Dnes je zachycen studnou v hloubce 14 

metrů. Aloiska je vyuţívána k pitné léčbě pro svůj vysoký obsah jodu, ţeleza, 

kyseliny borité a některých stopových prvků. [25]    

 

           Obrázek 12: Pramen Aloiska (www.itras.cz) 

 

Ottovka 

Je třetí nejznámější luhačovický pramen. Vytéká z pukliny v pískovci, která je 

podchycena jímkou hlubokou 1,5 metrů. V kamenném sklepení byl zachycen roku 

1905. Ottovka se nachází v blízkosti tenisových kurtů. Je obohacena zvýšeným 

obsahem jódu, ţeleza, kyseliny metaborité a také jako u Aloisky obsahuje stopové 

prvky. [25]    

 

               Obrázek 13: Pramen Ottovka (autor, 2011) 
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Toto lázeňské město oplývá krásnými domy z 19. a 20. století, kde můţeme nalézt 

klid a pohodu i v dnešní uspěchané a hektické době. Spousta z nás sem jezdí 

kaţdoročně jak za odpočinkem, tak i za poznáváním krás Luhačovic a jeho okolí. 

Velice krásný pohled se nám naskytne při procházce lázeňským okruhem kde 

míjíme kolonádu, vodotrysk, lázeňské domy, potůček s malými dřevěnými lávkami, 

dobové sochy a spousty jiných krás. 

 

 

3.3 Kroměříţ 

 

Současnost města 

Toto historické město leţí na řece Moravě v Hornomoravském úvalu asi 20 km od 

Zlína. Kroměříţ je jedno z nejkrásnějších měst České republiky. [27] 

Město Kroměříţ se pyšní velkým mnoţstvím zachovalých historických staveb, a 

také je jiţ od roku 1978 městskou památkovou rezervací. Velký podíl městské 

zeleně spolu s novodobou a historickou zástavbou města dodává Kroměříţi 

esteticky vyváţený ráz. [28]   

Profil města nevytváří průmysl, jak je tomu u řady jiných měst. Díky tomu, ţe roku 

1840 byl proveden odklon hlavní ţeleznice, byl zaznamenán takřka mizivý zájem o 

průmyslovou výstavbu. Obecně zastoupení průmyslu je poměrně slabé. Převaţují 

stavební, potravinářské a nábytkářské firmy. [29] 

V současnosti je Kroměříţ velice zajímavým a velmi navštěvovaným turistickým 

cílem všech věkových skupin. Je zde velice dobrá dopravní dostupnost a díky 

tomu, ţe se zde nachází velké mnoţství orientačních tabulí a cedulí s informacemi 

o městě, jeho okolí, zajímavostech a památkách, se zde výborně orientují nejen 

místní lidé ale i ti, kteří Kroměříţ navštívili úplně poprvé. Centrum města si dodnes 

dochovalo svou historickou podobu, která na návštěvníky dýchá svým spletitým 

historickým vývojem ze všech stran. Ať uţ  růţně klikatými úzkými uličkami, 

historickými sousošími, kostely, dobovými domy či samotným hlavním náměstím. 

Prohlídka tohoto města a jeho pamětihodností zabere bezmála jeden celý den. 
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Historie města 

První písemná zmínka o Kroměříţi se datuje z roku 1100. Okolo roku 1107 se 

stala Kroměříţ majetkem olomouckých biskupů kdy olomoucký kníţe Ota prodal 

taktéţ olomouckému biskupovi Janovi II. Kníţecí dvůr. Město se na delší dobu 

také stalo centrem husitství na Moravě ale začas padlo zpět k olomouckým 

pánům. Roku 1500 přešla Kroměříţ jiţ natrvalo do biskupských rukou. [28]   

Město v minulosti pamatuje velice mnoho zásadních událostí jako například 

postavení městských hradeb, které se dochovaly v pozdější přestavěné podobě aţ 

do dnešní doby. Výstavba historických domů gotického charakteru, které jsou 

dnes upraveny převáţně do barokní a renesanční podoby. [27]   

 

3.3.1 Velké náměstí 

Toto náměstí je historickým srdcem celého města. Má rozlohu 1 ha a dříve plnilo 

funkci jako trţiště. Je obklopeno mnoţstvím renesančních měšťanských a 

kapitulních domů s podloubími a raně barokními fasádami. Nejcennější dům č.38 

byl vystavěn zásluhou biskupa Bruna Diertichštejna ze Schauenburgu v druhé 

polovině 13. století. Je to také sídlo dnešního Kroměříţského muzea. [28]   

Dominantou tohoto poměrně rozlehlého náměstí  je barokní morový mariánský 

sloup, kde na samém vršku je vyobrazena zlatá socha Panny Marie s dítětem. 

Sloup byl vystavěn po rozsáhlé a ničivé morové epidemii v roce 1680. Také kašna 

s delfíny, která se nachází hned vedle morového sloupu, stojí jistě s shlédnutí. 

