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ABSTRAKT

Diplomová práce se zamᆰᖐuje na vytvoᖐení návrhu výstavy „Fenomén baᙐovského 

Zlína“, je០ má prezentovat ᘐiroké veᖐejnosti významnou etapu dᆰjin mᆰsta Zlína, 

meziváleაnou éru, která byla v prostoru mᆰsta zcela neoddᆰlitelnᆰ spjata s expanzí 

podnikatelských aktivit Baᙐova koncernu. Souაástí diplomového projektu je (v souladu 

s jeho zadáním)  teoretická აást zamᆰᖐená na zpracování struაného „historického“ úvodu 

k tématu a na vytvoᖐení vlastního scénáᖐe výstavy. Praktická აást ᖐeᘐící vlastní návrh 

expozice je k diplomové práci pᖐilo០ena zvláᘐᙐ ve formátu A3.    
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Prohlaᘐuji, ០e pᖐedlo០enou diplomovou práci jsem vypracovala samostatnᆰ a uvedla 

veᘐkerou literaturu a ostatní zdroje.

Zlín  ……………… …………………………



Na tomto místᆰ bych chtᆰla podᆰkovat vᘐem, kteᖐí mᆰ podporovali bᆰhem mé 

práce. Mnoho jednotlivcᛰ i institucí mi poskytlo pomoc, bez ní០ bych svou práci nemohla 

uskuteაnit. V prvé ᖐadᆰ patᖐí mᛰj dík mému vedoucímu práce akad. arch. Jiᖐímu 

Svobodovi, který trpᆰlivᆰ, s ០ivým zájmem o téma, pᖐipomínkoval první verze mých 

návrhᛰ a textᛰ. Významnᆰ pᖐispᆰli i jiní. Podᆰkovat bych chtᆰla zvláᘐtᆰ pracovníkᛰm 

Státního okresního archivu ve Zlínᆰ, zamᆰstnancᛰm zlínské poboაky Moravského 

zemského archivu v Brnᆰ a pracovníkᛰm Krajské galerie výtvarného umᆰní ve Zlínᆰ, kteᖐí 

s velkou trpᆰlivostí plnili mé po០adavky. Na závᆰr bych chtᆰla podᆰkovat rodiაᛰm a mému 

pᖐíteli Ondrovi, kteᖐí mᆰ v mé práci bezvýhradnᆰ podporovali a poskytli mi potᖐebné 

zázemí pro její dokonაení.
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ÚVOD

Diplomová práce je zamᆰᖐena na vytvoᖐení komplexnᆰ pojatého návrhu výstavy 

Fenomén baᙐovského Zlína, je០ má prezentovat ᘐiroké veᖐejnosti významnou etapu dᆰjin 

mᆰsta Zlína, meziváleაnou éru, která byla v prostoru mᆰsta zcela neoddᆰlitelnᆰ spjata 

s expanzí podnikatelských aktivit Baᙐova koncernu. Souაástí diplomového projektu je 

(v souladu s jeho zadáním) jednak teoretická აást zamᆰᖐená na zpracování struაného 

„historického“ úvodu k tématu a na vytvoᖐení vlastního scénáᖐe výstavy, jednak აást 

praktická ᖐeᘐící vlastní návrh expozice, a to pᖐedevᘐím z aspektᛰ architektonických, 

výstavnických a provozních.  

Projekt stálé expozice Fenomén baᙐovského Zlína je navr០en pro prostor III. etá០e 

budovy Památníku Tomáᘐe Bati (dnes Dᛰm umᆰní), tedy pro objekt, jen០ je jednou 

z významných architektonických památek meziváleაné funkcionalistické architektury. Ve 

zpracovaném návrhu je tato skuteაnost plnᆰ respektována. Projekt stálé expozice proto 

poაítá s navrácením budovy Památníku Tomáᘐe Bati do jejího pᛰvodního stavu

ze tᖐicátých let, tedy s odstranᆰním z architektonického hlediska velmi neᘐᙐastných 

stavebních zásahᛰ do objektu z období po druhé svᆰtové válce.

