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Bývalá malostranská radnice zrekonstruovaná r. 2008.
<
Dům u Zlaté studny v Karlově ulici č. p. 3.
Obecní dům..........
>
Tančící dům / Ginger and Fred.
>>
Technická knihovna
v Dejvicích – krásná
ukázka moderní
architektury.

Z L Í N S K¯ K R A J

ZLÍNSK¯ KRAJ
ROZLOHA: 3 964 km2
POČET OBYVATEL: 594 060 (2002)
SPRÁVNÍ CENTRUM: Zlín
OKRESY: Kroměříž, Uherské Hradiště,
Vsetín, Zlín
STÁTNÍ POZNÁVACÍ ZNAČKA: Z

 ZLÍN
Krajské město (230 m n. m., 79 500 obyv.) ve Vizovické vrchovině na obou březích řeky Dřevnice. Administrativní uspořádání prošlo od r. 1938 značnými změnami, r. 1949 byl Zlín přejmenován na Gottwaldov. Od
1. ledna 1990 město přijalo původní název Zlín. V l.
1949–1960 bylo mimo sídla okresu administrativním
centrem Zlínského kraje a od 1. 1. 2001 je opět krajským městem.
První zpráva o Zlíně se objevuje v r. 1322, kdy tehdejší
držitelé zlínského panství prodali městečko s příslušenstvím královně Elišce Rejčce. V r. 1358 koupili panství Albert a Zdeněk ze Šternberka. Ti zde postavili
tvrz, která je v r. 1366 již nazývána hradem. Tvrz byla
hl. obranným a opěrným bodem města. Ze všech stran
ji chránily příkopy, které se v případě nebezpečí naplňovaly vodou z Březnického a Kudlovského potoka.
V r. 1397 byl Zlín povýšen Zdeňkem ze Šternberka na
město. V r. 1571 byla tvrz přestavěna Janem Kropáčem
z Nevědomí v renesanční zámek s arkádami v nádvoří. Na počátku 17. stol. byl Zlín vypálen Bočkajovci a přitom byl pravděpodobně poškozen i zámek. Za vpádů
uherských vojsk bylo celé panství včetně zámku vypleněno. Až v r. 1777 nechal hrabě František Antonín Khewenhüller na místě zpustošeného zámku vystavět
zámek nový, který navázal na původní renesanční
vzhled budovy. Je to čtyřkřídlá dvoupatrová stavba
s prosklennými arkádami, které obklopují malé nádvoří
obdélníkového tvaru. Původní zámecká zahrada byla
v první pol. 19. stol. přeměněna v přírodně krajinářský
zámecký park. V r. 1929 koupilo zámek město Zlín. Dnes
je v něm umístěno Muzeum jv. Moravy s expozicemi
vztahujícími se k cestám ing. Hanzelky a Zikmunda
nebo animovanému filmu.
Až do 2. poloviny 19. stol. byl Zlín menším zemědělským
městem se sídlem velkostatku. Změna nastala na počátku 20. stol. V r. 1894 založili ve Zlíně T. a A. Baťovi továrnu na obuv, která se velmi rychle rozvíjela a brzy vytlačila konkurenci nejen z místního regionu, ale vydobyla
si významnou pozici v tehdejším Rakousko-Uhersku.

