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délka trasy: 6,4 kilometrů 

Architektura od roku 1945 do současnosti
V roce 1946 byl dokončen nový územní plán města 
Zlín. Jeho autory byli architekti Jiří Voženílek, Vladimír 
Karfík, František Lýdie Gahura a Antonín Vítek, kteří 
novou výstavbu směrují zejména na východ od 
továrního areálu. Rodinné domky vystřídaly výškové 
bytové domy, které vnesly do města nové měřítko 
staveb a velkoměstský charakter. Od 1. ledna 1949 
byl Zlín přejmenován na Gottwaldov, baťovská éra 
měla být zapomenuta. I přesto se v průběhu druhé 
poloviny 20. století setkáváme se stavbami, které 
i v dobách socialismu více či méně navazují na dědictví 
meziválečné architektury. Čtvrti Podvesná a Benešovo 
nábřeží se staly místem pro experimentování 
s bytovými stavbami. Procházka Zlín – Gottwaldov –  
Zlín představí slavné i méně známé stavby, které 
ukazují experimenty a technologický rozvoj, stejně 
jako postupný návrat k tradici a důležitost vědomého 
zacházení s historickým kontextem města. 

3
Baťovská 
architektura  
od roku 1945

Tříetážové 
obytné domy / 
1947
Obeciny

Když se v roce 1947 otevíralo 
dvanáct čtyřiadvacetibyto-
vých třípodlažních cihlových 
domů, jednalo se o celore-
publikovou slavnost. První po 
válce dostavěné domy měly být příkladem, jak řešit tíživou bytovou 
otázku. Autorem je Vladimír Karfík, baťovský architekt, který se po 
válce přestěhoval do Bratislavy, pro Zlín však ještě navrhl ještě několik 
staveb. Bytový dům se skládal ze čtyř až sedmi sekcí, v nichž se na-
cházelo šest bytů. Každý ze segmentů klesá přibližně o půl metru dolů 
a zároveň je posunut ve východo-západním směru. Toto odstupňování 
vytváří dojem řady navazujících samostatných domků a nepůsobí jako 
dlouhá spojitá budova. Důležitou součástí byl i velkorysý venkovní pro-
stor mezi domy. Uvnitř se nachází třípokojové byty s kuchyní ve tvaru 
U, koupelnou a balkonem, výjimkou jsou potom krajní byty, které mají 
navíc jeden pokoj. Na vstupních dveří jsou osazeny reliéfy s motivy 
květin, zvířat apod. coby označení adresy.

Věžové domy / 
1947—1950
Věžové domy 879, 
876, 874, 863, 861

Na mírně svažitém terénu, 
v podélné ose údolí stojí 
skupina pěti osmipatrových 
věžových domů, která je 
součástí panoramatu východní 
části města. Architekt Miroslav Drofa se inspiroval podobnými stavba-
mi ve Skandinávii. Středem čtvercového půdorysu je schodiště, kolem 
kterého jsou v každém patře rozmístěny čtyři dvoupokojové byty. Ve 
své době měly luxusní vybavení, součástí byla například vestavěná ku-
chyňská linka s odvětráváním. Vstupní průčelí je odlišeno travertinový-
mi sešikmenými špaletami oken a travertinovým obkladem vstupu. Na 
zábradlí balkónu byl využit perforovaný betonový prefabrikát, který se 
stal charakteristickým prvkem pro řadu poválečných staveb. 

1 2

10

9

11

8

7

5

4

3

2

1

6

14

13

12

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

fotodokumentace: 
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín,  
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a spolek aArchitektura



I. a II. Morysův 
dům / 1947
tř. Tomáše Bati 1285 
a 1276

Souběžně s projektováním věžo-
vých domů navrhoval Miroslav 
Drofa i tzv. Morýsovy domy. Dva 
devítipodlažní trojtraktové domy se 
staly jednou z dominant pováleč-
né výstavby. V každé budově je 
97 bytů, 67 dvoupokojových a 30 
třípokojových bytů. K většině z nich 
patří balkony, ve své době patřily 
vybavením k vysokému obytnému 
standardu, vnitřní příslušenství 
bylo uměle odvětráváno. Oba domy 
měly zabezpečit provoz pro své 
obyvatele. V přízemí východního 
domu fungovala restaurace pro 
70 osob, v západní budově byla 
zřízena školka a jesle, které byly 
k dispozici i ostatním obyvatelům 
čtvrti. Na střeše byla rekreační 
terasa s klubovnami. Domy byly po-
jmenovány podle starosty Viléma 
Morýse, který tragicky zemřel při 
autonehodě v roce 1948. 

