PASPORT PAMÁTEK UNESCO, NÁRODNÍCH KULTURNÍCH PAMÁTEK,
VÝZNAMNÝCH ZÁMECKÝCH A MĚSTSKÝCH PARKŮ,
ZAJÍMAVÝCH TURISTICKÝCH CÍLŮ, PŘÍRODNÍCH ATRAKTIVIT

PASPORT - TABULKOVÝ PŘEHLED

Pasport památek UNESCO, národních kulturních památek, významných zámeckých a městských parků, zajímavých turistických cílů, přírodních atraktivit
Č.

Lokalita

Název objektu / lokality

Arcibiskupský zámek

Podzámecká zahrada
1

Typ cíle

Stručná charakteristika cíle
Přístupnost
Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká V blízkosti zámku i zahrad je
zahrada patří od roku 1998 na seznam
možnost placeného parkování.
UNESCO památek. Zámek je komplexem
Zámek je přístupný s asistencí
UNESCO, zámek, sálů a knihoven se světoznámou obrazárnou (bariéry schody), zahrady jsou
muzeum
a hudebním archívem. Navazuje Podzámecká bezbariérové, bezbarierové WC
zahrada jako romantický park. V Květné
na zámku a v Květné zahradě
zahradě nalezneme květinové ornamenty,
fontány, arkádovou galerii i zahradní bludiště.
UNESCO, park

Kroměříž

Květná zahrada

zámek Buchlovice

hrad Buchlov

5

Vizovice

zámek Vizovice

6

Velehrad

Bazilika Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje

NPK, hrad
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listopad až březen 7.00-15.30
duben 7.00-17.30
květen až září 7.00-19.30
Říjen 7.00-17.30
denně
květen až září 8.00-18.30
říjen 9.00-16.30
listopad až prosinec 9.00-15.30

Valašské muzeum v přírodě
Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.571 757 111
e-mail:muzeum@vmp.cz
www.vmp.cz

veřejný

Valašské muzeum v přírodě
Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.571 757 111
e-mail:muzeum@vmp.cz
www.vmp.cz

V sezóně probíhají folklorní a řemeslné
programy s cílem oživit zapomenuté
tradiční techniky i lidové obyčeje
(festival Národopisné léto, setkání
řezbářů, kovářské dny, jarmarky).
Nabídka výchovně vzdělávacích
programů pro školy i veřejnost. V areálu
jsou služby jako stravování a prodej
suvenýrů.

Barokní zámek Buchlovice představuje sbírky
grafik a luxusního starožitného nábytku v
štukově dekorovaných prostorách z časů
habsburské monarchie. Navazuje zahrada s
anglickým parkem patřící do památek tzv.
historické zeleně s množstvím plastik.
Zámecké zahradnictví vystavuje sbírku fuchsii
(1 200 odrůd).

Parkování na náměstí Svobody
(cca 50m), bezbarierový přístup
do zámku i do parku, úschovna
kol v Informačním centru na
parkovišti

Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3
118 01 Praha 1
Česká republika

veřejný

Státní zámek Buchlovice
Náměstí Svobody 13
687 08 Buchlovice
buchlovice@npu.cz
www.zamek-buchlovice.cz

v sezoně možnost komentovaných
prohlídek parku, Zámecké prodejní
zahradnictví, v létě Výstava fuchsií, v
zahradě čokoládovna a kavárna

Státní hrad Buchlov
Polesí 418
687 08 Buchlovice
+420 572 595 161, + 420 725 377
374
buchlov@npu.cz
www.hrad-buchlov.cz
Státní zámek Vizovice
nám. Palackého 376
763 12 Vizovice
577 452 762 (pokladna)
722 611 972 (rezervace)
577 452 762 (kancelář)
724 316 410 (kastelánka)
E-MAIL vizovice@npu.cz
www.zamek-vizovice.cz

Lesnická naučná stezka „Okolo
Buchlova“ (3 km)

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a
sv. Cyrila a Metoděje
Stojanovo nádvoří
Informační centrum
Velehradský dům sv. Cyrila a
Metoděje
Velehrad 687 06
e-mail: koordinator@velehradinfo.cz
tel.571 110 538
e-mail: info@velehradinfo.cz
www.velehradinfo.cz
Hostýn
Svatý Hostýn
768 72 Chvalčov
tel. 573 381 693
e-mail: matice@hostyn.cz
www.hostyn.cz

Návštěvníci velehradské baziliky
možnost seznámit s historií
prostřednictvím informačních panelů,
které jsou instalovány v jejím interiéru
nebo formou prohlídkových okruhu.
Vzdělávací akce, duchovní setkání,
hlavní cyrilometodějská pouť se koná
vždy 5. července v den svátku světců

Královský hrad Buchlov, jako nikdy nedobytá
pevnost, je ukázkou středověké pevnostní
architektury. Dnes tvoří hrad rozsáhlý soubor
objektů různého stáří, od doby románské po
renesanční panské sídlo, obklopených třemi
nádvořími. Hrad Buchlov je dominantou
Slovácka.
Vizovický zámek z 18. století byl postaven ve
stylu Ludvíka XVI. s francouzskou zahradou,
která přechází do přírodně-krajinářského
parku. Zámek je od města oddělen
předzámčím a tvoří tak malé nádvoří. Bohatě
zdobené interiéry jsou zachovány ve stylu
baroka se sbírkami porcelánu a orientálních
předmětů.

Parkování pod hradem (cca
90m), objekt není pro vozíčkáře
přístupný.

zámek:
1. 3.-29. 3. so- ne 10:00 – 15:00
30. 3.-2. 4. pá-po 9:30 – 16:00
1. 4.-30. 4. so-ne 9:30 – 16:00
1. 5.-30. 6. út-ne 9:30 – 16:00
1. 7.-31. 8. po 10:00 – 15:00
1. 7.-31. 8. út-ne 9:30 – 16:30
1. 9.-30. 9. út-ne 9:30 – 16:00
1. 10.-31. 10. so-ne 9.30 – 16:00
zámecký park:
1. 3.-31. 3. so-ne 9:00-16:30
1. 4.-31. 5. po-ne 9:00-17:30
1. 6.-31. 8. po-ne 9:00-18:30
1. 9.-31. 10. po-ne 9:00-17:30
1. 11.-30. 11. po-ne 9:00-15:30
duben, říjen
so – ne 9:00 – 15:00
květen, červen, září út – ne 9:00 – 16:00
červenec, srpen
po 9:00 – 15:00
Út – ne 9:00 – 17:00

Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3
118 01 Praha 1
Česká republika

Národní památkový ústav
Zámek nemá vlastní parkoviště, březen pá-ne 10.00-15.00
Valdštejnské náměstí 162/3
cca 100m od zámku se nachází duben so 13.00-15.00 ne 10.00-15.00
městské parkoviště. Zámek nemá květen až srpen
118 01 Praha 1
bezbariérový přístup na
út, st, čt, pá, ne 10.00-16.00 so 13.00-16.00
Česká republika
prohlídkové trasy. Ostatní
září
prostory jsou přístupné s
út, st, čt, pá, ne 10.00-15.00 so 13.00-15.00
říjen so 13.00-15.00 ne 10.00-15.00
drobným omezením (např. 1
schod). V areálu se nachází
bezbariérové WC na podestě
hlavního schodiště, zvonek k
NPK, zámek,
přivolání obsluhy. Zahrada je
zámecká zahrada
bezbarierově přístupná.
Velehrad je významným duchovním centrem několik přilehlých parkovišť v
Bazilika je celoročně volně přístupná, prohlídka Římskokatolická farnost Velehrad
a poutním místem. Chloubou farnosti je
obci, bezbariérový přístup,
není dovolena, probíhá-li bohoslužba, vstup do Stojanovo nádvoří 206
barokní Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a bezbariérové toalety vedle
baziliky je možný jen v oblečení odpovídající 687 06 Velehrad
svatých Cyrila a Metoděje s přilehlými
baziliky a v prostorách
charakteru místa, při prohlídce je třeba
tel. 572 420 140
budovami bývalého cisterciáckého kláštera. informačního centra
dodržovat ticho a respektovat charakter místa. e-mail: velehrad@jesuit.cz
Každoročně (5.7.) se koná Národní pouť k
www.farnostvelehrad.cz
uctění památky slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje.
NPK, poutní místo
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Bazilika Nanebevzetí Panny
Marie na Sv. Hostýně

Veřejná podpora / de minimis
Dobrá praxe
V areálu zámku i zahrad možnost
drobného občerstvení, komentované
projížďky turistickým vláčkem v
Podzámecké zahradě, možnost pěších
komentovaných prohlídek v Květné
zahradě nebo s využitím mobilního
průvodce v telefonu. Památky propojuje
značená turistická trasa UNESCO s
bohatým informačním systémem.

záchytné parkoviště s
leden-březen 10:00-16:00
parkovacími automaty na
duben-červen, září 09:00-17.00
Palackého ulici, cca 100 m od
červenec-srpen 09:00-18:00 hod.
hlavních pokladen, další
říjen-prosinec 10.00-16.00 hod.
parkovací plochy jsou u
Leden až duben, říjen, prosinec-pondělí
koupaliště nebo na náměstí.
zavírací den
Dostupnost skanzenu pro
Mlýnská dolina a Dřevěné městečko je v
vozíčkáře je částečná. V areálu je měsících říjen až duben přístupné pouze jako
rovný terén, do interiérů budov
venkovní expozice.
vyvýšené prahy, s pomocí se lze Prohlídka expozic individuální. Pro školní
výpravy a skupiny je možný průvodce.
dostat na prohlídku přízemí.
Patra budov jsou přístupná pouze
po historických strmějších
dřevěných schodištích. V sezoně
je možné využít k prohlídce
koňský povoz. Bezbarierové soc.
zařízení dispozici. Vstup se psy
za poplatek.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie na Svatém
Hostýně (735 m n.m.) je významným poutním
místem. Kamenné schodiště sestupuje k
Vodní kapli s vývěrem zázračné vody. Velice
cenná je křížová cesta architekta Dušana
Jurkoviče. V areálu poutních domů je
umístěno Svatohostýnské muzeum.

Chvalčov

Kontaktní informace
Arcibiskupský zámek a zahrady v
Kroměříži
Sněmovní náměstí 1 767 01
Kroměříž
www. zamek-kromeriz.cz

Valašské muzeum v přírodě je největší a
nejstarší skanzen (1925) ve střední Evropě.
Muzeum tvoří tři areály - Dřevěné městečko,
Mlýnská dolina a největší Valašská dědina, ve
kterých se nachází téměř stovka
památkových objektů. Jedná se o originální
přenesené domy nebo kopie domů z různých
části Beskyd.

NPK, zámek, park

4
Buchlov

Sektor
veřejný

NPK, skanzen,
památka lidové
architektury

3

Buchlovice

Typ provozovatele
Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3
118 01 Praha 1
Česká republika

UNESCO, park

2

Skanzen Valašské muzeum v
Rožnov p. Radhoštem přírodě

Provozní doba
zámek přístupný podle prohlídkových okruhů
duben a říjen 9.00-16.00
květen a září 9.00-7.00
červen až srpen 9.00-18.00

NPK, poutní místo

Na vrchol Svatého Hostýna je
Celoročně volně přístupné
zákaz vjezdu motorových vozidel. Otevírací doba chrámu: denně 7.00–19.30
Povolení k vjezdu je možné
hod.
zakoupit v automatu v omezeném Svatohostýnské muzeum:
množství (50 ks dopoledne a 50
ks odpoledne, cena 50 Kč,-) na
záchytném parkovišti u hřbitova v
Bystřici p. Hostýnem. Jinak je
nutné motorová vozidla ponechat
na parkovišti a pokračovat
autobusy hromadné dopravy
nebo pěšky po značené trase.
Celý areál Svatého Hostýna je
bezbarierový, včetně toalet.