2573 hesel
1403 sídel
692 přírodních
památek a další

887

Mimo původní výroby obuvi podnikala firma také v řadě
dalších odvětví. Ke koncernu Baťa patřila cihelna, elektrárna, pila, slévárna, strojírna, mlýn, továrna na gumové
zboží, výroba pneumatik, papírna a kartonážka, koželužna, výroba hraček, plynárna a další.
Spolu s rozvojem průmyslu se rozrůstal i Zlín. Funkcionalistická architektura Baťova Zlína se vyznačuje dvěma
hlavními znaky: nosným železobetonovým skeletem
o standardním modulu 6,15x6,15 m a výplněmi z režného cihlového zdiva, eventuálně skla. Tímto způsobem
jsou postaveny nejen všechny výrobní a administrativní
budovy Baťových závodů, ale i obytné domy, školy,
nemocnice a další veřejné budovy. Ve 20. a 30. letech 20.
stol. zde realizovali své představy přední architekti jako F. L. Gahura (radnice z r. 1923, Masarykova škola
z r. 1928, domovy mládeže z let 1931–38, obchodní dům
z r. 1932, Velké kino, Památník T. Bati z r. 1933), V. Karfík (správní budova firmy Baťa, rodinné domy a příměstské vily, obytný soubor na Obecninách, zimní lázně,
evangelický kostel, budova Okresního úřadu), M. Lorenc
(obytné a výrobní budovy), J. Kotěra, A. Beneš, F. Jech
a další. V r. 1935 vypsala firma Baťa mezinárodní soutěž
na architektonické řešení obytných budov pro zaměstnance firmy. Vítězné návrhy byly realizovány jako
pokusné domky. Dnes jsou významnými doklady konstruktivistické architektury. Ve stejném stylu pokračovala výstavba ještě v poválečných letech. V l. 1945–50
získalo město další architektonický unikát – Kolektivní
dům, dílo arch. J. Voženílka.
V r. 1990 bylo centrum města spolu s dalšími objekty
vyhlášeno MPZ. Památkově chráněné jsou tyto objekty:
správní budova a. s. Svit zv. mrakodrap, Památník
Tomáše Bati, skupina rodinných domků v ulici U Lomu,
budova zámku se zámeckým parkem, v místní části
Kudlov funkcionalistická kaple sv. Václava (F. L. Gahura), secesní zámek Lešná se zámeckým parkem a oborou, zřícenina rozsáhlého gotického hradu Lukov, hrad
v Malenovicích, v místní části Štípa kostel Narození
P. Marie s klášterní budovou a filiální kostel sv. Jakuba
Většího z 2. poloviny 13. stol. v místní části Tečovice.
Z kulturních institucí najdeme ve Zlíně galerii v Domě
umění, zaměřenou na české výtvarné umění a moderní
architekturu 19. a 20. stol. Součástí Muzea jv. Moravy je
expozice zřízená v jednom z baťovských domků
(Nad Ovčírnou 1295), která dokumentuje soudobé
bydlení. V administrativní budově a. s. Svit je expozice
obuvnického muzea. Sbírka obuvi vznikla ve 20.
letech 20. stol. v závodech firmy Baťa. Poprvé byla instalována v r. 1931 v prostorách zlínského zámku, od r. 1959
je umístěna v areálu a. s. Svit. Ve sbírkách je obuv cizích
národů, ucelená kolekce obuvi firmy Baťa a ukázky technologie výroby. Muzeum jihovýchodní Moravy obhospodařuje také hrad v Malenovicích. Ve Zlíně působí Filharmonie Bohuslava Martinů, při které pracuje
Komorní orchestr, Moravští instrumentalisté, Smyčcové
kvarteto, Žesťová harmonie, Smíšený pěvecký sbor Dvořák a Dětský pěvecký sbor, Městské divadlo, Dům
umění. Filmové ateliéry Zlín, a. s., jsou proslavené

Zlínsk˘ kraj

Obecní dům stavitelů A. Balšánka
a O. Polívky je krásnou ukázkou secese.
Na bohaté vnější i vnitřní výzdobě se
podíleli např. A. Mucha nebo L. Šaloun.
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průvodce je doplněn
množstvím barevných
fotografií a obsáhlým
rejstříkem
464

Hradec Králové,
dominantou města je
katedrální chrám
sv. Ducha.
Vedle kostela stojí
72 m vysoká Bílá věž.
V popředí význačná
budova staré radnice.

Olomouck˘ kraj

Struktura hesel:
Lokalizace (u obcí nadmoﬁská v˘‰ka
a poãet obyvatel)
Obsah hesla se zdÛraznûním nejv˘znamnûj‰ích památek a zajímavostí
Informace (informaãní centrum – existuje-li)
Pﬁístup (vlakové nebo autobusové spojení,
silnice, mapy)
Okolí (zajímavá místa v nejbliÏ‰ím okolí,
zhruba do 15 km, s dal‰ími podhesly)

za krásou a poznáním

CESTY ZA KRÁSOU A POZNÁNÍM
Poãet hlavních hesel: 2 573
Z toho:
Sídla (mûsta, obce, vsi a osady): 1 403
Pﬁíroda: 692
Památky samostatné (obvykle leÏící mimo
mûsto – jinak jsou zaﬁazeny
v mûstech): 278
Vodní toky a plochy (nejsou-li pﬁírodními
rezervacemi): 200

Vychází v březnu!

