
MùSTO ZLÍNMùSTO ZLÍN
Krajské mûsto Zlín leÏí v údolí fiíãky Dfievnice, v mírné teplé klimatické 

oblasti jihov˘chodní Moravy, na rozhraní Vala‰ska, Hané a Moravského 

Slovácka. 

Zlín je pfiirozenou metropolí jihov˘chodní Moravy. Mûsto proslavil v první 

polovinû dvacátého století zakladatel rozsáhl˘ch obuvnick˘ch závodÛ 

Tomá‰ BaÈa. Zlín je typick˘ svou unikátní funkcionalistickou architekturou. 

Je také mûstem univerzitním, v roce 2001 zde byla zaloÏena Univerzita 

Tomá‰e Bati.
Ve mûstû sídlí fiada 

v˘znamn˘ch úfiadÛ, kulturních 

a spoleãensk˘ch institucí. 

Zlín je mûstem v˘znamn˘ch 

kongresÛ, pfiedev‰ím 

z medicínské oblasti. 

Nové stavby, upravené fasády 

a ulice, to je první dojem, kter˘ 

mûsto nabídne. 

V údolí fieky Dfievnice se 

rozprostírá metropole plná 

zelenû. Procházky mûstem jsou 

nezapomenuteln˘m záÏitkem.
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HISTORIEHISTORIE

Postupnû 

rozvoje zaÏívalo 

pfii vpádu UhrÛ 

ji mûsta 

olovinû 19. století 

 zavést chov 

 století 

Èa. Jeho v˘znam 

Û rozrostl za 

ín na Gottwaldov. 

eskoslovenska 

 se od roku 2001 
První písemná zmínka o Zlínû se datuje z roku 1322, kdy ho 

koupila královna Eli‰ka, vdova po králi Václavu II. Zlín byl 

v tûchto letech feudálním panstvím, k nûmuÏ patfiilo nûkolik 

okolních vesnic. 

Mûsto, jeÏ posléze vlastnili páni ze ·ternberka, pro‰lo bez vût‰í úhony i válkami v 15. století. 

vzkvétalo a stalo se jedním z v˘znamnûj‰ích center jihov˘chodní Moravy. Období vzestupu a 

i pod vládou TetourÛ z Tetova, a to aÏ do roku 1605, kdy sem vpadlo uherské vojsko. Zlín byl 

vyloupen a témûfi zniãen. 

V dobû tfiicetileté války pak poãet obyvatel klesl na pouhou polovinu. V roce 1779 byla na okra

postavena manufaktura na úpravu plátna a Zlín se zaãal postupnû znovu rozvíjet. Ve druhé p

nechal baron Bretton v okolí obnovovat rybníky, choval u‰lechtilé druhy dobytka a pokusil se

a zpracování produktÛ bource moru‰ového. I pfies tyto snahy v‰ak Zlín zÛstal aÏ do konce 19.

bezv˘znamn˘m provinãním mûsteãkem.

Nová slavnûj‰í éra zaãala v roce 1894, kdy  ve mûstû zaloÏil svÛj obuvnick˘ podnik Tomá‰ Ba

a vûhlas rychle rostl. Z poãáteãních 120 zamûstnancÛ v roce 1900 se poãet BaÈov˘ch pracovník

tfiicet let na 42 tisíc lidí. Po  nástupu komunistÛ byly BaÈovy závody pfiejmenovány na Svit a Zl

Své pÛvodní jméno mûsto získalo zpût tûsnû po pádu komunismu v roce 1989. Po rozdûlení â

se Zlín stal pohraniãním  mûstem na hranicích se Slovenskem. Jeho v˘znamu pomohlo to, Ïe

stal metropolí nového Zlínského kraje.
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iní Zlín ojedinûl˘m. 

 které jsou základním 

 charakteristika vût‰iny 

 tfiicát˘ch letech 

t‰ina klíãov˘ch 

 mrakodrapu, kter˘ byl 

 areálem b˘val˘ch 

ské filmové ateliéry. 

 a Velk˘m kinem tvofií 

m. Vyrostly i typické 

veny  byly celé mûstské 

CHITEKTURACHITEKTURA
Unikátní funkcionalistická architektura, která svou zachovalostí nemá obdoby v celé Evropû, ã

Moderní, industriální metropole má díky ní zvlá‰tní kouzlo. Typické neomítnuté ãervené cihly,

stavebním prvkem v‰ech objektÛ, Ïelezobetonov˘ skelet, rovná stfiecha a ocelová okna - to je

dominantních staveb ve mûstû.