První panelák – 
dům G40 / 1954
Benešovo nábřeží 3828

První pokusy s montovanou  
panelovou stavbu probíhali od  
40. let v rámci Stavebního oddělení 
firmy Baťa. Architekti Bohumír Kula 
a Hynek Adamec zde spolu pracovali, svůj výzkum v oblasti panelové 
výstavby završili až v roce 1954, kdy vznikl dům typu G40, tentokrát už 
pod celostátně vedeným Stavoprojektem. Jeho konstrukční soustava 
byla standardizovaná a využita k další výstavbě, proto je tento pěti-
podlažní bytový dům považován za první panelák v Československu. 
Dům působí z dnešního pohledu dekorativně, má barevnou fasádu, je 
opatřen neoklasicistními detaily a ornamenty nad vstupem. Hlavním 
důvodem této zdobnosti bylo zakrýt technické nedokonalosti. Římsy 
a pilastry, pomáhaly překrýt spáry mezi panely a sloužily k zakončení 
nároží. Název domu je odvozen od G-Gottwaldov a 40 – počet bytů 
v jednotlivém domě, byl postaven za pomoci zvláštního jeřábu za 
pouhé 4 měsíce.

Obchodní domy / 
1975—1980
Dlouhá 130

Komplex tří čtyřpodlažních staveb 
výrazně utváří podobu ulice 
Dlouhá v centru města. Původně 
se jedná o Dům potravin (Tesco), 
Dům obuvi (Baťa) a Dům zeleniny (ČSOB). Šlo o budovy, které postavil 
architekt Šebestián Zelina ve spolupráci s JZD Slušovice. Budovy 
s jasnou dispozicí (vstupní hala a vertikální komunikace vedoucí do 
prodejních pater) propojil podzemní chodbou, která později navázala 
na podchod pod ulicí Dlouhá. Skeletový systém opláštěný velkoploš-
nými skleněnými zlatými tabulemi „spektroflout“ byl použit v celé plo-
še bez svislých dělících profilů. Tento materiál zůstal zachován pouze 
na prostřední budově. Na západní straně je umístěna mozaika Země 
a slunce od Josefa Lieslera a keramická mozaika od Oty Janečka 
a Heleny Trubáčkové.

Divadlo 
pracujících, dnes 
Městské divadlo 
Zlín / 1961—1967
tř. Tomáše Bati 
4091/32)

Snaha vybudovat ve Zlíně divadlo 
se datuje už do třicátých let. O současné podobě budovy divadla roz-
hodla až anonymní architektonická soutěž z roku 1957, zadáním bylo 
vybudovat sál pro 800 diváků, kterou vyhrála trojice architektů Karel 
Řepa, Miroslav Řepa a František Rozhon. V době otevření se stalo 
zlínské divadlo největším poválečným sálem otevřeným v ČSR. Hlavní 
budovu divadla tvoří objekt obdélníkového půdorysu, v jehož středu je 
vejčité hlediště. K objektu je připojena provozní budova vzniklá  ve 30. 
letech. Obě stavby jsou propojeny dvěma komunikačními krčky. Hlavní 
prosklené průčelí spojuje vnější prostor s interiérem foyeru v prvním 
patře, v průhledu je proto možné zahlédnout rozměrnou fresku od 
Zdeňka Holuba zachycující historické epochy divadla. Velkorysé plány 
se odrazily také na vnější i vnitřní výzdobě divadla. Na rohu terasy je 
umístěna plastika Letící múza od Luboše Moravce. 

