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délka trasy: 4,4 km
Když se v roce 1923 stává Tomáš Baťa starostou, má
za sebou několik let úspěšného vedení firmy a zároveň
zkušenosti z Ameriky, které se snaží uplatnit nejen
v továrně, ale také v životě. Příklad selfmademana, stejně
jako vidina osobního růstu se inzeruje v baťovském
tisku. Zlín se brzy stane výkladní skříní nově vzniklého
Československa; městem, kde rostou výškové domy
a kde vzniká náměstí Práce, kudy denně prochází tisíce
dělníků. Pro velké davy je koncipováno i největší kino,
kde se promítají americké filmy. Během několika let
se město změnilo k nepoznání. Při stavbě továren,
ubytoven, škol i veřejných budov se používá konstrukční
modul 6,15 × 6,15 m, který vychází z amerického
továrního modulu 20 × 20 stop. Důsledným využitím
tohoto modulu vznikla jednotná estetika charakterizující
ráz téměř celého města. Procházka Baťovský Zlín
ukazuje ty nejdůležitější stavby, které vznikly do roku
1945. Objednavatelem i realizátorem těchto budov byla
z velké části firma Baťa. Prostřednictvím procházky
se seznámíte s prostředím továrního areálu, který je
zakomponovaný do šachovnicového generelu, s novým
náměstím, které zůstalo nedokončeno, s historickým
centrem i s ikonickým nově zrekonstruovaným
Památníkem Tomáše Bati.
v roce 2019 vydal spolek aArchitektura ve spolupráci s Živý Zlín a Nadací Tomáše Baťi
www.aarchitektura.cz / www.zivy-zlin.cz / www.batova-vila.cz
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Vila
Tomáše Bati /
1909—1911
Gahurova 292

V roce 1909 se začíná na rozlehlém pozemku na Čepkově
stavět vila pro třiatřicetiletého
továrníka Tomáše Baťu. První návrhy patří vizovickému architektu Janu
Novákovi. Už v roce 1910 však plány přepracovává jeden z nejvýznamnějších českých architektů Jan Kotěra. Podle jeho dispozic byla
stavba dokončena včetně parkových úprav. Horizontálně orientovanou hmotu doplnil věžičkou, čestným dvorem a symetricky rozčlenil.
Navrhl dvě nadzemní podlaží, valbovou střechu s podkrovím a střešní
vyhlídkou. Součástí prvního podlaží je také pověstná kancelář, která
se nachází vedle vstupních dveří. Na původně rozlehlém pozemku byl
vystavěn také domek pro zahradníka, správce, stáje, garáže, ledovna,
altány, fontány, skleníky, sad a bazén. Po roce 1950 byla vila přestavěna na pionýrskou klubovnu, došlo k její postupné devastaci, kterou
završila výstavba silnice vedoucí na sídliště Jižní Svahy. V současné
době slouží vila jako zázemí pro Nadaci Tomáše Bati, která zde sídlí.
fotodokumentace:
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín,
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a spolek aArchitektura
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Tovární areál
a budova č. 13 /
1900
Vavrečkova 7074

V blízkosti vlakového nádraží se od začátku minulého století začal
formovat tovární areál firmy Baťa. V roce 1906 byla postavena tovární
budova podle plánů, které Tomáš Baťa přivezl z Ameriky. Tříetážová

budova byla 40 metrů dlouhá a 20 metrů široká a mohlo zde
pracovat 500 dělníků. Ve své době udivovala šířkou svých oken,
prostorností dílen i zařízením umýváren. Po roce 1923 byly
dočasné a provizorní provozy vystřídány novým konstrukčním
systémem, jehož podstatou je železobetonová skeletová kostra
s rozponem 6,15 × 6,15 metrů, rovná, lepenkou krytá střecha,
velká prosklená okna a neomítnutá spárovaná cihelná vyzdívka.
Standardem se stala tří- a pětietážová budova o půdorysu 80 ×
20 metrů. Budovy byly osazeny do rovnoběžných řad a opatřeny
americkým způsobem číslování. V listopadu roku 1944 zasáhlo
tovární areál spojenecké bombardování a řada budov byla zničena. Poslední z původních továrních budov postavených do roku
1918 je budova č. 13, která nedávno prošla revitalizací a funguje
jako obchodní centrum.
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Správní budova
č. 21 / 1936—1938
třída Tomáše Bati 21

