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V  kompletně  zrekonstruované  budově 
Tomášova  v  současnosti  nabízejí  své 
služby  tři  společnosti.  Dvě  z  nich  jsou 
zaměřeny na  zdravotnictví  a mimo  jiné 
se zásadně podílejí na léčbě neplodnosti 
ve Zlínském kraji, třetí – vlastník budovy 
–  vedle  péče  o  nemovitost  provozuje  lé-
kárnu, restauraci a nově otevřený hotel.

Hotel Tomášov
/ moderní hotel na úrovni čtyřhvěz-

dičkového hotelu 
/ otevřen v únoru 2012
/ 15 dvoulůžkových pokojů,  

1 apartmán

Restaurace Tomášov 
/ 34 míst k sezení
/ výběr jídel z denního menu nebo 

a la carte

Stravování Tomášov 
/ příprava a expedice obědů pro firmy 

ve Zlíně a blízkém okolí
/ denně polévka a výběr ze tří jídel
/ www.stravovani-tomasov.cz

Kontakt
/ HOTEL TOMÁŠOV

Zlín, U Lomu 638
Tel.: 577 005 915
www.hotel-tomasov.cz
hotel.tomasov@crmzlin.cz

Funkcionalistická budova Tomášov, dří-
ve součást baťovského školství, prošla pod 
taktovkou manželů Davida a Taťány Rumpí-
kových v uplynulých letech rozsáhlou vnější 
i vnitřní rekonstrukcí, která byla úspěšně do-
končena na počátku letošního roku. Architek-
tonické dědictví po rodině Baťů se proměnilo 
v Sanatorium Tomášov.   Multifunkční zaříze-
ní nabízí -vedle již tradičních služeb v oblasti 
zdravotnictví- nově také možnost ubytování 
v moderním a designově zajímavém hotelu 
Tomášov či stravování v restauraci stejného 
jména.

„Hotel, jehož původním záměrem byla 
možnost poskytnout pohodlné a moderní 
ubytování klientům Kliniky reprodukční 
medicíny a gynekologie Zlín, disponuje 
kapacitou 15 dvoulůžkových pokojů a jed-
noho apartmá,“ říká ředitelka hotelu a re-
staurace Tomášov MUDr. Taťána Rumpíko-
vá a dodává, že hotel mohou využít i jiní 
návštěvníci Zlína bez vazby na kliniku.

Výhodou hotelu je jeho poloha. Ačkoli 
se nachází v těsné blízkosti centra města, 
bezprostřední okolí je velmi klidné a uby-
tovaným hostům zaručuje nerušený pobyt. 
Část hotelových pokojů včetně apartmánu 
nabízí výhled na město a jeho dominanty, 
část je situována směrem k přiléhající-
mu lesu. Všechny pokoje jsou vybaveny 
sprchovým koutem, LCD TV se satelitním 
přijímačem a DVD, minibarem a  trezo-
rem. Hostům je k dispozici nepřetržitá 
služba recepce. Recepční jsou připraveny 
obstarat hostům vstupenky na kulturní či 
sportovní akce, zorganizovat výlet spojený 
s návštěvou turisticky zajímavých míst ne-
jen Zlínského kraje, pronájem automobilu 
či obecně zajistit dopravu.

Snídaně jsou hotelovým hostům podá-
vány v restauraci Tomášov, která nabízí 
gastronomické služby i neubytovaným 
hostům. Restaurace, stejně jako hotel a kli-
nika, je přísně nekuřácká. 

„Vedle výběru jídel a la carte nabízíme 
hostům od pondělí do pátku cenově vý-
hodná polední menu. Vybrat si mohou ze 
tří hotových jídel, součástí je  samozřejmě 

polévka“, láká MUDr. Rumpíková  k ná-
vštěvě nové restaurace a kavárny, která 
se nachází v přízemí sanatoria, a uvádí, 
že kuchyně má na Tomášově mnohaletou 
tradici. Původně sloužila nemocnici, kte-
rá se zde nacházela. V současnosti se zde 
vaří  pro hosty restaurace, zaměstnance 
sídlících firem,  Nemocnici Atlas a obědy 
jsou expedovány i do dalších firem ze Zlína 
a blízkého okolí. 

Jídla převážně tradiční české kuchyně 
jsou  připravována denně čerstvá, nemusí 
tak být dodatečně konzervována. Pro regi-
onální firmy, jejichž zaměstnanci  nemají 
možnost stravovat se v blízkosti svého 
pracoviště, tak nabízíme řešení -  kvalitní 
jídlo za rozumnou cenu, které může být 
dovezeno až na pracoviště.

Ačkoli se zdá, že Sanatorium Tomášov 
již další rekonstrukci nepotřebuje, manže-
lé Rumpíkovi nepřestávají plánovat další 
stavební úpravy. „Rozhodli jsme se, že revi-
talizujeme i suterén sanatoria. Dříve se zde 
nacházela tělocvična, bazén a rehabilitační 
jednotka včetně vodoléčby.  Napadlo nás 
tedy původní určení prostor zachovat a vy-

užít  pro vybudování relaxačního a well-
ness centra. Do tělocvičny si pak můžete 
přijít zacvičit pilates či powerjogu“, uvádí 
s úsměvem Dr. Rumpíková a dodává, že by 
ještě letos rádi otevřeli zahrádku, která 
bude navazovat na restauraci a hosté si tak 
v teplých dnech budou moci vychutnat ob-
čerstvení na čerstvém vzduchu.  /PR/

PředstavujemeSanatorium    
Tomášov       