Realizovaný návrh navíc do znaაné míry reflektuje i charakter pᛰvodní, zcela 

osobité expozice, je០ byla pro prostor Památníku Tomáᘐe Bati navr០ena architektem 

Gahurou. Pᛰvodní Gahurova expozice, která je známa pᖐedevᘐím z dobových fotografií a 

jí០ nebylo (a zᖐejmᆰ ani nebude) mo០no plnᆰ rekonstruovat, se tak stala vzorem expozice 

nové.

Hlavním zámᆰrem, jen០ urაuje základní prostorové აlenᆰní i architektonické pojetí 

instalace, je snaha harmonicky navázat na pᛰvodní funkcionalistické pojetí interiéru 

budovy, je០ se vyznaაovalo unikátní slohovou აistotou a jednoduchou elegancí. Stejné 

estetické východisko se stalo imperativem i pro nový návrh expozice.      

Pᖐed vlastním návrhem bylo nutno provést, kromᆰ vstupního studia existující 

literatury k tématu, pomᆰrnᆰ rozsáhlý archivní výzkum, pᖐi nᆰm០ byla nejprve 

prozkoumána stavební dokumentace (pᖐedevᘐím plány a dobové fotografie) k budovᆰ 

Památníku Tomáᘐe Bati, a dále pak dobové materiály týkající se pᛰvodních baᙐovských 

výstav v Památníku Tomáᘐe Bati. Dalᘐí fáze archivního výzkumu se koncentrovala 

pᖐedevᘐím na hledání a sbᆰr materiálᛰ (zejména fotografií), které by umo០nily prezentovat 

jednotlivá témata vაlenᆰná do koncepce scénáᖐe výstavy. Výsledem této pomᆰrnᆰ nároაné 
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práce je návrh výstavy, jen០ vychází ze souაasného stavu poznání problému a zároveᒀ 

reflektuje i reálné mo០nosti dochovaných archivních fondᛰ. 

Text diplomové práce je strukturován do dvou hlavních oddílᛰ. První oddíl práce, 

který je rozაlenᆰn do ᘐesti základních podkapitol, se zamᆰᖐuje pᖐedevᘐím na osvᆰtlení 

ᘐirᘐích souvislostí vzniku unikátního mᆰstského prostoru „baᙐovského Zlína“. Po úvodním 

zamyᘐlení nad ᘐirᘐími souvislostmi sledovaného dᆰní je pozornost smᆰᖐována zejména na 

mᆰstskou architekturu a na osobnosti zlínských architektᛰ, samostatná podkapitola je 

vᆰnována osobnosti architekta F. L. Gahury. Dále je zde struაnᆰ nastínᆰna historie vzniku 

budovy Památníku Tomáᘐe Bati a v posledním oddíle je pak na základᆰ archivních 

materiálᛰ rekonstruován dobový stav interiéru budovy i pᛰvodní expozice. 

Druhý oddíl diplomové práce se ji០ zamᆰᖐuje na samotný návrh expozice. V ᘐesti

hlavních podkapitolách je detailnᆰ popsán scénáᖐ výstavy se vᘐemi nále០itostmi. V první 

podkapitole jsou uvedeny identifikaაní údaje výstavy. Druhá podkapitola je vᆰnována 

ideovému návrhu výstavy. Ve tᖐetí podkapitole je nastínᆰno samotné výtvarnᆰ prostorové 

ᖐeᘐení. Tato subkapitola se dále აlení na აtyᖐi აásti. (2.3.1. - Místo, plocha, ᖐeᘐení vstupu, 

2.3.2. - Jednotlivé აásti výstavy, 2.3.3. – Vlastní expozice, 2.3.4. Technické a materiálové 

ᖐeᘐení). V dalᘐí podkapitole (2.4.) je popsáno tematické dᆰlení výstavy. V následující 

kapitole (2.5.) je prezentován vlastní návrh na realizaci vაetnᆰ projektovaného osvᆰtlení a 

doprovodných akcí. V poslední podkapitole (2.6.) je uveden odhad pᖐedpokládaných 

nákladᛰ.