CESTY

Jak usnadnit literatuře cestu ke čtenářům, přispět k jejímu lepšímu pochopení a porozumění?
Lubomír Machala se rozhodl najít na tuto otázku odpověď a převést ji do praxe. Už od poloviny
80. let, kdy začal působit na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, zpestřoval
prof. Machala literární semináře rozhovory s autory a prezentacemi jejich tvorby. V 90. letech
začal spolupracovat s organizátory knižního veletrhu Libri, kde se až do roku 2007 podílel na jeho
realizaci jako hlavní dramaturg doprovodného literárního festivalu a rovněž jako moderátor
většiny besed s hostujícími spisovateli. „Jelikož ale časem mezi mnou a Výstavištěm Flora narůstaly názorové rozdíly především na organizační zajištění této akce, rozhodl jsem se dát svým
hostům více prostoru, než nabízel nabitý festivalový program, a zvát je v průběhu celého roku,
tedy nejen během dvou tří festivalových dnů.“ A tak se zrodil cyklus besed a autorských čtení
Ex libris. První díl se uskutečnil v dubnu 2007 v příjemném prostředí Té & Café Kratochvíle,
kam na pozvání prof. Machaly přijel Petr Šabach. Návštěvnost prvních besed ale nenaplňovala
původní očekávání, a tak se cyklus přesunul na půdu filozofické fakulty.
Akademické prostředí spoluurčuje organizační stránku věci, jakou je např. četnost besed.
Ty se během semestru konají každé první úterý v měsíci, s výjimkou zkouškového období a případných speciálních přání pozvaných autorů. Návštěvníky a posluchači jsou převážně studenti
bohemistiky, vítáni jsou ale i studenti a vyučující z jiných oborů a fakult. „Besed se ovšem neúčastní jen akademická obec, ale také třeba zástupci Literárního klubu Olomouce, zaměstnanci
knihoven či laická veřejnost. Některé tváře vídám mezi návštěvníky opakovaně, ale o žádném
fanklubu Ex libris zatím nevím,“ dodává s úsměvem Lubomír Machala.
Své hosty vybírá pečlivě. Důležité je, aby šlo o výraznou osobnost, která ani nemusí být nijak zvlášť známá; setkání s ní by mělo nabídnout nejen zajímavé vyprávění a několik bonmotů,
ale mělo by – alespoň některé účastníky – podnítit k hlubšímu přemýšlení, vnímavějšímu čtení
a třeba i k vlastní tvorbě.
V naprosté většině případů přijíždějí hosté na pozvání prof. Machaly. Občas ale projeví zájem sami autoři (zpravidla když chtějí pomoci své právě vydané knize mezi potenciální čtenáře)
nebo někdo z jejich okolí, jako tomu bylo např. při besedě s Pavlem Kohoutem, která se vydařila
natolik, že si ji spisovatel při své další návštěvě Olomouce zopakoval. „Jednou se mne také
zeptal Antonín Bajaja, zda bych nechtěl na fakultě představit ruského novináře a spisovatele
Leonida Šinkarjova, který svého času provázel Hanzelku a Zikmunda na jedné z cest po Sovětském svazu. Hlavně však napsal mimořádnou knihu Všechno jsem už skoro zapomněl o pozadí
a dopadech okupace Československa v srpnu 1968. Takže pak vedle mne v naší aule seděli
nejen Šinkarjov s Bajajou, ale také básník a překladatel Václav Daněk i Miroslav Zikmund,“
vzpomíná Lubomír Machala.
Na židli hosta Ex libris už se vystřídalo mnoho básníků, prozaiků, dramatiků, publicistů, překladatelů a dalších osobností literárního a kulturního světa. Výčet by byl dlouhý, nechyběla by
v něm jména Terezy Boučkové, Violy Fischerové, Jiřího Kratochvila, J. H. Krchovského, Lubomíra
Martínka, Vladimíra Párala, Ludvíka Vaculíka, Michala Viewegha, ale i tehdy začínajících autorů
jako např. Jakuby Katalpy, Blanky Kostřicové, Petry Soukupové či Kateřiny Tučkové.
Na otázku, které z besed mu utkvěly v paměti více než jiné, Lubomír Machala odpověděl,
že zajímavých momentů a veselých historek zažil během besed Ex libris více, zavzpomínal ale
na poslední dvě setkání:
„V říjnu na Ex libris přijel z Kunštátu výtvarník, knižní ilustrátor a spisovatel Vít Ondráček.
Jeho bydliště jsem vypíchl proto, že ho sdílel s nedávno zesnulým Ludvíkem Kunderou i dalšími
mimořádnými osobnostmi naší kultury, včetně slavného rodu Halasů. Vít dokázal o svých ,sousedech‘ vskutku poutavě vyprávět a nejen to, přivezl s sebou filmy nahlížející do jeho ateliéru;
do své literární dílny dal zase nahlédnout četbou deníkových zápisků. Myslím, že šlo o velmi
inspirativní večer. Můj dosud poslední host Jáchym Topol zase uvízl na trati mezi Prahou a Olomoucí a na besedu jsem ho přivezl rovnou z nádraží s více než hodinovým zpožděním. Aula
kupodivu i přes pokročilou večerní hodinu zůstala plná a nikdo z přítomných jistě nelitoval, že
neodešel. Jáchym se předváděl v tom nejlepším slova smyslu: byl vtipný, pohotový, zazněla-li
komplikovanější či závažnější otázka, odpovídal adekvátně, přemýšlivě. A přivezl též dárky, takže někteří si z besedy odnášeli i nové knihy, DVD s filmy podle Jáchymových knih či CD s jeho
rozhlasovou hrou.“
S návštěvností Ex libris je prof. Machala v zásadě spokojen. Pro publikum Arnošta Lustiga,
Pavla Kohouta či Vladimíra Párala prý málem nestačila ani aula filozofické fakulty, na druhou stranu
však zalitoval, že např. zmíněnou besedu s Vítem Ondráčkem mohlo ocenit jen málo účastníků.
Besedy Ex libris z největší části finančně podporuje Katedra bohemistiky FF UP, v příštích letech by prostředky na realizaci těchto setkávání mohly být čerpány z grantu ministerstva kultury.
Informace o dalších dílech Ex libris mohou zájemci najít na plakátech rozvěšovaných na Filozofické fakultě UP a v olomouckých knihovnách, na internetových stránkách Univerzity Palackého
v Olomouci (web katedry bohemistiky, kalendář akcí UP) nebo v místních médiích (např. Radio
Haná). Pozvánky se objevují i v MF Dnes či na webovém Portálu české literatury.
HANA RUNČÍKOVÁ

