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Jméno:

Vezmi si tento sešit s sebou na procházku
městem. Připravili jsme pro tebe několik
úkolů a otázek. Na některé z nich je
nejlepší být venku. Nad většinou z nich se
můžeš zamyslet sám nebo si popovídat
se svými rodiči, prarodiči nebo učiteli.
Kdyby tě téma více zaujalo, podrobnější
informace ke každé stavbě najdeš
v databázi Zlínský architektonický manuál,
kde je i seznam literatury a medailony
osobností, které zde potkáváš.

www.zam.zlin.eu
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Centrum města Zlína se nachází na dvou od sebe
nedaleko situovaných náměstích. Každé z nich
formovala specifická doba, která se odráží na
jejich dnešní podobě. Stezka Od náměstí k náměstí
prochází historicky nejcennější lokalitou města –
náměstím a jeho bezprostředním okolím, mimo
jiné i zámeckým návrším.

Vybraná zastavení nabízejí pohled na proměnu
Zlína v průběhu 20. a 21. století, ukazují přístup
k moderním architektonickým vstupům do nitra
památkové rezervace. Potkáš zde nejstarší budovy
ve městě i nedávné architektonické realizace. Na
několika příkladech poznáš vybrané domy, jejich
historii i to, jak moderní a současná architektura
doplňuje historické prostředí a dokáže ho ovlivnit.
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Náměstí č. 1

•

Poznáš historické centrum města od moderního? Co je
podle tebe známkou staré zástavby?

Aby se náměstí rozšířilo směrem k hlavní dopravní tepně,
k třídě Tomáše Bati, byla jedna strana náměstí – tzv. jižní fronta –
postupně bourána a dnes už neexistuje. Poslední vzpomínkou
je nárožní dům č. 186.

Stojíš na náměstí Míru, dříve se mu také říkalo
rynek, hlavní náměstí a Komenského náměstí.
Jedná se o historické centrum města, které
se v průběhu 20. století významně proměnilo.
Náměstí dříve obklopovaly nízké jednopatrové
budovy místních řemeslníků, obchodníků
a měšťanů. S postupnou industrializací a expanzí
firmy Baťa se postupně měnila i původní zástavba.
Staré domy se bouraly a na novém místě často
vznikaly moderní domy funkcionalistického stylu.
Z historického jádra se stalo “městské city”.
Původní úzké, nepravidelné uličky vystřídaly
široké bulváry.
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•
•

•

Najdi dům č. 186 a podívej se na obrázek s řadou domů,
které dnes už neexistují.
Zkus odhadnout, které další domy patří na náměstí
k nejstarším. Podle čeho se rozhoduješ?

Jaká historická města znáš?
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Záložna
Místo: náměstí Míru 174
(prostor před obchodním domem Zlaté jablko)

a emancipačních aktivit a také organizátorem společenského života
ve městě. Záložna nebyla jen peněžním ústavem, ale byla centrem
společenského dění. Byl zde i sál pro plesy, koncerty a přednášky,
v druhé části hostinec a kavárna.
Starší třípodlažní budova vznikla v letech 1891–1892 podle
návrhu architekta Josefa Drahoše. Druhá, reprezentativnější část
občanské záložny postavená Dominikem Feyem ve druhé fázi
v neorenesančním stylu byla dokončena v roce 1896. Od roku 2006
zůstala ze záložny jen fasáda, za níž se skrývá obchodní dům Zlaté
jablko (navrhl ho architekt Svatopluk Sládeček).

