Vážení spoluobčané,
kraje v České republice existují již 17 let, a přesto se
velmi často stává, že občané neznají jejich pravomoci
nebo nevědí, v čem jim mohou pomoci. Každý máme
ze svého života zkušenost, že jen na dobře položenou
otázku lze dostat dobrou odpověď. Tento informační
materiál je pro Vás základní pomůckou, jejímž prostřednictvím Vám chceme nabídnout stručné informace, užitečné kontakty a zajímavosti o našem kraji.
Budu rád, když zde najdete vše, co potřebujete a nebudete ztrácet čas dalším hledáním.

PROČ KRAJ A JAK FUNGUJE
Vytvoření krajů bylo jedním ze základních požadavků polistopadového demokratického vývoje – totiž decentralizovat veřejnou správu a přiblížit ji co nejvíce občanům na úrovni místních, svobodně volených samospráv, i na úrovni přirozených
vyšších územně správních celků.
Kraj hospodaří s majetkem, jehož hodnota činí téměř 30 miliard korun (včetně
majetku svěřeného krajským příspěvkovým organizacím). Kraj řídí či zajišťuje
chod života regionu ve strategicky důležitých oblastech: od krizového řízení, přes
dopravu, zdravotnictví, sociální služby, školství, podporu podnikání až po údržbu
krajiny, kulturu, památkovou péči nebo cestovní ruch.
Kraj je významným investorem a tím zároveň vytváří pracovní místa pro své obyvatele. Investiční činností modernizuje dopravní infrastrukturu, školy, nemocnice,
sociální služby i kulturní organizace a současně tak zhodnocuje majetek, sloužící
občanům regionu.

O CO SE KRAJ STARÁ
Připravuje odborné podklady pro rozhodování rady a zastupitelstva.
Řeší mimořádné události a krizové situace v zájmu ochrany zdraví a bezpečí občanů i jejich majetku, a to v úzké spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému a samosprávami obcí.
Zajišťuje zdravotní péči pro občany regionu a rozvoj 4 krajem založených nemocnic, jejichž jediným akcionářem je kraj.
Poskytuje odbornou lékařskou pomoc lidem v přímém ohrožení života prostřednictvím své organizace – Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.
Stará se o děti v nouzi ve 2 centrech zaměřených na okamžitou pomoc (Zlín
a Valašské Meziříčí).
Ve spolupráci s obcemi, městy a všemi zúčastněnými partnery zpracovává územní
plán rozvoje samosprávného celku, který připomínkuje veřejnost.
Utváří silniční, železniční, leteckou, vodní i cyklistickou dopravní politiku regionu.
Udržuje, opravuje a modernizuje 1 770 km krajských silnic druhé a třetí třídy včetně 714 mostů.
Uzavírá smlouvy s dopravci na zajištění veřejné dopravy na svém území.
Usiluje o vytvoření funkčního integrovaného systému dopravy prostřednictvím krajem založené společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje
(www.koved.cz).
Vytváří vztahy se zahraničím i s partnery na domácí a regionální půdě. Pravidelně
2x ročně organizuje setkání krajské rady se starosty měst a obcí pro vzájemnou
výměnu informací a v zájmu dobré spolupráce.
Předkládá zajímavé rozvojové projekty, které mají šanci přinést do regionu evropské dotace.
Spolupracuje s Energetickou agenturou, kterou Zlínský kraj založil, aby také městům a obcím poskytovala nezávislé energetické poradenství a tak pomohla regionu ušetřit miliony korun – (www.eazk.cz).

Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje

Okresy
Kroměříž
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín

ORGÁNY KRAJE JSOU
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem krajské samosprávy a je voleno na čtyřleté funkční období. Zastupitelstvo Zlínského kraje má 45 členů. Ti volí radu kraje,
hejtmana a náměstky. Zastupitelstvu je ze zákona vyhrazeno předkládat návrhy
zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení
právních předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj
územního obvodu, schvalovat územně plánovací dokumentaci, stanovit rozsah
základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.
Zastupitelstvo zasedá minimálně jednou za 3 měsíce a jeho jednání jsou veřejná.
Pro potřeby svého rozhodování si zřizuje iniciativní a kontrolní orgány – výbory.
Všechna přijatá usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje (stejně jako Rady) jsou
zveřejněna na webových stránkách kraje.
Rada
Rada je výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti. Činnost rady lze
přirovnat k činnosti „krajské vlády“. Připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva, je jí vyhrazeno zabezpečovat a kontrolovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat vedoucí odborů krajského úřadu, vydávat
nařízení kraje, rozhodovat o majetkoprávních úkonech atd. Rada Zlínského kraje
má 9 členů (hejtmana, jeho náměstky a další členy rady), kteří jsou voleni zastupitelstvem. Schůze rady jsou neveřejné a konají se zpravidla jednou za 14 dní. Pro
potřeby svého rozhodování rada zřizuje iniciativní a poradní orgány – komise.
Hejtman
Hejtman zastupuje kraj navenek a je nejvyšším představitel kraje. Svolává a zpravidla i řídí zasedání zastupitelstva a rady. Je předsedou bezpečnostní rady kraje,
což mu například umožňuje vyhlásit na území kraje stav nebezpečí.

Krajský úřad
Krajský úřad je výkonným orgánem. Plní úkoly v samostatné působnosti uložené
zastupitelstvem a radou, napomáhá činnosti výborů zastupitelstva a komisím
rady. V přenesené působnosti vykonává činnosti vyplývající z právních předpisů
na jednotlivých úsecích veřejné správy (např. doprava, životní prostředí, školství).
Krajský úřad se člení na odbory a oddělení. V jeho čele stojí ředitel. Krajský úřad
Zlínského kraje měl k 31. 12. 2017 celkem 453 zaměstnanců.
JAK KRAJ ROZHODUJE
Samostatně (samospráva)
Samostatnou působnost vykonává kraj tehdy, kdy své záležitosti spravuje samostatně. Patří sem všechna rozhodnutí schválená volenými orgány kraje, např. vydávání obecně závazných vyhlášek kraje, stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodování o spolupráci s jinými kraji a dalšími subjekty,
zřizování a rušení příspěvkových organizací nebo schvalování rozpočtu a závěrečného účtu kraje. Důležitými složkami samostatné působnosti jsou rozhodování
o nakládání s majetkem kraje a poskytování dotací obcím, občanským sdružením,
humanitárním organizacím a dalším subjektům. Kraj může pro výkon samostatné
působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje.
Přeneseně (státní správa)
Kraj však vykonává i zákonem stanovenou státní správu, v tom případě mluvíme
o tzv. přenesené působnosti. Kraj je v tomto případě jakousi prodlouženou rukou
státu a ze státního rozpočtu tak dostává na tuto svou činnost finanční prostředky.
Do přenesené působnosti spadá např. přezkoumávání rozhodnutí vydaných obcemi, kontrola činnosti obcí při výkonu jejich přenesené působnosti a ukládání
sankcí podle zákona.

POČET KŘESEL V ZASTUPITELSTVU ZLÍNSKÉHO KRAJE DLE STRAN
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O tom, jak se má život v kraji rozvíjet, na co má být položen důraz a jaké investice
je třeba prioritně realizovat, rozhoduje občany volená krajská samospráva, tzn.
zastupitelstvo a rada v čele s hejtmanem.
K tomu, čeho chce krajská vláda dosáhnout během svého čtyřletého volebního
období, se rada kraje zavazuje v programovém prohlášení. To je zveřejněno na
webu kraje.
Jednotlivé úkoly uložené radou a zastupitelstvem pak plní krajský úřad v tzv. samostatné působnosti.
Krajský úřad Zlínského kraje se člení na odbory, kterých je 15, a jsou to: Odbor
Kancelář hejtmana; Odbor Kancelář ředitele; Odbor školství, mládeže a sportu;
Odbor ekonomický; Odbor územního plánování a stavebního řádu; Odbor životního prostředí a zemědělství; Odbor kultury a památkové péče; Odbor dopravy
a silničního hospodářství; Odbor strategického rozvoje kraje; Odbor investic; Odbor právní a Krajský živnostenský úřad; Odbor řízení dotačních programů; Odbor
sociálních věcí; Odbor zdravotnictví; Útvar interního auditu.

