


Městský�prohlídkový�okruh

Významné�stavby�a�architektura�města

Budova�radnice�49°13'35.740"N,�17°39'58.091"E

Nejstarší�zmínka�o�zlínské�radnici�je�z�roku�1569.�V�roce�1920�byla�
přestavěna�dle�návrhu�zlínského�rodáka�architekta�Františka�Lydie�
Gahury.�V�přízemí�zlínské�radnice�se�nachází�Městské�informační�
a�turistické�středisko.�

(�+420�577�630�270,�www.ic-zlin.cz

Zámek�Zlín�49°13'32.637"N,�17°39'47.392"E

Zámek�je�dominantou�sadu�Svobody�v�centru�města.�V�prostorách�
zámku� se� nachází� Galerie� Václava� Chada,� která� je� otevřena�
úterý–pátek�14:00–17:00.�Komentované�prohlídky�jsou�možné�po�
předchozí�dohodě�na�tel.:�+420�602�560�020.

www.zlinskyzamek.cz�

Vila�Tomáše�Bati�49°13'45.464"N,�17°39'28.389"E�

Autorem� vily� T.� Bati,� která� byla� postavena� v� roce� 1911� a� je�
dominantou�městské�části�Čepkov,�je�zakladatel�moderní�česko-
slovenské�architektury�architekt�Jan�Kotěra.�V�prostorách�vily�dnes�
sídlí�Nadace�Tomáše�Bati.�Rezervace�prohlídek�nutná.�

(�+420�577�219�083,�www.batova-vila.cz�

14|15�Baťův�institut�49°13'29.535"N,�17°39'32.138"E

Institut� vznikl� konverzí� dvou� továrních� budov� bývalých� Baťových�
závodů.�V�komplexu�sídlí�Krajská�galerie�výtvarného�umění,�Krajská�
knihovna� F.� Bartoše� a� Muzeum� jihovýchodní� Moravy� se� stálou�
muzejní� expozicí� Princip� Baťa:� dnes� fantazie,� zítra� skutečnost.�
Součástí� expozice� je� také� velmi� oblíbené� bývalé� Obuvnické�
muzeum.��

(�+420�573�032�111,�www.14-15.cz

21.�budova�49°13'22.795"N,�17°39'30.220"E�

Správní� budova� č.� 21� obuvnické� firmy� Baťa,� současné� sídlo�
Krajského� úřadu� Zlínského� kraje,� byla� postavena� v� letech�
1936–1938�podle�projektu�architekta�Vladimíra�Karfíka.�Součástí�
budovy� je� technická� památka� –� pojízdná� kancelář� šéfa� firmy.�
V�16.�podlaží�se�nachází�stylová�kavárna�a�vyhlídková�terasa.

(�+420�577�043�111,�www.kr-zlinsky.cz�

Infopoint�baťovského�bydlení
49°13'14.197"N,�17°39'46.137"E

Je�umístěn�v�jednom�z�původních�baťovských�domků.�Odborníci�na�
baťovskou�architekturu�vám�zde�sdělí�zajímavosti�o�unikátní�archi-
tektuře�obytných�čtvrtí.�Zájemci�si�mohou�objednat�prohlídku�po�
stopách�zlínské�architektury.�Otevírací�doba:�středa�10:00–16:00,�
případně�po�telefonické�domluvě.

(�+420�737�740�800,�www.ic-zlin.cz

Památník�Tomáše�Bati�49°13'8.924"N,�17°39'56.642"E

Působivé�architektonické�dílo�F.�L.�Gahury�vzniklo�v�roce�1933.�

www.ic-zlin.cz

Gahurův�prospekt�49°13'22.169"N,�17°39'47.604"E

Zelené� prostranství� mezi� Kongresovým� centrem� a� Obchodním�
domem�Prior�ožívá�v�duchu�baťovské�éry.�Je�využíváno�jako�místo�
k�setkávání�a�odpočinku.�Prospekt�se�táhne�nahoru�až�k�Památníku�
T.�Bati.�K�dispozici�je�zde�bezplatná�wifi.

Kulturní�a�univerzitní�centrum�Zlín�
49°13'23.051"N,�17°39'51.158"E

Multifunkční�komplex�budov�je�jednou�ze�současných�moderních�
dominant� města.� Jeho� autorkou� je� světoznámá� architektka�
a�zlínská�rodačka�Eva�Jiřičná.�Kongresové�centrum�Zlín�je�sídlem�
zlínské� Filharmonie� B.� Martinů,� dějištěm� koncertů� a� festivalů.�
V�Univerzitním�centru�naleznete�rektorát�Univerzity�Tomáše�Bati�ve�
Zlíně�a�Univerzitní�knihovnu.

www.kc-zlin.cz

Park�Komenského�49°13'27.592"N,�17°39'52.123"E�

Místo�určené�pro�odpočinek,�zábavu�nebo�sport.�Ulice�Školní,�první�
zlínský� bulvár� lemující� park,� slouží� výhradně� pro� pěší.� Nabízí�
obchůdky,�kavárny,�hudební�klub.

Zlínský�klub�204��49°13'30.611"N,�17°39'56.500"E�

Jedno� z� center� společenského� života� ve� Zlíně� s� kontaktními�
středisky� Family� Point� (místo� přátelské� rodině)� a� Senior� Point�
(místo�zaměřené�na�občany�v�postproduktivním�věku�se�zájmem�
o�společnost�a�kulturu).