•

Zlín byl v průběhu 19. století především
městem menších živnostníků, tovární výroba se
zde zatím neprosazovala. Asi tě nepřekvapí, že
mezi řemeslníky zde bylo nejvíc ševců! Zlín byl
nevelké město, postupně se rozvíjel i obchod,
kultura a spolkový život. V roce 1900 zde žilo
2975 obyvatel.
Důkazem narůstajícího sebevědomí i kapitálu je například budova
občanské záložny, která se ustanovila v roce 1869, aby podporovala
menší podnikatele, rolníky a stavební ruch a následně i místní
spolky, vzdělávací a kulturní kroužky. Podobně jako záložny
a spořitelny v jiných městech se zlínský ústav stal poskytovatelem
finančních služeb, ale také hybatelem českého podnikání
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Zdá se ti důležité, že nebyla Záložna zbourána celá,
ale že se zachovala alespoň fasáda?
A proč myslíš, že se tak stalo?

Budova záložny je kromě měšťanské
školy (dnes Zlínský klub 204)
symbolem rozvoje města na konci
19. století. Na rozdíl od řady jiných
měst se ve Zlíně mnoho budov
v průběhu 19. století nepostavilo.
V době výstavby obchodního domu se radní společně s architektem
Sládečkem rozhodli, že tuto část historie Zlína chtějí zachovat
alespoň na oko a namísto nákladné rekonstrukce původního domu
zůstala dekorativní fasáda v historizujícím neorenesančním stylu.
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Radnice
Místo: náměstí Míru 12

Radnice. Jeden z nejdůležitějších domů je
zároveň symbolem města. Jak se podařilo
architektovi Františku Lýdii Gahurovi vytvořit
takto majestátní budovu? Představ si, že to byla
teprve jeho diplomová práce na pražské Akademii
výtvarných umění (v roce 1924).

•

•

Vnímat architekturu okolo sebe je nejlepší s tužkou
v ruce. Do připraveného obrysu zkus nakreslit členění
fasády směrem k náměstí. Vnímej tvar a počet oken,
jejich rytmus, podloubí i materiály.

Proč, myslíš, že bylo pro Tomáše Baťu zásadní být
starostou?

Tomáš Baťa byl starostou Zlína
od roku 1923 až do své smrti
v roce 1932.
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Polyfunkční dům zvaný
Robot Emil
Místo: náměstí Míru 5469

V roce 1977 byl už značně zchátralý objekt zbořen a okraj náměstí
vyplnila nová budova pošty a telekomunikací zasahující až do ulice
Bartošova. Mezi starou zástavbou a budovou pošty tak vznikla
proluka, pro niž architekti Karel Havliš a Svatopluk Sládeček
s odstupem několika desetiletí v roce 2002 navrhli nový dům.
Jednou z nutných podmínek, kterou si kladli městští zastupitelé,
bylo zachování průchozí pasáže.
Všimni si, jak dlouhá je parcela domu, před kterým stojíš. Projdi
se průchodem až do ulice za náměstím. Podívej se na obrázek
s historickou mapou. I tam uvidíš, že dlouhé a úzké pozemky
přiléhaly snad ke všem domům směřujícím do náměstí.

•

Kolik kroků musíš udělat, než dojdeš
průchodem k ulici Zárámí za náměstím?

Na místě dnešního polyfunkčního domu se dříve
nacházela secesní budova hotelu Balkán. Dům
č. p. 61 byl jedním z hlavních center kulturního
života 20. a 30. let minulého století, bylo to místo
setkávání vlastenců i studentů. Podle vzpomínek
spisovatele Antonína Bajaji, který je vnukem
majitele hotelu Balkán Jana Knapka, navštívili
podnik i Leoš Janáček, Josef Váchal nebo Le
Corbusier. Svou prodejnu tu měla i firma Baťa.
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•

Proč, myslíš, že se dříve lidem hodilo bydlet na takovém
pozemku? Na historické mapě vidíš, co všechno na
takovém pozemku bylo a jak dlouhé byly zahrady za
domem.
Víš, jak žila a pracovala tvoje prababička a pradědeček,
případně jejich rodiče a prarodiče? Pokud ne, zjistíš to?