Matice svatohostýnská
Svatý Hostýn 115
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel. 573 381 693
e-mail:matice@hostyn.cz
www.hostyn.cz

veřejný

veřejný

Zámek organizuje speciální prohlídky,
které zohledňují potřeby osob se
zrakovým znevýhodněním. V areálu
zámku je možnost občerstvení a
čokoládovna. Zámecký park slouží jako
klidová zóna.

Svatý Hostýn je sítí poutních stezek
spojen s dalšími dvěma mariánskými
poutními místy – Velehradem a Svatým
Kopečkem u Olomouce.
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Lokalita
Jasenná

Název objektu / lokality
Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné

Typ cíle
NPK, muzeum,
památka lidové
architektury

8

9

Velké Těšany

Větrný mlýn

Stručná charakteristika cíle
Mikuláštíkovo fojtství je unikátní dřevěný
patrový roubený dům s pavlačí z roku 1748, v
původní podobě, na původním místě. Dodnes
patří přímým potomkům rodu Mikuláštíků.
Expozice vypráví o historii obce Jasenná a
dokládá život na Valašsku. Fojt, jako správce,
využíval část domu, proto nechybí ani
kamenná šatlava.
Celodřevěný a dvoupatrový mlýn pochází z
90. let 19. století, Je čtvercového půdorysu,
krytý šindelovou střechou. Tato technická
památka s dochovaným úplným vnitřním
vybavením je přehlídkou dobové mlynářské
techniky. Unikátní je sedlo z trámů, pomoci
kterého se celý mlýn otáčí podle směru větru.

Přístupnost
nejbližší možnost parkování cca
20 m u kostela, objekt není pro
vozíčkáře přístupný (terénní
nerovnosti, prahy)

Provozní doba
otevřeno po tel. domluvě
tel. 733 161 670, PhDr. Dana Daňová
v sezoně od května do října
út-čt 15.00-17.30
so-ne 14.00-18.00
pro min. 2 osoby
pro větší skupiny je možná prohlídka i mimo
uvedenou dobu
od dubna do září po-pá 13.00-17.00
So-ne 9.00-12.00,13.00-17.00

Typ provozovatele
Sektor
Kontaktní informace
Soukromí vlastníci:
privátní, Mikuláštíkovo fojtství
Daňová Dana PhDr., č. p. 217, 76313
neziskový Jasenná 60
Jasenná
763 12 Jasenná
Kovářová Libuše, č. p. 258, 76313 Jasenná
+420 732 141 768
Turková Zdeňka, č. p. 259, 76313 Jasenná

Dobrá praxe
je jedním ze zastavení na Portášské
naučné stezce

Muzeum Kroměřížska
příspěvková organizace Zlínského kraje
Velké náměstí 38
767 11 Kroměříž
tel. 573 338 388
muzeum@muzeum-km.cz
www.muzeum-km.cz

prohlídka v atraktivním prostředí mlýna,
interaktivní aktivity-vážení na
decimálce, zkouška fungování fukaru,
fotografovaní v mlynářské čepici atd.

Hřbitov je přístupný turistické veřejnosti od
dubna do října denně od 8 do 18 hodin.
Možnost předem objednat průvodce v českém,
anglickém a německém jazyce.

Občanské sdružení pro záchranu barokního neziskový Obecní úřad Střílky
hřbitova
Koryčanská 47
Sídlo sdružení: Komná 184, 768 04 Střílky
768 04 Střílky
+420 721 818 884
Obec@obecstrilky.cz
www.baroknihrbitovstrilky.cz
telefonní kontakt:
+420573375012 - starosta obce
+420721818884 - Marie Skřítková,
předsedkyně Sdružení pro záchranu
barokního hřbitova ve Střílkách

Během sezony jsou zajištěny
průvodcovské služby o historii a
symbolice barokních soch na hřbitově.
Možnost zakoupení publikace „Hřbitov
ve Střílkách“ a drobné upomínkové
předměty – finanční prostředky jdou na
obnovu hřbitova.

parkování u místní komunikace,
přístupné pro vozíčkáře

květen-říjen
otevřeno denně kromě pondělí
so-ne 9.00-12.00 13.00-16.00
út-pá jen pro objednané návštěvy

Muzeum Jihovýchodní Moravy
příspěvková organizace
Expozice Ploština
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín

V současné době se jedná o možnosti
rekonstrukce areálu, vybudování
zázemí pro návštěvníky i modernizaci
expozice muzea.

Parkování v chatové oblasti s
názvem Pět žihadel, cca 600 m.
pro vozíčkáře nedostupné
(terénní překážky)

celoročně, volně přístupné

Interiér mlýna přístupný s
průvodcem, který bydlí ve
vedlejším stavení. Parkování u
mlýna, objekt není pro vozíčkáře
přizpůsobený.

NPK, památka lidové
architektury, součást
Muzea kroměřížska
Impozantní barokní hřbitov s kaplí z 1. pol. 18. parkování u kostela, objekt není
století je dochovaný ve své původní podobě a pro vozíčkáře přizpůsobený
(schodiště, omezený pohyb po
tvoří umělecký celek. Stojí na vyvýšené
hřbitově)
kamenné terase vedle kostela. Zaujme
originální architekturou a bohatou sochařskou
výzdobou. K hřbitovu vede dvojité schodiště.
Zjištěn výklad o symbolice soch na hřbitově.

10

Střílky

Barokní hřbitov

11

Ploština

Památník protifašistického
odboje Ploština

12

Osvětimany

Hradiště sv. Klimenta

13

Staré Město

14
Staré Město
Uherské Hradiště
Modrá

Památník Velké Moravy

Soubor pozůstatků
velkomoravské sídelní
aglomerace Staré Město Uherské Hradiště – Modrá

15
Velké Karlovice

Karlovské muzeum

16

Velká Lhota

Evangelický kostel

17

Prostřední Bečva

Areál Pustevny
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příspěvko Větrný mlýn Velké Těšany
vá
Bařice – Velké Těšany
organizac tel. 732 175 533
e
muzeum@muzeum-km.cz
www.muzeum-km.cz
p. Chrastinová tel. 734 396 186

Veřejná podpora / de minimis

NPK, architektura a
stavitelství
Monumentální Památník Ploština jako
památník protifašistického odboje byl
postaven roku 1975 v bývalé pasekářské
osadě. Připomíná odvahu osadníků, kteří
NPK, památník, během 2. světové války pomáhali
součást Muzea
partyzánům, za což byla osada vypálena.
Jihovýchodní Moravy Muzeum Ploština přibližuje historii
ve Zlíně
protifašistického odboje v kraji.
Hradisko, tzv. Klimentek, je místem s
Cyrilometodějskou tradicí. Podle legendy zde
byly přeneseny ostatky sv. Klimenta.
Vykopávky odkryly pozůstatky obydlí, zbytky
kovorytecké dílny a šperky. V terénu jsou
patrny valy a opevňující příkopy. Zůstaly
NPK, archeologická zachovány zbytky zdiva velkomoravského
kostela.
památka
Památník Velké Moravy byl postaven nad
základy hřbitovního kostela z 9. stol. Doposud
bylo prozkoumáno přes 2000 hrobů a některé
z nich jsou zachovány v expozici na
původních místech. Figuríny historických
dioramat zobrazují velmože Mojslava a výjevy
ze života Slovanů. Sbírku archeologických
nálezů doplňuje multimediální expozice.
NPK, muzeum,
archeologická
památka
Archeologické průzkumy potvrdily existenci
rozsáhlých sídlišť okolo řeky Moravy. V
lokalitách Staré Město, Uherské Hradiště a
Modrá byly odkryty základy sakrálních staveb
z 9. století, které jsou jako přírodní expozice
přístupny veřejnosti a jsou dokladem osídlení
v období Velké Moravy.
NPK
Karlovské muzeum je umístěno objektu
kupeckého domu. Ve sbírce najdeme doma
vyráběné zemědělské nářadí a postupy na
zpracování vlny, lnu a ovčího sýru i originální
dřevěný betlém. Další expozice přibližuje
výrobu skla v již zaniklých sklárnách. Půdní
prostory
slouží jako výstavní galérie.
Muzeum
Toleranční dřevěný kostel z roku 1783 je
unikátní. Nikdy nebyl stavebně upravován, je
nevytápěný, bez umělého osvětlení, bez
věže, kryty šindelem. V letech 1875 až 1895
byl zdejším farářem Jan Karafiát autor
Broučků, což připomíná pamětní deska na
NKP, památka lidové budově fary. Kostel dodnes slouží svému
architektury
původnímu účelu.
Pustevny jsou horské středisko. V blízkosti
stanice lanovky z Trojanovic stojí malebný
areál lidové architektury vystavěný podle
projektu architekta Dušana Jurkoviče.
Sestává z objektů Libušína, Maměnky,
Pustevenky a roubené zvoničky. Libušín roku
NKP, památka lidové 2014 vyhořel, nyní (2018) probíhá jeho
architektury
rekonstrukce.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
tel: 572 556 556, 572 551 370
fax: 572 554 077
e-mail: info@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
Vyhrazené parkování cca 30 m celoročně, po–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00
příspěvková organizace
od objektu, vyhrazená parkovací poslední prohlídka začíná v 16.00
v sobotu, neděli a o svátcích prohlídka začíná Smetanovy sady 179
místa pro vozíčkáře. Objekt je
v celou hodinu
Uherské Hradiště 686 01
bezbariérově přístupný, soc.
tel: 572 556 556, 572 551 370
zařízení pro vozíčkáře je
fax: 572 554 077
umístěno mimo objekt na
e-mail: info@slovackemuzeum.cz
požádání.
www.slovackemuzeum.cz

veřejný

NKP Ploština - správce Vlastimil
Húšť
577 350 812, 734 167 100

Občanské sdružení Přátel sv.
Klimenta
IČ 01185756
Korespondenční adresa:
Vřesovice 312, 696 48 Ježov
sphk@klimentek.cz
www.klimentek.cz
veřejný

volně přístupné

celoročně

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
tel: 572 556 556, 572 551 370
fax: 572 554 077
e-mail: info@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz

veřejný

Muzeum se nachází 140 m od
dřevěného kostela sv. Panny
Marie Sněžné, parkování u
objektu, bariéry
schody, prahy

denně, celoročně
květen-září 9.00-17.00, denně
říjen-duben po předchozí domluvě v otevírací
době Informačního centra (571 444 039)

Obec Velké Karlovice
Velké Karlovice 1
756 06
tel. 571 444 260 (podatelna)
e-mail: velkekarlovice@volny.cz
www.velkekarlovice.cz

veřejný

parkování na místní komunikaci, prohlídka kostela po předchozí domluvě
objekt je přístupný pro vozíčkáře, p. Zajíček tel. 737 410 993
bez možnosti toalet
nebo na faře tel. 737 473 624

Sbor Českobratrské církve evangelické
ve Velké Lhotě
Velká Lhota 30
757 01
tel. 571 638 007, 737 478 624
e-mail velka-lhota@evangnet.cz

K příjezdu na Pustevny lze využít denně, celoročně
lanovku ze strany Trojanovic
nebo zanechat auto na
odstavném parkoviště cca 200 od
areálu. Areál je bezbariérově
dostupný včetně veřejných toalet.