Řídí střední a vyšší odborné vzdělávání s důrazem na dobrou uplatnitelnost absolventů v praxi; užitečné informace o školství nabízí web www.zkola.cz.
Zajištuje základní umělecké a zájmové vzdělávání.
Usiluje o pokrytí regionu sítí rozmanitých sociálních služeb včetně jejich financování a zajištění informovanosti o jejich nabídce (www.socialnisluzbyzk.cz).
Monitoruje stav životního prostředí a dbá o jeho kvalitu (www.ovzdusizlin.cz).
Dotuje environmentální výchovu i aktivity na udržení tradičního zemědělství,
včelařství a myslivosti.
Podporuje rozvoj profesionální i amatérské kultury. Kraj je zřizovatelem 8 organizací, jejichž posláním je uchování kulturního bohatství regionu a s tím související
výstavní, programová a vzdělávací činnost.
Pomáhá odborným poradenstvím i dotacemi k obnově památek na území regionu.
Motivuje soukromé vlastníky památek lidové architektury k záchraně těchto cenných staveb prostřednictvím iniciativy Lidová stavba Zlínského kraje.
Buduje a spravuje IT systémy kraje a jeho organizací, koordinuje projekt Jednotná
digitálně technická mapa, který je cenným pomocníkem v investiční a projekční
výstavbě (jdtm-zk.cz).
Stimuluje podnikání a inovace – prostřednictvím krajem založené organizace
Technologické inovační centrum (www.ticzlin.cz) a spoluprací s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje (www.khkzk.cz).
Rozvíjí cestovní ruch prostřednictvím organizace Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy (www.vychodni-morava.cz).
Celou šíři činností kraje a krajského úřadu, včetně aktuálně vypisovaných dotačních programů, obsahují webové stránky www.kr-zlinsky.cz.

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE
Jiří Čunek
hejtman
zdravotnictví, investice a vnější
vztahy
Jiří Sukop
statutární náměstek hejtmana
finance, rozpočet a majetek
Pavel Botek
náměstek hejtmana
doprava
Josef Zicha
náměstek hejtmana
strategický rozvoj a územní
plánování
Margita Balaštíková
členka rady
životní prostředí a zemědělství

Michaela Blahová
členka rady
sociální záležitosti, neziskový sektor
a rodinná politika
Petr Gazdík
člen rady
školství
Miroslav Kašný
člen rady
kultura, památková péče, církve,
mládež a sport
Jan Pijáček
člen rady
řízení dotačních programů, rozvoj
venkova a cestovní ruch