Byla vybudována roku 1655 jako součást vodovodního systému Kroměříţe. [33]   
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    Obrázek 14: Velké náměstí (autor, 2011) 

 

Náměstí se dochovalo dodnes takřka v nezměněné podobě. Trhy se zde jiţ 

nekonají, ale za to jsou zde často pořádány různé kulturní akce. Ať uţ v zimě 

vánoční trhy, nebo v létě pěvecká vystoupení tanečních či pěveckých souborů a 

skupin. Vzhledem k tomu, ţe náměstí je poměrně klidné a nehlučné, lidé si zde 

také naleznou místa k odpočinku a relaxaci. Je zde mnoţství příjemných posezení 

ať uţ na lavičkách přímo na náměstí nebo v restauračních venkovních posezení, 

které lemují celé náměstí po jeho krajích. Muzeum, dobové domky se zajímavou 

architekturou, kavárny, restaurace, informační centrum, obchůdky s drobným 

zboţím či stánky se zmrzlinou určitě zaujmou všechny věkové skupiny, které 

navštíví byť i jen náměstí Kroměříţe. 

 

3.3.2 Zámek Kroměříţ 

Tento arcibiskupský zámek je dominantou celé Kroměříţe. Je cílem mnoha 

návštěvníků a  
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turistů z širého okolí. Roku 1998 spolu se svými zahradami byl zámek zapsán na 

seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zámek je nejen 

unikátním historickým objektem, ale také centrem bohatých sbírek knih, hudby či 

obrazů. K shlédnutí se nabízí také původní interiéry, které ukazují ţivot vysoké 

církevní šlechty. [30]   

Původně se jednalo o gotický hrad, z něhoţ je dochována pouze vstupní 

hranolová věţ  s portálem v přízemí. V 80.-90. letech 16.století začal být hrad 

přestavován na renesanční zámek. Ten byl roku 1643 zcela zpustošen a vypálen 

Švédy. Následné opravy, které probíhaly ve dvou etapách byly velice nákladné a 

putovaly z iniciativy biskupa Karla II. Lichnštejna. [28]   

Na výstavbu a obnovu zámku si nechal  Karel II. Povolat italské mistry a 

architekty, kteří ve stylu římského baroka vybudovali novou čtyřkřídlou 

dvoupatrovou barokní stavbu zdobenou štuky, nástěnnými malbami, sochami a 

plastikami [27]   

Dnes je zámek přístupný ze Sněmovního náměstí. Čtyři křídla honosného zámku 

uzavírají lichoběţníkový dvůr. Největší dominantou tohoto objektu je vysoká 

hranolová věţ s vyhlídkovým ochozem, která se pyšní výškou 84 metrů. Během 

prohlídky návštěvníci narazí na historicky vyzdobené sály. Jeden ze čtyř sálů se 

nazývá Trůní. Tento sál slouţí zejména k přijímání významných církevních 

hodnostářů. Dále rokokový Sněmovní sál je zdoben vzácnými nástropními 

malbami z jehoţ stropů je spuštěno 22 křišťálových lustrů. Umělecky nejcennější 

sál se nazývá Mánský. Je zdoben překrásnou freskou rakouského malíře Franze 

Antona Maulbertsche. Mezi velice pozoruhodná a zajímavá místa zámku patří 

například také Lovecká síň, Růţový salon, Poradní salon a zámecká knihovna, 

která je obohacena o 88 000 svazků. Za shlédnutí také určitě stojí Zámecká 

obrazárna a zámecké vinné sklepy. Největším klenotem obrazárny je Tizianův 

obraz Apollon a Marsyas, dle názorů některých odborníků je to vůbec nejcennější 

obraz na území České republiky. [28]   

Ve vinných sklepech, které jsou 6,5 metrů pod povrchem země se vyrábí přírodní 

a kvalitní mešní vína. Tradice výroby vína je zde uţ přes 735 let. Stěny zde 

pokrývají povlaky těch neušlechtilejších plísní a víno ve sklepích zraje v dřevěných 

sudech různého stáří a velikostí. Nejstarší sud je z roku 1805 a sud s největším 
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objemem 19 100 litrů. V přízemí zámku se nachází vinotéka, kde je moţno vína 

jak negustovat tak nakoupit. [34]   

 

 

Obrázek 15: Zámek Kroměříž (autor, 2011) 

 

V zámku je moţno navštívit celkem pět prohlídkových tras:  

1.trasa – ţivot vysoké církevní šlechty s prohlídkou původního nábytku, zařízení, 

uměleckých předmětů včetně prohlídky sněmovního sálu 

2. trasa - obrazová galerie (je jednou z nejlepších v ČR) 

3. trasa – spojuje Historické sály a zámeckou obrazárnu 

4. trasa – podzemí zámku  

5. trasa – zámecká věţ 

 

Cena kaţdé z prohlídek není příliš vysoká (od 15 kč aţ po 100 kč), a tak si ji 

mohou dovolit takřka všichni. [27]   
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Velice zajímavou součástí Zámku je také zámecká zahrada jeţ se pyšní 

soustavou vodních kanálů, jezírek, malým zoo koutkem a čínským pavilonem. 