Velká ãást Zlína vznikla v dobách nejvût‰í slávy BaÈov˘ch obuvnick˘ch závodÛ. Ve dvacát˘ch a

dvacátého století se tvofiil základ mûsta, kter˘ pfietrval aÏ do dne‰ního dne. Tehdy vyrostla vû

a dominantních objektÛ, vãetnû nejproslulej‰í 21. správní budovy obuvnické firmy - zlínského

jednou z prvních v˘‰kov˘ch staveb v Evropû. Po zásluze získal spoleãnû s cel˘m prÛmyslov˘m

BaÈov˘ch závodÛ ocenûní Stavba století. 

V duchu baÈovské architektury byly postaveny komplexy ‰kolních budov, nemocnice nebo zlín

Napfiíklad Hotel Moskva - pÛvodnû Spoleãensk˘ dÛm v centru mûsta spolu s budovou TrÏnice

jeden z unikátních komplexÛ. K dominantám mûsta patfií také Mor˘sovy domy a Kolektivní dÛ

kolonie BaÈov˘ch jednodomkÛ, dvojdomkÛ a ãtvrtdomkÛ urãené pro ubytování dûlníkÛ. Posta

ãtvrti - Zále‰ná, Podvesná, Letná, Lesní ãtvrÈ nebo Díly. 

ARAR

Vût‰ina objektÛ, které projektovali a na svût pfiivedli vûhlasní architekti Karfík, 

Gahura, Kotûra, Lorenc a ovlivnil je i Le Corbusier,  jsou dnes souãástí mûstské 

památkové zóny. 

Mezi nejv˘znamnûj‰í stavby druhé poloviny 20. století patfií objekt Mûstského 

divadla. Na okrajích mûsta byla postavena rozsáhlá sídli‰tû. V posledních deseti 

letech minulého století byla fiada staveb zrekonstruována ve funkcionalistickém 

stylu a pfiibyly objekty nové. Mezi nejzajímavûj‰í patfií budova poji‰Èovny 

Kooperativa nebo DÛm penûÏnictví v centru mûsta.
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DKA MùSTADKA MùSTA

MOV
PROHLÍPROHLÍ

Zámek Zlín

Komplex poji‰Èovny 
Kooperativa

DÛm umûní

Lesní hfibitov

Vila Tomá‰e Bati

¤ímskokatolick˘
kostel sv. Filipa a Jakuba

Evangelick˘ kostel21. budova
zlínsk˘ mrakodrap
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 ZAHRADÁCHV ZAHRADÁCH

 je mûstem zelenû. Do 

Ïovaného mûstského 

ta v centru mûsta jen 

baÈovská architektura 

stem, které k centru 

ytvofiit upravené zelené 

áhne od Domu umûní 

ospektem aÏ do centra 

nici. Vodní tok lemují 

hny ulice ve Zlínû jsou 

i plochami. Najít 

ku je velmi snadné. 
MùSTO VMùSTO 

O Zlínu se právem fiíká, Ïe

rozsáhlého a v˘bornû udr

parku to je z kaÏdého mís

pár minut chÛze. Typická 

umoÏÀuje i mûstsk˘m ãá

bezprostfiednû pfiiléhají, v

plochy. Mûstsk˘ park se t

takzvan˘m Gahurov˘m pr

mûsta a dále k fiece Dfiev

aleje stromÛ. Témûfi v‰ec

osázeny stromy a zelen˘m

pfiíjemná místa k odpoãin
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É KULTURNÍ AKCE

Û pro dûti a mládeÏ

resová turistika

KULTURAKULTURA
Kultura hrála a hraje ve Zlínû v˘znamnou roli. S tím, jak se postupnû zvy‰oval 

zájem lidí o kulturní akce, rostla ve Zlínû i jejich nabídka. Neodmyslitelnou 

souãástí kulturního Ïivota mûsta se stala fiada mezinárodních festivalÛ 

zamûfien˘ch na film, divadlo, v˘tvarné umûní nebo folklór.

V roce 2003 otevfielo mûsto Zlín vlastní spoleãenské zafiízení ALTERNATIVA

- kulturní institut Zlín, které  je  vyuÏíváno pro divadelní pfiedstavení, komorní 

koncerty, videoprojekce, v˘stavy a módní pfiehlídky.

K tradiãním mûstsk˘m institucím se fiadí Mûstské divadlo Zlín a Filharmonie 

Bohuslava MartinÛ. Mimo nû ãile pracují dal‰í instituce - Krajská galerie, 

Muzeum jihov˘chodní Moravy, alternativní Malá scéna, desítky soukrom˘ch 

galerií, folklorních souborÛ, moderních rockov˘ch klubÛ a umûleck˘ch agentur. 