Valašské muzeum v přírodě
Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.571 757 111
e-mail:muzeum@vmp.cz
www.vmp.cz

Občanské sdružení přátel hradiska sv.
Klimenta organizuje akce, poutě a
happeningy s cílem popularizace této
lokality.
Památník Velké Moravy
V pokladně lze zakoupit literaturu,
Jezuitská 1885
vztahující se k období Velkomoravské
Staré Město
říše a repliky některých nálezů. Ve
686 03
vestibulu jsou připraveny dotykové
tel.572 543 382
obrazovky s výukovým programem
pamatnik@slovackemuzeum.cz
věnovaným Velké Moravě. Na velké
www.slovackemuzeum.cz
obrazovce jsou představeny osobnosti,
které se podílely na archeologických
nálezech i samotné nálezy. Celá
expozice je navíc doplněna krátkým
filmem ze života Velké Moravy.
Všechny tři lokality jsou vybaveny
Archeologická lokalita Špitálky
Za Cukrovarem, 686 03 Staré Město informační tabuli a kromě ponaučení
slouží jako místo odpočinku.
Archeologická lokalita Uherské
Hradiště Sady
Výšina sv. Metoděje
686 01 Uherské Hradiště
Archeologická lokalita Modrá "Na
Díle"
M d á 177muzeum
Karlovské
Součástí je informační centrum obce a
Velké Karlovice 299
756 06
tel. 571 444 019
e-mail: muzeum@velkekarlovice.cz
www.velkekarlovice.cz

prodej suvenýrů. Pořádání výstav v
půdních prostorách výstavní galérie.
Objekt slouží jako místo střetávání
(např. Setkání řezbářů), ke kulturním
účelům byla postavena stodola s
pódiem.

veřejný

Dřevěný toleranční kostel
Velká Lhota
757 01

Kostel dodnes slouží svému původnímu
účelu při pravidelných nedělních mších,
svatebních a smutečních obřadech.
Leží na Naučné stezce Jana Karafiáta.

veřejný

Pustevny
756 56 Prostřední Bečva

kulturní programy pro veřejnost (např.
Ledové Pustevny, Dřevěné Pustevny),
dřevěné ZOO, půjčovna koloběžek, lyží
a zimního vybavení, občerstvení,
stravování, suvenýry, značené stezky
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Pasport památek UNESCO, národních kulturních památek, významných zámeckých a městských parků, zajímavých turistických cílů, přírodních atraktivit
Č.

Lokalita

Název objektu / lokality
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Kaple sv. Cyrila a Metoděje na
Radhošti

19

Chropyně

zámek Chropyně

Typ cíle

Provozní doba
Od července do září je kaple otevřena denně
od 9 hod. do odpoledních 14 h. Za velmi
nepříznivého počasí je kaple uzavřena. V
ostatních měsících je otevření kaple náhodně
dle počasí. Otevření kaple zajišťuje Matice
Radhošťská. Mše každou sobotu v 11:00 od
července do poloviny září. V době bohoslužeb
není kaple přístupná pro prohlídky. Při zájmu
o prohlídku kaple s větší skupinou nebo mimo
církevní památka,
otevírací dobu, je nutné se domluvit na
památka lidové
Obecním úřadě Trojanovice (556 835 022).
architektury
Renesanční zámek Chropyně ze 17. století je Parkování na parkovišti před
Duben-jen soboty a neděle
spojený s pověsti o králi Ječmínkovi. V
zámkem, bezbarierově přístupný květen-září denně, mimo pondělí
Rytířské sále je vystavena sbírka zbraní z
pouze zámecký park
9.00-12.00 13.00-17.00 hod
období třicetileté války, točité schody vedou
Mimo sezónu, větší skupiny po dohodě
do tzv. Vyhlídky s výstavou dobových
tel. 573 338 388
fotografií. Památník připomíná hudebního
Prohlídky zámku začínají v celou hodinu, min.
skladatele E. Axmana a rodáka a malíře E.
2 návštěvníci
Fillu.

zámek Napajedla

zámek, park

21
Holešov

Zámek Holešov s parkem

22

Valašské Meziříčí

zámek Kinských, Valašské
Meziříčí

23

Valašské Meziříčí

zámek Žerotínů

24

Zlín

hrad Malenovice

25

Uherský Ostroh

zámek Uherský Ostroh

26

Valašské Meziříčí

zámek a park Lešná u
Valašského Meziříčí

27

Lukov

Hrad Lukov

DOMOVINA – ekologie, venkov, turistika, s.r.o., X. 2018

Přístupnost
Parkování na centrálním
parkovišti na Pustevnách. Odtuď
pěšky cca 3,5 km po značené
trase. Kaple je obvykle přístupná
v turistické sezóně – od července
do září. Není bezbarierový
přístup.

Typ provozovatele
Římskokatolická farnost Frenštát pod
Radhoštěm
Kostelní 506
744 01, Frenštát p. R.
tel: 734 267 686
e-mail: rkf.frenstatpodradhostem@doo.cz

Sektor
veřejný

Kontaktní informace
Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Radhošť
756 55 Dolní Bečva

Veřejná podpora / de minimis
Dobrá praxe
Nedělní mše, Pouť na svátek sv. Cyrila
a Metoděje (5.7.)

Muzeum Kroměřížska
příspěvková organizace Zlínského kraje
Velké náměstí 38
767 11 Kroměříž
tel. 573 338 388

veřejný

Zámek Chropyně
nám. Svobody 30
768 11 Chropyně
tel. 573 355 074, 734 173 890
e-mail muzeum@muzeum-km.cz
www.muzeum-km.cz

Výstavy v zámecké galérií s
interaktivním programem pro děti.
Muzeum Kroměřížska a město
Chropyně pořádají každý lichý rok v
zámeckém areálu populární hanácké
slavnosti s jarmarkem a ukázkou
řemesel.

Zámek Napajedla s.r.o.
Zámecká 265
763 61 Napajedla
Správce zámku: tel.733 191 735
e-mail: info@zameknapajedla.cz
www.zameknapajedla.cz

privátní

Zámek Napajedla
Zámecká 265
763 61 Napajedla
www.zameknapajedla.cz

Zámek dále nabízí ubytování,
stravování, služby, semináře,
vzdělávací programy, anebo také
svatby, plesy či kulturní programy a
výstavy.

Městské Kulturní Středisko Holešov
příspěvková organizace
nám. F. X. Richtra 190
76901 Holešov
tel. 571 160 880
e-mail info@mks-holesov.cz
www.holesov.info

veřejný

Městské Kulturní Středisko Holešov
příspěvková organizace
nám. F. X. Richtra 190
76901 Holešov
tel. 571 160 880
e-mail info@mks-holesov.cz
www.holešov.info

Muzeum regionu Valašsko
příspěvková organizace
Horní nám. 2
755 01 Vsetín
tel: +420 571 411 690
e-mail: zamek.vsetin@muzeumvalassko.cz
www.muzeumvalassko.cz

veřejný

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí 1
tel. 571 674 111
www.valasskemezirici.cz

veřejný

v zámku se konají svatby a jiné
Muzeum regionu Valašsko
společenské akce, možnost pronájmu,
muzeum ve Valašském Meziříčí
na zámku muzejní knihovna (odborná
Zámecká 3
literatura), možnost občerstvení
757 01 Valašské Meziříčí
tel: 734 236 279
e-mail:
zamek.kinskych@muzeumvalassko.c
z
www.muzeumvalassko.cz
centrum kulturního dění ve městě,
Kulturní zařízení města Valašské
Meziříčí
informační centrum, galerie, muzeum,
příspěvková organizace
kino, klub seniorů, klub. Zároveň je
Komenského 1
provozován Zámecký pension.
757 01 Valašské Meziříčí
tel. 571 684 558, 775 109 809
e-mail: info@info-vm.cz
www.kzvalmez.cz

Muzeum Jihovýchodní Moravy
14. budova
Vavrečkova 7040
tel. 573 032 326
e-mail info@muzeum-zlin.cz
www.muzeum-zlin.cz

veřejný

Hrad Malenovice
Švermova 448
Malenovice
763 02 Zlín 4
p. Luděk Bubeník, kastelán
577 103 379, 605 924 869
kastelan.malenovice@seznam.cz
www.hradmalenovice.cz,
www.muzeum-zlin.cz
zodpovědná osoba: Hana Čubová,
Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně
573 032 326

Součástí zoologické expozice jsou
dotykové obrazovky s interaktivními
programy a znalostními kvízy. Během
sezony se na hradě konají koncerty,
divadelní představení, vystoupení
skupin historického šermu a noční
prohlídky. V souvislosti s výstavami
probíhají workshopy např. kurz výroby
vizovického pečiva. V pokladně zámku
prodej suvenýru a občerstvení z
nápojových automatů. Příjemně
upravené okolí zámku s lavičkami.

Město Ostroh
Zámecká 24
687 24 Uherský Ostroh
tel. 572 503 960
e-mail: infocentrum@uhostroh.cz
www.uhostroh.cz

veřejný

Uherský Ostroh zámek
Informační centrum
Zámecká 24
687 24 Uherský Ostroh
tel. 572 503 960
e-mail: infocentrum@uhostroh.cz
www.uhostroh.cz

Ojedinělá a netradiční expozice fantasy
v podzemí, prostor zámku slouží jako
kulturní zázemí města, informační
centrum, možnost občerstvení

Muzeum regionu Valašsko
příspěvková organizace
Horní nám. 2
755 01 Vsetín
tel: +420 571 411 690
e-mail: zamek.vsetin@muzeumvalassko.cz
www.muzeumvalassko.cz

veřejný

Zámek a park v Lešné
Lešná 1
756 41 Lešná u Valašského Meziříčí
tel. 734 420 009
e-mail:
zamek.lesna@muzeumvalassko.cz
www.muzeumvalassko.cz

doprovodné výstavy a programy pro
školy a veřejnost, mimo hlavní sezonu
možný pronájem prostoru zámku ke
krátkodobým akcím (přednášky,
konference, školení, rauty, koncerty
apod.)

Spolek přátel hradu Lukova
Lukov č.e. 38
763 17 Lukov
Tel.:+420 608 568 142
e-mail:sprava@hradlukov.cz
www.hradlukov.cz

neziskový Hrad Lukov
763 17 Lukov

zámek, součást
Muzea Kroměřížska

20
Napajedla

Stručná charakteristika cíle
Dřevěná kaple se sousoším věrozvěstů Cyrila
a Metoděje, postavena v roce 1898, stojí na
hranici Trojanovic a Dolní Bečvy.
Symbolickým prvkem jednolodní stavby je
kupole, která připomíná byzantský původ
patronů. Jeden z trámů nese nápis „Valaši
sobě“, neboť stavba i obnova byla
financována sbírkou.

zámek, park

Zámek Napajedla je barokním sídlem, jedním
z majitelů byl i Tomáš Baťa. Nyní zámek
slouží jako rodinný hotel a zámek je částečně
přístupný veřejnosti. Nabízí prohlídky sálů,
které dokumentují život na zámku. Okolo
zámku je rozlehlý dendrologický park v
anglickém stylu.
Barokní zámek je dominantou města.
Honosný Velký sál, i když bez mobiliáře, se
chlubí bohatou štukovou výzdobou a
nástropními malbami. Prostor slouží k
výstavním účelům a jako kulturní centrum.
Okolo zámku je rozlehlá francouzská zahrada
s vodním kanálem a s hvězdárnou.

