
 
 
 

 
 
 
Η περιφέρεια Zlin είναι μία ιδιαίτερη τουριστική περιοχή που προσφέρει στον επισκέπτη βουνά, πράσινο, ιαματικά λουτρά και 
οινοκαλλιέργειες. 
Στην περιφέρεια υπάρχουν 9 εθνικά μνημεία-  το συγκρότημα πύργων Kromeriz με τον Ανθηρό και Κάτω Κήπο (περιλαμβάνονται 
στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO), ο χώρος του αρχαίου οικισμού του Αγ.Κλεμέντιου κοντά στο Osvetimany, 
τα μνημεία στην αστική περιοχή Stare Mesto της Μεγάλης Μοραβίας- Uherske Hradiste & Modra, το σύμπλεγμα του Pustevny στο 
Beskydy, το ανοικτό μουσείο της Wallachia στο Roznov pod Radhostem, το μνημείο της Αντίστασης κατά του Φασισμού στην 
Plostina, ο πύργος Buchlovice και Vizovice και το κάστρο Buchlov. 
Φυσικές τοποθεσίες ύψιστης σημασίας είναι η προστατευόμενη περιοχή από το κράτος και την UNESCO των Bile Karpaty/Λευκών 
Καρπαθίων/ και του Beskydy καθώς και του Εθνικού Πάρκου του Chriby και άλλες.  
Η πρωτεύουσα της περιφέρειας Zlin έγινε γνωστή το πρώτο μισό του 20ου αιώνα από τον ιδρυτή μιας υποδηματοποιίας, Tomas 
Bata. Η μοναδική αρχιτεκτονική του φανκτιονλισμού είναι χαρακτηριστικό του Zlin, ενώ ιδρύθηκε εδώ το 2001 το Πανεπιστήμιο 
Tomas Bata. Ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο είναι η ανακατασκευή του «Ουρανοξύστη Bata», ένα έργο τέχνης των σύγχρονων 
κατασκευών της Τσεχοσλοβακίας που κτίστηκε το 1938 από τον αρχιτέκτονα Vladimir Karfik. Στα τέλη του 2004 τα γραφεία της 
περιφέρειας Zlin και η Εφορία εγκαταστάθηκαν σ’ αυτό το κτίριο. Η αξία αυτού του εθνικού μνημείου αυξήθηκε κατά την 
ανακατασκευή του. Άλλα αξιοσημείωτα έργα είναι το έργο ‘Καθαρός Becra’ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
ISPA και το ανοικτό αρχαιολογικό μουσείο στην Modra. 
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Εξέχουσες προσωπικότητες της περιφέρειας είναι ο επιχειρηματίας Tomas Bata ο Νεότερος, ο ταξιδευτής και δημοσιογράφος 
Miroslav Zikmund, ο ειδικός υποδηματοποιός Jan Pivecka, ο ηθοποιός και κωμικός Boleslav Polivka, η αοιδός παραδοσιακής 
μουσικής Jarmila Sulakova, ο μουσικός Jiri Pavlica και ο συγγραφέας Ludvik Vaculik. 
Χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής είναι τα ακόλουθα: υποδήματα, ελαστικά, υαλικά, μπράντυ από δαμάσκηνα και οίνος, ενώ 
τυπικά εδέσματα της παραδοσιακής κουζίνας είναι το σπιτικό χοιρινό κρέας, καπνιστό προβατίσιο τυρί, σπιτικό καπνιστό κρέας, 
λουκάνικα, ξινή σούπα, frgale της Wallachia και κέικ του γάμου. Φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής διοργανώνονται στη Wallachia, 
στη Hana και τη Σλοβάκικη Μοραβία.  
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Τουριστικοί προορισμοί θεωρούνται τα ιαματικά λουτρά Luhacovice, Roznov pod Radhostem, Velehrad, Svaty Hostyn, το κανάλι 
Bata, ο ζωολογικός κήπος του Zlin-Lesna, το μνημείο της UNESCO στο Kromeriz, οι οινοκαλλιέργειες στη Σλοβάκικη Μοραβία, τα 
Bile Karpaty/Λευκά Καρπάθια/ καθώς και το Beskydy για χειμερινά αθλήματα. 
Ο τουρίστας μπορεί να επισκεφθεί το Μουσείο στο Kromeriz, τη Συναγωγή στο Sach και το Εβραϊκό Κοιμητήριο στο Holesov, το 
Μουσείο της Σλοβάκικης Μοραβίας στο Uherske Hradiste, το Μουσείο Αεροπορίας στο Kunovice, Μουσείο του J.A.Komensky στο 
Uhersky Brod, το Μουσείο της Wallachia στο Vsetin και στο Valasske Mezirici και το Μουσείο Νοτιοανατολικής Μοραβίας στο Zlin. 
 

 
Kromeriz 
Ο πύργος κτίστηκε πάνω σε παλαιά θεμέλια τον 18ο αιώνα και αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα 
Μπαρόκ έπαυλης της Κεντρικής Ευρώπης με τους περιβάλλοντες κήπους – η αρχιτεκτονική 
των Κάτω Κήπων και του καταπληκτικού Ανθηρού Κήπου με καρποφόρα δένδρα σε 
Αναγεννησιακό στυλ. 

www.azz.cz 
 

 
Θέρετρο ιαματικών λουτρών στη Luhacovice 
Βρίσκεται κοντά στο Zlin στην προστατευόμενη περιοχή των Bile Karpaty/Λευκών 
Καρπάθιων/. Η παράδοσή της στα ιαματικά λουτρά είναι 300 ετών. Εξαιτίας της ανάπτυξης 
της λουτροθεραπείας στη Τσεχοσλοβακία στις αρχές του τελευταίου αιώνα η Luhanovice 
άρχισε να ανθίζει και σταδιακά έγινε ένα γνωστό και αγαπητό θέρετρο ιαματικών λουτρών 
καθώς συγκαταλέγεται στα πιο αξιόλογα λουτρά διεθνών προτύπων. 

www.lazneluhanovice.cz 
 

Ανοικτό Μουσείο της Wallachia στο Roznov pod Radhostem 
Το παλαιότερο και μεγαλύτερο μουσείο της Κεντρικής Ευρώπης στο είδος του. Κτίστηκε το 
1924 και περιλαμβάνει 120 μνημεία υπαίθριας αρχιτεκτονικής, όπως την Ξύλινη Πόλη, το 
Χωριό της Wallachia και η Κοιλάδα των Μύλων. Το Μουσείο είναι μοναδικό χάρη στον 
πλούτο του πρόσθετου προγράμματος – ανοικτά φεστιβάλ που θυμίζουν παραδοσιακές 
τελετές και έθιμα, δείγματα παλαιών τεχνών και χειροτεχνικών επαγγελμάτων, εκθέσεις και 
προγράμματα παραδοσιακής μουσικής κ.λπ. 

www.vmo.cz 
 

www.kr-zlinsky.cz 
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