Polyfunkční dům / 
2004
náměstí Míru 5469

Dům pracovně nazývaný „Robot 
Emil“ vznikl ve značně komplikova-
ném místě. V úzké proluce o šířce 
6,3 metrů a o délce kolem 60 metrů, 
která vznikla demolicí původních 
objektů na náměstí až k Bartošově 
ulici.  Autory tohoto objektu jsou 
Svatopluk Sládeček a Karel Havliš. Ač 
stavba převyšuje obě sousedící bu-
dovy, nenarušuje panorama náměstí, 
v horním patře je vybudována střešní 
terasa. Vedle parteru s obchody jsou 
v domě také kanceláře a byty. Na 
šestipodlažní část objektu propojuje 
pasáž s dvoupodlažním objektem 
(dnes kavárna a obchod). Na fasádu 
bylo využito skla a slzičkového hliní-
kového plechu. 

Revitalizace 
parku  
Komenského / 
2015

Revitalizací parku Komenského  
vznikl uprostřed města park, 
který se brzy stal oblíbeným 
místem setkávání, fungujícím v průběhu celého roku. Jeho autoři 
jsou architekti Václav Babka, Pavel Mudřík, Lucie Radilová a Zdeněk 
Sendler. Zásadním faktorem ovlivňující atmosféru prostoru se stala 
proměna ulice Školní na pěší komunikaci. K této promenádě byly 
doplněny dřevěná plata pro sezení. Vznikl tak komplexně řešený 
prostor s novým dětským hřištěm a centrální eliptickou cestou, která 
je zasazená do nakloněného terénu. Rozděluje plochu parku na vnitřní 
intenzivně udržovanou a vnější část parku. Prostorem také prochází 
vlnící se pěšina, diagonála propojující místo se svým okolím. Ve vnitřní 
části parku zůstal nedotčen hrob a památník obětem 2. světové války 
se sochou Partyzána od Vincence Makovského.  

Budova 14 a 15  
továrního areálu /  
1946, 2013
Vavrečkova 7040

V listopadu roku 1944 zasáhlo Zlín 
bombardování spojeneckých letadel. 
Nejvíce zasaženou oblastí byl tovární 
areál. V místech zničených objektů 
byly postupně vystavěny budovy 14 
a 15, které navrhl v roce 1946 Jiří 
Voženílek, jeden z nejvlivnějších 
architektů určujících poválečnou 
podobu Zlína. Budovy jsou novým 
typem výrobní budovy využívající 
principů výrobního závodu a záro-
veň došlo k přepracování dispozice. 
Voženílek zachoval původní trojtrakt baťovských budov, modulová síť 
byla zvětšena na 7,85 × 6, 15. Důraz byl kladen na úroveň pracovního 
prostředí – dobrá sociální zařízení, klimatizace a osvětlení. V roce 
2013 prošly budovy rekonstrukcí a staly se sídlem Baťova institutu, 
který spravuje knihovnu, galerii a muzeum. Nad platformu se vrátily 
také pásové dopravníky spojující obě budovy.  

Centrální sklad  
obuvi /  
1949—1955
Vavrečkova 5657

Demolicí budov č. 24, 25 a 26 se 
Centrální sklad obuvi stal domi-
nantou továrního areálu. Sklad 
byl prvním československým 
pokusem o skutečně moderní 
technologii skladování. Na jeho střeše měl vzniknout heliport zajiš-
ťující spojení továrny s letištěm v Holešově. Stavba desetipodlažního 
kolosu o rozměrech 78 × 72 metrů proběhla ve třech etapách a byl na 
ni použit konstrukční modul 6 × 6 metrů. V prvním podlaží se nachází 
manipulační prostor pro vybavení vagónových a automobilových 
zásilek, ve druhém je expediční sklad. Vertikální doprava je řešena ná-
kladními výtahy v rozích budovy, úniková schodiště jsou umístěna na 
budově uprostřed všech čtyř fasád. Zajímavým detailem je i monolitic-
ká zvlněná stříška nacházející se nad nákladovou rampou na východní 
straně budovy. 

Revitalizace dolní 
části Gahurova  
prospektu / 2014
náměstí T. G. Masaryka

Gahurův prospekt patří k urbanisticky 
nejcennějším místům ve funkcionali-
sticky plánovaném městě Zlín. Jedná 
se o hlavní severojižní kompoziční 
osu centra města, tvořící “zelenou” 
páteř, která propojuje lesy nad městem 
s městskými parky. V dolní části 
prospektu se podařilo vytvořit fungující 
a veřejný prostor a zároveň neporu-
šit urbanistický záměr F. L. Gahury. 
Vytvořením modelace terénu do po-
doby travnatých kopečků a vybudováním chodníků zapuštěných pod 
úroveň terénu se podařilo naplnit jednoduchou ideu architektů „projít 
a nepřerušit“, vztáhnout se k měřítku lidskému i urbanistickému. 
Cesty tvoří spojnice mezi okolními objekty, důležitý je moment setká-
vání většího množství lidí, proto je i v návrhu aplikován motiv křížení. 
Součástí prostoru se stala také textová intervence Jiřího Valocha.

