Tak co, jdeš s
námi na Letnou,
......................?

Baťovské
bydlení I.
Úkol:
Prohlédni si tento dům a zakresli nebo sepiš materiály,
které jsou použity zvenku
(exteriéru), tzn. ty, které vidíš
z ulice.

Úkol:
Proč to tak je?

Dům s mansardovou střechou
je nejstarším příkladem dělnického ubytování na Letné. Dokončen byl v roce 1923, brzy mu
bude 100 let. Uvnitř se nachází
4 bytové jednotky pro 4 rodiny,
jedná se tedy o první příklad tzv.
čtyřdomku. Z původních pěti
domů stojí dnes jen jediný, který
připomíná osobnost Jana Kotěry, po kterém je pojmenovaná
i ulice, na níž stojíš.

3) cestičku k domu
Úkol:
Napadá tě ještě jiný
druh cest? Do mapy
na zadní straně zkus
vyznačit trasu, kterou
procházíš, a využij na
to své vlastní značky.
Úkol:
Na obrázcích najdeš několik
budov občanské vybavenosti.
Uhodneš, která budova k čemu
slouží? Pokud ti ve čtvrti něco
chybí, zkus to do volných ploch
dopsat či dokreslit.

Mnohé z nich slouží obyvatelům Letné dodnes. Stavby, které lidem usnadňují každodenní
život ve čtvrti, nazýváme občanskou vybaveností.

Úkol:
Vedle rodinných domů se brzy
stala součástí čtvrti také škola, školka, obchod nebo hřiště. Proč tomu tak bylo?

obchod
škola
garáže
hřiště
školka

3.
Občanská vybavenost

2) chodník

Edukační listy připravil v roce 2021 spolek aArchitektura
v rámci projektu Zlínský architektonický manuál.
texty: Lucie Šmardová / spolupráce: Markéta Hossingerová /grafické řešení: Jan Pavézka
ilustrace: Jindřich Janíček (taketaketake) / korektura: Alžběta Vintrová
fotodokumentace: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Krajská galerie
výtvarného umění ve Zlíně a spolek aArchitektura

„Jmenuji se Jan Kotěra, jsem architekt a urbanista, navrhuji plány
ulic, měst parků nebo náměstí. Jsem také profesor, učím v Praze
na Akademii výtvarných umění, jedním z mých žáků je rodák ze
Zlína František Lýdie Gahura. Ve Zlíně jsem začal pracovat
díky Tomáši Baťovi, kterému jsem navrhl jeho vilu na Čepkově.
Spojuje nás láska a obdiv ke Spojeným státům americkým.“

Na procházce poznáš základní typy baťovských domků,
zároveň se seznámíš s budovami, které se nikde jinde než
na Letné nenachází.
Naši procházku začínáme
u domu s mansardovou
střechou. Zkus vnímat jednotlivé typy cest a spojnic.
Všimni si, jak jsou velké cesty propojené menšími cestičkami a průchody.

5) cestu propojující
silnice

2.
Dům s mansardovou střechou

Plány na její výstavbu vytvořili architekti Jan Kotěra
a František Lýdie Gahura.
V domcích měli vytížení zaměstnanci a spolupracovníci
firmy Baťa najít odpočineka
pohodlí pro rodinný život.
Všechny baťovské čtvrti
vypadají podobně – tvoří je stejné nebo podobné
domky se zahradou. Po pár
krocích možná nebudeš vědět, kudy se vydat. Můžeš tu
snadno zabloudit nebo se
alespoň zamotat.

Obytná čtvrť Letná je plná experimentálních domů.
Proč tomu tak je? Kdo je stavěl?
Co zajímavého zde můžeme najít?

Když se řekne Zlín, většině
lidí se vybaví cihlové domky umístěné v zeleni zahrad
a stromů. Letná je první
obytná čtvrť vybudována na
začátku 20. století nedaleko
továrního areálu.

