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paraptet

cihelná
vyzdívka

6,15 m

Úkol: Podívej se okolo sebe,
vyber si budovu, kde se
systém 6,15 × 6,15 uplatnil,
a zkus ji překreslit.

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

Kolikátá?
Čtvrtá? Čtyřicátá?
Třicátá čtvrtá?
...........................,
přepojím Vás!

Úkol: Urči číselné názvy budov do prázdných
okýnek, k orientaci slouží kompasová růžice
na okraji.
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Na rozdíl od jiných fabrik té doby byl areál
čistý, světlý a přehledný. Toto přívětivější
prostředí mělo být radostným a zdravým
místem, které samozřejmě podpoří výkon
pro práci. Díky dobré organizaci uvnitř areálu se Baťova továrna stala brzy také místem zahraničních návštěv.

Úkol: Jdi k budově č. 23 a podívej se na
stromy okolo ní.

Úkol: Podívej se na fotografie a množství
zeleně, které se uvnitř areálu nacházelo.
Poznáš, o jaké stromy se jedná?

V roce 1924 představuje architekt František Lýdie Gahura nový plán na podobu
tovární areálu. Nazval ho Továrna v zahradách, v projektu byly výrobní budovy obklopeny stromořadím, mezi nimi byl pečlivě
udržovaný trávník, lavičky a vydlážděné
chodníky.

okno

Možná jsi někdy slyšel: „Sejdeme se před čtrnáctkou.“ nebo
„Dobré kafe mají ve třiadvacítce.“ Jedním z amerických prvků
ve Zlíně je i číslování budov v továrním areálu, jak ho známe například z New Yorku. První číslo
značí pořadí budovy z východu,
druhé potom z jihu. Například
21 je potom druhou budovou
z východu a první z jihu.

překlad

V

6,15 m
pilíř

3.
Je to možné, tolik stromů?

J

průvlak

75

sloup

2.
Číslování

Zlín je příkladem firemního města, které se rozvíjelo díky
prosperitě firmy Baťa a jejímu vedení, v jehož čele stál
nejdříve Tomáš Baťa, později jeho nevlastní bratr
Jan Antonín Baťa a další ředitelé.

Tovární
areál I.

Úkol:
Je-li 1 americká stopa
30,48 cm, kolik stop
se ukrývá v 6,15 m?
Amerika byla pro mnohé Evropany
vzorem, jak podnikat, stavět a žít.
V zemi prvních výškových budov –
mrakodrapů –, rychlých aut a milionářů – selfmademanů –, kteří začínali s dolarem v kapse, se zdálo vše
možné. Víra v pokrok byla všudypřítomná. První cestu do USA podnikl
tehdy 29letý Tomáš Baťa už v roce
1905, následovalo ještě několik dalších. Obdivoval rychlost, šetrnost
a úspornost, s jakou se v Americe
stavělo a vyrábělo. Jeho vzorem byli
průkopník automobilismu Henry
Ford, ale také výrobce cukrovinek
a čokolád George Cadbury z Anglie.

Tovární areál patří k nejautentičtějším místům, která lze ve
Zlíně navštívit. Pokud by vás zaujal víc, navštivte náš web
www.zam.zlin.eu, kde jsou podrobnější texty o budovách,
urbanistických celcích, ale také osobnostech, které ovlivnily
podobu města.

1. Amerika
a systém 6,15 × 6,15
Díky „dokonalým plánům“, které vznikly ve Stavebním
oddělení firmy Baťa, se začal při výstavbě továrních budov
používat zlínský systém. Konstrukční systém udávající
rozpětí mezi sloupy 6,15 × 6,15 m odkazoval k americkým
měrným jednotkám – stopám. Můžeš se naučit i pojmenování
jednotlivých prvků.

4.
Budova 23
Tato budova byla postavena mezi
lety 1927 až 1928, zanedlouho
bude mít 100 let! Její stavba musela být rychlá a úsporná. I proto
se použil snadno dostupný, ale
méně kvalitní materiál (hlinitý
štěrk a písek z řeky Dřevnice). Při
kontrole v roce 1942 se objevily
stavební závady a budova měla
být stržena a nahrazena novou.
K tomu však nedošlo a místo výroby obuvi sem byla přesunuta
administrativa a velkoobchod
obuvi. Poslední proměnou prošla budova v roce 2006.

Úkol: Třiadvacítka je
příkladem stavby, která se v průběhu času
několikrát
změnila.
Obejdi celou budovu
a zkus najít nové architektonické vstupy,
které původní podobu
pozměňují. Vybrané
detaily překresli.

5.
Budova 21

6.
Tovární budovy za branami areálu

„Ahoj! Jsem architekt Vladimír
Karfík, právě stavím novou administrativní budovu podle amerického střihu. Budova bude vysoká
77,5 m a v posledním patře bude
přístupná terasa. Žádná taková v roce 1938 ve střední Evropě
není. K technologickým novinkám patří například rychlovýtahy,
klimatizace nebo telefonní ústředna Siemens. Všichni se ale ptají
jen na šéfovu pojízdnou kancelář…“

Prověřený a rychlý systém výstavby továrních budov, které
využívaly konstrukční systém 6,15 × 6,15, se brzy začal
objevovat také za zdmi fabriky. V prvních letech k tomu vedla
hlavně pragmatická rozhodnutí a důraz na rychlost a finanční
úspornost. Brzy se budovy s rovnou střechou, bílými sloupy
a cihelnou vyzdívkou začaly upravovat na obchody, školy a další
veřejné stavby. Podoba továrních budov se stala značkou, podle
které bylo poznat, že se jedná o baťovskou výstavbu.

Úkol:
Navštiv budovu 21 a najdi pojízdnou kancelář.
Proč myslíš, že je zde
mapa celého světa?
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Úkol: Vyjeď do osmého
patra, které sloužilo
ředitelům, a projdi se
chodbou. Najdi busty
Tomáše Bati a jeho nevlastního bratra Jana
Antonína.

Úkol: V šestnácté etáži
na terase najdi bronzový
model, který zachycuje
město a tovární areál
v 50. letech. Zkus srovnat
situaci se skutečností.
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Úkol:
Na fotografiích jsou detaily staveb,
které se nachází ve Zlíně. Poznáš
všechny? Všimni si, jak kreativně
architekti pracují se stejným
systémem, budovy však vypadají
pokaždé jinak.
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