Polyfunkční dům je jedním
z nejvýraznějších novodobých
zásahů do náměstí Míru. Od svých
autorů dostal familiární označení
Robot Emil. Znáš tuto postavu?
Robot Emil je hlavní postavou
televizního seriálu, který
Československá televize natočila
na počátku 60. let minulého
století. Jednalo se o jeden
z prvních sci-fi hraných seriálů pro
děti, hlavní postavu ztvárnil herec
Antonín Šůra v legračním kostýmu
plechového robota.
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•

Navrhni dům s jasně rozpoznatelným tvarem. Může to
být něco živého, ale také věc. A vymysli mu název. Použij
základní geometrické tvary – čtverec, obdélník, kruh.
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Zámek
Místo: park a zámek, Soudní 1

Zlínský zámek představuje spojnici mezi starým
a novým Zlínem – jak v urbanismu města, tak v jeho
historii. Může být symbolem starého feudálního
světa, přes který se převalila nová, moderní doba
s novými pravidly i zcela novou architekturou.
Zlínský zámek je nejstarší dochovanou stavbou
ve městě. Původně to byla tvrz, která patřila rodu
Šternberků. Nás ale zajímá situace na začátku
20. století, kdy zámek patřil Hauptům, rodině
brněnských průmyslníků. K zámku tehdy patřil
i dnešní park Komenského, pěstovala se tam
zelenina a ovoce pro zámek, chovala drůbež
a dobytek. Oba dnešní parky tedy vypadaly jinak,
byly oplocené a veřejnosti nepřístupné.
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Ve 20. letech, jak se rozrůstala firma Baťa i vliv jejího majitele, začal
zámek s parkem Baťovým urbanistickým plánům překážet. Chtěl
propojit tovární areál s centrem města, a to pásem městské zeleně.
Jednání se Štěpánem Hauptem neprobíhala hladce, nicméně
nakonec se vše podařilo vyřešit a v roce 1929 Haupt prodal zámek
s parkem městu. Tím se otevřela cesta ke zpřístupnění parku pro
veřejnost a vytvoření odpočinkové zóny pro pracující. Zabránilo se
tak rozparcelování pozemků na stavbu rodinných domů.
Na snímku vidíš jeden ze dvou rybníčků, které byly v původním
zámeckém parku. Architekt Gahura je v rámci propojení továrního
areálu se středem města nechal vysušit.

V květnu roku 1945 zde operovalo velitelství Rudé armády, později
také sekretariát Komunistické strany anebo kancelář vojenské
správy. Od konce 50. let sloužilo dřívější zámecké zázemí jako
výstavní sály galerie a muzea, které se v roce 2012 přestěhovaly
do továrního areálu. V současné době zde sídlí Galerie Václava
Chada a několik menších provozů, rozsáhlé prostory se využívají
ke krátkodobým výstavám a kulturním akcím.

•

Zámek je stále ve vlastnictví města. Představ si, že jsi
radní nebo primátor, který může rozhodovat o tom, co se
na zámku bude dít. K čemu by měl podle tebe sloužit?

Za Bati byl zámek využíván jako tzv. klubovní dům – po vzoru
anglických klubů získal novou náplň, stal se místem setkávání.
Ve velkorysých prostorách byla otevřena také kavárna, restaurace,
čítárny, zázemí zde našly zlínské kulturní a sportovní spolky.
V průběhu 2. světové války budovu zabrala německá armáda.

18

19

Náměstí č. 2
Místo: náměstí Práce

vybudována Tržnice, ve třicátých letech přibyly výškové objekty:
Velké kino, výškové budovy Obchodního domu a Společenského
domu (dnes hotel Moskva). V roce 1938 přibyla správní budova 21
v továrním areálu, která je sice stranou, ale svou výraznou hmotou
náměstí uzavírá.

•
•

Stoupni si doprostřed náměstí Práce
a rozhlédni se okolo sebe. Všimni si,
co je tu prostoru a jak široké jsou ulice.
Kolik se sem může vejít lidí?
Co podle tebe obecně charakterizuje náměstí? Napiš
nebo nakresli cokoliv, co tě k představě náměstí napadne.
Je to centralita? Uzavřenost prostoru? Nebo funkce
budov, které se zde nachází? Památníky, morové sloupy,
kašny? Prostor k setkávání? Je to síť cest?