Na konci diplomové práce je proveden soupis vᘐech pou០itých zdrojᛰ. K diplomové

práci jsou pᖐiაlenᆰny také rozsáhlé pᖐílohy (Pᖐíloha – Výstavní panely, Pᖐíloha -

Dokumentace).

Praktická აást ᖐeᘐící vlastní návrh expozice je kvᛰli pᖐehlednosti pᖐilo០ena 

k diplomové práci zvláᘐᙐ ve formátu  A3.

Tato diplomová práce byla vlastnᆰ uspoᖐádaná zpᛰsobem, aby jednotlivé oddíly 

bylo mo០né აíst nezávisle, v jakémkoli poᖐadí. (To má místy za následek duplicitní výklad, 

za co០ prosím o vaᘐi shovívavost.)
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1. VSTUP DO PROBLEMATIKY DIPLOMOVÉ PRÁCE

1.1. Fenomén baᙐovského Zlína

1.1.1. Zlín – zahradní mᆰsto moderního idiomu

V civilizaაním prostoru stᖐední Evropy, v kraji, jen០ nebyl výraznᆰji zatí០en 

dᆰdictvím z minulosti, se v prvních desetiletích 20. století odehrálo nᆰco nevídaného. 

Tady, 100 kilometrᛰ od moravské zemské metropole Brno, v mᆰsteაku le០ícím uprostᖐed 

retardovaného zemᆰdᆰlského regionu, jeho០ obyvatelé byli po staletí závislí pᖐedevᘐím na 

ᖐemeslech a drobném zemᆰdᆰlství, vyrostlo v krátké dobᆰ nᆰkolika desetiletí - takᖐka na 

„zeleném drnu“ - a០ nekompromisnᆰ moderní tovární mᆰsto. Toto mᆰsto se jmenovalo Zlín 

a v meziváleაných letech bylo pova០ováno za jeden z pᖐímo modelových pᖐíkladᛰ ᖐeᘐení 

sídelních, sociálních i ekonomických problémᛰ rodící se moderní prᛰmyslové civilizace. 

Mu០, jen០ investoval nemalé prostᖐedky do jeho budování, byl úspᆰᘐný výrobce obuvi 

Tomáᘐ Baᙐa (1876-1932). Realizovaná sídelní vize tohoto progresivního továrníka, jen០ se 

dokázal obklopit týmem schopných spolupracovníkᛰ, zajímavým zpᛰsobem (v novém 

socioekonomickém kontextu doby spojené v sektoru tovární velkovýroby s expanzí 

fordismu, vᆰdeckého ᖐízení a hospodáᖐské racionalizace) reflektovala ideály hnutí 

zahradních mᆰst. 

Pᖐevzetím moderního, funkcionalistického pᖐístupu k problému plánování a stavby 

mᆰsta a u០itím nových materiálᛰ a techniky konstrukce získal Zlín podobu zahradního 

mᆰsta moderního typu, je០ nemohla být prosazovaná a podporovaná jako zahradní mᆰsto 

v Anglii. Pᖐi budování nového Zlína nebyla pᖐítomna ០ádná ozvᆰna hnutí Arts and Crafts 

typická pro anglická mᆰsta konce 19. století. Proto zde vzniklo mᆰsto nekompromisnᆰ 

moderní, zahradní mᆰsto nové éry, je០ dává dodnes svᆰtu fascinující pᖐíklad toho, jak se 

mohl koncept zahradního mᆰsta dále rozvíjet, ale kvᛰli zmᆰnám zpᛰsobeným druhou 

svᆰtovou válkou a odtr០ením „zlínského inovaაního ohniska“ od zbytku Evropy nerozvíjel.