Muzeum východních
Čech v Hradci Králové
projektoval J. Kotěra.

799 kč

O LO M O U C K¯ K R A J

 NA POMEZÍ

Dopravně významné, relativně nízko položené rozvodní
sedlo (579 m n. m.) ve Slezsku, v sv. části Rychlebských hor, usnadňující přístup do Javornického výběžku (Javornicko, Žulovsko), 5 km záp. od Jeseníku. Sedlo
odděluje nejvyšší část Rychlebských hor (horský uzel
Smrku, 1 125 m) od nižšího Sokolského hřbetu. Jeho
nejvyšší bod (Studniční vrch, 991 m) vystupuje nad sv.
okrajem sedla. Sedlo je 400 m hluboké a vzniklo na
jedné z nejvýznamnějších tektonických poruch jesenické oblasti, okrajovém sudetském zlomu směru
SZ–JV. Oblast Smrku na jz. straně zlomu tvoří metamorfované horniny, ruly, fylity a krystalické vápence
(mramory). Na více denudované kře Sokolského hřbetu
naproti tomu převládají mladší žulové horniny, nejvíce
rozšířené v Žulovské pahorkatině. Podél drcených hornin zlomu vyhloubila řeka Vidnávka, pramenící na jz.
svahu Studničního vrchu, široké sedlo a údolí. U Žulové Vidnávka zlom opouští a obrací se k S. Sedlem probíhá rozvodí mezi povodím Vidnávky a Bělé a končí
horské rozsochy přicházející od Smrku, zčásti tvořené
vápenci, na kterých vznikl jeskynní systém s krasovými jevy přístupnými veřejnosti. Krystalický vápenec
(mramor) je přímo odkryt v kamenolomu u žel. zast.
Lipová Lázně-jeskyně. Přirozené odkryvy vápence
vystupují v části svahu nad sedlem na Prosečném
(743 m) a Smrčníku (798 m) jako izolované skály, mrazové sruby a kryoplanační terasy.
Přístup: Sedlem probíhá silnice II/453 a železnice (295)
z Lipové Lázní do obcí v Javornickém výběžku. V sedle
je nedaleko od vstupu do jeskyní Na Pomezí zast. busu,
parkoviště a žel. zast. Lipová Lázně-jeskyně. Mapa KČT
54 C/4. (Iv)
 NÁMù·Ë NA HANÉ
Městys (247 m n. m., 1 900 obyv.) na Hané, 14 km záp.
od Olomouce. Leží ve stř. části Hornomoravského
úvalu.
Na místě gotického hradu a tvrze pánů ze Švábenic
z 13. stol. byl r. 1556 postaven Dolní zámek, zpustošený
za třicetileté války Švédy a obnovený r. 1665. Od 2. poloviny 18. stol. sloužil jen k hospodářským účelům.
R. 1790 byl postaven pozdně barokní Horní zámek.
Jeho interiéry jsou zařízeny dobovým mobiliářem z 18.
a 19. stol., prohlédnout si můžeme historické kočáry
vysokých olomouckých církevních představitelů. V zámku se konají dožínky, folklorní slavnosti a další společenské akce. Kolem zámku se prostírá park se starými lipovými alejemi.
Informace: zámek, tel.: 585 952 184,
www.namestnahane.cz.
Přístup: Náměšť na Hané je na žel. trati 275 Olomouc
–Senice na Hané. Silnice II/449 má napojení na dálniční komunikaci E 462 u Hněvotína a na E 442 u Křelova.
Mapy KČT 51 C/3 a 57 A/1–2. (Iv)
 NÍZK¯ JESENÍK viz Moravskoslezský kraj

