
ZLÍNSKÝ KRAJ 
 



ZÁKLADNÍ INFORMACE 

• Rozloha: 3 963km² 

Počet obyvatel: 582 921 

Hustota zalidnění: 147 ob./km² 

Nejvyšší bod: Čertův mlýn 



• Zlinský kraj má 4 okresy ( Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín ) a sousedí 

s  Jihomoravským krajem, Olomouckým krajem,  Moravskoslezským 

krajem  Žilinským a Trenčínským krajem (na Slovensku) 



VODSTVO 

• Území kraje odvodňuje řeka Morava a její přítoky, např. Bečva a Olšava. Morava se 

vlévá do Dunaje, který její vody odvádí do Černého moře. Okrajové části kraje na 

severu a severovýchodě odvodňuje řeka Odra do Baltského moře. Okrajové části na 

východě patří do povodí řeky  Váh např. povodí řeky Vlára, který se vlévá do Dunaje. 



HOSPODÁŘSTVÍ 
 

• Kromě úrodných nížin v moravských úvalech má kraj nekvalitní půdu, která se hodí 

spíš pro pastevectví. Průmysl zpracovatelský a gumárenský, kovodělný a 

elektrotechnický. Ekonomicky patří kraj k těm zaostalejším, mnohé podniky po 

privatizaci v 90. letech 20. století stagnují či krachují a špatná dopravní obslužnost 

v hornatém terénu také nepomáhá. 



ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

• I přesto, že Zlínský kraj nemá možnost přímo ovlivňovat zemědělskou politiku, vyvíjí 

v této oblasti různé podpůrné činnosti. Jedná se například o finanční pomoc 

začínajícím včelařům, kterou Zlínský kraj poskytuje již několik let. Kraj se rovněž snaží 

maximální měrou propagovat výrobky regionálních zemědělců a potravinářů.  

•  

 



PRŮMYSL 
• Textilní a kožedělný: 

• Zlín - obuvnictví - Baťovy závody - výroba obuvi, kožešiny, kůží, textilu 

 

Strojírenský: 

• Zlín - ZPS (Závody přesného strojírenství) - výroba strojů na výrobu obuvi 

• Potravinářský: 

masný průmysl - Zlín, Bratřejov, Kroměříž 

• konzervárny - Hamé Babice, OTMA Uh.Hradiště 

• výroba nápojů - LINEA Nivnice 

• pivovary - Zlín - Minipivovar Bavor, Brumov - Pivovar Gerhard, Slušovice 

• lihovary - Rudolf Jelínek Vizovice 

 

• Dřevozpracující: TON Bystřice p.Hostýnem - výroba nábytku, Velké Karlovice - pily, Vsetín – papírny 

 

• Chemický: Valašské Meziříčí, Vsetín 

Elektrotechnický: Vsetín - výroba obrazovek televizorů Tesla, Kroměříž 

 



KULTURA 
 

• Muzeum regionu Valašsko- 

• Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně- 

• Muzeum Kroměřížska 

• Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 

• Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 

• Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 

• Hvězdárna Valašské Meziříčí 

• 14I15 BAŤŮV INSTITUT 

 



UNESCO 

• Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži 

 

Kroměříž 

 

 


