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LOKACE ARCHITEKTONICKY VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ MĚSTA ZLÍN



1 - 14|15 BAŤŮV INSTITUT

• Autorem architektonického návrhu původních budov je baťovský architekt Jiří Voženílek

• Postavené v létech 1946 a 1947

• Funkcionalistická stavba

• Současná podoba je dílem architektů Juraj Sonlajtner a Jakub Obůrka

• V roce 2013 byl Baťův institut po rekonstrukci slavnostně otevřen

• V současné době zde sídlí 4 krajské organizace Zlínského kraje (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně a servisní příspěvková organizace 14|15 Baťův institut.

• Popis - Komplex tvoří dvě budovy č. 14 a 15, které jsou spojeny tzv. platformou, venkovním prostorem určeným pro zážitky pod širým nebem. V okolí budov je
vyhrazené parkování pro návštěvníky a přímo pod platformou se nachází podzemní parkoviště.
V budově č. 14 najdou návštěvníci stálé expozice a krátkodobé výstavy muzea a galerie, sídlo zde má také servisní organizace 14|15 Baťův institut.
V budově č. 15 sídlí knihovna a je zde také několik konferenčních sálů a prostor určených k pronájmu. K dispozici je i kavárna (možnost využití jejich služeb v rámci
pořádaných akcí).

• Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/14/15_Ba%C5%A5%C5%AFv_institut

https://cs.wikipedia.org/wiki/14/15_Ba%C5%A5%C5%AFv_institut
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2 - SVIT

• Bývalé Baťovy závody, po znárodnění přejmenováno na SVIT

• Funkcionalistická stavba

• Postavené v letech 1946 a 1947

• Popis - Typické cihlové domky, budovy s bílým železobetonovým skeletem 6,15 × 6,15 metru s cihlovou výplní, ale i soudobá stavební nej – to byl Zlín budovaný firmou
Baťa, na jehož podobě se podíleli architekti Jan Kotěra, Josef Gočár, František Lydie Gahura, Vladimír Karfík, Miroslav Lorenc a další. Tyto objekty v současné době tvoří
základní urbanistickou koncepci Zlína, a charakteristickou zástavbu města.

• V současné době zde sídlí různé firmy v jednotlivých objektech, některé objekty procházejí rekonstrukcí, a mění funkci využití např. 14I15 Baťův institut.

• Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_koncernu_Ba%C5%A5a

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_koncernu_Ba%C5%A5a
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3 – ČTVRT DOMKY – LETNÁ, BAŤOVÝ DOMKY

• Architekt: Jan Kotěra

• Funkcionalismus

• První domky postavené v roce 1912

• Popis - Cihlové domky pro dělníky, jsou umístěny jižně od Mrakodrapu tzv. jednadvacítka. Domky jsou stále obytné a slouží svým majitelům, většina domů je v
soukromému vlastnictví. Jde o dvoupodlažní domky, zastřešené pultovou střechou. Domky přežili předpověď svojí životnosti že budou pouze na 30-50 let, a v
současné době zde některé stojí více jak 80. let. Domky stojí ve společné zeleni, pozemky jsou děleny ploty a zahrady tak volně přechází do zeleně.
Celkově jde o unikát, který se v současné době těžko hledá někde jinde ve světě.

• Celkem jich bylo postaveno na 2000 domků.

• Další Oblasti vzniku domků jsou ve čtvrtích Podvesná, Zálešná, Lesní čtvrť, Díly a Nad Ovčírnou. Tyto další čtvrti se nacházejí severně a jižně od Letné a továrny SVIT

• Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/batovy-domky-ve-zline

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/batovy-domky-ve-zline
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4 – OBCHODNÍ DŮM ZLÍN

• Architekt: Františka Lydie Gahury

• Rok stavby: 1931

• Popis: Nosná konstrukce je skeletová z ŽB. Spodní dvě podlaží přitahovala pozornost nakupujících velkými prosklenými výklady přes celou výšku od
podlahy ke stropu. Ve vyšších poschodích se okna postupně zužovala až do nejvyšších pater, v nichž byly umístěny sklady. V 70. letech 20. století došlo k
necitlivým úpravám, které původní členění oken a tím i vzhled budovy znehodnotily.