 NOV¯ HRAD

Zřícenina hradu (10 km sz. od Šumperka), který
patřil k největším na sev. Moravě. Rozlehlá stavba
na pozemku zhruba trojúhelníkového tvaru byla vybudována na výškově i plošně odstupňovaných terasách. Přístup vedl dvojím předhradím bráněným příkopem, valem a strážní věží. Dokonalý systém obrany
jediné přístupové cesty hadovitě vedené stupeň od
stupně a hlídané věžemi, hradbami, branami a baštami
svědčí o promyšlenosti středověkého obranného
stavitelství.
Hrad pocházející pravděpodobně z 2. poloviny 14. stol.
měl za úkol chránit panství moravských markrabat.
Zdokonalování obranných zařízení odpovídalo úkolu
bránit území v údolích Desné a Moravy a střežit cestu
údolím Moravy do Slezska. Strategický význam hradu
ocenil i král Zikmund Lucemburský, když ho r. 1421
vykoupil ze zástavy. R. 1436 jej opět přenechal svým
věrným. V r. 1455 přešel do vlastnictví Tunklů. Ti však
byli po dobu česko-uherských válek spojenci krále Jiřího z Poděbrad, a tak byl hrad přepaden Uhry a jejich
severomoravskými spojenci, dobyt a pobořen. Pevnostní stavbu dodnes nejlépe dokumentují čtyřhranné otevřené bašty hradeb ze 14. stol.
Přístup: Hanušovice ČD 024 Letohrad–Hanušovice, 294
Krnov–Šumperk, 4 km po modré zn. Bohdíkov na téže
trati, 2,5 km bez tur. značení. Lužná (bus), 1,5 km po
modré zn. Mapa KČT 53 D/3. (Zn)
 N¯ZNEROVSKÉ VODOPÁDY

PP Vodopády Stříbrného potoka najdeme v centrální, nejvyšší a souvislým lesem pokryté části Rychlebských hor, v Javornickém výběžku ve Slezsku, 5 km
jz. od Žulové. Jsou v nadm. výšce 495 m, v zúženém
úseku téměř 500 m hlubokého údolí Stříbrného potoka
(levé pobočky Vidnávky) pod hřbetem Kopřivníku
(925 m), na soutoku s Bučínským potokem. Proudy vod
je vytvořily na žíle gabra, odolnější než okolní amfibolity a tonality. Směrem proti toku Stříbrného potoka má
uzávěr údolí levé pobočky karovité rysy, naznačující
možnou modelaci glaciálními nebo periglaciálními
(nivačními) procesy.
Přístup: Údolím vede ze Žulové lesní silnice a modrá
zn. Na údolních svazích skalní výchozy, v úseku mezi
Žulovou a Nýznerovem projevy exfoliačního zvětrávání.
Mapa KČT 54 C/3. (Iv)
 ODERSKÉ VRCHY

Členitá vrchovina (174 km2) na sev. Moravě, jz. část
Nízkého Jeseníku v pramenné oblasti Odry na hl.
evropském rozvodí (Odra–Dunaj). Sev. část leží ve
vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Oderské vrchy
jsou tektonická kra, která na JZ spadá k jedné z nejnižších částí Nízkého Jeseníku, Tršické pahorkatině, a na
JV zlomovým svahem do Moravské brány. Od rozvodních plošin kolem dominanty Fidlův kopec (680 m) se
radiálně rozbíhají vodní toky k JV do Bečvy a k JZ do
poboček Moravy. Odra pramení v lesnatém terénu ve
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