
Manuál jednotného vizuálního stylu
Zlínského kraje

Pro organizace/příjemce dotací



Varianty použití loga Zlínského kraje (logotyp)

■ Černá varianta loga je základní a je nejvhodnější na bílý a barevný podklad. 
Uvnitř kostky má být bílé písmo.

■ Černé logo s transparentním nápisem „Kraj bez hranic“
Sekundární použití, při kterém ZK vystupuje pouze jako záštita projektu a přebírá jeho 
barevné schéma. Uvnitř kostky je barva písma dle povrchu.

■ Dvoubarevná varianta loga Zlínského kraje 
Tuto variantu lze použít pouze na žlutý povrch.
Tuto variantu bude využívat především Zlínský kraj při svých vlastních výstupech a aplikacích.

Barevnost podkladu: Tmavá žlutá: CMYK: 2/15/95/0, RGB: 255/217/0  HEX:#ffda00



■ Inverzní/ Bílá varianta loga  
Sekundární barevný podklad vhodný pro specifické aplikace (např. patička webu).
Lze využít i v případě, že na daném povrchu nebude čitelné logo v černé (např. tmavá fotografie).
 

■ Využití loga v jiném barevném provedení  
Je možné po konzultaci a schválení oddělením komunikace a vnějších vztahů Krajského úřadu 
Zlínského kraje. Na adresu propagace@kr-zlinsky.cz  zašlete elektronickou formou náhledy 
aplikace značky Zlínského kraje ve fromátu PDF/jpg/png. Bez tohoto souhlasu není možné 
značku Zlínského kraje aplikovat.      

Muzeum v přírodě 
Rymice

Integrovaná doprava
Zlínského kraje

Muzeum v přírodě Rymice nabízí atraktivní příležitost 
k trávení volného času. Nachází se v jedné z nejstarších 
obcí v podhůří Hostýnských vrchů nedaleko Holešova. 
Prohlédnete si zde původní chaloupky s doškovými 
střechami, renesanční tvrz či větrný mlýn. Dozvíte 
se mnoho zajímavostí, jak žili a hospodařili naši předci 
v posledních dvou staletích.

Všechny domy v areálu jsou postaveny tradiční technologií 
dřevěného srubu opatřeného hliněnou omítkou, nebo 
z nepálených cihel. Typickým znakem je komora umístěná 
v polopatře, která vytváří v linii střechy mělkou vlnu. Interiéry 
jsou vybavené tradičním inventářem kuchyní, světnic 
a hospodářských místností. K vidění je také dílna vesnického 
sedláře a stará kovárna s výhní, zařízením na kování krav 
a kovářským nářadím.

Z blízkých Bořenovic byl do Rymic přenesen dřevěný větrný 
mlýn německého typu, jehož ramena je možno nastavovat 
podle směru větru otáčením celého objektu na nosné 
konstrukci.

Jízdné lze platit v hotovosti, platebními kartami, Apple/Google Pay nebo kartami Zetka 
a ODISka. Veřejnou dopravu v regionu pro Vás objednává Koordinátor veřejné dopravy 
Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED). Více o nás zjistíte na www.idzk.cz. Detailní jízdní řády 
autobusů najdete na www.idzk.cz/jizdni-rady.

facebook.com/IDZKCZ twitter.com/IDZK_cz

Kroměříž–Rymice–Holešov pracovní dny 
1.5.–30.9.2022

soboty, neděle, 
svátky 

1.5.–30.9.2022

dny školního 
vyučování; 
celoročně

Kroměříž, autobusové nádraží 8.35 8.40 10.40
Kroměříž, Hulínská Magneton 8.37 8.43 10.42
Kroměříž, Bílany, rozcestí 8.40 8.46 10.44
Hulín, náměstí 8.44 8.50 10.50
Hulín, u podjezdu 8.46 8.52 10.52
Pravčice, rozcestí 0.5  8.54 10.54
Pravčice, autobusová stanice 8.49
Třebětice 8.52 8.56 10.57
Holešov, Količín 8.56 9.00 11.01
Rymice, náves 8.58 9.02 11.03
Rymice, boční 8.59 9.03 11.04
Holešov, Všetuly, u Uhlířů 9.03 9.07 11.08
Holešov, železniční stanice 9.05 9.09 11.10

Bystřice pod Hostýnem–Holešov–Rymice–Kroměříž denně 
1.5.–30.9.2022

dny školního 
vyučování; 
celoročně

Bystřice pod Hostýnem, autobusová stanice 10.07
Bystřice pod Hostýnem, náměstí 10.10
Slavkov pod Hostýnem, horní zastávka 10.16
Slavkov pod Hostýnem, obecní úřad 10.17
Brusné, horní zastávka 10.19
Brusné, dolní zastávka 10.21
Chomýž 10.23
Bystřice pod Hostýnem, Hlinsko pod Hostýnem 10.25
Jankovice 10.28
Holešov, Dobrotice 10.29
Holešov, Dobrotice, cihelna 10.30
Holešov, zámek 10.33
Holešov, železniční stanice 10.38-10.41 14.00
Holešov, Dukelská III. ZŠ 14.05
Holešov, Všetuly, u Uhlířů 10.43
Rymice, boční 10.47 14.11
Rymice, náves 10.48 14.12
Holešov, Količín 10.50 14.14
Třebětice 10.53 14.18
Pravčice, autobusová stanice 14.21
Pravčice, rozcestí 0.5 10.55
Hulín, u podjezdu 10.57 14.24
Hulín, náměstí 10.59 14.26
Hulín, spínačka 14.28
Kroměříž, Bílany, rozcestí 11.02 14.30
Kroměříž, Hulínská Magneton 10.04 14.33
Kroměříž, autobusové nádraží 11.08 14.37

Nově zrekonstruovaný 
hospodářský dvůr 
v Rymicích a expozice 
Od kvásku ke klásku
K renesanční tvrzi přiléhá nově rekonstruovaný barokní 
hospodářský dvůr dotvářející pozoruhodný ucelený 
architektonický komplex. Vzniklo zde potřebné zázemí pro 
návštěvníky včetně parkování a pokladny. Je zde umístěna 
i tematická expozice Od kvásku ke klásku, zaměřená na 
tradiční postupy spojené s výrobou chleba. V objektech jsou 
zároveň umístěny rozsáhlé depozitáře muzea, konzervátorská 
dílna a odborné zázemí etnografického a archeologického 
pracoviště.

V Muzeu v přírodě Rymice se provází:

Další pravidelné spoje jezdí do Rymic
na lince 252 (Holešov – Kostelec u Holešova – Němčice),
na lince 942 (Zlín – Holešov – Přerov).

Pořízeno s podporou Zlínského kraje a ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska 
a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, regionem Kroměřížsko. 
foto: Muzeum Kroměřížska

Bystřice pod Hostýnem–Holešov–Rymice–Kroměříž

v dubnu o sobotách a nedělích, od května do září denně 
mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Přímé spojení 
Kroměříž – Rymice
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■ Měnit barevnost značky (bez souhlasu)

■ Upravovat uspořádání a kompozici značky

■ Modifikovat poměr stran značky

■ Nehrazení řezu písma jiným písmem

Použití loga Zlínského kraje konzultujte na emailu: propagace@kr-zlinsky.cz

Je zakázáno:  

■ Ochranná zóna loga
Ochranná zóna
logotypu ZK a KÚZK

Ochrannou zónu definuje
1/3 délky strany čtverce

Odbor tiskový


