
Představujeme projekt



Město Brumov-Bylnice
www.brumov-bylnice.cz

Město se nachází přímo u česko-slovenské státní hranice, v krásné přírodě
Bílých Karpat. Je součástí Zlínského kraje. 

Mesto Nemšová
www.nemsova.sk

Mesto leží na úpӓtí  Bielych Karpát pri sútoku riek Váh a Vlára, v západnej časti 
Slovenska.  Patrí do Trenčianskeho samosprávneho kraja. 



Cílem společného projektu je zvýšení atraktivnosti kulturního a 
přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky příhraničního 

regionu Zlínského a Trenčianskeho kraja. 

Jeho realizací  v průběhu let 2018 a 2019 došlo ke zlepšení 
objektů pro podporu udržitelného cestovního ruchu na obou 
stranách hranice – byl rekonstruovaný původně vodní Králikov 

mlýn v Nemšové (nejstarší technická památka v regionu) a 
provedena obnova hradeb brumovského hradu. 



Pôvodne vodný mlyn,                  
viac ako 200ročná pamiatka. 

Najstaršia technická pamiatka v regióne.



Králikov mlyn sa nachádza  v Nemšovej, na Mlynskej 1424, v Trenčianskom 
samosprávnom kraji.
Na ulici, kde kedysi mleli tri vodné mlyny. 
Zostal iba jeden, ktorému rekonštrukcia opäť vdýchla život...



Z programu Interreg V-A SK-CZ bola podporená rozsiahla rekonštrukcia
schátranej budovy a dostavanie pôvodnej prístavby mlyna. Bola zachránená
jedna z najcennejších technických pamiatok regiónu, ktorá dokumentuje
všestranné remeselné zručnosti a konštruktérske schopnosti generácií
mlynárov a výrobcov mlynských strojov.
Mlynárske múzeum okrem prehliadky zachovanej expozície jedného
z najvýznamnejších remesiel ponúkne zaujímavé tematické výstavy,
prednášky, ukážky ľudových remesiel a ďalšie kultúrne podujatia.

KONTAKT:

KRÁLIKOV MLYN
www.kralikovmlyn.sk
Mlynská 1424, 914 41 Nemšová



Původně pozdně románský hrad zbudovaný na počátku 13. století.



Nejstarší známé osídlení oblasti Vlárského průsmyku pochází ze starší doby
kamenné. Asi 100 let př. n. l. bylo zřejmě na hradním návrší zbudováno dřevěné
hradiště lidu Púchovské kultury. Hrad plnil od počátku svého vzniku ve 13. stol.
významnou strážní, obrannou a sídelní funkci při vstupu do Vlárského
průsmyku, který byl odedávna přirozenou spojnicí mezi Povážím a Pomoravím.

Historicky zakonzervovaný horní hrad nabízí v bývalých sklepních i nadzemních
prostorách expozici o historii hradu a místa, ale i další. Dnes je to místo
s tradičním bohatým kulturním programem (prostor spodního hradu je
využívaný k pořádání různých kulturních a zábavných akcí, divadel, koncertů,
letního kina apod.).



S pomocí prostředků
programu přeshraniční 
spolupráce Interreg V-A SK-CZ 
se podařilo obnovit část 
hradeb dolního hradu, které 
byly ve velmi špatném stavu 
nebo úplně skryty pod 
nánosem zeminy.  Práce na 
konzervaci a úpravách se 
týkaly bašty, čela hradu a 
západní hradby dolního hradu. 
S využitím původní 
technologie byly sanovány 
zbytky amorfního zdiva, ale i 
významně obnovená čelní 
partie u vstupu do hradního 
areálu, která se tak snaží o 
náznak zaniklého významného 
fortifikačního prvku. 

Před:

Po realizaci:



KONTAKT:

HRAD BRUMOV
www.hradbrumov.cz
Brumov-Bylnice
tel. kastelán: 736 768 350



MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

tel: +420 577 305 111, 
e-mail: radnice@brumov-bylnice.cz

Infocentrum (a Městské muzeum):
Podzámčí 861, 763 31 Brumov-Bylnice

tel: +420 577 330 138, 
e-mail: infocentrum@brumov-bylnice.cz 

MESTO NEMŠOVÁ
Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
tel: +421 326 509 611
e-mail: info@nemsova.sk

Přijďte se osobně přesvědčit, jste srdečně zváni:

www.regionbb.eu