Původně zahrada slouţila pro pěstování zeleniny a květin a aţ od 15. do 17.stol. 

změnila zahrada vzhled do stylu nově koncipovaných francouzských zahrad. [31]   

Současná podoba zahrady vznikla od 18. do 19. stol. Zaujímá rozlohu 64 ha kde 

se rozprostírají tři velké rybníky (Chytkův, Divoký a Dlouhý) s malými říčními 

rameny a ostrůvky. Domov zde také má 270 druhů stromů z nichţ mnohé jsou 

z různých koutů světa.  [28]   

 

3.3.3 Muzeum Kroměříţska 

Muzeum sídlí na Velkém náměstí v renesančním historickém domě č.38 

postaveném roku 1609. Jsou zde dvě stálé expozice a to archeologicko-

přírodovědná a to Příroda a člověk. Druhá expozice se nazývá Památník Maxe 

Švabinského a představuje průřez průřez děl tohoto významného malíře. V muzeu 

jsou také další výstavní plochy, které slouţí ke krátkodobým příleţitostným 

muzejním i výtvarným výstavám. [28]   

Expozice Příroda a člověk je velice zajímavá jak z archeologické části tak z části 

přírodovědné. Část archeologické podává velice podrobné a vyčerpávající 

informace o vývoji osídlení Kroměříţska člověkem od starší doby kamenné aţ po 

dobu slovanskou. Osídlení je doloţeno hmotnými předměty, který člověk vyuţíval 

v různých etapách svého sloţitého vývoje. Expozice také zahrnuje nástin a 

rekonstrukci pravěkých výrobních zařízení. Je zde k vidění kolekce kamenných 

nástroju, šperk z velkomoravských pohřebišť, keltské nálezy z hostýnského oppida 

nebo také depoty bronzových předmětů. [32]   

Přírodovědná část se zaměřuje na obecnou strukturu a fungování ekosystémů a 

na druhy charakteristické pro určité biotopy. Ke kaţdému z biotopů je k dispozici 

obrazkový i textový materiál. Zejména herbáře, vzorky plodů dřevin, hub, obilnin, 

lišejníků aţ po vzorky listů. Ze zoologických exponátů je zde k shlédnutí hmyz, 

schránky měkkýšů, preparáty ryb a modely obojţivelníků. Také se zde nachází 

přehled vývoje fauny a flóry na pţemí Kroměříýska v jednotlivých geolofických 

obdobích. [32]  
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3.3.4 Kostel svatého Jana Křtitele 

Monumentální barokní kostel se nachází na Masarykově náměstí. Byl vybudován 

v letech 1741-1768 dle plánů Ignáce Josefa Cyraniho z Boleshausu. Původně to 

byl kostel s prvky gotiky zaloţený johanity.  Dnes je reprezentativní stavbou a 

vrchol barokního stavitelství na celé Moravě. Stavba v sobě spojuje prvky 

vídeňského a praţského baroka.  [28] 

Kostel má tvar oválného půdorysu s dvouvěţovým průčelím a polokruhově 

zakončeným presbytářem. Dominantu a největší krásou kostela je mohutná kopule 

zakončená lucernou tyčící se mezi dvěmi věţemi. Na bohaté freskové výzdobě a 

vybavení kostela se podíleli jedineční umělci z Rakouska a Moravy. Nádherná a 

bohatá fresková výzdoba, kterou zhotovil Jan Jiří Regens, vyzdvihuje a oslavuje 

patrona chrámu svatého Jana Křtitele. [28] 

Tento kostel určitě stojí za shlédnutí uţ jen proto, ţe svou nevídanou, bohatou a 

nádnehrnou výzdobou určitě předčil mnohé kostely nejen v Kroměříţi, ale také 

v jiných městech. 

 

Obrázek 16: Kostel sv. Jana Křtitele, oltář (www.hrady.cz) 
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3.3.5 Chrám svatého Mořice 

Nejstarší kapitulní chrám v Kroměříţi. Byl to původně gotický kostel, který ve 13. 

století kolem roku 1260 zaloţil biskup Bruno ze Šaumburka spolu se šesti 

knihovníky, proboštem a děkanem. Byl budován postupně aţ do konce 14. století. 

Nemilá událost roku 1432 zapříčinila tomu, ţe byl kostel vypálen husity. 

K opravám se přistoupilo o mnoho let později, kdy se Kroměříţ dostala zpět do 

rukou olomouckých biskupů a to aţ v roce 1516. O třicet let později se při dalších 

rozsáhlých opravách vybudoval renesanční portál do kanovnické sakristie. 