Po roce 1918 byla v novᆰ vzniklém Ⴠeskoslovensku vᆰnována znaაná pozornost 

studiu procesu „modernizace“. Existovala zde pomᆰrnᆰ poაetná skupina podnikatelᛰ, 

politikᛰ a pᖐedstavitelᛰ rᛰzných jiných profesí, kteᖐí pochopili, ០e jediná nadᆰje na zajiᘐtᆰní 

budoucí prosperity malých zemí spoაívá ve sledování soudobého technologického vývoje a 
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v neutuchající snaze o vyu០ití jeho potenciálu ve svᛰj prospᆰch. Pᖐi tomto moderním 

pᖐístupu bylo nutné reflektovat také rᛰzné aspekty ០ivota prᛰmyslové spoleაnosti, od 

sledování pracovních podmínek továrních zamᆰstnancᛰ, jejich bydlení a spoleაenský ០ivot, 

a០ po kvalitu mᆰstského prostᖐedí. Podnikatel a selfmademan Tomáᘐ Baᙐa si pᖐi práci na 

projektu budování mᆰsta Zlína pᖐedsevzal této komplexnosti dosáhnout. Z ᖐemeslníka se 

postupnᆰ stal nejvᆰtᘐím svᆰtovým výrobcem obuvi. Vyrábᆰl novou, lehkou a dokonce 

módní obuv, kterou exportoval do celého svᆰta. Byl horlivým zastáncem modernizace a 

vᆰdomᆰ si vybral pro svᛰj pᛰvodnᆰ nevýznamný podnik progresivní americký model 

tovární výroby a sna០il se rovnᆰ០ adaptovat své zamᆰstnance na moderní, „americký“

០ivotní styl. Zamýᘐlel vytvoᖐit nejen nejvyspᆰlejᘐí výrobní metody, ale kolem své továrny 

chtᆰl také zbudovat moderní mᆰsto, které by se dynamicky vyvíjelo. Chtᆰl razit cestu 

„modernímu vᆰdomí“ v novém Ⴠeskoslovenském státᆰ.

Výsledkem jeho აinnosti se stalo mᆰsto Zlín. Vzorem pro jeho budování bylo 

Baᙐovi Howardovo zahradní mᆰsto. Baᙐa nebyl architektem ani urbanistou, ale základní 

idea zahradního mᆰsta mu byla známa a na zaაátku dvacátých letech 20. století se mu 

zdálo, ០e by to mohl být vhodný model pro mᆰsto budoucnosti. Baᙐa chtᆰl postavit 

zahradní mᆰsto se vᘐemi sociálními a kulturními prvky. Na vzniku moderního Zlína se 

spoleაnᆰ podílelo vedení firmy, architekti a urbanisté, sociální pracovníci, mᆰstᘐtí úᖐedníci 

a mnoho dalᘐích profesionálᛰ. Rezultátem tᆰchto aktivit bylo zahradní mᆰsto

pᖐetransformované do podoby odpovídající progresivním technologiím dvacátých a 

tᖐicátých let 20. století.

Zlín se tak v jistém smyslu stal avantgardním modelem zahradního mᆰsta 

budoucnosti. Od zaაátku mᆰlo mᆰsto jedineაnou kulturní hodnotu. Jeho hlavní architekt, F. 

L. Gahura, v roce 1934 uvedl: „Sna០ili jsme se od poაátku výstavby mᆰsta, aby stylovᆰ 

vyrᛰstalo organicky z prᛰmyslové architektury, jako nové formy k vyjádᖐení architektova 

názoru na práci a ០ivot prᛰmyslového mᆰsta.“ (Citováno podle GAHURA, F. L.: Budování 

Baᙐova Zlína. In: Závody Baᙐa a. s. ve Zlínᆰ: urbanismus - architektura. Zlín 1934, s. 6.)

Jedním z nejdᛰle០itᆰjᘐích faktorᛰ, které zalo០ily úspᆰch zlínského sídelního 

experimentu, bylo - kromᆰ nevídanᆰ komplexní sociální vize Tomáᘐe Bati – zejména 

prostᖐedí, ve kterém se projekt uskuteაnil. Baᙐa byl rozhodnut, ០e mu jako vzor pro novou 

urbánní formu bude slou០it ideál Howardova zahradního mᆰsta a dosáhl ve Zlínᆰ takové 

postavení, ០e mohl v tomto smᆰru ovlivnit vᘐechny, kteᖐí pro nᆰj pracovali, vაetnᆰ 

architektᛰ. Chtᆰl, aby vᘐichni pou០ívali nejnovᆰjᘐí materiály a technologie a zároveᒀ 
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usiloval o to, aby si vzniklé prostᖐedí zachovalo lidskou dimenzi, bylo pᖐívᆰtivé აlovᆰku, 

rezonovalo s jeho potᖐebami a tu០bami. Jeho hlavním zájmem bylo zamᆰstnávat zdravé, 

vyrovnané, kreativní a spokojené pracovníky. Cílem jeho snah bylo vytvoᖐit ve Zlínᆰ

moderní urbánní prostor, který by neztrácel svᛰj lidský rozmᆰr.