Mûstské divadlo Zlín se chlubí sálem pro sedm stovek divákÛ a pestr˘m 

repertoárem souãasn˘ch i klasick˘ch dramat. Kromû hlavního divadelního sálu 

jsou vyuÏívány pfiilehlé scény: Divadélko v klubu, Studio Z a Malá scéna. 

Vyznavaãi klasické hudby nacházejí cestu do Domu umûní, kde sídlí zlínská 

Filharmonie Bohuslava MartinÛ. 

V˘tvarné umûní, fotografie a tematické v˘stavy nabízí expozice státní galerie v 

Domû umûní a ve zlínském zámku. Ve Zlínû dnes funguje více neÏ deset  

soukrom˘ch galerií.

Unikátní stálá expozice znám˘ch cestovatelÛ Zikmunda a Hanzelky na‰la své 

místo v prostorách zlínského muzea.

Soukromé agentury pofiádají ve Zlínû velké mnoÏství koncertÛ ãesk˘ch i 

zahraniãních hudebních hvûzd. Náv‰tûvníci mûsta mohou nav‰tívit rockov˘ 

klub nebo nûkterou ze zábavních diskoték a klubÛ.

V¯ZNAMN

Festival film

Kong
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VOLN¯ âASLN¯ âAS

OVNÍ AKCE
VO

Pfiíznivci sportu a zdravého Ïivotního stylu mohou vyuÏívat 

vybudovaná sportovi‰tû a pfiírodní areály. K dispozici mají 

napfiíklad tenisov˘ areál na Vr‰avû, kde s bíl˘m sportem zaãínal 

daviscupov˘ a olympijsk˘ reprezentant Jifií Novák. Mohou vyuÏít 

celé fiady dal‰ích tenisov˘ch dvorcÛ ve mûstû a jeho okolí nebo 

naopak zvolit kurt squashov˘.

Pfiíjemn˘ odpoãinek v pfiírodû nabídne nároãné, ale krásné 

golfové hfii‰tû v Kostelci.

Mûstské láznû nabízejí 25 a 50 metrov˘ bazén, venkovní bazén, 

v létû nabídku doplÀují dal‰í koupali‰tû. V zimním období b˘vá 

vefiejnosti k dispozici ledová plocha Zimního stadionu Luìka 

âajky, nebo lyÏafisk˘ svah s umûl˘m povrchem, kter˘ se 

nachází jen nûkolik stovek metrÛ od centra mûsta na kopci 

Barabá‰.

Na rozlehl˘ch svazích Tlusté hory je postupnû roz‰ifiována 

tzv. Stezka zdraví, která vytváfií ideální podmínky pro rekreaãní 

a kondiãní sport. Její souãástí je fiada stanovi‰È umoÏÀujících 

sportovní vyÏití. V bezprostfiedním okolí mûsta je nepfieberné 

mnoÏství cest a okruhÛ vhodn˘ch pro procházky, bûh, bûh na 

lyÏích, turistiku ãi cykloturistiku. Jednotlivé trasy s rÛznou 

délkou i nároãností vedou i do okolních malebn˘ch vrchÛ.

SPORT
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RSKÁ MùSTARSKÁ MùSTA

.chorzow.um.gov.pl

dt-altenburg.de

e

www.trencin.sk

ZOW

N

PARTNEPARTNEMûsto Zlín má v Evropû osm partnersk˘ch mûst, 
se kter˘mi je neustále v kontaktu.

www

www.sta

www.limbach-oberfrohna.d

www.groningen.nl

www.izegem.be

www.ville-romans.com www.sestosg.net

Zlín
CZECH 

CHOR

ALTENBURG

LIMBACH- OBERFROHNA

GRONINGEN

IZEGEM

SESTO SAN GIOVANNI
ROMANS

TRENâÍ

REPUBLIC
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AJAJ
ZLÍNSK¯ KRZLÍNSK¯ KRPestrou mozaiku turistick˘ch zajímavostí 
tvofií sv˘m spojením ãtyfii oblasti 
Zlínského kraje.zlín
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OLÍ ZLÍNAKOLÍ ZLÍNA

to Luhaãovice

Národní kulturní 
památník 
Plo‰tina 

Mûsto a zámek 
Vizovice
OKO

ZLÍN

Hrad Malenovice

Gotick˘ kostel v Teãovicích

Mûs

Hrad Lukov 

Zoo a zámek 
Zlín-Le‰ná

Barokní chrám 
Panny Marie ve 
·típû
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˘roba tepla a elektfiiny, systém 

, Var‰ava 470 km

vice - Pfierov, s napojením 
nokolejnou tratí ã. 335 

aného dopravního systému 

 plastikáfiského prÛmyslu 
álu b˘val˘ch BaÈov˘ch závodÛ. 
i zab˘vající se v˘vojem 
 a potravináfisk˘m prÛmyslem.