Následně byla také přistavěna barokní kaple Bolestné Panny Marie. Roku 1836 

kostel znova vyhořel a o deset let později dle návrhů a projektů Františka Jägera 

byl obnoven v gotickém slohu. [28]   

Obě dvě věţe byly upraveny polygonálními nástavci. Chrám je vlastně podélná 

lodní stavba s dlouhým pravoúhle zakončeným presbytářem se sakristiemi na 

severní straně. K severní straně lodi je přistavěná také kruhová mariánská kaple a 

také kaple křestní. Celou stavbu po obvodu zpevňují opěrné pilíře, které 

zabezpečují velkou odolnost a pevnost chrámu. [28]   

 

Obrázek 17: Chrám sv. Mořice (www.foto.mapy.cz) 
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Výzdoba zdí náboţenskými motivy, vitráţová okna je velice bohatá a dokonalá. 

Chrám svatého Mořice v Kroměříţi patří zaručeně mezi skvost a skutečný poklad  

gotické architektury. 

 

3.3.6 Mincovna 

Nachází se nedaleko kroměříţského zámku ve směru podél Podzámecké zahrady 

na Sladovnách a byla vybudována olomouckým biskupem Karlem II. V 17. stolení 

roku 1665 zde započala raţba mincí. Raţeny zde nebyly jen mince ale taky 

medaile. Vůbec první zlatá medaile o váze 100 dukátů zde byla vyraţena roku 

1669. V pozdějších letech byla velmi zručnými řemeslníky vytvořena zlatá medaile 

s portrétem Karla II. Liechtensteina-Castelcorna. Raţené mince se v té době 

pokládaly k velmi cenným a kvalitním platidlům. Dodnes patří tato platidla ke 

skvostům, po kterých mnozí sběratelé touţí. [31]   

V 18. století byla raţba mincí v Kroměříţi ukončena na popud císařovny Marie 

Terezie. Všechna zařízení na výrobu a raţbu mincí byla odvezená do Vídně. Místo 

tehdy jiţ bývalé mincovny chátralo, a tak byla budova upravena jako obydlí pro 

zaměstnance zámku. [28]   

Od 70. let tohoto století Česká numismatická společnost se svou pobočkou 

v Kroměříţi usilovala o záchranu a zachování jiţ četně poničené budovy 

mincovny. Roku 1994 byla zaloţena „Nadace Kroměříţské mincovny“. Zásluhu ne 

jejím zaloţení měl Klub UNESCO v Kroměříţi, Česká numismatická společnost 

(Kroměříţ), Kroměříţský Arcibiskupský zámek, muzea a Okresní a Městský úřad 

Kroměříţ. Na opravě staré mincovny a její znovuobnovení se podílela řada 

sponzorů bez jejichţ pomoci, by tak rozsáhlá a nákladná oprava nebyla moţná. 

[36]   

Po nějaké době zde byla nainstalována muzejní expozice a dne 16.5.1998 

zpřístupněná veřejnosti. Návštěvníci zde mohou shlédnout dobové nástroje ze 

17.století, kterými byl celý výrobní proces prováděn. K dispozici a nahlédnutí jsou 

zde také historické dokumenty či sbírka mincí, předmincovní platidla, regionální 

medaile kroměříţska, české mince a medaile a také něco o historii peněz na 

Moravě. Tato mincovna je zařazena v řetězci památkového fondu městské 

památkové rezervace v Kroměříţi.  
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3.3.7 Květná zahrada 

V 17.století v rozmezí let 1665 – 1675 zaloţil kníţe-biskup Karel II. 

z Lichtensteina-Kastelkorna na nevlídné, neúrodné půdě pokrytou baţinami 

Květnou zahradu v barokním stylu. Mezi tehdejším hustým porostem křovin a 

všudypřítomných močálů hnízdilo neuvěřitelné mnoţství ptactva a drobné zvěře a 

zdálo se, ţe je snad nemoţné přetvořit tuto plochu v tak neobyčejnou a krásnou 

zahradu jako tomu je dnes. Tehdy se Květná zahrada jmenovala Libosad. Zahrada 

byla vytvářena dle návrhů italského architekra Filiberta Luccheseho, který sloučil 

dohromady typy holandských a italských zahrad. Vypracovaného plánu se ujal G. 

P. Remcala, který jej realizoval a rozšířil.  [35]   

 

Obrázek 18: Rotunda (autor, 2011) 

 

Pro návštevníky Květné zahrady jsou zpřístupněny tyto objekty: palmový skleník, 

rotunda, kolonáda, vyhlídková terasa, jahodové kopečky a velký studený skleník. 

Ptačinec a holandskíá záhrada bohuţel není veřejnosti zpřístupněna. Velice 

zajímavou a navštěvovanou částí je osmiboká rotunda završena kopulí, která je 

zdobená bohatou freskou a štukovou výzdobou na stěnách. O tuto nádheru 
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zdobící letohrádek se postarali zaslouţili italští umělci Castellio, Borsa a Remcala. 