Pᖐi hledání vhodné formy výstavby továrních sídliᘐᙐ firma Baᙐa spolupracovala 

napᖐ. i se samotným Le Corbusierem. Ten byl pozván do Zlína v roce 1935, aby zasedl v 

porotᆰ mezinárodní soutᆰ០e na návrh modelového bydlení pro prᛰmyslové zamᆰstnance. 

V roce 1934 byly zadány plány na výstavbu mᆰsta tak, aby zvýᘐily jeho populaci z 30 000 

na 100 000. Le Corbusier navrhl plány, které byly firmou Baᙐa zamítnuty. Chtᆰl vystavᆰt 

potᖐebné bydlení ve výᘐkových budovách umístᆰných na svazích nad údolím ᖐeky 

Dᖐevnice. Baᙐova spoleაnost se vᆰrna podnikové filozofii naopak zamᆰᖐila na výstavbu 

zahradních, obytných აtvrtí, ve kterých tovární zamᆰstnanci bydleli ve volnᆰ stojících 

rodinných domcích se zahradou. Výᘐkové budovy v intencích Le Corbusierových návrhᛰ 

se doაkaly realizace a០ po druhé svᆰtové válce, ale to bylo a០ v politicky zcela jiné éᖐe.

V období od konce první svᆰtové války a០ do své tragické smrti pᖐi leteckém 

neᘐtᆰstí v prosinci 1932 byl Tomáᘐ Baᙐa schopen kontrolovat rozvoj mᆰsta v ka០dém 

ohledu. Pᖐivedl do Zlína mnoho talentovaných აeských architektᛰ, jako byl napᖐ. Vladimír 

Karfík, který pᖐed pᖐíchodem k Baᙐᛰm pracoval ve Spojených státech. Tyto architekty 

pᖐitahovala do mᆰsta perspektiva nevídaných mo០ností, je០ sebou pᖐináᘐela práce pro velký 

koncern. Baᙐᛰv zámᆰr byl pᖐitom spíᘐe pragmatický. V០dy myslel prioritnᆰ na ekonomické 

aspekty a nechtᆰl firemní projekაní kanceláᖐ zatᆰ០ovat po០adavky svᆰtových architektᛰ, 

kteᖐí by mu nabízeli návrhy „mᆰstského veledíla“. Od poაátku mᆰl jasno v tom, ០e moderní 

funkcionalistický design, kterému dával pᖐednost, musí splᒀovat pᖐedevᘐím jeho do detailu 

propracované ekonomické a sociální plány, a to i s výhledem do  budoucnosti. 

1.1.2. Moderní ᖐízení a materiální prostᖐedí mᆰsta

Poაátkem 20. let vyvinul Tomáᘐ Baᙐa specifický typ podnikového ᖐízení, které je 

známo jako Baᙐᛰv systém. Byl zalo០en na individuální motivaci. Ka០dé dílnᆰ byla dána 

samospráva, ka០dá mᆰla svᛰj vlastní úაet a jednala s ostatními vnitropodnikovými 

jednotkami jako dodavatel se zákazníkem. Taková autonomie vedla ke mzdové politice, 

která kopírovala zisky nebo ztráty jednotlivých oddᆰlení. Lidé tak byli motivováni 

pracovat pro sebe. Baᙐa kladl velký dᛰraz na jednotlivce a rozvoj osobního talentu. Tyto 
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premisy prosazoval spoleაnᆰ se zavádᆰním metod masové produkce, jejich០ prᛰkopníkem 

se stal ji០ bᆰhem první svᆰtové války, kdy០ pro svᛰj podnik získal kontrakt na výrobu 

obuvi pro rakousko-uherskou armádu. Konjunktura 20. let byla pro firmu obdobím velkého 

úspᆰchu, kdy stále více pracovníkᛰ vyrábᆰlo stále více párᛰ obuvi: v roce 1922 1 800 

dᆰlníkᛰ vyrobilo 8 000 párᛰ dennᆰ, v roce 1928 12 000 dᆰlníkᛰ vyrobilo 75 000 párᛰ dennᆰ 

a v roce 1932 18 700 dᆰlníkᛰ vyrobilo 144 000 párᛰ obuvi dennᆰ.