Parkování na parkovišti před
květen, červen, září
zámkem, bezbarierově přístupný so-ne 10,00-16,00
pouze zámecký park
červenec a srpen
denně kromě pondělí 10,00-16,00
v jiný termín na objednávku
info@zameknapajedla.cz
pavlica@zameknapajedla.cz
Parkoviště u zámku, zámek i park květen až září: út-ne v 10, 13 a 15:00
je bez bariér, bezbarierové
duben a říjen: so-ne v 10, 13 a 15:00
toalety na zámku
objednávky prohlídek (i mimo sezónu):
tel. 571 160 891
Tel. 777 760 122

denně, celoročně
Zámek Kinských nabízí dvě expozice. První je Parkování u zámku, vyhrazené
parkování pro vozíčkáře.
mimo pondělí od 9.00-17.00
věnovaná osvětlovacímu sklu a gobelínům.
Bezbariérový přístup je pouze do
Druhá, s názvem „Jak se žilo na zámku“,
ukazuje stylově vybavené zámecké pokoje.
přízemí zámku.
Zámecká herna pro děti i dospělé představuje
expozici „Hračky ze zámku a podzámčí“. V
zámek, park, součást krajinářském parku u zámku je postaven
Muzea regionu
Jurkovičův altán.
Valašsko
V současnosti je zámek slouží jako Kulturního Parkování na vyhrazených
denně, celoročně
zařízení města s divadelním sálem. V
parkovištích města, před zámkem
restaurované části barokního zámku je stálá vyhrazené parkování pro
expozice mapující staletou historii rodu
vozíčkáře, objekt je bezbarierově
Žerotínů a Muzejní a galerijní centrum. V
dostupný (výtah, toalety).
sousedství zámku je Zámecká kaple a objekt
sýpky, který slouží jako Informační centrum.
zámek, kulturní
zařízení
Hrad Malenovice nabízí zajímavé interiéry - Vyhrazené parkování u zámku, květen, červen, září út-ne 10.00-12.0012 a
malovaný sál s dochovanými nápisy, kancelář dostupnost pro vozíčkáře
13.00-17.00
malenovického statku nebo domácí kapli.
částečná s pomocí pouze
červenec, srpen út-ne 10.00-17.00
Stěny chodeb zdobí lovecké trofeje, střelecké expozice v přízemí, toalety pro
duben, říjen so-ne 10.00-12.00 a 13.00-16.00
terče a zbraně. Zpřístupněná je rovněž hradní vozíčkáře překonávají schod.
ostatní dny jen na objednávku
věž. Prohlídkový okruh hradu je rozšířen o
zoologickou expozici s unikátní kostrou
cirkusové slonice.V objektu Hájenky je
umístěná jedinečná expozice "Dřevo, proutí,
sláma v tradiční rukodělné výrobě". Součást
Hrad, muzeum,
Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
součást Muzea
Jihovýchodní Moravy
ve Zlíně
Renesanční zámek v Uherském Ostrohu
Parkování u zámku. Bezbarierově červen a září: út-pá 13.00-16.00, so, ne 10.00skrývá zámecké a kulturní prostory, ale i
přístupná pouze galerie.
12.00, 14.00-17.00
červenec, srpen: út-ne 10.00-12.00, 14.00obecní úřad. Ke shlédnutí jsou prohlídkové
17.00
trasy Zámecká věž, Zámecká galerie a
Podzemí zámku, kde je umístěná unikátní
květen a říjen: so-ne: 9.00-11.00, 14.00-17.00,
expozice a fantazijní svět-Křišťálová jeskyně,
v pracovní dny na objednání
Atlantida i Planeta jednorožců Lukuma.
listopad až duben: pouze na objednání (min.
10 osob)
Vstupenky k zakoupení v Informačním centru
Přízamčí. Prohlídky pouze s průvodcem v
Zámek, galerie
celou hodinu.
Zámek s unikátním malovaným stropem a
Parkování na vyhrazeném
duben so-ne 09:00-16:00
původní barokní podlahou je vybaven
parkovišti u kostela, osoby se
květen až červen
mobiliářem hraběcího rodu Kinských.
sníženou pohyblivostí mohou po út-pá 09:00-16:00 so-ne 09:00-17:00
Enviromentální expozice je rozdělena do
domluvě přijet až k zámku.
červenec-srpen út-ne 09:00-17:00
témat - Krása dřeva, Historický park a Život
Zámek je vybaven plošinou pro září
zámek, park, součást stromů. Okolo zámku je anglický park, vzácné vozíčkáře i bezbarierovým WC. út-pá 09:00-16:00 so-ne 09:00-17:00
druhy dřevin popisuje Naučná stezka.
Zámecký park bezbarierový.
říjen so-ne 09:00-16:00
Muzea regionu
Valašsko
Parkování na neplaceném
duben až červen so-ne 10:00-17:00
Rozsáhlá zřícenina gotického hradu se
zachovaným pilířovým mostem a vstupní
parkoviště na okraji lesa
červenec a srpen po-ne 10:00-18:00
branou stojí na kopci cca 2 km od Lukova.
(zpevněná i nezpevněná plocha). září a říjen so-ne 10:00-17:00
Původní hrad Lukov sloužil do 18. století,
Dále pěšky, stoupáním do kopce,
postupně chátral. Současná podoba je
cca 1,2 km, trasa je značena
výsledkem práce dobrovolníků, kteří z ruin
červenou turistickou značkou. Na
udělali vyhledávaný turistický cíl.
okraji lesa je závora a Zákaz
vjezdu, případný vjezd autem pro
vozíčkáře po domluvě s
provozovatelem. Areál hradu není
bezbarierový, nerovnosti terénu,
schody, prahy, není bezbarierové
zřícenina hradu
WC.

ubytování, stravování, pronájem
prostorů

Objekt slouží kulturní centrum a
informační centrum, prodej suvenýrů,
na zámku občerstvení

V průběhu roku se na hradě koná
několik akcí kulturních akcí (např.
Hradní jarmark, Odemykání studánek,
Den stromů atd.), ale také brigády v
rámci udržby a obnovy hradu. Na
programu jsou i vzdělávací programy
zaměřené zejména na děti a mládež
(např. Ptáci nad hradem a na hradě,
Život v pravěku, Stromy kolem hradu
atd.), možnost občerstvení
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Lokalita

Název objektu / lokality

Typ cíle
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Korýčany

Hrad Cimburk

Stručná charakteristika cíle
Zřícenina gotického hradu Cimburk leží v
přírodním parku Chřiby. Původně byl rozdělen
na dvě části – hradní palác a předhradí. Po
válce s Tatary ztratil hrad obranný charakter a
sloužil jako sídlo lovčího a lesního personálu.
V současné době probíhají intenzivní
záchranné práce za účasti dobrovolníků.

Přístupnost
Auto je nutno zaparkovat v lese
na parkovišti "U Křížku" mezi
obcemi Koryčany a Vřesovice.
Dále pěšky cca 1,5 km po žluté a
zelené turistické značce. Místo
není přístupné pro vozíčkáře.

Brumov

Hrad Brumov

30

Holešov

Šáchová synagoga, židovský
hřbitov

Sektor
Kontaktní informace
neziskový Cimburk 204
768 05 Koryčany
Pavel Kudlička – kastelán hradu
Cimburku
mail: kudlicka@cimburk.eu
tel.: +420 702 049 513
www.cimburk.eu
veřejný

Hrad Brumov
763 31 Brumov-Bylnice
tel. 736 768 350 (kastelán)
577 330 138 (Městské infocentrum)
e-mail:hradbrumov@seznam.cz
www.hradbrumov.cz

květen-září
út-ne 9.00-12.00 13.00-17.00
duben a říjen
so-ne 9.00-12.00 13.00-17.00
listopad až březen pouze na objednávku

Městské Kulturní Středisko Holešov
příspěvková organizace
nám. F. X. Richtra 190
76901 Holešov
tel. 571 160 880
e-mail info@mks-holesov.cz
www.holesov.info

veřejný

Šachova synagoga
Veřejně přístupné bohoslužby se v
Příční ulice
holešovské synagoze konají jen o akci
769 01 Holešov
Týden židovské kultury.
Vratislav Brázdil-správce, průvodce:
Tel. 573 397 822
603 796 411
brazdil@mks-holesov.cz

duben út-ne 10.00-16.00
květen až říjen po-ne 9.00-17.00
listopad až březen po domluvě

Obec Modrá
Modrá 170
pošta velehrad
687 06
tel. 572 571 180
e-mail: modra@uh.cz
www.obec-modra.cz
Obec Modrá
Modrá 170
pošta velehrad
687 06
tel. 572 571 180
e-mail: modra@uh.cz
www.obec-modra.cz
Skanzen Modrá s.r.o.
Modrá 227
687 06 Velehrad
recepce@hotelskanzen.cz
www.skanzenmodra.cz

veřejný

Archeoskanzen
www.archeoskanzen.cz
archeoskanzen@email.cz
tel. 572 501 823,724 178 591
objednávky skupinových prohlídek
777 80 7368

V sezóně se zde pořádají akce –
naučná představení pro školy a
veřejnost, slavnosti, vystoupení, výstavy
a trhy aj., prodej suvenýrů

veřejný

Naučné vzdělávací programy pro školy i
veřejnost, v letních měsících slouží
rybník jako přírodní koupaliště.

parkování na místní komunikaci, Duben, květen, září
není přizpůsobeno pro vozíčkáře, jen soboty a neděle
bariera terénní nerovnosti, prahy Červen, červenec, srpen
denně mimo pondělí
Prohlídky začínají v 9.00, 10.30, 12.30, 14.00,
15.30 hodin

Muzeum Kroměřížska
příspěvková organizace Zlínského kraje
Velké náměstí 38
767 11 Kroměříž
tel. 573 338 388

veřejný

Areál Živá Voda
Modrá 233
687 06 pošta Velehrad
tel. 576 519 363 (objednávky
exkurzí)
Mail: info@zivavodamodra.cz
www.zivavodamodra.cz
Centrum Slováckých tradic
Modrá 277
687 06 Velehrad
tel. 572 411 450
recepce@hotelskanzen.cz
www.skanzenmodra.cz
Soubor lidové architektury
Rymice čp. 104
769 01 Holešov
tel. 573 395 238, 734 173 889
e-mail muzeum@muzeum-km.cz
www.muzeum-km.cz

parkování před objektem
dostupné pro vozíčkáře

duben-říjen denně 10.00-16.00
listopad- březen dle domluvy

Muzeum tupeské keramiky
Tupesy 118
687 07 Tupesy
tel. 774 599 250 (p. Věra Marková)
tel. 724 530 003 (p. Churý)
muzeum@muzeumkeramiky.cz
www.muzeumkeramiky.cz

exkurze s možností výroby drobné
keramiky, malování na keramiku,
vzorková prodejna keramiky, kulturní
akce, jedno ze zastavení naučné stezky
„Stezka keramiků“

parkování u objektu, pro
vozíčkáře přístupné s pomocí
(nezpevněný přírodní terén),
toalety k dispozici v sousední
restauraci, nejsou bezbariérové

Duben - červen, září a říjen:
9:00-12:00 a 12:30-17.00
Červenec - srpen:
9:00-12:00 a 12:30-20:00
Listopad – březen zavřeno

Radovan Churý
Výroba a prodej keramiky
Zlechov 542
687 10
tel. 724 530 003
e-mail:radovan.chury@seznam.cz
www.archkeramika.cz
www.muzeumkeramiky.cz
Letecké muzeum v Kunovicích pobočka
Slováckého aeroklubu Kunovice Letecká
1383
686 04 Kunovice
kunovice@seznam.cz +420 727 909 510
+420 728 410 274
www.museum-kunovice.cz

veřejný

Letecké muzeum v Kunovicích
Kunovice Letecká 1383
686 04 Kunovice
kunovice@seznam.cz +420 727 909
510
+420 728 410 274
www.museum-kunovice.cz