Jednou z posledních staveb využívajících modulu 6,15 × 6,15 metrů
je správní budova č. 21, tzv. zlínský
mrakodrap, navržený architektem
Vladimírem Karfíkem. Tzv. zlínský
mrakodrap nahradil původní plán
výstavby tří standardizovaných administrativních budov. Karfík potlačil
vodorovné konstrukce na fasádě
cihelným obkladem, takže celkový
výraz určují hlavně svislé sloupy dodávající budově vertikální charakter.
Sedmnáctipodlažní administrativní budova má 77 metrů a ve své
době byla nejvyšší stavbou ve střední Evropě. Nejznámějším se stal
tzv. ředitelský výtah, uzpůsobený jako kancelář, kterou však nevyužíval Tomáš Baťa ani jeho bratr Jan Antonín. Přesto je výtah vybaven
klimatizací, umyvadlem s tekoucí vodou. Osmá etáž byla využívána
pro ředitelské kanceláře. Dnes je zde zachováno materiálové řešení
chodby s původními světly a bustou Tomáše Bati. V roce 2004 prošla
budova rozsáhlou rekonstrukcí, byla zde vybudována expozice. V roce
2019 je na terase nově instalován bronzový model města.
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Tržnice / 1927
náměstí Práce 1099

K rozhodnutí postavit nový
velkokapacitní obchodní dům
dospěla firma Baťa v roce
1930, téměř o rok později byl
objekt hotov a za další rok zcela
v provozu. Obchodní dům byl jednou z prvních staveb nově utvářeného Náměstí Práce, autorem je opět F. L. Gahura. Půdorys má tvar
písmena „T“ a podobně jako u dalších baťovských staveb byl i zde
využit skeletový systém 6,15 × 6,15. Zajímavým výtvarným prvkem je
gradace fasády, která odráží využití podlaží. Výška prosklení byla od
dolních pater – výkladních skříní - zmenšována postupně k horním
patrům- skladům. V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce, která
se snažila navrátit k původnímu vzhledu budovy. Součástí budovy
byly také první eskalátory ve Zlíně. Obchodní dům se stal centrem
každodenního života ve městě.
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Obchodní dům /
F. L. Gahura, 1932,
přístavba 1934
nám. Práce 2523
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Velké kino /
1932—1933
nám. Práce 2511

Ve třicátých letech bylo tzv.
Velké kino ve Zlíně největším
kinem v Československu
a ve střední Evropě. Kapacita
činila 2270 návštěvníků. Výstavba byla zahájena v roce 1932. Spád
hlediště využívá svažitý terén a tak mohla být stavba dokončena
v rekordním čase o rok později. Autorem stavby je pravděpodobně
F. L. Gahura. Jednoduchý tvar kina kontrastuje s okolními stavbami, zejména se Společenským domem (hotel Moskva). K výstavbě
Velkého kina byla použita ocelová konstrukce s rozponem 33 metrů
potažená heraklitem. Jednalo se o první svařovanou konstrukci
takového rozměru u nás. Stavba byla provizorním řešením, které mělo
být v následujících letech demontováno a přestavěno na nové kulturně-společenského centrum, jehož součástí by bylo divadlo, kino,
společenský dům nebo obchody.
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Společenský
dům – Hotel
Moskva /
1930—1933
nám. Práce 2512

Autorem prvních plánů budovy je architekt Miroslav Lorenc, který navrhl základní objem stavby s využitím skeletového systému a obdélníkovým půdorysem. Během výstavby se však nedohodl s Tomášem
Baťou a tyto spory vyvrcholili jeho odchodem z firmy. Základní objem
stavby zůstal, na podobu interiéru byla vypsána interní soutěž.
Z návrhů F. Karfíka a F. L. Gahury vybral Tomáš Baťa prvního z nich.
Překvapivě upřednostnil luxusnější podobu menších pokojů se samostatnou koupelnou. Vladimír Karfík v návrhu zúročil své zkušenosti
z USA, kde absolvoval stáž u F. L. Wrighta. Budova fungovala také kavárna, restaurace, společenské sály, tančírna a poslední etáž sloužila
jako letní kavárna s vyhlídkovou terasou. Celkově hotel disponoval
s kapacitou 300 pokojů pro 700 osob.