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
Miroslav Adámek (STAN)
Jaroslav Kučera (KSČM)
Eva Badinková (KSČM)
Vítězslav Lapčík (KSČM)
Margita Balaštíková (ANO 2011)
Helena Lasztoviczová (S+S)
Josef Bazala (KDU-ČSL)
Ivana Majíčková (STAN)
Ondřej Benešík (KDU-ČSL)
Ivan Mařák (KSČM)
Stanislav Blaha (ODS)
Stanislav Mišák (ČSSD)
Michaela Blahová (KDU-ČSL)
Pavel Motyčka (KDU-ČSL)
Pavel Botek (KDU-ČSL)
Petr Navrátil (ČSSD)
Jiří Čunek (KDU-ČSL)
Zdislava Odstrčilová (KDU-ČSL)
Stanislav Devátý (ODS)
Tomáš Pajonk (S+S)
Radek Doležel (ANO 2011)
Tomáš Pifka (STAN)
Aleš Dufek (KDU-ČSL)
Jan Pijáček (ODS)
Jaroslav Dvořák (SPD)
Milan Plesar (STAN)
Michal Dvouletý (S+S)
Pavel Pustějovský (ANO 2011)
Michal Filip (ANO 2011)
Pavel Růžička (ČSSD)
Petr Gazdík (STAN)
Jiří Sukop (ANO 2011)
Pavel Grebeníček (ANO 2011)
Róbert Teleky (KDU-ČSL)
Šárka Jelínková (KDU-ČSL)
Zdeněk Vacek (SPD)
Miroslav Kašný (KDU-ČSL)
Lubomír Vaculín (ČSSD)
Pavel Karhan (KDU-ČSL)
Ivo Valenta (S+S)
Radomil Kop (ANO 2011)
Taťána Valentová Nersesjan (ČSSD)
Jiří Korec (ANO 2011)
Josef Zicha (STAN)
Milena Kovaříková (ČSSD)

CO KRAJI PATŘÍ
Příspěvkové organizace (122)
Kultura (8):
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (www.kfbz.cz)
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (www.galeriezlin.cz)
Muzeum Kroměřížska (www.muzeum-km.cz)
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (www.slovackemuzeum.cz)
Muzeum regionu Valašsko (www.muzeumvalassko.cz)
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (www.muzeum-zlin.cz)
14|15 BAŤŮV INSTITUT (www.14-15.cz)
Hvězdárna Valašské Meziříčí (www.astrovm.cz)
Zdravotnictví (1):
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (www.zzszk.cz)
Sociální služby (13):
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy
(www.centrum-poradenstvi.cz)
Dětské centrum Zlín (www.dczlin.cz)
Centrum Áčko (www.centrum-acko.cz)
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (www.hradek-radost.cz)
Sociální služby Uherské Hradiště (www.ssluh.cz)
Sociální služby Vsetín (www.sluzbyvsetin.cz)
Domov na Dubíčku (www.nadubicku.cz)
Domov sociálních služeb Návojná (www.ddsnavojna.cz)
Domovy pro seniory: Burešov (www.dsburesov.cz),
Loučka (www.dsloucka.cz), Luhačovice (www.dsluhacovice.cz),
Lukov (www.ds-lukov.cz) a Napajedla (www.dsnapajedla.cz)
Doprava (1):
Ředitelství silnic Zlínského kraje (www.rszk.cz)
Školství (99): Kromě většiny středních škol je kraj zřizovatelem základních
uměleckých škol, škol speciálních, dětských domovů, domovů mládeže
a také konzervatoře (www.zkola.cz)
Obchodní společnosti (11)
Společnosti s ručením omezeným (6):
Správa a údržba silnic Kroměřížska (www.suskm.cz)
Správa a údržba silnic Slovácka (www.sus.uh.cz)
Správa a údržba silnic Valašska (www.susvs.cz)
Správa a údržba silnic Zlínska (www.suszlin.cz)
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (www.koved.cz)
Technologické inovační centrum (spoluzakladatelem je Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně) (www.inovacnipodnikani.cz)
Akciové společnosti (5):
Krajská nemocnice T. Bati (www.kntb.cz)
Kroměřížská nemocnice (www.nem-km.cz)
Uherskohradišťská nemocnice (www.nemuh.cz)
Vsetínská nemocnice (www.nemocnice-vs.cz)
Industry Servis ZK (www.zonaholesov.cz)
Obecně prospěšné společnosti (3)
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (www.ccrvm.cz)
Energetická agentura Zlínského kraje (www.eazk.cz)
Filharmonie Bohuslava Martinů (spoluzakladatelem je statutární město
Zlín) (www.filharmonie-zlin.cz)

KONTAKTY NA KRAJ
Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Telefon: +420 577 043 111
Web: www.kr-zlinsky.cz
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
ID datové schránky: scsbwku
IČ: 70 89 13 20