Kontaktní expozice, organizace „Military
den Kunovice“ s odborným programem
pro veřejnost, na začátku sezony
vyhledávaná akce dobrovolníků
Umývání letadel,

parkování v areálu Harley pub,
bezbarierově je přístupná
expozice v přízemí (bariera
schodiště), bezbarierové WC

Celoročně
Listopad-březen pá-ne 11.00-17.00
duben-říjen út-ne 11.00-17.00

privátní

Muzeum Harley Davidson
Dr. E. Beneše 512, Otrokovice
tel. +420 722 940 940
tel. +420 605 966 669
e-mail: info@harleypub.com
www.harleypub.cz

Způsob zpřístupnění soukromé sbírky,
Minipivovar, restaurace, ubytování,
pronájem prostor

zřícenina hradu

Archeoskanzen

K odstavení motorových vozidel
je určeno parkoviště pod hradem
u hlavní silnice (cca 400m).
Příjezd ke hradu po místní
komunikaci je dopravním
značením ZAKÁZÁN a je pouze
na povolenky (platí i pro osoby se
sníženou pohyblivostí). Pro
vozíčkáře je návštěva možná jen
s dopomocí druhé osoby, bariery
schody, prahy. WC nejsou
bezbariérová. Vstup je pro
vozíčkáře i s doprovodem
bezplatný. Nejbližší bezbariérové
WC je v podhradí v Městském
zřícenina hradu,
muzeu (asi 400 m od hradu).
Šachova synagoga polského typu ze 16.
Parkování na neplaceném
století patří mezi unikátní židovské památky. parkovišti cca 50m nebo jiných v
Nese název po významném rabínovi Sabbati rámci parkovacích možnosti
ben Meir Kohenovi, zvaném jako Šach.
města. Objekt není přístupný pro
Expozice seznamující s historií židovství na vozíček, bariéry chody, prahy.
Moravě, židovskou kulturou a zvyklostmi.
Mimo synagogu stojí židovský hřbitov s
židovská památka, hrobem rabína Šacha.

muzeum přírodě

Modrá

Centrum Živá voda

Archeoskanzen jako slovanské sídliště
představuje repliky staveb a život v období
Velké Moravy. Expozice Živá voda nabízí
ojedinělou atrakci - podvodní tunel pod
rybníkem se sladkovodními rybami. Centrum
slováckých tradic seznamuje s historií
vinařství a procesem pálení ovoce.
Vyhledávaná je vinná a slivovicová stezka s
ochutnávkou.

duben až červen, září, říjen
út-ne 9:00-12:00 a 13:00-17:00
červenec, srpen, denně
10:00-12:00 a 13:00-18:00

Areál se dělí na jednotlivé funkční
areály, je přístupný celoročně,
parkoviště přímo u skanzenu.
Zcela bezbariérový je přístup do listopad až duben
expozice Živá voda (výtah mezi út-ne 10:00-16:00
patry), Archeoskanzen je pro
v pondělí zavřeno
vozíčkáře přístupný s pomocí
(zatravněný terén do kopce),
květen až říjen
Centrum Slováckých tradic je
denně: po-ne 9:00-17:00
bezbariérové pouze v části
Tržnice a Pálenice, bezbarierové denně mino pondělí
WC.
út-ne 9:00-17:00

31
Centrum slováckých tradic
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Rymice

Lidové stavby

33

Tupesy

Muzeum Tupeské keramiky

34

Kunovice

Letecké muzeum

35

Otrokovice

Muzeum motocyklů

Rekonstruovaná stavení s doškovými
střechami ukazují, jak se bydlelo a
hospodařilo na východní Hané. Ke shlédnutí
jsou interiéry domů, dílna sedláře, kovárna,
větrný mlýn i tvrz. Všechny domy v areálu
památka lidové
jsou postaveny tradiční technologií dřevěného
architektury, součást srubu opatřeného hliněnou omítkou, nebo z
Muzea Kroměřížska nepálených cihel.
Muzeum se nachází v objektu původní
keramické dílny. Je připomínkou tradice
hrnčířského a keramického řemesla, zejména
majoliky. Dochovaná keramika má
charakteristický dekor tzv. Tupeské růže,
Muzeum, keramická který se používá dodnes. Expozice „Obydlí
dílna, památka lidové hrnčíře“ nabízí pohled Součástí muzea je
architektury
dílna i prodejna keramiky.
Muzeum dokumentuje leteckou historii i
současnost. Kromě strojů vyrobených v
kunovické továrně jsou zde i zahraniční,
celkem 22 dopravních, sportovních i
vojenských strojů. Návštěvníkům je
umožněno podívat se do nitra letounů nebo
poslouchat radiokomunikaci posádek s letištní
Muzeum
věží Kunovice.
Muzeum představuje největší sběratelskou
sbírku Harley Davidsonů ve Střední Evropě.
Kromě motorek jsou k vidění i stroje této ze
značky se zvláštním určením – sněžné skútry,
golfové vozíky i člun, motorkářská dílna nebo
historické benzínové stojany. Součástí areálu
je pivovar, restaurace a pension.

Muzeum myslivců a pytláků

DOMOVINA – ekologie, venkov, turistika, s.r.o., X. 2018

PANHEAD S.R.O.
Dr. E. Beneše 512
Otrokovice, 765 02
tel. +420 722 940 940
tel. +420 605 966 669
e-mail: info@harleypub.com

privátní

Prostor spodního hradu je částečně
přebudován v malý amfiteátr s pódiem a
využíván k pořádání různých kulturních
a zábavných akcí, divadel, koncertů a
podobně. Tradicí jsou zde umělecké
výstavy v hradní galerii, prodej suvenýru
a možnost občerstvení

jedinečný projekt degustační expozice
pálenek a vinné stezky pod střechou,
prodejní výstava vín, konference,
školení,

Muzeum

prodejna s regionálním zbožím
a útulná kavárna, hotel,
restaurace

Tématické edukační programy pro školy
– Včelařství aneb Rojení v Rymicích

Minipivovar, restaurace,
ubytování, pronájem prostor

Muzeum

36

Babice

Veřejná podpora / de minimis
Dobrá praxe
Prohlídka hradu probíhá individuálně se
zapůjčeným papírovým průvodcem (cz,
ang.,něm.) nebo ke stažení na
www.cimburk.eu
V rámci kulturních akcí je možné
absolvovat komentovanou prohlídku s
průvodcem. Nabídka občerstvení a
suvenýrů.

Typ provozovatele
Spolek Polypeje
Závětří 2774/9
Brno
616 00
Mgr. David Krämer – prezident spolku
Polypeje
e-mail: hrad@cimburk.eu
tel.: 777 146 082
www.cimburk.eu
Městský úřad Brumov-Bylnice
H. Synkové 942
763 31 Brumov-Bylnice
tel. 577 305 111
e-mail: radnice@brumov-bylnice.cz
www.brumov-bylnice.cz

Původně královský hrad Brumov, který střežil
Vlárský průsmyk, se po požáru roku 1820
změnil v ruinu. Dnes zřícenina se
zachovalými sklepními i nadzemními
prostorami nabízí expozice - historie hradu,
městské památky, Valašské království, CHKO
Bílé Karpaty a výstavy v hradní galerii.

29

Provozní doba
celoročně přístupný, denně
od května do srpna 9:00 - 18:00
od září do dubna 100:00 – 17:00

Muzeum je především věnováno myslivosti a parkování před objektem na
pytláctví ve Chřibech. Kromě loveckých
místní komunikaci
zbraní jsou vystaveny i podomácku vyrobené
- pytlácké, pasti na zvěř a vycpaná zvířata.
Navazuji venkovní voliéry s pernatou zvěří.
Expozice vesnice a hospodářských strojů
představuji předměty denní potřeby místních
obyvatel.

Obec Babice
Duben-září pouze so a ne 14.00-16.00
jiný termín po domluvě u p. Vranky tel. 777 766 Babice 508
964
687 03 Babice
tel. 572 585 061
starosta@babice.eu
asistentka@babice.eu
www.babice.eu

veřejný

Muzeum myslivců a pytláků
Na Mýtince 121
777 766 964
tel. p. Vranka 777 766 964
www.babice.eu

místnost pro schůzovou činnost
myslivců, venkovní prostor je
přizpůsoben pro pořádání kulturních
akcí
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Lokalita

Název objektu / lokality

Typ cíle

Holešov

Malé muzeum kovářství

Provozní doba
červenec-srpen po-zavřeno
út-ne 9.00-12.00 13.00-17.00
září-červen pouze pro objednané skupiny
objednávky na tel. 571 160 890, 573 393 344

Sektor
veřejný

Kontaktní informace
Malé muzeum kovářství
Zámecká 183/3
Holešov
769 01

Dobrá praxe
uchování původní kovářské dílny na
původním místě, ukázka řemesla,
příležitostní výstavy

Muzeum

Typ provozovatele
Městské Kulturní Středisko Holešov
příspěvková organizace
nám. F. X. Richtra 190
76901 Holešov
tel. 571 160 880
e-mail info@mks-holesov.cz
www.holesov.info

Expozice otevřena po domluvě
Kontakt: Obecní úřad Komňa
telefon: OÚ 572 641 140, 736 750 290,
průvodkyně (p. Šašínková) 572 642 430

Obec Komňa
687 71 Komňa 42
tel.: 572 641 140
E-mail: obeckomna@quick.cz,
obec@komna.cz
www.komna.cz

veřejný

Obydlí zvěrokleštiče
687 71 Komňa 6
Tel.: 572 641 140
E-mail: obeckomna@quick.cz,
obec@komna.cz

Muzeum

Muzeum je umístěno v chráněném domku z Parkování na parkovišti u kostela
roku 1850. Při jeho rekonstrukci byly použity cca 30m. Není vhodný pro
vozíčkáře, bariery schody, prahy.
dobové stavební materiály i tradiční
technologie a obydlí získalo titul "Lidová
stavba roku". Je zde umístěna expozice dnes
již zaniklého řemesla zvěrokleštičství, které
sloužilo jako zdroj obživy místním
obyvatelům.

Po rozsáhlé rekonstrukci je objekt od
roku 2008 kulturní památkou. Jizba je
využívána základní a mateřskou školou
k zájmové činnosti a pro kulturní a
folklorní účely. Po domluvě lze návštěvu
spojit s prohlídkou sýpky, kde je
umístěna stálá expozice historie obce a
J. A. Komenského.

Muzeum Bojkovska zpřístupňuje sbírky
etnografické s ukázkou místních krojů,
archeologické i sbírku umění. Expozice
tkalcovství a soukenictví je připomínkou
řemesla, které v Bojkovicích v 19. stol. živilo
na osm desítek soukenických rodin. Za
pozornost stojí dobová školní třída nebo
dvoupokojový retro byt.
Expozice Muzea pálenic seznamuje s
podomáckou výrobou slivovice a ovocných
destilátů na moravsko-slovenském pomezí. V
muzeu jsou umístěny destilační zařízení
různého typu, velikosti i stáří. Některé z nich
byly zadrženy policií při tzv. černém pálení.
Mediální projekce je věnovaná výrobě
ovocných destilátů.

Říjen – duben
Úterý 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Čtvrtek 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Neděle
13.00 – 17.00

Město Bojkovice
Sušilova 952
687 71 Bojkovice
tel. 572 641 151
e-mail: mesto@bojkovice.cz
www.bojkovice.cz

neziskový Muzeum Bojkovska, příspěvková
organizace
Palackého 172-173
Bojkovice
687 71, +420 739 202 813,
info@muzeumbojkovska.cz

Pro žáky ZŠ jsou připravené výukové
programy např. Historie žehlení a jiných
domácích prací, Vánoce a lidové zvyky,
Stavební a umělecké slohy atd.