Zmínili jsme zde počet obyvatel ve Zlíně v roce
1900. Kolem roku 1938 to už bylo 36 243 obyvatel,
tedy více než desetinásobek. Město narostlo
i co se týče počtu domů a zastavěné plochy. Tyto
změny si musíme představit společně s celkovou
proměnou fungování města a života v něm. Na
místo zmiňovaných drobných řemesel, obchodu
a zemědělství nastoupila moderní tovární výroba.
Spolu s ní se zásadně mění užívání městského
prostoru.
V těsné blízkosti Baťovy továrny se po I. světové válce nacházely
dosud nezastavěné pozemky. V rekordně krátkém čase vzniklo
živé centrum městského života – náměstí Práce. Jako první byla
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Pro Tomáše Baťu i jeho nevlastního
bratra Jana Antonína bylo velmi důležité
mít prostor ke shromáždění svých
zaměstnanců. Nově budované náměstí
sloužilo jako shromaždiště při významných
svátcích, jedním z nejznámějších byl Svátek
práce, který se slaví 1. května.

Tržnice
Místo: náměstí Práce 1099

Stojíš před prvním obchodním domem, který si
firma Baťa nechala postavit v roce 1927. Projektu
se ujala stavební firma A. Jambor. Jednalo
se o první využití železobetonového skeletu,
který byl do té doby typický jen pro tovární
budovy, na stavbu veřejné budovy. Standardní
modul 6,15 × 6,15 m se následně využíval na
školní i veřejné budovy, které stavěla firma
Baťa. Podoba modulu původně použitého kvůli
funkčním a ekonomickým faktorům začala určovat
budoucí výstavbu. Systém 6,15 × 6,15 m se stal
marketingovou značkou, podle které lze poznat
baťovská města kdekoliv na světě.
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•

Prohlédni si dobové fotografie s reklamními poutači na
fasádách budov. Porovnej je se současnými cedulemi,
které často označujeme jako „vizuální smog“. Proč asi?

Obchodní dům
(1930–1931)
Místo: náměstí Práce 2523

V moderně zařízených
prostorech prodávali
vyškolení prodejci
firemní produkty, kromě
obuvi často nabízeli
i jiné služby a sortiment.
Budova měla zajistit
stravování pro 5 000
lidí, hlavně firemních
zaměstnanců. Společně s ostatními objekty, které postupně
vznikaly na nově budovaném náměstí Práce, měl i první obchodní
dům doplnit chybějící zázemí pro stále se zvyšující počet firemních
zaměstnanců.

•
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Jakým způsobem nakupuješ? Vybíráš si sám, nebo
je pro tebe lepší rada prodavače? Objednáváš věci
z internetových obchodů? Jak se podle tebe proměnil
prodej zboží? Zeptej se dospělých, jak se nakupovalo,
když byli děti, a porovnej tyto situace.

Návrhy obchodních domů, nebo také domů
služeb, vznikaly ve Stavebním oddělení firmy
Baťa, které až do roku 1933 vedl František Lýdie
Gahura. Ten je také autorem budovy, před kterou
stojíš. Ve standardizovaném železobetonovém
skeletu vznikly flexibilní prodejní a skladovací
plochy. Kostra budovy je stejná jako u továrních
budov, fasáda je ale řešena zajímavým způsobem.
Architekt nápaditě pracuje s prosklením fasády –
výška prosklení se postupně zmenšuje od dolních
pater – výkladních skříní – k horním patrům se
sklady a kancelářemi. K technologickým zázrakům
patřily ve své době „pohyblivé schody“, instalované
v roce 1934 mezi 2. a 3. etáží.
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Velká pozornost byla věnována výkladním skříním, které
„komunikovaly“ zboží směrem k zákazníkovi. Hodně péče se věnovalo
způsobu vystavení produktů i kompozici vstupu do obchodu.