SYMBOLY KRAJE
Znak
Znak Zlínského kraje byl vytvořen v roce
2001. V levém horním poli je zobrazena moravská orlice, v pravém horním poli je symbol
Velké Moravy – patriarší kříž připomínající
věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje, umístěný
na deskách zavřené knihy. Levé dolní pole
vyjadřuje obecnou symboliku regionu: zkřížené valašky zastupují Valašsko, radlice charakterizuje Hanou a vinný hrozen Slovácko.
Pravé dolní pole připomíná osmihrotou šternberskou hvězdou krajské sídelní
město Zlín. Autorem výtvarného řešení je heraldik Miroslav Pavlů.
Logo
Logo se skládá ze
4 čtverců, které jsou
uspořádány do tvaru písmene Z. Počet
čtverců symbolizuje
počet regionů Zlínského kraje (Kroměřížsko, Uherskohradišťsko, Vsetínsko
a Zlínsko). Barevnost vychází z historického znaku krajského města Zlína, respektive ze značky města Zlína, i ze znaku Zlínského kraje. Logo v roce 2004
vytvořila studentka Zlínské soukromé VOŠ umění Žaneta Drgová.

SÍDLO ZLÍNSKÉHO KRAJE – BAŤŮV MRAKODRAP
Krajský úřad Zlínského kraje sídlí od roku 2004 v budově tzv. Baťova mrakodrapu. V letech 1936 až 1938 ji podle projektu Vladimíra Karfíka nechal
postavit Jan Antonín Baťa, jako nové sídlo ředitelství obuvnické firmy Baťa.
Nese číslo 21, proto se jí také často říká „Jednadvacítka“. Má celkem 17 podlaží a výšku 77,5 metru. V době svého vzniku byla druhou nejvyšší budovou
v Evropě, vyšší byl jen palác Všeobecné bankovní jednoty v belgických Antverpách. Vedena je na seznamu kulturních památek České republiky.
Technickou raritou budovy je pojízdná kancelář ředitele firmy (tzv. Baťův
výtah) o rozměrech 6×6 metrů, vytvořená pro Jana Antonína Baťu. Výtah
je vybaven telefony či umyvadlem s teplou i studenou vodou. Ve 2. etáži lze
navštívit Expozici 21 věnovanou především historii mrakodrapu, v 8. etáži je
expozice o historii firmy Baťa a jejich významných představitelích, kteří v této
ředitelské etáži na přelomu 30. a 40. let minulého století pracovali. Z terasy
na střeše Baťova mrakodrapu je krásný výhled na centrum města Zlína a jeho
moderní architekturu. V budově je provozována kavárna na terase a restaurace ve 3. etáži.
Zájemci o prohlídku budovy s odborným výkladem se mohou obrátit na
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (tel: 573 032 311), prohlídku nutné
objednat minimálně 2 dny předem.

Informační leták vydal Zlínský kraj, tiskové oddělení v roce 2017.

UŽITEČNÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY
Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí 8:00–17:00 hod.
Úterý
8:00–15:00 hod.
Středa
8:00–17:00 hod.
Čtvrtek 8:00–15:00 hod.
Pátek
8:00–13:00 hod.

Zlínský kraj na sociálních sítích
Facebook: Zlínský kraj – oficiální stránka
YouTube: www.youtube.com/user/zlinskykraj

Oblast Kroměříž

KONTAKTY PRO STAV NOUZE
150 hasiči
155 záchranná služba
158 policie
156 městská policie
112 tísňová linka
Zdravotnická záchranná služba ZK
tel.: +420 577 056 935
www.zzszk.cz
Krajské ředitelství Policie ZK
tel.: +420 974 661 111
www.policie.cz/krajske-reditelstvipolicie-zlk
Hasičský záchranný sbor ZK
tel.: +420 950 670 111
www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje
Krajská hygienická stanice ZK
tel.: +420 577 006 711
www.khszlin.cz
Česká obchodní inspekce – ZK
tel.: +420 545 125 939
www.coi.cz