Slovácké muzeum v
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
tel: 572 556 556, 572 551 370
e-mail: info@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz

veřejný

Muzeum lidových pálenic
Vlčnov čp. 65
687 61

Mediální projekce věnována výrobě
ovocných destilátu, k dispozici stylové
LIHOVÉ noviny vydávané společnosti
přátel slivovice

Sdružení pro zachování tradic řeznického
řemesla na Valašsku
Sídlo: Hranická 430/34, 75701 Valašské
Meziříčí, Krásno
tel. 739 680 268
E-mail: info@muzeumreznictvi.cz
www.muzeumreznictvi.cz
www.krasno.cz
objekt je pro vozíčkáře přístupný, denně, celoročně
Moravská gobelínová manufaktura
chybí možnost bezbarierových
po-pá od 8.00 do 14.00, poslední prohlídka je v Husova 4
toalet, parkování ve dvoře
13.30
Valašské Meziříčí
manufaktury, pro jednotlivce
tel. 571 612 641
tištěný průvodce, skupiny exkurze
gobelin@gobelin.cz
po domluvě
www.gobelin.cz

privátní

Muzeum řeznictví Valašské Meziříčí
Hranická 430/34
75701 Valašské Meziříčí, Krásno
tel. 739 680 268
E-mail: info@muzeumreznictvi.cz
www.muzeumreznictvi.cz
www.krasno.cz

privátní

parkování před objektem,
vyhrazené místo pro vozíčkáře,
bezbarierově dostupný
(nájezdová rampa, soc. Zařízení)

Živé muzeum gobelínů
areál Moravské gobelínové
manufaktury
Husova 4
Valašské Meziříčí
tel. 571 612 641
gobelin@gobelin.cz
www.gobelin.cz
Muzeum sklářství Karolinka
Nábřežní 545
756 05 Karolinka
+420 739 322 851
www.karolinka.cz

Exkurze pro veřejnost a školy, exkurze
s pohoštěním, pořádání kulturních akcí–
koncerty, vernisáže, ochutnávky
organizované degustace
regionálních uzenářských specialit,
zážitkové programy, pronájem prostor masných výrobku firmy ve
společenských prostorách
muzea, gastronomické
ochutnávky
Ukázka tradičního řemesla, kurzy tkaní,
programy pro školy, menší i větší
skupiny, občerstvení ve stylové
kavárně, kde je možnost projekce
dobových filmů z gobelínových dílen,
vystavené gobelíny jsou prodejní.

37

38

Komňa

Obydlí zvěrokleštiče

39

Bojkovice

Muzeum Bojkovska

Muzeum

40

Vlčnov

Muzeum lidových pálenic

41

Valašské Meziříčí

Muzeum řeznictví

42

Valašské Meziříčí

Moravská gobelínová
manufaktura

43

Karolinka

Muzeum sklářství

44

Kroměříž

Muzeum Kroměřížska

45

Zlín

Muzeum Jihovýchodní Moravy

Slovácké muzeum
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Uherské Hradiště

Park Rochus

DOMOVINA – ekologie, venkov, turistika, s.r.o., X. 2018

Parkování na parkovišti vedle
objektu, objekt není přístupný pro
vozíčkáře, bariera schodyexpozice je umístěna v patře, po
domluvě navíc prohlídka kostela
sv. Vavřince s průvodcem
parkování před objektem na
místní komunikaci, objekt pro
vozíčkáře přístupný s pomocí
(bariery nerovný terén) není
bezbarierové WC

Muzeum
Muzeum řeznictví seznamuje s historií i
současnosti řeznického řemesla, které má na
Valašsku svou tradici již od 16. století.
Unikátní expozice představuje interaktivní
sbírku starých funkčních řeznických strojů a
vybavení. Součástí prohlídky je i filmová
projekce, která popisuje např. pravou
Muzeum
zabijačku.
Gobelínka si zachovala tradiční ruční výrobu
a za plného provozu ukazuje, jak pracně
vzniká klasický gobelín. Prohlídka zahrnuje
návštěvu kobercové dílny, gobelínové
restaurátorské dílny a přípravny. Navazuje
galerie gobelínu, která volně přechází v
Muzeum, výrobna, Schlattauerovu kavárnu vybudovanou v době
technická památka vzniku dílen.
Historie skláren v Karolínce představovala
významný zdroj obživy obyvatel Valašska.
Expozice představuje sklářské nástroje a
výrobky a je ukázkou zručnosti a umění
karolinských sklářů v průběhu času do
současnosti. Celý proces výroby a zdobení
skla ukazuje audiovizuální prezentace s
Muzeum
názvem "Tajemství skla".
V muzeu na Velkém náměstí zaujme rozsáhlý
Památník kroměřížského rodáka Maxe
Švabinského i jeho nejznámější dílo Splynutí
duší. Doslova pod dlažbou města tajuplné
podzemí seznamuje s historií města "od
mamutu až po raný novověk". V zajímavé
expozici nechybí mučící nástroje a doklady
útrpného práva.
Muzeum
Muzeum sídlí ve 14. budově v bývalém
továrním areálu firmy Baťa. Stálou expozici
"Princip Baťa: dnes fantazie, zítra skutečnost"
doplňuje expozice obuvi a historie zlínských
filmů. Cestovatelská část se věnuje
legendární dvojici Hanzelka a Zikmund. V
budově 21 lze shlédnout pojízdnou kanceláří
J. A. Bati.

Muzeum
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Veřejná podpora / de minimis

Stručná charakteristika cíle
Přístupnost
parkování u zámku v rámci
Expozice malého muzea kovářství je
umístěná v zámecké Zemanově kovárně z 16. systému města, není
století nedaleko zámku. Prohlídka začíná v
přizpůsobeno pro vozíčkáře
původní stále funkční dílně s ukázkou
(bariery prahy, nerovný terén),
kovářského řemesla a pokračuje do obydlí
bezbarierové WC v zámku
kováře z pomezí Hané a Valašska. V muzeu
se konají tématické výstavy.

parkování na vyhrazeném
parkovišti, vyhrazené místo pro
vozíčkáře, muzeum je plně
bezbariérové, včetně toalet.

Parkování v rámci systému
města. Muzeum je bezbarierově
přístupné, v současnosti (stav
2018) však probíhají stavební
úpravy a plošina je mimo provoz.
Z důvodu stavebních prací je i
dočasně uzavřena expozice
Historie pod dlažbou města (stav
2018).
parkování na placeném parkovišti
vedle budovy 14 a 15 nebo v
podzemních garážích pod
budovou 14/15
vyhrazené parkování pro
vozíčkáře před budovou 14
(parkovací kartu nutno
vyzvednout na recepci budovy
14)
všechna patra muzea jsou
bezbarierové (výtah),
bezbarierové WC
Slovácké muzeum ve Smetanových sadech Parkoviště před sportovní halou.
Objekt je bezbariérově přístupný
bylo založeno v roce 1914 a od počátku se
ve všech patrech- výtah, WC pro
věnuje etnografii a archeologii. Expozici
Slovácko doplňují dioramata s výjevy lidových tělesně postižené. Stálá expozice
zvyků, krátké filmy i ukázka typických krojů na Slovácko nabízí možnost dotýkat
Slovácku i interaktivní znalostní testy. Galerie se vybraných replik sbírkových
Slováckého muzea představuje uměním
předmětů, které jsou pro
jihovýchodní Moravy.
nevidomé návštěvníky opatřeny
popisky v Braillově písmu.

Květen – září
Denně 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
duben–říjen
po–pá 9.00–17.00 (po domluvě)
so-ne 13.00–17.00 (bez objednání)
Průvodce:
Libuše Stloukalová
mobil: 733 621 054
info@slovackemuzeum.cz
Josef Šobáň
mobil: 733 621 063
info@slovackemuzeum cz
Celoročně
Po–Pá:8:00–16:00
Sobota: exkurzi nutno objednat
Neděle a svátky: zavřeno
Exkurze je po domluvě možné objednat i mimo
vyhrazenou otevírací dobu.

prodej gobelínů v galérií

červen-srpen denně 9.00-12.00 12.30-17.00
září-květen po-so 9.00-12.00 12.30-16.00
ne 9.00-12.00
v době státních svátků zavřeno

Město Karolinka
Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
Tel.:+420 739 322

veřejný

celoročně, denně kromě pondělí
út-ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00

Muzeum Kroměřížska
příspěvková organizace Zlínského kraje
Velké náměstí 38
767 11 Kroměříž
tel. 573 338 388
e-mail muzeum@muzeum-km.cz
www.muzeum-km.cz

veřejný

Muzeum Kroměřížska
příspěvková organizace Zlínského
kraje
Velké náměstí 38
767 11 Kroměříž
tel. 573 338 388
e-mail muzeum@muzeum-km.cz
www.muzeum-km.cz

krátkodobé výstavy, tvořivé dílny,
programy pro školní děti a mládež,
přednášky či konference.

celoročně, denně
kromě pondělí út-ne 10.00-18.00
každé úterý 50% sleva na vstupné do všech
expozic a výstav muzea v budově 14
Vstupenku lze zakoupit i prostřednictvím
rezervačního systému, kde lze také online
sledovat stav volných míst v jednotlivých
prohlídkách
(recepce 573 032 111)

Muzeum Jihovýchodní Moravy
14. budova
Vavrečkova 7040
tel. 573 032 326
e-mail info@muzeum-zlin.cz
www.muzeum-zlin.cz

veřejný

Muzeum Jihovýchodní Moravy
14. budova
Vavrečkova 7040
tel. 573 032 326
e-mail info@muzeum-zlin.cz
www.muzeum-zlin.cz

kulturně vzdělávací centrum, koncerty,
konference, interaktivní programy pro
děti a dospělé, krátkodobé výstavy

denně, celoročně
pondělí–neděle 9.00–12.00, 12.30–17.00
hodin

Slovácké muzeum v
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
tel: 572 556 556, 572 551 370
e-mail: info@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz

veřejný

Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
tel: 572 556 556, 572 551 370
e-mail: info@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz

Slovácké muzeum se skládá z několika
objektů, a to galerie Slováckého muzea,
památník Velké Moravy ve Starém
Městě, dvě zemědělské usedlosti, čtyři
archeologické lokality a expozice
Leteckého muzea Kunovice. V pokladně
muzea lze zakoupit suvenýry lidové
rukodělné výroby a upomínkové
předměty.

květen, říjen: čt-ne 9.00-17.00
poslední prohlídka v 16.00
červen až září: út-ne 9.00-17.00
poslední prohlídka v 16.00
po domluvě pro skupinu alespoň 20 osob lze
zajistit prohlídku i v jiný termín

Park Rochus, o.p.s.
Studentské nám. 1531
686 01 Uherské Hradiště
tel.576 776 552
e-mail: info@parkrochus.cz
www.parkrochus.cz

Muzeum v přírodě - skanzen Rochus
Mařatice 1797, 686 01 Uherské
Hradiště
e-mail: info@parkrochus.cz
tel. 739 488 448
www.parkrochus.cz

Park slouží jako příměstská rekreační
zóna. Areálem prochází Naučná stezka
a městský vyhlídkový okruh s
informačními panely. Nabídka terénních
komentovaných prohlídek, výukové i
zážitkové programy. Muzeum koná
bohaté kulturní programy a akce pro
veřejnost. V pokladně Muzea prodej
suvenýru.

objekt slouží zároveň jako informační
centrum, prodej suvenýrů, možnost
zakoupení dekoračního skla (mísy,
vázy) v Galerií Charlotta.