• V červenci 2017 byla zahájena jedna z největších stavebních akcí posledních let ve Zlíně - rozsáhlá rekonstrukce Obchodního domu Prior, která vrátila této
typické budově baťovské funkcionalistické architektury v srdci Zlína její jedinečný původní vzhled a vdechla jí nový život. Obchodní dům se zhruba do
poloviny roku 2018 proměnil v moderní a přitažlivé místo jako stvořené pro setkávání u kvalitního jídla a pití v komfortním prostředí restaurací, bister,
kaváren či cukráren a dvoupodlažní obchodní pasáží pečlivě vybraného sortimentu a služeb.

• Zdroj: https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/obchodni-dum-zlin-se-stal-stavbou-roku-zlinskeho-kraje-2018-20190517.html

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/obchodni-dum-zlin-se-stal-stavbou-roku-zlinskeho-kraje-2018-20190517.html
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5 – NÁMĚSTÍ PRÁCE

• Architekt: -

• Rok stavby:

• Popis: Mohlo jít ve své době o unikátní architektonicky pojaté řešení veřejného prostorů, ale nakonec veškeré snahy skončili současnou podobou. Na projektu se
podílelo mnoho světových a předních českých architektů své doby (1. pol. 20 století.) – Le Coubusiere, František L. Gahura a další.

• Dle návrhu architekta František L. Gahura mělo jít o náměstí o rozloze 32 000m2, ale z realizace nakonec sešlo. V průběhu let 1930-1935 bylo okolo vybudováno
několik solitérních funkcionalistických staveb – Kino, Společenský dům, Obchodní dům atd…

• Současné úpravy jsou z posledních 20let. 21. století

• Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/namesti-prace-zlin-promena-navrhy-architekti-historie-vystava.A181022_434414_zlin-zpravy_ras

https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/namesti-prace-zlin-promena-navrhy-architekti-historie-vystava.A181022_434414_zlin-zpravy_ras
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6 – INTERHOTEL MOSKVA

• Architekt: Miroslav Lorenc a Vladimír Karfík

• Rok stavby: 1931-1933

• Popis: Nosná konstrukce je železobetonová v modulu 6,15m x6,15m. Obvodové stěny pak jsou tvořeny červenými pálenými cihlami, kterými je vyplněná skeletová
konstrukce.

• Původní název stavby byl společenský dům v současné době se jedná o hotel s kongresovým centrem a výhodnou urbanistickou polohou v rámci města Zlína.

• Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hotel_Moskva_(Zl%C3%ADn)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hotel_Moskva_(Zl%C3%ADn)
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7 – KONGRESOVÉ CENTRUM VE ZLÍNĚ

• Autorem návrhu je architektka Eva Jiříčná

• Rok stavby: dokončeno v roce 2010

• Popis: Kapacita Kongresového centra Zlín je dle typu akce 100 - 1000 míst. Možnost variabilního uspořádání jednotlivých prostor umožňuje široké využití Velkého sálu,
Malého sálu a salonků od akcí pro velké množství návštěvníků až po komorní setkání.

• Budova Kongresového centra Zlín má dvě podzemní a tři nadzemní podlaží. Hlavní vstup do kongresového centra je na úrovni 1. nadzemního podlaží mezi budovami
kongresového a univerzitního centra. Ve vstupní hale je umístěna pokladna, šatna pro návštěvníky, schodiště a výtahy pro přístup do spodního i vyšších podlaží. Nad
vstupní halou je prosklená kruhová restaurace. V podzemních podlažích jsou umístěny garáže, sklady, prostory pro zásobování, technologie, zázemí restaurace a
hudebníků Filharmonie Bohuslava Martinů.

• Ocelová konstrukce střechy je atypická a jiná, než s jakými se na stavbách běžně setkáváme. Jde v podstatě o mostní dílo posazené na střeše objektu. Střecha je
tvořena centrální páteřní konstrukcí, na kterou jsou přikotveny jednotlivé prostorové trojúhelníkové vazníky s proměnnou výškou průřezu. Ve střešní konstrukci je jich
celkem 32. Tvar jednotlivých vazníků je zvýrazněn opláštěním z hliníkového tahokovu. Nad centrální trubkovou konstrukcí je natažena, pro zvýraznění tvaru
konstrukce, síť z nerezových lanek. Trojúhelníkové vazníky jsou přes vnější převislý vrchol taženy vnějšími táhly, vnitřní část vazníku, která je kloubově přikotvena k
centrální trubkové konstrukci, celou konstrukci nadlehčuje, a tato tak nezatěžuje skořepinu střechy.

• Zdroj: http://www.kc-zlin.cz/24857-o-budove

http://www.kc-zlin.cz/24857-o-budove
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