Nachází se zde také umělé jeskyně zvané Rotty a  sochy s freskami oslavující 

zejména vodní ţivel. Stavba má v sobě nainstalován Wasserkunst, coţ je vodní 

mechanismus napojen na celý vodovodní systém zahrady. Rotunda za svou éru 

prodělala také řadu změn a oprav jako například vytrhání původní mozaikové 

podlahy, které byly zazděny a z oloviny doplněny mříţovím. Také vytrhání 

vodovodního potrubí, k hlavnímu vchodu byl přistavěn portikus, freskové malby 

byly opraveny a však dosti neodborným způsobem. Z původní výzdoby se 

zachovaly sochy řeckých bohů a fresková výzdoba kopule. [35]   

 

     Obrázek 19: Kolonáda květné zahrady (autor, 2011) 

 

Mezi další velice zajímavé objekty v zahradě patří neodmyslitelně 244 metrů 

dlouhá kolonáda s galerií soch antických bohů a hrdinů bájí, před níţ stojí Lví 

kašna a kašna Tritonů. Kolonáda uzavírá a chrání v celé šíři severní stranu Květné 

zahrady. [28]   

Květná zahrada má obdélnikový půdorys o rozměrech 485 x 300 metrů. Prostor 

celé zahrady je řešen přesnými geometrickými útvary. Velice malebný pohled se 
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návštěvníkům naskytne v průběhu měsíce května a dalších teplých měsícich, kdy 

je celá zahrada v rozpuku. Ţivé ploty, které jsou modelovány do nejrůznějších 

tvarů jsou doplněny barevnými květinami potěší kaţdého kdo tuto krásu shlédne. 

Z ţivých plotů jsou zde sestaveny dvě bludiště kruhového a čtvercového typu. 

Součástí Květné zahrady jsou dva historické skleníky s teplomilnými rostlinami, 

které se nachází na pravé a levé straně po průchodu vstupního průčelí. [35]   

Z prohlídky Květné zahrady si určitě kaţdý odnese spoustu záţitků a vzpomínek 

na krásně upravené trávníky, ţivé ploty, ornamenty vytvořené z květin a okrasných 

keřů, proplétání se v bludištích či krásného pohledu z vyhlídkové terasy či 

jahodových kopečků. Toto místo je jako přímo stvořené pro odpočinek a relaxaci. 

Mimo jiné je tenhle skvost evropské zahradní architektury zařazen mezi světové 

dědictví UNESCO.  
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4 NÁVRH TRASY 

 

4.1 Základní pokyny a informace o zájezdu 

Jedná se o pětidenní poznávací zájezd v období 13. – 16.6. 2011. Je zaměřený na 

atraktivní místa Zlína, Kroměříţ a Luhačovic. Poznávání a cestování po městech a 

místech není nijak fyzicky náročné, a tak je vhodné takřka pro všechny věkové 

skupiny se zájmem o památky a procházky v přírodě.  Tento poznávací zájezd 

sjednává fiktivní a mnou vymyšlená cestovní kancelář OLYMP travel. Cena 

pětidenního zájezdu činí 6 388 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování s polopenzí, 

doprava, ceny vstupů, komplexní cestovní pojištění a sluţby delegáta. 

Po dobu zájezdu coţ je 5 dnů budou účastníci zájezdu ubytování ve dvou hotelích 

s polopenzí. 1.- 3. den je ubytování sjednánu v hotelu Ondráš *** ve Zlíně a 3. – 5. 

den v hotelu Hvězda ** v Kroměříţi. Oba dva hotely se nacházejí takřka v centu 

města kde je dobrá dopravní dostupnost a v blízkosti se také nachází 

samoobsluha s potravinami. První den pobytu je zajištěna pouze večeře a 

poslední den pobytu pouze snídaně, tedy celkem 4 dny s polopenzí ostatní 

občerstvení jako jsou obědy či svačiny si účastníci hradí sami. Všechny pokoje 

jsou dvoulůţkové, zařízeny vlastním sociálním zařízením, televizí, telefonem, 

internetem a rádiem. Snídaně je servírována švédskými stoly a na večeři je 

moţnost si vybrat ze tří jídel. 
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Obrázek 20: Fiktivní leták CK OLYMP travel (autor, 2011) 
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4.2 Denní a časový harmonogram zájezdu 

1.den (13.6.2011) 

 

Plán trasy 

Sraz účastníků zájezdu bude na parkovišti VŠB v Porubě na ulici 17.listopadu 

před hlavní budovou. Zde bude přistaven autobus, který jede směr Luhačovice – 

Zlín - Kroměříţ. Průjezdy jednotlivými místy jsou zaznačeny v tabulce č.1. 