Dᛰle០itou souაástí podnikové strategie byly i nové formy reklamy a propagace, 

v nich០ byla zdᛰrazᒀována „modernost“ firemních produktᛰ a metod a pᖐedevᘐím výsledná 

nízká cena. Klíაovým prvkem reklamních kampaní byla hustá síᙐ maloobchodních 

prodejen, které se nacházely nejen v ka០dém vᆰtᘐím mᆰstᆰ tehdejᘐího Ⴠeskoslovenska, ale 

dokonce i v zahraniაí. Samotné firemní obchody byly zároveᒀ reklamou i symbolickým 

zhmotnᆰním baᙐovských metod. Nakupování v nich bylo pro zákazníky skuteაným 

zá០itkem. Pavel Halík na konferenci ve Zlínᆰ v roce 1991 popsal radost, kterou kdysi 

pro០il, kdy០ si jako malý chlapec kupoval boty v Baᙐovᆰ obchodᆰ. „Zlín jsem navᘐtívil jen 

nᆰkolikrát a poka០dé na mne dýchla zvláᘐtní atmosféra, na ni០ jsem byl pᖐipravován u០ od 

dᆰtských let. Fotografie zlínského centra ukazovaly svᆰt moderního mᆰsta, nᆰco zcela 

odliᘐného od prostᖐedí mᆰst a mᆰsteაek s oprýskanými starými zdobenými fasádami, které 

na nás pᛰsobily tᆰ០ce a ponuᖐe. Ale i sem vyzaᖐovala pᖐítomnost Zlína prostᖐednictvím 

Baᙐovy prodejny, prosklené, s lehkými kᖐesly z kovových trubek, prosvᆰtlené a vzduᘐné, 

vonící pᖐíjemnᆰ gumou. Toto prostᖐedí jsem jako dᆰcko miloval, stejnᆰ jako jsem si pozdᆰji 

rád prohlí០el fotografie moderního Zlína.“ (Citováno podle HALÍK, P.: Zlín. In: Kulturní 

fenomén funkcionalismu. Zlín: Státní galerie ve Zlínᆰ 1995, s. 25.) 

Baᙐovi obchody pᛰsobily jako pᖐíjemné architektonické pᖐekvapení i v ᖐadᆰ 

velkých mᆰst jako v Praze, Brnᆰ, Ostravᆰ, Bratislavᆰ, Karlových Varech a brzy také 

v zahraniაí v Amsterodamu a jinde. Jejich volný a elegantní modernismus (jediným 

ornamentem byl nápis Baᙐa) silnᆰ kontrastoval s klasickými a  historickými budovami, 

kterými byly obchody obvykle obklopeny.

Samotný Zlín byl vzruᘐující a „nový“ pro vᘐechny, kteᖐí ho navᘐtívili (vაetnᆰ 

mnoha zahraniაních architektᛰ, napᖐ. i francouzského architekta Auguste Perreta). Mᆰsto 

bylo uznáváno jako nejucelenᆰjᘐí pᖐíklad moderní funkcionalistické architektury. A navíc 

to byl funkcionalismus zbavený ideologické zátᆰ០e CIAM. Charakteristický rys budov, 

jen០ tvoᖐil v០dy a vᘐude nesmazatelnou a zᖐetelnou stopu, vᘐak nebyl jen prací samotných 

architektᛰ. Ve skuteაnosti se na výsledné podobᆰ staveb výraznᆰ projevil fakt, ០e byly do 
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znaაné míry budovány ze standardizovaných ០elezobetonových, konstrukაních prvkᛰ, 

které omezily volnost architektonického designu. Mᆰsto, továrna a vᘐechny ostatní budovy 

byly vybudovány skupinami architektᛰ, in០enýrᛰ a dᆰlníkᛰ, pracujících spoleაnᆰ. 