Muzeum, Galerie
Park Rochus je přírodně a kulturně-historický
areál s barokní kapli sv. Rocha. Součásti je
Muzeum v přírodě a jako skanzen lidové
architektury prezentuje kulturu a obyčeje s
ukázkami tradičního hospodaření i řemesel.
Expozici místních rostlin doplňuje sad starých
Muzeum, Skanzen, odrůd. Lokalita je chráněným územím Natura
2000.
přírodní památka,
chráněné území
Narura 2000

Pro parkování automobilu slouží
neplacené parkoviště na spodní
hranici parku, cca 400 m od
správních budov. Vjezd je
povolen držitelům karet ZTP.
Částečně bezbarierový přístup.
Část prohlídky trasy areálem
vede po nezpevněných cestách,
proto není bezbarierový v plném
rozsahu. Bezbarierové toalety.

ČASY PROHLÍDEK:
9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00
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Pasport památek UNESCO, národních kulturních památek, významných zámeckých a městských parků, zajímavých turistických cílů, přírodních atraktivit
Č.

Lokalita

Název objektu / lokality

Šumice

Šumické muzeum

48

49

Hluk

Soubor památkových domků na
Rajčovně

50

Držková

Muzeum dřevěného porculánu

51
Držková

Expozice karpatského
salašnictví

52
Lačnov

Muzeum Vařákovy paseky

Typ cíle

Stručná charakteristika cíle
Přístupnost
Provozní doba
Typ provozovatele
celoročně, prohlídka po domluvě
Obec Šumice
Šumické muzeum vzniklo z iniciativy občanů parkoviště vedle objektu, není
a přibližuje život našich předků. Expozice
přístupné pro vozíčkáře, bariéry manželé Petrkovi
Šumice 400
ukazuje starou „jizbu“ a její vybavení, včetně schody.
tel.: 736 413 938 nebo 737 427 673
687 31 Šumice
dětských hraček. "Hospodářská místnost"
tel. 572 691 206
soustřeďuje předměty využívané v
e-mail:obec@sumice.cz
zemědělství. Velká část je věnována
www.sumice.cz
šumickému kroji a jeho podobám
Muzeum
(dětský,svatební, pohřební kroj).
Soubor pěti památkových domků stojí v uličce parkoviště v ulici Hradišťská (cca celoročně, po domluvě
Městský úřad Hluk
s názvem Rajčovna. Ty byly postaveny z
300 m od domků)
Kontakt na správce (objednání prohlídky):
Hřbitovní 140
nepálených cihel a s mazaninou z plev a
Jelének František
687 25 Hluk
hlíny. Místnosti jsou vybaveny dobovým
tel.: 732 855 257
tel. 572 111 300
nábytkem a vybavením, ke shlédnutí je
jelenek@dolnacko.cz
mesto@mestohluk.cz
expozice krojů, výšivek a ornamentu.
www.dolnacko.cz
www.mestohluk.cz
Prostorný
dvůr
ožívá
při
fašanku
nebo
hodech
Muzeum, památka
a
jiných
folklorní
akcích.
lidové architektury
parkování u objektu
celoročně, po dohodě
Muzeum v Držkové zachycuje dřívější
Lubomír Marušák ml.
podomáckou výrobu dřevěného nářadí a
Držková 131
náčiní, tedy řemeslo, které v obci bývalo
763 19
hlavním zdrojem obživy. Expozice je
umístěná v roubené kolibě a kromě sbírky
zahrnuje i hotové dřevěné výrobky a
předměty týkajících se historie obce Držková.
Muzeum
Parkování v obci. Pro vozíčkáře Expozici lze navštívit po telefonické domluvě Expozice karpatského salašnictví v
nepřístupná (terénní překážky), je (ideálně 1-2 dny před vámi plánovanou
Hostýnských horách
nutné počítat s pěším výstupem v návštěvou) kdykoli od 24. dubna do 28. září v korespondenční adresa:
768 41 Rusava 234
délce 600 m (cca 10 min. od OÚ roce.
v Držkové).
tel. 777 829 745
e-mail: salasnictvi@gmail.com
Muzeum
www.salasnictvi.cz
Přírodní areál a Muzeum vypálených
Infocentrum s hygienickým
so-ne 13.00-17.00 hodin
Obecní úřad
usedlostí Vařákovy paseky je připomínkou a zázemím a parkovištěm,
další prohlídky po domluvě na tel. 732 875 492 Lačnov 158
věrnou rekonstrukcí původní pasekářské
vyhrazené místo pro vozíčkáře,
756 12 Horní Lideč
osady, která byla 2. 5. 1945 vypálena
bezbarierový přístup
tel. 571 447 481
gestapem jako odplata za podporu partyzánů.
e-mail:oulacnov@telecom.cz
V původní osadě tuto tragickou událost
www.lacnov.eu
připomíná
pomník
s
pamětní
deskou.
Muzeum
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Horní Lideč

Betlém

54

Luhačovice

55

Francova Lhota, část
Pulčín

56
Lačnov

57

Lidečko

58

Luhačovice

59

Slavičín

Muzeum luhačovického Zálesí

Muzeum

Ručně vyřezávaný betlém zachycuje zvyky a
řemesla na rozhraní Moravy a Slovenska.
Betlém má 230 figur, z toho 75 pohyblivých a
více než stovku vyřezávaných staveb.
Součástí prohlídky je filmový snímek, který
přibližuje život v československém pomezí a
přibližuje jednotlivé figury souboru betlému.

Expozice Známe i neznáme Luhačovice
představuje Luhačovice na počátku 20. století
ze tří uhlů – jako centrum národopisného
regionu luhačovické Zálesí, jako lázeňské
místo s prameny a jako městskou část.
Muzeum, součást Zajímavá je ukázka dobového bydlení a
Muzea Jihovýchodní lidových krojů.
Moravy ve Zlíně
Pulčínské skály na vrcholu Hradisko jsou
součástí skalního města v NPR Pulčín. Tvoří
mohutný skalní hřbet (výška 20 m, délka 250
m). Schody vytesané ve skále připomínají
středověký hrad Plučiny. Ke komplexu patří i
skalní útvary Pět kostelů, puklinové jeskyně a
skalní město Izby. Tradiční trampské místo.

Parkoviště u objektu, vyhrazené
parkoviště pro vozíčkáře.
Expozice není v současné době
bezbariérově přístupná (změna
terénu).

denně, kromě pondělí, celoročně
út-ne 10.00-12.00 13.00-16.00
ve 14.00 je promítán 30-ti minutový filmový
snímek, který přibližuje zvyky a původní
řemesla v česko-slovenském pomezí i
jednotlivé části betlému. V ostatní čas možná
prohlídka s komentářem.

parkování před objektem,
Út-ne 9.00-12.00 13.00-17.00
vyhrazené místo pro vozíčkáře,
objekt je dostupný pro vozíčkáře
(nájezdová rampa, soc. zařízení)

Celoročně, volně přístupná lokalita
V osadě Pulčín je zákaz
parkování. Parkování pouze na
vyhrazeném parkovišti se
závorou a parkovacím
automatem. Dále pěšky po
červené značce (cca 1,5 km).U
Pulčínských skal je veřejné
tábořiště s možností rozdělání
otevřeného ohně a kempování.
horolezecká lokalita,
Jsou zde venkovní záchodky,
turistický cíl; Národní
umývárna a kuchyňka, za
Pulčínské skály
přírodní rezervace
poplatek v informačním centru.
Lačnovské skály na hřebeni Vizovických
Pouze pro pěší. K Lačnovským Celoročně, volně přístupná lokalita
vrchů tvoří pískovcový skalní masív místy až skalám vede z obce Lačnov žlutá
14m vysoký, jsou členěny na horní a dolní. Z turistická značka a z obce
horních skal je nádherný výhled do okolí.
Lidečko modré značka. Oblastí
horolezecká lokalita, Terén je využíván horolezci jako cvičné skály. prochází trasa naučné stezky
turistický cíl; přírodní
Vařákovy paseky.
Lačnovské skály
památka
Přírodní památka Čertovy skály leží na okraji Parkování cca 50m od lokality u Celoročně, volně přístupná lokalita
obce Lidečko. Skalní hradbu tvoří schodovitě lesní cesty, nebo v obci Lidečko,
uspořádané pískovcové kvádry. Útvar je
není přístupná pro vozíčkáře
dlouhý cca 150 m, vysoký až 25 m a široký až (terénní překážky)
3 m. Lokalita je vyhledávaná jako cvičný
horolezecká lokalita, horolezecký terén. Ke skalám se váže pověst
turistický cíl; přírodní o sázce valašského mlynáře s čertem.
Čertova skála
památka
Celoročně, volně přístupná lokalita
Lázně Luhačovice mají dlouhou tradicí léčby, Volně a bezbariér přístupná
která je založena na využití minerálních
kolonáda a lázeňské parky,
pramenů Vincentka, Ottovka aj. Jedinečný ráz parkování v rámci systému
lázní vytvořil architekt Dušan Jurkovič, který města, veřejné toalety vedle haly
Vincentky
zde postavil 12 secesních staveb
inspirovaných lidovou architekturou Valašska.
Lázeňská kolonáda, Jurkovičův
Nejznámější je pestrobarevný Jurkovičův
lázně
dům
dům.
Celoročně, volně přístupná lokalita
Původní lesopark založil roku 1936 majitel
Parkování na komunikacích
továrny na obuv, pan Pivečka jako
města, terén není bezbariérově
oddychovou zónu. Od roku 1994 jsou zde
upraven
umísťované dřevěné i kamenné plastiky, které
vznikají v rámci sochařského sympoziasmečka vlků, hlemýžď, slimák, žába, kondor,
bludiště a nebo dřevěné houby. Vzniklo tak
pohádkové místo pro dětské hry.
Pivečkův lesopark
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park

Sektor
veřejný

Kontaktní informace
Šumické muzeum
Šumice 100
687 31 Šumice
572 691 207, 736 413 938, 737 427
673
e-mail: obec@sumice.cz
www: www.sumice.cz

Veřejná podpora / de minimis
Dobrá praxe
pořádání tématických výstav velikonoční a vánoční, muzeum je
neustále doplňováno z iniciativy občanů

veřejný

Památkové domky
Rajčovna č.p. 260 a č.p. 261
687 25 Hluk
www.dolnacko.cz

Prostor slouží pro setkávání spolku a
kulturní folklorní akce.

privátní

zpřístupnění soukromé sbírky
Muzeum dřevěného porculánu
Držková 131
763 19 Držková
tel. 721 881 520
e-mail: lubomir.marusak@seznam.cz
www.muzeum-drzkova.cz

veřejný

Expozice karpatského salašnictví v
Hostýnských horách
Držková
tel. 777 829 745
e-mail: salasnictvi@gmail.com
www.salasnictvi.cz

V průběhu roku kulturní akce, areál
expozice je možné pronajmout pro
soukromé účely.

veřejný

Muzeum Vařákovy Paseky

Muzeum je napojeno na síť naučných
stezek „Vařákovy Paseky“ a „Vizovické
vrchy“.

Betlém Horní Lideč
Horní Lideč 370
756 12
tel. 737 701 047
e-mail: betlem@hornilidec.cz
www.betlemhornilidec.cz

Prezentace československého pomezí.
Objekt slouží zároveň jako Informační
centrum.