Budova Tržnice je první obchodní
dům postavený firmou Baťa v roce
1927 na nově vznikajícím náměstí. Projektu se ujala stavební firma A.
Jambor. Jednalo se o první využití železobetonového skeletu na stavbu veřejné budovy, který byl do té doby typický jen pro tovární budovy.
Standardní modul 6,15 × 6,15 byl následně využíván na školní i veřejné
budovy, které stavěla firma Baťa. Podoba modulu původně použitého díky funkčním a ekonomickým faktorům začala určovat budoucí
výstavbu. Součástí tržnice bylo několik malých obchodů, mléčný bar,
vývařovna, lidová restaurace a malé kino.
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Zámek

(zmínky od 15. století,
nejvýraznější zásah
Leopold Bauer
1904—1905)

Zlínský zámek je nejstarší dochovanou budovou města, v parku
nedaleko centra, v blízkosti továrního areálu. Od 15. století prošel
zámek mnoha rozsáhlými úpravami. K těm zásadním patří přestavby
z počátku 20. století navržené architektem Leopoldem Bauerem.
Dostavbou jihovýchodního nároží s monumentálním schodištěm
došlo k uzavření zámku do čtvercového půdorysu. Pro lepší kontakt
s okolní parkovou zelení byly k východní i západní fasádě připojeny
balkóny. V roce 1929 prodává baron Haupt zámek městu Zlín, v čele
se starostou Tomášem Baťou. Koupě byla financována firmou Baťa.
Zámek byl otevřen veřejnosti a proměnil se v klubový dům s novou
kavárnou. Dnes objekt zámku spravuje o.p.s. Zlínský zámek, funguje
zde Galerie Václava Chada.
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Radnice / 1924
nám. Míru 12

Dnešní radnice byla dostavěna
v roce 1924 na místo vyhořelého objektu. Reprezentativně
pojatá budova zdařile doplnila
zástavbu historického centra. Návrh vzešel z architektonické soutěže,
kterou vyhrál mladý architekt F. L. Gahura. Projekt byl jeho diplomo-

vou prací na pražské AVU. Radní budova je koncipována jako symbol
města, nárožní věž může připomenout městskou bránu, která je součástí městského znaku. Vzhled radnice se následně ještě změnil a to
dostavbou zadní části směr do ulice Bartošova v letech 1936-1937.
Dispozice radnice má tvar písmene „L“. Stavba je ovlivněna dílem
Gahurova učitele J. Kotěry, v interiérech nalezneme inspiraci českým
kubismem. Součástí budovy je také instalace sochy kováře, jakožto
symbolu řemeslného města. Autorem sochy je rovněž F. L. Gahura.
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Trantírkův dům /
1940
tř. Tomáše Bati 488

Jednou z nevýraznějších budov na
náměstí Míru je nárožní dům obchodníka Eduarda Trantírka. Stavba byla
dokončena v roce 1940 podle plánů
architekta Viktora Jandáska. Práce tohoto autora vnáší do zlínského
prostředí velkoměstský rozměr, luxus a velkorysost. Elegantně působí
zaoblené nároží i keramický obklad. Původně bylo v domě plánováno
48 bytů. Prosklená pasáž nacházející se v přízemí domu může připomenout obchodní domy spojující bytovou a obchodní funkci v Brně
nebo v Hradci Králové. Trantírkův dům je příkladem kvalitní architektury, která vznikla v průběhu třicátých let nezávisle na firmě Baťa,
jež byla hlavním realizátorem výstavby ve městě. Na náměstí Míru
bychom našli i další měšťanské domy, jejichž objednavatelé stavěli
v historickém jádru nezávisle na firmě Baťa.
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Gahurův
prospekt
a internáty /
1930—1937
náměstí T. G.
Masaryka

Gahurův prospekt patří k urbanisticky nejcennějším místům ve Zlíně.
Místo symbolizuje vzájemné propojení a sdílení, typické hodnoty
systému firmy Baťa. Navazuje na náměstí Práce a plynule přechází ve vzdělávací prostředí bývalých Masarykových škol (rektorát
Univerzity Tomáše Bati a Kongresové centrum). Zelený pás je z obou
stran lemován internáty, které navrhl architekt F. L. Gahura. Z každé
strany prospektu stojí objekty internátů, kde byli odděleně ubytováni
studentky a studenti Baťovy školy práce, která byla určena chlapcům a dívkám od 14 do 18 let. Internáty jsou umístěné po vrstevnici,
záměrně tak reagují na danosti terénu. Při výstavbě byl opět použit
konstrukční systém 6,15 x 6,15 m. Budovy jsou koncipovány jako
trojtrakt se střední provozní chodbou. V přízemí každé z nich se nacházel byt domovníka a společné místnosti (tělocvična, přednášková
místnost, jídelna apod.). V každém z dalších pater bylo dvacet pokojů
přibližně pro deset osob. Celý prospekt završuje Památník Tomáše
Bati s budovami studijních ústavů.
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Evangelický
kostel / 1937