Standardní blok, se kterým se v០dy zaაínalo, byl zpevnᆰný betonový აtverec o rozmᆰrech 

6,15 x 6,15 m. Od roku 1924, kdy bylo ᖐízení továrny reorganizováno a byl pᖐijat nový 

program stavby výrobních budov, se tato stavební jednotka pou០ívala vᘐeobecnᆰ. Mezi její 

výhody patᖐilo, ០e byla levná, flexibilní a pomohla urychlit stavební proces. Nová 

pᆰtipodla០ní tovární budova z roku 1924 byla postavena za pouhých pᆰt mᆰsícᛰ ode dne, 

kdy byly vykopány základy a០ do dne, kdy byl zahájen provoz.

Byl to naprostý opak známé obuvnické továrny vybudované Waltrem Gropiusem 

pro nᆰmeckého podnikatele Karla Benscheidta v roce 1911. Gropius navrhl budovu 

v revoluაním designu s prosklenými vnᆰjᘐími zdmi. Postavit tuto budovu vᘐak trvalo tᖐi 

roky a neobeᘐlo se to bez velkého zadlu០ení. Baᙐa nechtᆰl pou០ít tento druh „ᘐpiაkové“ 

architektury. Vladimír Karlík, jeden ze dvou nejdᛰle០itᆰjᘐích architektᛰ mᆰsta Zlína (tím 

druhým byl F. L. Gahura) citoval, co slyᘐel ᖐíkat svého ᘀéfa (jak ᖐíkávali Tomáᘐi Baᙐovi): 

„Nabývám dojmu, ០e vᆰtᘐina architektᛰ se zajímá pᖐedevᘐím o to, aby postavili památníky 

sami sobᆰ. To není v naᘐem zájmu, budovy musí slou០it nám a naᘐim lidem. Samozᖐejmᆰ 

zde jsou i dalᘐí faktory: აas, vᆰda, technologie a z tᆰchto je pro nás nejdᛰle០itᆰjᘐí აas.“ 

(Citováno podle ᘀLAPETA, V.: Baᙐa - architektura a urbanismus 1910-1950. Zlín: Státní 

galerie ve Zlínᆰ 1991, s.106.).

Baᙐa budoval mᆰsto Zlín jako pevnou (materiální) souაást struktury ᖐízení pro své 

unikátní podnikatelské metody. Od poაátku proto vᆰnoval znaაné úsilí sociálnímu a 

materiálnímu prostᖐedí mᆰsta. Byl natolik prozíravý, ០e vᆰdᆰl, ០e tato dvᆰ prostᖐedí od sebe 

nelze oddᆰlovat. V centru jeho zájmu stáli pᖐedevᘐím zamᆰstnanci, je០ mᆰli vést 

plnohodnotný a spokojený ០ivot. Jeho hlavní premisa, je០ zásadním zpᛰsobem ovlivnila 

charakter mᆰsta, je vtᆰlena do hesla - “Pracovat kolektivnᆰ – bydlet individuálnᆰ.“ Ve 

svém názoru na zpᛰsob uspoᖐádání prᛰmyslové spoleაnosti Baᙐa kladl dᛰraz pᖐedevᘐím na 

spokojený rodinný ០ivot továrních pracovníkᛰ. Veᘐkeré bydlení ve Zlínᆰ bylo proto 

budováno v malých rodinných domcích s vlastní zahrádkou. Samozᖐejmᆰ zde existovaly 

také ubytovny pro svobodné, i ti ovᘐem mᆰli postupnᆰ smᆰrovat k rodinnému bydlení 

v zahradních აtvrtích. Zlín se nacházel v retardované oblasti s vysokou nezamᆰstnaností. 