Vydejte se s dětmi na procházku a seznamte se se zlínskou
architekturou. Pokud vás zaujme víc, navštivte náš web
www.zam.zlin.eu, kde jsou podrobnější texty o budovách,
urbanistických celcích, ale také osobnostech, které ovlivnily
podobu města.

Baťovské 1.
bydlení
Cesty
Úkol:
Zkus vymyslet značku,
například tečkováním,
vlnkami, čárkami, pro:
4) cestička k lesu

1) silnici

4.
První znamená experimentální

5.
Baťovské domky

A experimentální znamená pokusný – příběh domu Alladin a osobnost Rudolfa Šváchy.

Jedny z prvních baťovských
domků, které na Letné dodnes stojí, byly navrženy pro
4 rodiny – jedná se o tzv. čtyřdomky, místně nazývané také
čtvrtdomky. Typ s mansardovou střechou už znáš, hojněji
realizovanou variantou je ale
čtyřdomek s rovnou střechou
a režným zdivem. Tyto domky
lemují například ulici Mostní,
ale můžeš je najít napříč Letnou.

Hello, my name is Rudolf Švácha, jsem stavitel z Nového světa, Čechoameričan z Chicaga.
Do Zlína mě pozval Tomáš Baťa. Mým úkolem je naučit zlínské řemeslníky „americkému způsobu stavění“. Víte, co je to americké okno? Nebo dřevostavba?
Tomáš Baťa se svými spolupracovníky hledal ideální způsob,
jak rychle a levně postavit domky pro své zaměstnance. Nebyl
to jednoduchý úkol, proto se
cesta k „typickému baťovskému
bydlení“ neobešla bez experimentů. Jedním z nich je i dům
Alladin, který Tomáš Baťa nechal
dovézt z Ameriky ve velké dřevěné krabici.

Rodiny lékařů, učitelů nebo
výše postavených firemních
pracovníků bydlely v tzv. jednodomcích. Jsou to samostatně
stojící domky s vlastní zahradou. V patře se obvykle nachází
3 pokoje, prostor v přízemí je
potom rozšířen o garáž nebo
pracovnu či přijímací místnost.
Ani jednodomky nejsou stejné
a našli bychom mnoho variant.
Tento se jmenuj podle svého
autora – architekta Fryčka.

Nejrozšířenějším typem se však stal
dvojdomek. Možná znáš i pojmenování půldomek. Je určený pouze
dvěma rodinám. Každá z nich má
k dispozici vlastní zahradu. V přízemí se nachází koupelna, kuchyň
a obývací pokoj. Příkrým schodištěm se dostaneš do patra se dvěma
pokoji. K dvojdomkům dnes často
přibývají přístavby. Tvar kostky, který byl pro baťovské čtvrti typický, se
tak postupně proměňuje.

Úkol:
Americké okno se vysouvá nahoru. Překresli okno, které
vidíš, a zkus se zamyslet, v čem je výhoda těchto oken?

Třída T. Bati
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Úkol:
Do volného prostoru nakresli vlastní experimentální dům.
Může vypadat jakkoliv. Zkus se zamyslet, pro koho bys rád
dům navrhoval a z jakých materiálů má být postavený. Byla
by to spíš cihla, nebo dřevo? Využít můžeš základní geometrické tvary, ale fantazii se meze nekladou.

Pod Rozhlednou

dnou

Pod Rozhlednou

Zkus najít místa, kterými jsi prošel, a vyfoť je. Pokud budeš chtít, sdílej
své fotky s tagem #zlinskyarchitektonickymanual nebo #zonazlin.

Pod Rozhle

Úkol: Projdi se ulicí Na Vyhlídce, Mostní a Bratří Sousedíků,
zkus do mapy vyznačit alespoň 2 jednodomky, 4 dvojdomky
a 4 čtyřdomky. Podívej se na dobové fotografie a všimni si, jak
se Letná změnila a co zůstává stejné.
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