Kulturní  
a univerzitní  
centrum / 2010
nám. T. G. Masaryka 
5556

Kongresové centrum a univer-
zitní knihovna jsou vybudovány 
v místě, kde stál komplex Masarykových škol, které v roce 1928 navrhl 
F. L. Gahura. Kvůli špatnému technickému stavu byly v roce 1988 asa-
novány. Architektka Eva Jiřičná, rodačka ze Zlína, navázala na původní 
rozložení budov v prostoru. Objekty jsou osazeny do písmene „V“, 
uprostřed stojí socha T. G. Masaryka (O. Španiel, 1938). Obě stavby mají 
elipsovitý tvar inspirovaný rostlinou Rozsivkou. Jádrem Kongresového 
centra je sál pro 850 sedících diváků se dvěma balkony. Ocelová kon-
strukce střechy je podobně jako u mostních staveb tvořena centrální 
páteřní konstrukcí, na níž jsou přikotveny trojúhelníkovité vazníky. Nad 
trubkovou konstrukci je natažena síť z nerezových lanek. Eva Jiřičná 
je také autorkou řešení interiéru budov, kde je patrná její zkušenost 
s designem.

Zimní lázně / 
1950, 1985 
Hradská 888

Budovu zimních lázní navrhl archi-
tekt Vladimír Karfík poprvé už v roce 
1935, stavbu nakonec dokončil 
v roce 1950 společně s Ladislavem 
Ambrožkem a Josefem Holečkem. 
Na základě tradičního baťovského 
modulové konstrukce 6,15 × 6,15 
byla vystavěna budova dodržující 
klasický řád. Interiér stavby s 25 
m bazénem je zajímavý kontrastně 
řešeným organicky pojatým interi-
érem. Detaily ve vstupním prostoru, zaoblené schodiště nebo zvlněná 
markýza (dnes bohužel nedochována) odrážející pohyb vody lze spojit 
s poetickou a organickou linkou uvnitř funkcionalismu. V roce 1985 byl 
proto dokončen nový 50 metrový plavecký bazén, jehož autorem je ar-
chitekt Jiří Kotásek. Obě budovy spojil proskleným krč kem a uprostřed 
města vytvořil plavecký areál, k němuž přiléhá Stadion mládeže z roku 
1951. Nová budova využívá svažitého terénu stejně jako Karfíkův bazén 
je orientována na jižní stranu, směrem do zeleně. Najdeme zde několik 
prvků, které známe z brutalistní architektury, například použití pohledo-
vého betonu s obtištěným bedněním z dřevěných desek.

Kolektivní  
dům /  
1947—1951 
Osvoboditelů 3778

Kolektivní dům byl postaven na 
pozemku státem zabavené vily 
Jana Antonína Bati. Jedná se o je-
den ze dvou kolektivních domů 
v Československu, druhý z nich 
se nachází v Litvínově. Velikost 
budovy je oproti navrhovaným koldomům ve světě menší. Podle svého 
architekta Jiřího Voženílka měl být přiměřeně velký vůči svému okolí 
i počtu obyvatel žijících v domě. Konstrukce domu je z monolitického 
železobetonového skeletu, objekt má trojtraktovou dispozici se střední 
chodbou, devět podlaží s 76 dvoupokojovými a 23 třípokojovými byty 
pro přibližně 400 obyvatel, které jsou vybaveny variabilními dřevěnými 
příčkami. Kuchyňský kout je situován uvnitř dispozice bez přímého 
osvětlení a jsou uměle odvětrávané. Původně byly součástí domu také 
klubové místnosti, dílny, prádelny, na střeše fungovala tělocvična, která 
je dnes přestavěna na byty. V prostoru bývalé jídelny je dnes kulturní 
institut Alternativa.   
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