Muzeum luhačovické Zálesí
Masarykova 950
763 26 Luhačovice
577 132 883
e-mail:
muzeum.luhacovice@seznam.cz
www.muzeum-zlin.cz,
www.muzeumluhacovice.cz
Pulčínské skály, Francova Lhota,
osada Pulčín

nabídka edukačních programů pro MŠ a
ZŠ zaměřených na poznávání tradiční
lidové kultury a lázeňstvím v
Luhačovicích

Obecní úřad Horní Lideč
Horní Lideč 292
756 12 Horní Lideč
tel.:571 447 428
e-mail: obec.hornilidec@tiscali.cz
www.hornilidec.cz
Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně

veřejný

Správa CHKO Beskydy
Nádražní 36
Rožnov pod Radhoštěm
756 61
tel. 571 654 293, 571 657 407
e-mail:beskydy@nature.cz
www:beskydy.ochranaprirody.cz

veřejný

Správa CHKO Beskydy
Nádražní 36
Rožnov pod Radhoštěm
756 61
tel. 571 654 293, 571 657 407
e-mail:beskydy@nature.cz
www:beskydy.ochranaprirody.cz
Správa CHKO Beskydy
Nádražní 36
Rožnov pod Radhoštěm
756 61
tel. 571 654 293, 571 657 407
e-mail:beskydy@nature.cz
www:beskydy.ochranaprirody.cz

veřejný

Lačnovské skály
vrch Na Kopci
756 12 Lačnov

veřejný

Lidečko 756 12

Lázně Luhačovice, a.s.
Lázeňské náměstí 436
763 26 Luhačovice
tel. 577 682 111, 734 645 380
e-mail: info@lazneluhacovice.cz

privátní

veřejný
Městský úřad Slavičín
Osvobození 25
763 21 Slavičín
tel. 577 004 800 ústředna
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
www.mesto-slavicin.cz
Správce lesoparku: Služby města Slavičína,
s.r.o.
Pod Kaštany 50
763 21 Slavičín

veřejné tábořiště cca 50 od skal se
třemi dřevěnými přístřešky k nocování,
v lokalitě Naučná stezka Javorníky

Na okraji přírodní památky je umístěna
tabule naučné stezky Vařákovy paseky,
zastávka - Čertovy skály.

velké množství kulturních a
společenských akcí

K Parku Slavičín, 763 21 Slavičín

Lesopark slouží také jako místo pro
konání řady kulturních akcí.
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Č.

Lokalita

Název objektu / lokality

Typ cíle

60

Baťův kanál

Technická památka

61
Horní Lideč

Betlém

Muzeum

62

Zlín- Lešná

ZOO

63

Zlín-Lešná

zámek Lešná

64

Staré Město

Kovozoo

65

Kunovice

Jízda Králů
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turistická atrakce,
zoo

Typ provozovatele
Infocentrum Baťova kanálu
Baťův kanál, o. p. s.
Zámecká 2
Veselí nad Moravou
698 01
tel.518 325 330
E-mail:abk@batacanal.cz
www.batacanal.cz
Obecní úřad Horní Lideč
Horní Lideč 292
756 12 Horní Lideč
tel.:571 447 428
e-mail: obec.hornilidec@tiscali.cz
www.hornilidec.cz

Sektor
veřejný

Kontaktní informace

Veřejná podpora / de minimis
Dobrá praxe
Na kanále je možné absolvovat
vyhlídkové plavby s programem,
zapůjčit si motorový člun či hausbót pro
několikadenní plavbu.

veřejný

Betlém Horní Lideč
Horní Lideč 370
756 12
tel. 737 701 047
e-mail: betlem@hornilidec.cz
www.betlemhornilidec.cz

Prezentace československého pomezí.
Objekt slouží zároveň jako Informační
centrum.

denně, celoročně
leden až únor - 8:30 - 16:00
březen - 8:30 - 17:00
duben až září - 8:30 - 18:00
Říjen 8:30 - 17:00
listopad až prosinec - 8:30 – 16:00

ZOO a zámek Zlín-Lešná
příspěvková organizace
Lukovská 112
763 14 Zlín
tel. 557 914 180
e-mail:office@zoozlin.eu
www.zoozlin.eu

veřejný

Zoo Zlín Lešná
Lukovská 112
763 14 Zlín
tel. 557 914 180
e-mail:office@zoozlin.eu
www.zoozlin.eu

Listopad-březen zámek uzavřen
duben-květen, září-říjen v pondělí pouze
objednané skupiny
duben, září, říjen út-pá 11.00-15.00 so-ne
9.30 - 16.00
květen9.30 - 16.00 so-ne 9.30 - 17.00
červenpo-pá 9.00 - 17.00 so-ne 9.30 - 17.00
červenec - srpen po 9.00 - 17.00 út-ne 9.00 18.00

ZOO a zámek Zlín-Lešná
příspěvková organizace
Lukovská 112
763 14 Zlín
tel. 557 914 180
e-mail:office@zoozlin.eu
www.zoozlin.eu

veřejný

Zámek Lešná
Mgr. Světlana Divilková
vedoucí expozice
tel. 577 577 110
e-mail: zamek@zoozlin.eu
Pokladna zámku: 577 577 139

Atraktivně řešené informační panely,
prodej upomínkových předmětů a
turistických známek, komentované
krmení zvířat, exkurze, tématické
programy, jízda vláčkem, svezení na
ponících a velbloudovi, dětský zábavný
koutek, lanové centrum, prodejna
suvenýrů, čokoládovna, stylové
restaurace
tématické programy na zámku

denně, celoročně
Duben – Červen 10:00 – 17:00
Červen (víkendy) 10:00 – 18:00
Červenec – Srpen 09:00 – 19:00
Září – Říjen 10:00 – 17:00
Listopad – Březen 10:00 – 16:00

REC Group s.r.o.
Brněnská 1372
686 03 Staré Město
tel. 572 419 771, 725 136 927
e-mail: info@recgroup.cz
www.recgroup.cz

privátní

Kovo Zoo Staré Město
Brněnská 1372
686 03 Staré Město
tel. 572 419 768, 601 382 320
e-mail: info@kovozoo.cz
www.kovozoo.cz

prodej upomínkových předmětů,
pamětních mincí a turistických
známek,turistický vláček, motokáry,
pronájem koloběžek, občerstvení,
jídelna, pronájem prostoru, pořádání
workshopu a zábavných akcí, exkurze
pro školy a veřejnost

celoročně, denně
po-pá 13.00-19.00
so-ne 9.00-19.00
v době prázdnin 9-00-19.00
volný vstup

Městský úřad Kunovice
náměstí Svobody 361
686 04 Kunovice
tel. 572 432 720
e-mail kunovice@mesto-kunovice.cz
www.mesto.kunovice.cz

veřejný

Areál Jízdy králů Kunovice
Panská 1612, 686 04 Kunovice
www.mesto-kunovice.cz

Prostor v průběhu celého roku slouží
pro konání kulturních a sportovních
akcí, pro aktivní odpočinek,individuální
sport i zábavu.

Stručná charakteristika cíle
Technická památka Baťův kanál je historická
vodní cesta s funkčními plavebními komorami
vybudovaná v letech 1934–1938 a spojuje
téměř šedesátikilometrový úsek mezi
Otrokovicemi a Rohatcem. Dnes nabízí
rekreační plavbu netradiční možnost poznat
kraj okolo řeky Moravy.

Přístupnost
Výletní loď Morava umožňuje
přepravu vozíčkařů s
bezbarierovým přístupem v
přístavištích: Otrokovice,
Napajedla, Pahrbek,Uherské
Hradiště.

Provozní doba
oficiální zahájení plavební sezony 1. května
oficiální ukončení plavební sezony 28. října

Ručně vyřezávaný betlém zachycuje zvyky a
řemesla na rozhraní Moravy a Slovenska.
Betlém má 230 figur, z toho 75 pohyblivých a
více než stovku vyřezávaných staveb.
Součástí prohlídky je filmový snímek, který
přibližuje život v československém pomezí a
přibližuje jednotlivé figury souboru betlému.

Parkoviště u objektu, vyhrazené
parkoviště pro vozíčkáře.
Expozice není v současné době
bezbariérově přístupná (změna
terénu).

denně, kromě pondělí, celoročně
út-ne 10.00-12.00 13.00-16.00
ve 14.00 je promítán 30-ti minutový filmový
snímek, který přibližuje zvyky a původní
řemesla v česko-slovenském pomezí i
jednotlivé části betlému. V ostatní čas možná
prohlídka s komentářem.

Zlínská zoo je místem, kde zvířata žijí v
areálu podle kontinentů, ve zdařilé
napodobenině jejich původního prostředí s
volným výběhem. Tropická hala Yucatan mezi
faunou a flórou připomíná civilizaci Mayů.
Největším tahákem jsou průchozí ptačí voliéry
a zátoka rejnoků, které lze pohladit a nakrmit
je.

Parkování v rámci vyhrazeného
parkování pro Zoo Lešná u
vstupu, vyhrazená místa pro
vozíčkáře. Bezbarierový přístup,
včetně toalet. pro vstup lze využít
dva vstupy.

Zámek Lešná v secesním slohu se nachází v Parkování v rámci vyhrazeného
areálu zoologické zahrady. Honosná
parkování pro Zoo Lešná u
rezidence patřila rodu Seilernů a sloužila až vstupu, vyhrazená místa pro
do roku 1945. Zachovány jsou jedinečné
vozíčkáře. Zámek je pro
dřevěné interiéry, původní vybavení, barokní vozíčkáře zpřístupněn el.
podlahy, zámecká kaple i sbírky z cesty kolem nájezdovou rampou. Vzhledem k
světa. Zámek obklopuje rozsáhlý anglický
tomu, že prohlídka probíhá pouze
park.
v přízemí zámku, je pro
bezbarierová. Bezbariérové
toalety jsou v rámci vybavení
ZOO. Bez zaplacení vstupného
do ZOO není možné si zámek
zámek
prohlédnout
Kovozoo je jediná svého druhu v Evropě a
Parkování u Majáku (parkoviště
slouží dětem i dospělým jako ukázka unikátní vedle společnosti Skanska),
recyklace. Kromě zvířat ze starého kovového několik parkovacích míst u
odpadu, jsou k vidění exponáty jako tramvaj, vrátnice KOVOSTEELU
buldozery, maják, loď, skutečné letadlo nebo Recycling. S výjimkou
bludiště z pneumatik. Atrakcí jsou
prohlídkových lávek je areál
vyhlídkových lávkách po areálu šrotoviště.
bezbariérový, expozice v
kongresovém centru jsou
zpřístupněné výtahem, včetně
bezbariérových toalet. Služby pro
cyklisty kromě stojanu na kola
turistická atrakce,
zahrnuji i nářadí na jednoduchou
zoo
opravu kol.
Parkování na parkovištích města,
Jízda králů je lidový obyčej zapsaný do
seznamu UNESCO. Hlavní postavou je
bezbarierově přístupný areál
chlapec v roli krále, který jede v ženském šatu včetně toalet.
na bílém koni s tváří krytou pentlemi a růží v
ústech. Doprovází ho družina na koních.
Tradici má ve Vlčnově, Hluku a v Kunovicích,
Unesco, nehmotná kde vybudovali Areál Jízdy králů s
památka
amfiteátrem.

V areálu kovozoo je kongresové
centrum, které firma využívá k
vlastním účelů v rámci
vzdělávání zaměstnanců, ale
také nabízí možnost pronájmu
těchto prostor (školení,
konference, večírky, oslavy,
svatby aj). Jídelna v centru
slouží zaměstnancům i
veřejnosti.
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