Úkol: Proč myslíš, že tomu tak je? Co ti
chybí nebo přebývá? Pokud znáš náměstí
Míru, zkus obě náměstí srovnat. Do prostoru mezi budovami zkus zakreslit cesty
a silnice nebo nové budovy. Můžeš vycházet ze skutečnosti, nebo si nové náměstí
vymyslet.
budova 1

hlavní brána do závodu

Úkol: Obrázek je rozdělený do mřížky, kterou mohl využívat i architekt Gahura. Mřížka
ti má pomoci se zakreslením jednotlivých budov. Zkus do plánku rozvrhnout umístění
dalších 20 budov. Dokresli další budovy a nezapomeň, že se nemají dotýkat. Kolik budov
je možné do obrázku rozmístit navíc?

Některé projekty zůstanou navždy rozpracované, tak nějak na půli cesty k prvotním
představám a velkým plánům. Františkovi
Lýdii Gahurovi zasáhla do projektování 2.
světová válka, po které už ve Zlíně nebyla
vůle ani finanční či materiální prostředky
na pokračování. Proto se s náměstím Práce pojí další velké téma – nedokončenost.

Úkol: Poznáš budovy na náměstí Práce?
Které z nich mezi výškové budovy nepatří? Spočítej patra a seřaď budovy od
největší po nejmenší.
Úkol: Chaos bývá často vnímán negativně, zkus se zamyslet, jaké výhody měla takto
vedená výstavba.

Úkol: Představ si, že můžeš
založit nebo naopak rozšířit své vlastní město. Jakou
zónu bys doplnil?
Čím by byla speciální?

Úžas. Překvapení. V Československu 30.
let něco nevídaného! Takové dojmy měla
většina návštěvníků Zlína, když vstoupili na
náměstí Práce. Jako by se ocitli v Americe. Důvodem byly hned tři výškové budovy, které náměstí utvářejí – Obchodní dům,
Společenský dům a Správní budova 21.

Úkol: Zkus se zamyslet,
které činnosti patří do zóny
rekreace.

„Jedním z mých nejzajímavějších
úkolů bylo vytvoření urbanistického
plánu továrního areálu, který se
neustále rozrůstal. Na území, které
ohraničuje železniční dráha a řeka
Dřevnice jsem musel rozmístit tovární budovy. Zároveň bylo nutné
počítat s tím, že areál se bude dál
rozrůstat. Jedna budova měří 80
metrů na délku a 20 metrů na šířku. Mezi každou z nich by měl být
prostor na cestu, chodník i stromy.“

„Ahoj!
Jmenuji se František Lýdie
Gahura, jsem architekt,
sochař a urbanista. Pracuji pro podnikatele Tomáše Baťu.
Díky němu jsem mohl studovat v Praze u významných architektů. V jeho firmě jsem zaměstnán už dlouho, od roku 1924.
Vedu Stavební oddělení, kde s dalšími architekty a inženýry navrhujeme nové obchodní domy, továrny a další budovy. Součástí
mé práce je také navrhování podoby měst. V plánech řeším, jak
budou rozmístěné ulice, parky nebo náměstí. Tomuto navrhování
se říká urbanismus.“

Nové centrum – náměstí Práce – se nachází v blízkosti továrního
areálu. Při odchodu z práce měli lidé možnost nakoupit si
v obchodních domech, jít do kina nebo do divadla. Továrna
a náměstí se liší svou funkcí, ale souvisí spolu – jedna druhou
doplňuje. Za branami továrního areálu se pracovalo, na náměstí
Práce můžeš trávit volný čas, rekreovat se. Další funkcí v městském
prostoru je bydlení. Nejblíže továrnímu areálu se nachází čtvrť
Letná se stovkami malých dělnických domků. Všechny tyto zóny
jsou propojeny silnicemi, cestami a chodníky.

Ještě v roce 1920 vypadala
Baťova továrna úplně jinak. Tovární budovy se stavěly spíše
živelně podle momentálních
potřeb podniku. Mnohé z nich
měly přístavky a jejich provoz
končil často požárem.