Otevřené brány – prohlídky
kostelů s průvodcem
www.otevrenebrany.cz

Mapa dotací
dwh.kr-zlinsky.cz

Meteoradar Zlínského kraje
meteoradar.kr-zlinsky.cz

Hlášení závad na silnicích
hlaseni.tmapy.cz/#1000011

eBadatelna Zlínského kraje
ebadatelna.zlkraj.cz

Seniorpasy
www.seniorpasy.cz

Turistické informace
www.vychodni-morava.cz

Magazín Okno do kraje
www.oknodokraje.cz

Digitální územní plány obcí
juap-zk.cz

Zdravotnická záchranná služba ZK –
Bystřice pod Hostýnem
6. května č. 1071, Bystřice pod
Hostýnem
pro dospělé
tel.: +420 573 378 214
Oblast Uherské Hradiště
Uherskohradišťská nemocnice
pro dospělé
tel.: +420 572 552 555
pro děti a dorost
tel.: +420 572 529 590
stomatologická
tel.: +420 572 529 111

Největší moravské lázně
Luhačovice jsou největšími lázněmi na Moravě a čtvrtými největšími v České republice. Léčí se zde především lidé s nemocemi dýchacího ústrojí, trávením a obezitou.
V Luhačovicích vyvěrá 6 přírodních pramenů a desítky pramenů navrtaných, nejznámějším z nich je Vincentka. Jedinečnou tvář a atmosféru vtiskl luhačovickým lázním
zejména architekt Dušan Jurkovič, který zde počátkem 20. století vytvořil unikátní
soubor staveb ve stylu lidové secese.
Nejnavštěvovanější poutní místo v České republice
Svatý Hostýn je významným mariánským poutním místem. Je cílem tisíců poutníků
z blízkého okolí i vzdálenějších krajů. Kromě baziliky Nanebevzetí Panny Marie se zde
nacházejí také křížová cesta Dušana Jurkoviče, rozhledna nebo ubytovny pro poutníky.
Podle archeologických nálezů se zde nacházelo rozlehlé pravěké hradiště.
Jediná dochovaná synagoga polského typu v České republice
Šachova synagoga v Holešově je jedinou dochovanou synagogou polského typu
v republice. Někdy bývá dokonce označována za světový unikát. Ve středu hlavního
modlitebního sálu stojí nádherně zdobené pódium – bima, odkud se četla Tóra. Nachází se zde také nádherně zdobený dřevěný strop z roku 1737. Dochovaly se i zlomky
nástěnných hebrejských liturgických textů. K vidění jsou zde expozice seznamující
návštěvníky s historií Židů na Moravě i židovskými památkami.
První a jediná „kovozoo“ v Evropě
V areálu bývalého cukrovaru ve Starém Městě u Uherského Hradiště najdete jedinečnou KOVOZOO, která se neustále rozrůstá. Spatříte zde více než 250 propracovaných
zvířat v životní velikosti, vyrobených z kovového odpadu. Můžete tak pohlédnout do
očí dvoutunovému nosorožci Norbertovi, vzhlédnout k pětimetrové žirafě Safiře a jejímu mláděti Melmenovi a nechybí ani lví výběh či stádo slonů.
Největší barokní chrám v České republice
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě je největším
barokním chrámem v České republice a zároveň je považována za náš vůbec nejvýznamnější poutní kostel. Původně pozdně románská stavba z první třetiny 13. století
získala svoji barokní podobu v roce 1681. Bazilika je jediným chrámem v republice,
který obdržel vyznamenání od papeže – Zlatou růží. Takto bylo vyznamenáno jen
7 chrámů na světě.
Největší a nejznámější skanzen v České republice
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (rožnovský skanzen) je největším a nejznámějším skanzenem v České republice. Skládá se z 3 částí – Dřevěného