Podnikání

Mûsto Zlín
 
rozloha     123 km2
poãet obyvatel     80 426

Vzdûlání a ‰kolství
Univerzita Tomá‰e Bati 
-Fakulta technologická, 
-Fakulta managementu a ekonomiky, 
-Fakulta multimediálních komunikací
3 vy‰‰í odborné ‰koly  
(filmová, zdravotní a ekonomická)
20 stfiedních ‰kol 
(zejména technické a ekonomické obory)

Klíãová prÛmyslová odvûtví
gumárenství
stavebnictví
strojírenství
obuvnictví
zpracování plastÛ a pryÏe
polygrafie
potravináfiství
v˘zkum a v˘voj v uveden˘ch oblastech

Technická infrastruktura
Elektfiina, zemní plyn, pitná voda, kanalizace, mûstská ãistiãka odpadních vod, telekomunikaãní sítû, centrální v
likvidace a recyklace odpadÛ

Vzdálenost do vybran˘ch mûst
Praha 300 km, Brno 100 km, PlzeÀ 390 km, Ostrava 104 km, Bratislava 200 km, VídeÀ 220 km, Budape‰È 300 km

Vzdálenost a typ leti‰È v okolí Zlína
mezinárodní: Pfierov 33 km, Ostrava 90 km, Bratislava 200 km, Brno 100 km, VídeÀ 220 km, Praha 300 km
civilní: Otrokovice 10 km, Hole‰ov 20 km, Kunovice 20 km

Îelezniãní doprava
Îelezniãní uzel Otrokovice (10 km od centra Zlína) na hlavní elektrifikované trati ã. 330 (VídeÀ) - Bfieclav - Otroko
v Pfierovû na pátefiní traÈ ã. 270 Praha  - Ostrava (Var‰ava). Mûsto Zlín a jeho industriální zóny jsou pfiipojeny jed
Otrokovice - Zlín stfied - Vizovice s motorovou trakcí. âást trati mezi Zlínem a Otrokovicemi je souãástí Integrov
propojeného s mûstskou hromadnou dopravou.

Své sídlo vybudovaly ve Zlínû a jeho okolí spoleãnosti se zamûfiením na strojírenství, zástupci gumárenského a
a nûkolik desítek v˘robcÛ obuvi. PrÛmyslová v˘roba Zlína se pfiirozenû soustfiedila do rozsáhlého továrního are
V roce 2001 vznikla na v˘chodû Zlína nová prÛmyslová zóna, kterou rychle zaplÀují domácí i zahraniãní investofi
a v˘robou potfieb pro domácnost, komponentÛ pro automobilov˘ prÛmysl, zpracováním plastÛ, obrábûním kovÛ
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 ERIC )

INFORMACE
nám. Míru 12, 761 40 Zlín
vestibul radnice
tel.: 577 630 270 - 273
fax: 577 630 274
e-mail: is@muzlin.cz
www.mestozlin.cz
www.cityzlin.cz

Muzeum jihov˘chodní Moravy
tel.: 577 004 611
www.muzeum.zlin.cz

Muzeum obuvi
tel.: 577 004 611
www.muzeum.zlin.cz

Hrad Malenovice
tel.: 577 103 379
www.muzeum.zlin.cz

Mûstské divadlo
tel.: 577 636 111
www.divadlo.zlin.cz

Zoo a zámek Zlín - Le‰ná
tel.: 577 914 180
www.zoolesna.cz

Krajsk˘ úfiad Zlín
tel.: 577 043 111
www.kr-zlinsky.cz

Univerzita Tomá‰e Bati
tel.: 577 541 111
www.utb.cz

Evropské regionální informaãní centrum (
tel.: 577 630 431
www.zlinsky-kraj.cz

Krajská galerie ve Zlínû
tel.: 577 210 662
www.kgvu.zlin.cz

Filharmonie Bohuslava MartinÛ
tel.: 577 210 169
www.fbmzlin.cz

MùSTSKÉ INFORMAâNÍ A TURISTICKÉ ST¤EDISKO
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