•

9. Měňte dekorace často, aby zákazník byl přitahován stále
něčím novým.
10. Nezapomínejte také na vnitřní dekoraci v obchodě.

„Mluví-li vaše výkladní
skříň, nemusíte vy,“
tak zněla jedna z rad
obchodníkům. Představ
si svůj vlastní obchod
a navrhni svou vlastní
výlohu. Co budeš
prodávat, je také na tobě.
Zkus dodržet baťovské
zásady dekorace.

Deset pravidel správné dekorace:
1. Vystavujte jen pečlivě vypracované a vybrané zboží.
2. Dbejte, aby výkladní skříně byly vždy dokonale čisté,
a to nejen uvnitř, ale též vně.
3. Výkladní skříň má mít vždy dostatek světla, neboť světlo
přitahuje zájemce.
4. Dbejte, aby zboží bylo vystaveno v harmonicky seřazených
skupinách.
5. Rozházené zboží není nikdy známkou bohatosti výkladu,
nýbrž nepořádku.
6. U každého kusu má být uvedena cena.
7. Nepoužívejte příliš levných dekoračních prostředků.
8. Snažte se, abyste měli výkladní skříně upraveny nově vždy
dříve než konkurence.
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Společenský dům
(dnes Hotel Moskva)
Místo: náměstí Práce 2512

Společenský dům je další výškovou stavbou, která
na náměstí Práce vznikla. První návrhy vytvořil
v roce 1931 architekt Miroslav Lorenc, ten ale
z firmy odchází a rozestavěný objekt hotelu zůstává
jako torzo, prázdný skelet v centru města. Tomáš
Baťa zadává vypracování vzorových pokojů dvěma
podnikovým architektům s tím, že na základě
výsledku bude vybrán další autor hotelu. František
L. Gahura zvolil spartánštější variantu hromadného
ubytování se společnou hygienou na chodbě.
Vladimír Karfík pojal buňku hotelového pokoje
jako luxusní odpočinkové zázemí amerického typu
vybavené ohýbaným nábytkem z chromovaných
28

ocelových trubek, telefonem a zejména
samostatnou koupelnou. To mu dle vzpomínek
líčených v knize memoárů přineslo přidělení
zakázky a úspěch u vedení firmy, které v hotelu
chtělo docílit unikátní atmosféry zahraničních
velkoměstských provozů s výjimečným obytným
komfortem i doplňkovými službami.

•

Jak by sis představoval hotelový pokoj?

•

Kolik osob by podle tebe na pokoji mohlo být?

•

Jak by měl být pokoj vybaven?

•

Jaké služby by podle tebe měl hotel nabízet?

•

Všimni si oken, která
se vysouvají nahoru,
tento typ se nazývá
„americké okno“.
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Správní budova 21
Místo: třída Tomáš Bati 21

úředníků. Mělo se jednat o standardizované
pětietážové stavby navzájem propojené mosty.
Architekt Vladimír Karfík ale vedení podniku
nabídl ještě druhou variantu: 17poschoďový
mrakodrap (vysoký 77,5 m). Otevřené prostory
v interiéru administrativní budovy byly rozdělené
pouze jednoduchými montovanými příčkami. Tato
„kancelářská krajina“ probíhala celým patrem
o velikosti 80 × 20 m, které mělo pojmout až 200
zaměstnanců. Rychlá komunikace byla ve výškové
budově řešena několika typy výtahů – vedle
rychlovýtahu byl v budově umístěn také oběžný
výtah (páternoster) a pojízdná kancelář.

•

Vyjeď výtahem do posledního patra
a navštiv terasu a rozhlédni se
okolo sebe. Je zde výhled na celé
město a hlavně na náměstí Práce.
Je zde i bronzový model zachycující
město na konci 50. let. Najdeš
rozdíly oproti dnešku?