Po příjezdu do Luhačovic následuje prohlídka města s pauzou na oběd. Po obědě 

se účastníci odeberou k prohlídce lázeňské promenády, kde ochutnají léčivé vody 

přímo z pramene, prohlédnou si kolonádu, honosné lázeňské domy a vychutnají si 

prohlídku celé promenády, která je zasazená do malebné přírody. Upravené 

chodníčky, všudypřítomní zpívající ptáci, rozkvetlé květiny a stromy nabádají 

člověka k uvolnění a příjemné relaxaci. Je zde moţnost posezení v příjemných 

kavárnách a zakoupení si tradičních lázeňských oplatků.  

Po prohlídce Luhačovic se nasedá zpět do autobusu, který doveze účastníky do 

centra Zlína. Po návštěvě Baťova mrakodrapu a Obuvnického muzea 

nacházejícím se jen pár desítek metrů od mrakodrapu. Asi nejvřelejší záţitek si 

všichni odnesou z vyhlídkové terasy, která se nachází na samém vršku Baťova 

mrakodrapu. Pro zájemce je moţnost navštívení kavárny nebo naučné expozice o 

historii a architektuře a podnikání firmy Baťa. 

Jako poslední prohlídka prvního dne zájezdu bude následovat Obuvnické 

muzeum, které je věnováno vývoji obuvi jak šla od minulosti aţ po současnost. 

Následuje ubytování v hotelu Ondráš nacházející se v samotném centu Zlína. Zde 

je zajištěna teplá večeře  
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  Obrázek 21: Trasa poznávacího zájezdu Ostrava-Luhačovice-Zlín (Seznam.cz,  a.s., 2011) 

 

          Tabulka 1: časový harmonogram náplně 1. dne 

čas (h) náplň dne 

  7:30 odjezd z Ostravy 

  9:40 příjezd do Luhačovic 

  9:40 - 11:00 prohlídka centra města 

11:00 - 12:00 oběd 

12:00 - 15:00 prohlídka lázeňské promenády 

15:30 odjezd z Luhačovic 

16:00 příjezd do Zlína 

16:00 - 17:30 Baťův mrakodrap „21“ 

17:40 - 18:10 Obuvnické muzeum 

18:30 ubytování hotel Ondráš 

19:00 večeře, osobní volno 
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2.den (14.6.2011) 

Po snídani na účastníky zájezdu bude před hotelem čekat autobus, který je 

následně zaveze do Zoologické zahrady. Zde následuje prohlídka všech expozic a 

také arcibiskupského zámku s jeho malebnou zahradou, který se nachází v areálu. 

Prohlídka samotného zámku s jeho zahradou trvá přibliţně hodinu aţ hodinu a 

půl. Zoologické zahradě je pro jeho rozsáhlou plochu a velkým počtem expozic 

věnován celý den. Zoo si kaţdý má moţnost prohlédnout individuálně, avšak 

prohlídka zámku je domluvena skupinově a tak se dle časového rozvrhu daného 

dne (viz.tab.č.3) sejdou na účastníci před vchodem do zámku. 

 

Obrázek 22: Trasa poznávacího zájezdu hotel Ondráš – Zoo Lešná – hotel Ondráš  (Seznam.cz, 

a.s., 2011). 
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  Tabulka 2: časový harmonogram náplně 2. dne 

čas (h) náplň dne 

 8:00 snídaně 

 9:00 odjezd směr Zoo Lešná 

 9:15 - 15:00 individuální prohlídka Zoo 

15:00 pro zájemce - krmení tučňáků 

15:30 - 16:40 prohlídka Zámku Lešná + zahrada zámku 

17:00 odjezd na hotel Ondráš 

17:15 osobní volno, pro zájemce prohlídka města a Baťových domků 

19:00 večeře, osobní volno 

 

 

3.den (15.6.2011) 

Po snídani si všichni účastníci zájezdu odloţí svá sbalená zavazadla do úloţného 

prostoru autobusu. Tento den se město Zlín opouští a následuje cesta do malebné 

nedaleké Kroměříţe. V Kroměříţi následuje jako první prohlídka historického 

Velkého náměstí, které je obklopeno řadou dobových domků. V bezprostřední 

blízkosti se nachází v podlubí Muzeum Kroměříţska, kde také směřují naše stopy. 

Po prohlídce všech expozic muzea je pauza na občerstvení či oběd. Po obědě je 

naplánována prohlídka města a následně také prohlídka barokního kostela 

svatého Jana Křtitele. Tato památka patří mezi jedny z nejkrásnějších z 18. století. 