Města mohou vznikat různými
způsoby. Jednou z možností je
postupné rozrůstání a přidávání
ulic, náměstí a domů podle potřeb a počtu obyvatel. Takto vznikala města historická, jako například Praha, Brno nebo Olomouc.
Druhým způsobem je naplánovat město v místě, kde ještě nic
není, tzv. „na zelené louce“. Zlín
je kombinací obou způsobů. Najdeme zde historické jádro, které
se postupně rozrůstalo (náměstí
Míru) a potom baťovské centrum
(náměstí Práce), které vznikalo
rychle podle plánů F. L. Gahury.

3.
Vertikalita a nedokončenost

1.
Urbanista

2.
Chaos a řád

Zóna
Zlín

Zóna je specifický prostor,
kde se něco děje, může se
zde číst, studovat, pracovat, odpočívat nebo naopak
spát. Zóna může mít i svoji
vlastní vůni. Určitě znáš
místa, které bys poznal se
zavřenýma očima jen podle speciálního aroma. Při
plánování měst se mluví
o čtyřech základních zónách – bydlení, rekreace,
práce a všechny dohromady propojuje zóna dopravy.

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

Pokud se chcete o Zlíně dozvědět víc, navštivte náš web
www.zam.zlin.eu, kde jsou podrobnější texty o budovách,
urbanistických celcích, ale také osobnostech, které ovlivnily
podobu města, nebo se podívejte na www.ic.zlin.cz a zarezervujte si procházku s průvodkyní či průvodcem.
Asi každý z nás má nějaké oblíbené místo. Někde se hezky
sní a odpočívá, jinde se líp soustředí na učení nebo na
práci, v některých prostorech naopak cítíme, že nejsou pro
nás a měli bychom raději rychle pryč. Procházka Zóna Zlín
ukazuje město z větší perspektivy, na základě tzv. funkčních
zón, které jsou dodnes rozpoznatelné.

Zóna
Zlín

Do školy,
nakoupit,
vyzvednout tátu
z práce, jít domů
a večer do kina,
......................,
jdeš taky?

4.
Infopoint baťovského bydlení
Zónu bydlení reprezentuje tento
baťovský jednodomek postavený v roce 1928. Dalšími domy,
které sloužily k ubytování, jsou
bývalé internáty, kde bydlely tisíce mladých mužů a žen, zaměstnanců firmy Baťa, kteří studovali
v Baťově škole práce.

Úkol: Zkus ho najít
v naší mapě a vybarvit. Každý pátek od 10
do 16 hodin ho můžeš
i navštívit. Všimni si,
kde se nachází nejbližší baťovské domky,
a také je zakresli do
mapy.

Tady si můžeš poznamenat, co tě zaujalo:

5.
Velká mapa pro zakreslování zón
Prošli jsme čtyři zóny, které jsou ve
Zlíně dodnes jasně rozpoznatelné
na podobě města. Postupem času
se začaly jednotlivé zóny narušovat
a prolínat.
Úkol: Navštiv tovární areál a najdi
provozy, které by tam ještě v minulém století, kdy vyrostli tví rodiče
a prarodiče, být nemohly. Jedná
se například o restaurace nebo
poštu, určitě najdeš ještě spoustu
dalších příkladů.

Úkol:
Najdi cestu, kterou jsme
prošli. Určitě poznáš některé budovy a místa. Některé
se oproti plánu změnila
a dnes vypadají jinak.

Úkol:
Jakou barvu by měla zóna
práce?
rekreace?
bydlení?
dopravy?

Úkol: Vyjeď do nejvyššího patra budovy 21 v továrním areálu a navštiv terasu, ze které je vidět celé město. Zkus najít
místa, kterými jsi prošel, a vyfoť je.
Pokud budeš chtít, sdílej své fotky s tagem #zonazlin nebo
#zlinskyarchitektonickymanual.