Ve druhé polovině 30. let se firma Baťa stává
globálním koncernem. Pod vedením Jana
Antonína Bati zaměstnává jen ve Zlíně přes 32
tisíc pracovníků (1937). Pro lepší organizaci
uvnitř podniku se v roce 1936 začíná uvažovat
o realizaci tří administrativních budov pro 2 tisíce
30
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Jak vypadá tvé pracovní místo? Pracuješ raději sám, nebo
ve skupině? Jaké jsou podle tebe výhody a nevýhody
otevřených pracovních prostor?

Velké kino
Místo: náměstí Práce 2511

Velké kino z roku 1932 mělo dočasně vyřešit
potřebu kulturního stánku v blízkosti továrny. Kvůli
jeho stavbě byla přeložena část silnice a zbouráno
několik firemních domků. Podle architekta
Františka Lýdie Gahury, autora návrhu kina, měla
být tato stavba za několik let demontována,
přenesena a dostavěna tak, aby uzavřela jižní
frontu náměstí Práce jako součást rozsáhlého
plánovaného společenského komplexu budov.
Tuto vizi se ovšem nepodařilo uskutečnit, stejně
jako celou řadu dalších úprav náměstí. Přesto se
kino stalo největším kinem v republice i ve střední
Evropě, vešlo se sem až 2264 stálých sedadel.
32
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Hlavním důvodem, proč se stalo Velké kino
kulturní památkou, je velkorysá konstrukce,
ve 30. letech byla konstrukce ojedinělá svým
rozpětím a subtilním charakterem, měla 33 metrů.

František Lýdie Gahura (1891–1958) byl jedním z nejdůležitějších
architektů, kteří utvářeli podobu města Zlín, kromě toho byl také
sochařem a městským architektem. Narodil se do početné rodiny v
nejchudší části města. Díky své píli, nadání a podpoře Tomáše Bati
vystudoval architekturu v Praze, přátelil se s Le Corbusierem a dalšími
významnými osobnostmi. Jméno Lýdie přijal po svatbě od svojí
manželky. K firmě Baťa nastupuje v roce 1924 a pracuje pro ni až do
roku 1945. Po skončení 2. světové války musel opustit Zlín a stěhuje
se do Brna, je pochován na Lesním hřbitově ve Zlíně.

•

•
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Podle Gahurova osudu by mohl být
natočen výpravný film. Dokresli plakát
a vymysli název dobového snímku.

Firma Baťa produkovala také vlastní filmy a reklamy.
Znáš nějaký film pro pamětníky?
Viděl jsi animovaný film, který vznikl v baťovském Zlíně?
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Náměstí č. 3
Místo: dolní část náměstí T. G. Masaryka

František Lýdie Gahura, který tak realizoval jeden
z funkcionalistických příkladů zónově plánovaného
městského členění. Takzvaný Gahurův prospekt
(dnes náměstí T. G. Masaryka) měl sloužit
k odpočinku pro tisíce mladých mužů a mladých
žen, zaměstnanců firmy Baťa ubytovaných na
internátech. Tento prostor na kopci uzavírá nově
opravený Památník Tomáše Bati. Zelený trávník
obklopují z obou stran vzrostlé stromy a keře.
Zahradní úprava tohoto místa se několikrát
proměnila, ale mnohé ze zasazených stromů
jsou vidět i na fotografiích ze 30. let.
Na podzim se tu dají sbírat kaštany a žaludy. V zimě je toto místo
ideální na sáňkování a bobování. V jarních a letních měsících byste
na náměstí našli nespočet lidí a studentů posedávajících na trávě.