Pak se účastníci ubytování v kroměříţském hotelu Hvězda**, kde je zajištěna teplá 

večeře. Pro zájemce je zde otevřen noční klub a diskotéka. 
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Obrázek 23: Trasa poznávacího zájezdu hotel Ondráš – Velké náměstí – hotel Hvězda 

(Seznam.cz, a.s., 2011) 

 

 

           Tabulka 3: časový harmonogram náplně 3. dne 

čas (h) náplň dne 

 8:00 snídaně 

 9:00 odjezd z hotelu Ondráš 

 9:40 příjezd do Kroměříţe 

 9:45 - 12:00 prohlídka Velkého náměstí + Kroměříţské muzeum 

12:00 oběd 

13:00 – 15:50 prohlídka města + kostel sv. Jana Křtitele 

16.00 ubytování hotel Hvězda 

18:00 večeře, osobní volno 
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4. den (16.6.2011) 

Čtvrtý den se po snídani všichni ubírají na prohlídku Kroměříţského zámku a jeho 

pěti 

expozic. Následuje také prohlídka a procházka malebnou zámeckou zahradou, 

která svým dispozičním a estetickým řešením uchvátí nejen znalce, ale všechny 

kteří tuto nádheru spatří pouhým okem. Je zde nespočet různých zákoutí, 

romantických uliček lemující řadou okrasných barevných květin. Mnoţství laviček 

svádějící k odpočinku a rozjímání. Můţeme se zde zaposlouchat do cvrlikotu 

ptáků či šumění stromů, zvuků protékajících potůčků nebo také dozajista uslyšíme 

zvuk pyšného načechraného páva procházejícího se zahradou. Pro zájemce je 

zde k dispozici návštěva zdejší vinárny s ochutnávkou vín.  

Součástí je výklad o historii vinařství u nás a zajímavosti týkající se výroby a 

skladování vín.  

Nedílnou součásti čtvrtého dne poznávacího zájezdu je návštěva nedaleké 

biskupské mincovny, kde se dozvíme o počátcích raţby mincí na tomto území. 

Odborný výklad je doprovázen ukázkami raţených mincí či medailí ale také 

historickými dokumenty dokládající raţbu.  

Celý den je věnován Zámku, zahradě a biskupské mincovně z toho důvodu, 

protoţe expozice jsou svým obsahem a náplní poměrně rozsáhlé. Po prohlídce 

všech expozic zámku si kaţdý z účastníků vytvoří individuální volno na oběd. Den 

je ukončen prohlídkou mincovny, kdy se odjíţdí zpět na hotel.   
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Obrázek 24: Trasa poznávacího zájezdu hotel hvězda – Kroměřížský zámek – Zámecká zahrada – 

Biskupská mincovna – hotel Hvězda (Seznam.cz, a.s., 2011) 

 

 

       Tabulka 4: časový harmonogram náplně 4. dne 

čas (h) náplň dne 

8:00 snídaně 

9:00 odjezd z hotelu Hvězda 

9:05 příjezd na Velké náměstí 

9:30 prohlídka Zámku + zámecká zahrada 

15:00 pro zájemce návštěva vinárny 

16:30 prohlídka Biskupské mincovny 

17:30 odjezd na hotel Hvězda 

18:00 večeře, osobní volno 
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5. den (17.6.2011) 

Poslední den zájezdu účastníci zájezdu po snídani uloţí své sbalené věci do 

úloţného prostoru autobusu a odjíţdí se na prohlídku směr Květná zahrada. Čeká 

na nás řada upravených chodníčků lemovaných okrasnými tújemi vytvarované do 

nejrůznějších podob od sáhodlouhých plotů aţ po obrovské kulaté tvary. 

Nejrůznější geometrické pravidelné či nepravidelné tvary jsou doplněny a 

vyzdobeny řadou barevných květin, které spolu tvoří překrásné ornamenty. Řada 

podloubí vytvořené z okrasných křovin tvoří zahradu tajemnou a velice zajímavou. 

Kolonáda, jahodové kopečky, labyrinty z ţivých plotů, skleníky s teplomilnými 

rostlinami, vodotrysk či rotunda nadchne jistě všechny kteří se rozhodnou 

prohlédnout si tento zahradní skvost zařazen mezi světové dědictví UNESCO. 

Po prohlídce Květné zahrady pětidenní poznávací zájezd končí a následuje cesta 

zpět do Ostravy na parkoviště před hlavní budovu VŠB na ulici 17. listopadu. 

 

Obrázek 25: Trasa poznávacího zájezdu hotel Hvězda – Květná zahrada - Ostrava (Seznam.cz, 

a.s., 2011) 
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       Tabulka 5: časový harmonogram náplně 5. dne 

čas (h) náplň dne 

8:00 snídaně 

9:00 odjezd z hotelu Hvězda 

9:10 příjezd ke Květné zahradě 

9:30 prohlídka Květné zahrady 

13:00 odjezd směr Ostrava 

14:30 příjezd do Ostravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucie Horká: Návrh naučné trasy Zlín – Kroměříž a okolí 

 