městečka, Mlýnské doliny a Valašské dědiny. Součástí Dřevěného městečka je také
hřbitov zvaný Valašský Slavín, kde jsou mimo jiné pochováni olympijští vítězové Emil
Zátopek, Jiří Raška a Ludvík Daněk. Po celý rok ve skanzenu probíhají akce inspirované
folklorem, lidovými zvyky a tradičními řemesly.
Nejstarší a největší dětský filmový festival na světě
Zlínský festival filmů pro děti a mládež se poprvé uskutečnil v roce 1961 a je tak nejstarší, ale také největší a nejvýznamnější filmovou přehlídkou svého druhu na světě.
Každoročně festival uvádí přes 350 snímků z více než 50 zemí světa. Od roku 2010 přesahuje návštěvnost festivalu 95 000 dětí i dospělých.
Nejdéle fungující sklárna v České republice
Sklárna v Květné svou výrobu zahájila již v roce 1794 a je tak nejdéle fungující sklárnou na našem území a jednou z nejstarších v Evropě. Založil ji kníže Alois Lichtenstein.
Ve sklárně Květná se vyrábí pouze sodno draselné sklo tradičními metodami v pánvových pecích. Na designu podnik spolupracuje s předními českými i zahraničními designéry a i díky tomu vyráběl sklo například pro knížecí palác ve Vaduzu, automobilku
Rolls-Royce nebo pro několik sedmihvězdičkových hotelů v Dubaji.
Nejstarší základy zděné stavby v České republice
Kostel iroskotské misie v Modré u Velehradu, resp. jeho základy, které se datují do
30. let 9. století, je považován za nejstarší zděnou stavbu na našem území. Kostel byl
postaven ještě v období před klasickou velkomoravskou dobou, kdy na Moravě působili misionáři z Irska. Jak tato stavba asi vypadala, prozrazuje její hypotetický model
stojící 50 metrů opodál.
Nejvíce folklorních festivalů a souborů
Ve Zlínském kraji se v porovnání s ostatními kraji koná nejvíce folklorních festivalů
v celé republice. Každoročně jde zhruba o 30 větších festivalů. Zlínský kraj tedy lze
označit za baštu folkloru. Je to dáno tím, že se zde střetávají 3 významné národopisné
oblasti – Valašsko, Slovácko a Haná. Zlínský kraj má společně s Jihomoravským krajem
také nejvíce folklorních souborů.
Nejhlubší vrt v České republice
V Jablůnce se nachází nejhlubší vrt v České republice, dosahuje hloubky 6 506 metrů.
Proveden byl v roce 1982. Jeho pomocí byla zjištěna geologická stavba podloží v této
lokalitě. Zaměřen byl na ověření možností výskytu ropy a zemního plynu v hlubších
vrstvách karbonských a devonských sedimentů.
Největší kino v České republice
Velké kino ve Zlíně je kinem s největší kapacitou u nás, jeho sál pojme až 1 010 diváků.
Když ho firma Baťa začátkem 30. let minulého století postavila, byla jeho kapacita dokonce dvojnásobná. Objekt je od roku 2001 zapsán na seznam nemovitých kulturních památek. V současné době je budova kina uzavřena a prochází nákladnou vnitřní rekonstrukcí.
Nejvýše položená církevní stavba v České republice
Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti z 19. století je nejvýše položenou církevní
stavbou u nás. Pravidelně se v ní konají bohoslužby a v létě k ní každoročně míří tisíce
poutníků. Dle legendy na Radhošti sídlil bůh Radegast. Jeho modlu údajně v 9. století
strhli Cyril s Metodějem a místo ní vztyčili kříž.