•
Vedle dvou náměstí se ve Zlíně nachází ještě
třetí – náměstí T. G. Masaryka, kterému místně
říkáme „Gahurův prospekt“. Nachází se jen
několik desítek metrů od náměstí Práce.
Tento prostor vznikl souběžně s budovami prvních
internátů, budováním náměstí Práce a školního
areálu. Nové prostranství uprostřed rychle se
rozvíjejícího města neslo nejdříve název náměstí
Průkopníků. Zelený pás tvoří severojižní osu
centra, je lemován dvěma řadami internátních
budov a propojuje lesy nad Zlínem s městskými
parky v údolí. Autorem urbanistického řešení je
36

Uspořádej piknik, pozvi své přátele a udělej si hezké
odpoledne.
Seznam hostů na piknik:
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Obejdi prospekt a najdi tyto stromy – bříza, vrba, topol,
jírovec maďal (kaštan koňský), katalpa, lípa, borovice,
buk, javor, habr, modřín, jilm, akát, smrk.

Stoupni si do dolní části Gahurova prospektu a rozhlédni se kolem
sebe. Jsi v prostoru, který prošel v roce 2011 revitalizací. Autory
tohoto řešení jsou architekti ze zlínské architektonické kanceláře
ellement. Koncept, který vymysleli, by se dal shrnout do slov „projít
a nepřerušit“. „Projít“ a umožnit lidem volný pohyb v prostoru,
který je kultivovaný a čistý, „nepřerušit“ znamená vědomě navázat
na Gahurův velkoryse plánovaný park. Tento záměr byl realizován
umělým vytvořením modelace terénu do podoby travnatých
kopečků s chodníky zapuštěnými pod jeho úroveň. Z větší dálky tak
vzniká zajímavý efekt – nově vzniklé cesty jsou téměř neviditelné.
Pro vzdáleného pozorovatele vzniká dojem, že svah je zatravněný
a celistvý. Pásy zeleně se opticky sčítají a vytváří efekt souvislého
zeleného pruhu.
Součástí této proměny je také umělecká intervence Jiřího Valocha,
brněnského konceptuálního umělce. Na kolmých stěnách chodníků
byste našli šestkrát opakované sdělení „pokaždé úplně jiná slova“.
Text je orientovaný směrem k památníku a možná sis ho ještě nevšiml.

•
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Projdi se všemi
cestičkami. Co tě
napadlo u první,
u druhé, u třetí…?
Zkus navrhnout vlastní
heslo. Přečti si báseň.

Památník Tomáše Bati
Místo: nám. T. G. Masaryka 2570

V létě roku 1932 umírá při leteckém neštěstí
Tomáš Baťa, zakladatel firmy a starosta města.
O rok později byl dokončen památník, který
měl odrážet Baťovy charakterové vlastnosti –
velkorysost, jasnost, vzlet, optimismus a prostotu.
Autorem této výjimečné stavby je opět František
Lýdie Gahura, který nás provází celou procházkou.
Opět se zde uplatnil baťovský konstrukční systém,
který jste potkali na náměstí Práce, tentokrát bez
cihelných vyzdívek. Zůstal jen železobetonový
skelet a kompletně prosklený obvodový plášť.
Díky tomuto řešení je prostor výjimečný svými
39

světelnými proměnami. Interiér Památníku zůstává
téměř kompletně prázdný, prostupuje ho jen
pravidelný rytmus nosných pilířů a schodiště do
horních podlaží. V prostoru je také zavěšena replika
letounu Junkers F13.

poznámky:

V roce 2019 byl Památník Tomáše Bati kompletně rekonstruován
brněnským ateliérem Transat architekti do podoby ze 30. let.

•

•
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Všimni si těchto detailů – katedrální sklo, xylolitové podlahy,
zábradlí, schodiště ve tvaru písmene Z. Památník má tvar
jednoduchého kvádru. Mezi naznačené body nakresli
základní tvar s kulatými sloupy a členěním jednotlivých
oken. Všimni si barev, které prosvítají skrz památník, zkus
tuto atmosféru zachytit textem nebo barvami.

Navštiv Památník Tomáše Bati a vezmi si s sebou fotoaparát
nebo mobil a udělej vlastní sérii.
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poznámky:
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