45 

2011 

Tabulka 6: časový harmonogram průjezdu jednotlivých míst pětidenního  pozn. zájezdu 

datum km 
km 

celkem 
místo příjezd odjezd poznámka 

13.6.2011 

    Ostrava   7:30 odjezd z parkoviště VŠB 

20 20 Studénka 8:00 8:00 průjezd městem 

41,5 61,5 Val.Meziříčí 8:45 8:45 průjezd městem 

20 81,5 Vsetín 9:05 9:05 průjezd městem 

19 100,5 Vizovice 9:20 9:20 průjezd městem 

19,5 120 Luhačovice 9:40   prohlídka města 

28 148 Zlín 15:30 18:30 příjezd do města, prohlídka 

1,5 149,5 Zlín, hotel Ondráš 18:35   příjezd na hotel 

datum km 
km 

celkem 
místo příjezd odjezd poznámka 

14.6.2011 

    Zlín, hotel Ondráš   9:00 odjezd z hotelu 

8 157,5 Zoo Lešná 9:15 17:00 prohlídka zoo 

8 165,5 Zlín, hotel Ondráš 17:15   příjezd na hotel 

datum km 
km 

celkem 
místo příjezd odjezd poznámka 

15.6.2011 

    Zlín, hotel Ondráš   9:00 odjez z hotelu 

35,5 201 Kroměříţ 9:40 15:55 příjezd do města, prohlídka 

3 204 

Kroměříţ,  

hotel Hvězda 16:00   příjezd na hotel 

datum km 
km 

celkem 
místo příjezd odjezd poznámka 

16.6.2011 

    

Kroměříţ,  

hotel Hvězda   9:00 odjezd z hotelu 

3 207 

Kroměříţ, 

Velké náměstí 9:05 17:30 prohlídka Zámku, mincovny 

3 210 

Kroměříţ, 

hotel Hvězda 17:35   příjezd na hotel 

datum km 
km 

celkem 
místo příjezd odjezd poznámka 

17.6.2011 

    

Kroměříţ,  

hotel Hvězda   9:00 odjezd z hotelu 

2,5 212,5 

Kroměříţ, K. 

zahrada 9:10 13:00 prohlídka květné zahrady 

23,5 236 Přerov 13:15 13:15 průjezd městem 

21,5 257,5 Lipník nad Bečvou 13:40 13:40 průjezd městem 

38 301 Nový Jičín 14:10 14:10 průjezd městem 

63 364 Ostrava 14:35 14:35 příjezd na parkoviště VŠB 
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4.3 Kalkulace poznávacího zájezdu 

 

 

      Tabulka 7: kalkulace poznávacího zájezdu 

  

zájezd / 

1os. zájezd/ 40os. poznámky 

doprava 268,- 10 702,- 364 km x 29,4 kč/km  

ubytování 2 980,- 119 200,- 2 980 os/4noci x 40 osob 

polopenze 600,- 24 000,- 150 kč x 4 dny x 40 osob 

cestovní pojištění 200,- 8 000,- 40 kč x 5 dní x 40 osob 

vstupy 590,- 23 600,-  

náklady CK 1 750,- 70 000,- mzdy zaměstnanců, provozní reţije 

celkem 6 388,- 255 502,-  
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5 ZÁVĚR 

 

Zlín, Kroměříţ a Luhačovice jsou velice významné jak svým kulturním tak 

přírodním bohatstvím, které ročně přijíţdějí shlédnout tisíce turistů nejen z České 

republiky. 

Ve své bakalářské práci jsem se v úvodní části zabývala přírodními podmínkami 

této oblasti, geologickými poměry, faunou, flórou a vodstvem.  

 

Však největší část své bakalářské práce věnuji zajímavým místům těchto lokalit. 

Zámky, muzea, historická mincovna, Květná a podzámecká zahrada a na mnoho 

dalších zajímavostí se můţou těšit všichni, kteří tento poznávací zájezd 

absolvujou. 

 

Navrhla jsem pětidenní poznávací trasu pomocí fiktivní a zcela smyšlené cestovní 

kanceláře OLYMP tour, přičemţ jsem vytvořila kalkulaci celého zájezdu a denní 

plány jednotlivých dní. Cena fiktivního zájezdu činí 6 388 Kč, coţ je na pětidenní 

poznávací zájezd poměrně vysoká částka. A zajisté se dá zájezd pořídit mnohem 

levněji u opravdové cestovní kanceláře či svépomocí. V kalkulaci je zahrnuta jak 

taxa za ujetý kilometr, provozní reţije, výplaty zaměstnanců, ubytování či vstupy 

jednotlivých expozic. Přiráţky zde nejsou nijak vysoké ale i tak jsem se pod hranici 

6 000 Kč nedostala. 

 

Návrh poznávací trasy Kroměříţ, Zlín a okolí můţe podle mého plánu kaţdý 

absolvovat. Trasa není nijak náročná a namáhavá. Milovníci historie a přírody si 

jistě příjdou na své.  

Objevování přírodních i uměleckých krás přináší spousty zábavy, ale mnohé také 

člověku utkví v paměti. Určitě stojí za to si udělat čas na tuto nenáročnou a 

zajímavou poznávací cestu Zlínským krajem  
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