(�+420�778�400�169,�www.facebook.com/zlinskyklub204,�
www.ic-zlin.cz

Římsko-katolický�kostel�sv.�Filipa�a�Jakuba
49°13'29.030"N,�17°40'5.487"E

Původní�kostel�pochází�pravděpodobně�z�doby�kolem�roku�1390.�
Dnešní�podoba�kostela�pochází�z�2.�poloviny�19.�století.�V�roce�
1920� byly� ve� Vítkovicích� vyrobeny� zvony� Filip,� Jakub� a� Martin.�
V�kostele�se�kromě�mší�konají�i�nejrůznější�koncerty.

(�+420�577�210�022,�www.farnostzlin.cz

Městské�divadlo�49°13'30.997"N,�17°40'9.929"E

Divadlo�nabízí�návštěvníkům�od�roku�1967,�kdy�bylo�postaveno,�
pestrý�repertoár�od�muzikálů�až�po�komorní�hry.�Foyer�slouží�i�jako�
výstavní�galerie.�V�místech,�kde�nyní�stojí�zlínské�divadlo,�se�do�
poloviny�třicátých�let�minulého�století�nacházel�rodný�dům�Tomáše�
Bati.�V�roce�2000�bylo�divadlo�prohlášeno�kulturní�památkou.

(�+420�577�636�111,�www.divadlozlin.cz

Sport,�zábava,�aktivity

Lázně�Zlín�49°13'18.031"N,�17°40'10.875"E

Zimní�lázně�byly�postaveny�v�roce�1950�podle�projektu�architekta�
Vladimíra�Karfíka�na�místě�bývalé�cihelny�firmy�Baťa.�

(�+420�577�599�911,�www.laznezlin.cz

Koupaliště�Zelené�49°13'32.132"N,�17°41'45.909"E�

(�+420�775�431�960,�www.laznezlin.cz

Koupaliště�Panorama�49°14'5.678"N,�17°39'55.213"E�

(�+420�775�431�961,�www.laznezlin.cz

Hvězdárna�49°13'3.626"N,�17°41'32.623"E

Hvězdárnu�naleznete�v�areálu�Gymnázia�Zlín�na�Lesní�čtvrti.�

(�+420�732�804�937,�www.zas.cz

Město�Zlín
2rozloha�103�km

nadmořská�výška�200–458�m�n.m.
počet�obyvatel�(k�30.�4.�2016)�74�682
GPS:�49°13´35.052ʺN,17°39´59.836ʺE
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Seznam�zajímavých�míst�v�nejbližším�okolí

Hrad�Malenovice�–�www.hrad-malenovice.cz�

Lesní�hřbitov�ve�Zlíně�–�www.ic-zlin.cz

Otrokovice�–�www.otrokovice.cz

Napajedla�–�www.napajedla.cz

Spytihněv,�Baťův�kanál�–�www.batacanal.cz,�www.batuvkanal.info�

Poutní�kostel�Narození�Panny�Marie�ve�Štípě�–�www.stipa.cz

Zoo�a�zámek�Lešná�–�www.zoozlin.eu

Hrad�Lukov,�naučná�stezka�–�www.hradlukov.cz�

Státní�zámek�Vizovice�–�www.zamek-vizovice.cz

Vizovice,�areál�R.�Jelínek�–�Distillery�Land�–�www.rjelinek.cz�

Rozhledna�na�Doubravě�–�tel.�+420�737�129�896

Luhačovice�–�www.luhacovice.cz

Svah�Zlín�–�areál�J.�Šperky�49°13'4.434"N,�17°40'0.852"E�

Lyžařský� svah� se� nachází� za� Památníkem� Tomáše� Bati,� téměř�
v�centru�města.�Součástí�areálu�je�také�snowpark.

(�+420�607�953�077,�www.svahzlin.cz

Lezecké�centrum�Vertikon�–�Singing�Rock
49°13'49.259"N,�17°39'13.654"E�

(�+420�734�847�554,�www.vertikon.cz

Stezky�zdraví�Tlustá�hora�49°12'58.934"N,�17°38'32.867"E�
a�Areál�Lazy�49°13'8.168"N,�17°41'21.653"E

www.ic-zlin.cz

Úniková�hra�Exit�Room�Zlín�49°13'17.478"N,�17°39'55.800"E��

(�+420�737�836�930,�www.exitroomzlin.cz

Laser�arény:�

Laser�aréna�(49°12'58.513"N,�17°39'36.239"E)��

(�+420�608�930�370,�www.laserarenazlin.com

Zóna�123�(49°13'16.034"N,�17°38'36.389"E)�

(�+420�725�818�533,�www.zona123.cz

Motokárová�dráha�Zlín�49°13'16.034"N,�17°38'36.389"E

123.�budova,�rezervace�nutná�předem.

(�+420�737�823�528,�www.motokaryzlin.cz

Rodinný�zábavní�park�Galaxie�49°14'32.492"N,�17°41'27.051"E

Jedinečný� zábavní� park� pro� celou� rodinu.�Každá� z� atrakcí� před-
stavuje�jinou�planetu�či�galaxii.

(�+420�571�118�980,�www.galaxiezlin.cz

Golf�Club�Lázně�Kostelec�49°15'12.329"N,�17°41'59.881"E

Areál� je� součástí� lázeňského� komplexu� Lázně� Kostelec,� nabízí�
zázemí�kvalitního�9jamkového�hřiště.

(�+420�577�152�168,�www.gclk.cz
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Vydalo�oddělení�cestovního�ruchu�a�informací�MMZ�
v�nákladu�5�000�ks,�2017.

http://www.batuvkanal.info