Památník
Tomáše Bati /
1933
nám T. G. Masaryka
2570

Štefánikova 3018

Už od začátku 30. let chtěli zlínští
evangelíci postavit svůj vlastní
kostel. V roce 1935 využili volné
parcely nedaleko od centra města
a ve svažitém trojúhelníkovitém pozemku byl postaven kostel, který
navrhl šéf architekt Vladimír Karfík. Polovinu parcely a faru zaplatila
firma Baťa. Výstavba kostela začala v roce 1936 a během jednoho
roku byla stavba dokončena. Budova se skládá ze tří jednoduchých
kubusů. Na malý sál a vstupní prostor tvořící nejnižší hmotu kostela
navazuje kolmo ke svahu postavená hlavní loď s oltářem. Nad nimi
dominuje štíhlá věž zvonice se znakem kalicha. V roce 2016 byl do
věže instalován první zvon.
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Vila Jana
Antonína Bati /
1927—1931
Osvoboditelů 187

Na rozlehlém pozemku nad kostelem sv. Filipa a Jakuba vznikla
jednopatrová, vila z červeného
spárovaného zdiva pro Jana Antonína Baťu. Stavbu realizovala firma
Zlámal a Plaček, autorem návrhu je pravděpodobně F. L. Gahura.
Půdorys o rozměrech 12 × 12 metrů doplňuje vypouklá jižní fasáda
v celé výšce stavby. Dům byl několikrát přestavován, v roce 1937 zasáhl do dispozice Vladimír Karfík. Hlavní vstup převedl na západ a k vile
byla dostavěna samostatná garáž s bazénem, které se již nezachovaly. V interiéru je částečně dochována pracovna J. A. Bati s vestavěným nábytkem, zásuvnými dveřmi a krbem z leštěného kamene.
Po roce 1948 byla vila zkonfiskována a od padesátých let slouží jako
sídlo Českého rozhlasu. Na původně velkorysé zahradě byl v roce
1950 postaven Kolektivní dům.

Památník Tomáše Bati vybudovaný k poctě ředitele firmy a zakladatele moderního Zlína dovršuje urbanistický koncept funkcionalisticky
plánovaného města Zlín. K otevření památníku došlo 12. července
1933, přesně rok po letecké havárii. Jednoduchou stavbu navrhl F. L.
Gahura a stejně jako ostatní zlínské stavby využívá i památník skelet
6,15 × 6,15, završuje parkové náměstí T. G. Masaryka. Na stavbu byl
využit pouze neomítaný beton, kov a katedrální sklo. Podle architekta
má odrážet zvláštnosti Tomáše Bati: velkorysost, jasnost, vzlet, optimismus i prostotu, poctivost a pravdivost. Památník Tomáše Bati měl
být vstupním objektem do studijních ústavů, realizovány byly pouze
dvě sousední budovy. Interiér byl vybaven expozicemi připomínající
život Tomáše Bati a rozvoj firmy. Součástí expozice byl také letoun
Junkers F 13. V padesátých letech byl památník využíván jako sídlo
filharmonie a krajské galerie, prošel několika zásadními stavebními
úpravami, které narušily původní podobu i účel. Nejvýraznějším zásahem byly dvě přístavby z východní a západní z roku 1954, byla změněna dispozice i vstup. V roce 2019 byla dokončena obnova budovy.
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Tomášov /
1938
U Lomu 638

Tomášov nese své jméno po
„Tomíkovi“ – jediném synovi
Tomáše Bati, který studoval na
elitních školách v Anglii. Podoba
internátního školního zařízení
určené pro vybranou skupinu studentů nadchla Jana Antonína Baťu
a v roce 1938 začíná fungovat i ve Zlíně. Tomášovci byli vybráni, aby
se stali vedoucími managery v zahraničních pobočkách. Výuka byla
zaměřena na cizí jazyky, společenské chování a sport. Jednoduchá
stavba vystavěná z železobetonového modulu 6,15 × 6,15 je situována
na kopci, svou vzdáleností od internátů odráží svou důležitost. Škola
ukončila svou činnost během války na konci roku 1940. Po roce 1945
byla v prostorách Tomášova vybudována nemocnice. Dnes slouží jako
reprodukční klinika a hotel.