Zdravotnická záchranná služba ZK –
Uherský Brod
pro dospělé
tel.: +420 572 632 555
pro děti a dorost
tel.: +420 572 629 340

Největší producent ovocných destilátů na světě
Vizovická likérka Rudolf Jelínek je největším producentem ovocných destilátů na světě (včetně svých poboček v Bulharsku a v Chile). Vlajkovou lodí společnosti je slivovice,
kterou vyrábí v několika variantách (bílá, zlatá, jubilejní, kosher, atd.). Dále produkuje
značkové ovocné destiláty té nejvyšší kvality jako hruškovice, meruňkovice, třešňovice nebo jablkovice.

Horská služba Beskydy
stanice Kohútka
tel.: +420 597 431 709
stanice Pustevny
tel.: +420 597 431 707
stanice Soláň
tel.: +420 721 886 263
www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/beskydy

Oblast Vsetín

Nejvyšší budova ve střední Evropě (v době vzniku)
Dominanta krajského města Zlína, tzv. Baťův mrakodrap nebo také Jednadvacítka,
byla v době svého vzniku se svojí výškou 77,5 metru nejvyšší budovou ve střední Evropě. Dokončena byla v roce 1938 podle projektu architekta Vladimíra Karfíka, aby
sloužila jako nové sídlo ředitelství firmy Baťa. Volně přístupná terasa s kavárnou na
střeše budovy nabízí krásný výhled na město i jeho blízké okolí.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA 2018

Nemocnice Valašské Meziříčí
pro dospělé
tel.: +420 571 758 240, 571 758 202

Krajská veterinární správa SVS
tel.: +420 577 009 641
www.svscr.cz

ZAJÍMAVÉ ODKAZY
Rozklikávací rozpočet
Zlínského kraje
dwh.kr-zlinsky.cz

Kroměřížská nemocnice
pro dospělé
tel.: +420 573 322 580
pro děti a dorost
tel.: +420 573 322 263, 573 322 265
stomatologická
tel.: +420 573 322 208

KRAJSKÁ NEJ A UNIKÁTY

Oblast Zlín
Krajská nemocnice T. Bati
pro dospělé
tel.: +420 577 553 260
pro děti a dorost
tel.: +420 577 552 870
stomatologická
tel.: +420 577 552 848
Zdravotnická záchranná služba ZK –
Valašské Klobouky
pro dospělé
tel.: +420 577 321 055

Vsetínská nemocnice
pro dospělé
tel.: +420 571 818 583
pro děti a dorost
tel.: +420 571 818 589, 571 413 012
stomatologická
tel.: +420 571 818 581

Zdravotnická záchranná služba ZK –
Rožnov pod Radhoštěm
pro dospělé
tel.: +420 571 655 444
LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Krajská nemocnice T. Bati
tel.: +420 577 552 556

Unikátní kancelář ve výtahu
V budově zlínského Baťova mrakodrapu se nachází pojízdná kancelář ve výtahu
o rozměrech 6×6 metrů, vytvořená pro tehdejšího ředitele J. A. Baťu. S největší pravděpodobností se jedná o jedinou pojízdnou kancelář na světě. Do kabiny výtahu je
možné volně nahlédnout, svezení lze absolvovat buď v rámci prohlídky budovy realizované Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně či během akcí pořádaných pro veřejnost – např. Den Zlínského kraje.
První základní kámen pro Národní divadlo
Základní kámen pro stavbu pražského Národního divadla dodaný z Radhoště byl mezi
ostatními kameny tím vůbec prvním a je také označen číslem 1. Kromě něj byly pro stavbu
divadla dodány základní kameny také z Hostýna, Buchlova a Záhlinic. Z celkem 19 základních kamenů Národního divadla tak hned 4 pocházejí z území dnešního Zlínského kraje.
Největší výskyt orchidejí ve střední Evropě
Bílé Karpaty, zasahující z velké části do Zlínského kraje, jsou známy jako území s nejvyšší rozmanitostí i největším výskytem vstavačovitých rostlin (orchidejí) ve střední
Evropě. Mezi zde rostoucí vzácné orchideje patří například vstavač mužský, toříč čmelákovitý nebo střevíčník pantoflíček.