Mnoho Baᙐových zamᆰstnancᛰ pᖐiᘐlo do Zlína za prací právᆰ z tᆰchto zaostalých 

venkovských oblastí. Tito noví zamᆰstnanci mᆰli být v souladu s firemní filosofií 
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ve zlínském prostᖐedí rychle urbanizováni – tj. nauაeni novému, prᛰmyslovému ០ivotnímu 

stylu. 

Stejnᆰ jako Howard byl i Baᙐa pᖐipraven rozvinout pro své mᆰsto schéma, které by 

vytvoᖐilo nové sociální ideály pro jeho obაany. Byl pᖐipraven dosáhnout rovnováhy mezi 

mᆰstem a venkovem. V rámci svého zámᆰru - modelové bydlení se sociálními a kulturními 

aktivitami obyvatel - chtᆰl pᖐemᆰnit pᛰvodní malomᆰstské sídlo na centrum moderního 

mᆰstského ០ivota, ani០ by zniაil jeho venkovský charakter. Bývá citován jak ᖐíkal: 

„Budovy: to jsou jen sloupy cihel a betonu. Stroje: to je jen mno០ství ០eleza a oceli. Lidé 

jsou ti, kdo jim vdechnou ០ivot.“ (Citováno podle POKLUDA, Z.: Baᙐovi zamᆰstnanci. In: 

Ze Zlína do svᆰta:  pᖐíbᆰh Tomáᘐe Bati. Zlín: Nadace Tomáᘐe Bati 2004, s. 26) 

Baᙐa აasto vyslovoval rაení tohoto typu, která byla pou០ívána k rozsáhlé propagaci 

nového ០ivotního stylu zalo០eného na masové  tovární výrobᆰ. Naᘐtᆰstí pro dᆰlníky i 

ostatní obაany mᆰsta si Tomáᘐ Baᙐa udr០el pᖐehled o tom, co je dobré pro podnik a co pro 

jeho lidi. Jeho progresivní reformy tak byly v០dy promýᘐleny s ohledem na jejich sociální 

kontext a pᖐímí dopad na obyvatelstvo. 

Firemní architekti a projektanti v prᛰbᆰhu konjunktury 20. let vyᖐeᘐili velmi levnᆰ, 

za cenu mírné monotónnosti, rozhodující problém výstavby dᆰlnických obydlí. Ve Zlínᆰ 

existovalo pouze nᆰkolik do detailᛰ standardizovaných typᛰ obytných domᛰ. V zásadᆰ je 

lze rozdᆰlit na nᆰkolik typᛰ jedno-, dvoj- a აtyᖐdomkᛰ (domky pro dvᆰ rodiny nakonec 

v zahradních აtvrtích pᖐevládly; dokázaly v sobᆰ nelépe spojit propagovaný ideál 

„vlastního rodinného domku“ a nároაné ekonomické po០adavky vedení). Vzniklé bytové 

jednotky stály ve Zlínᆰ pᖐibli០nᆰ 25 000 a 30 000 korun. Ve stejné dobᆰ stály nejlevnᆰjᘐí 

dᆰlnické byty napᖐ. v brnᆰnské აtvrti Nový Dᛰm cca 5krát více. To bylo pro výstavbu 

firemních domkᛰ rozhodující. Sní០ením nákladᛰ na jejich stavbu bylo mo០né domky stavᆰt 

s menᘐí hustotou umístᆰné ve vlastních zahrádkách. Poაáteაní úspᆰch podniku v 

levném budování jak továrny, tak domkᛰ pro zamᆰstnance, byl zopakován rovnᆰ០ pᖐi 

rozrᛰstání podniku do zahraniაí ve 30. letech. 

Baᙐa zaაal kolonizovat svᆰt výstavbou továren a bytových jednotek podle zlínského 

modelu v Ottmuthu v Nᆰmecku, v Mohlinu ve ᘀvýcarsku, v Borovu v Chorvatsku, 

v Chelmeku v Polsku, v Tilbury v Anglii, v Bestu v Holandsku, v Hellcourtu a ve Vernonu 

ve Francii, v Martfu v Maჰarsku, v Batangaru v Indii a v Belcampu v USA. Na konci 

meziváleაného období se Baᙐovy podniky nacházely v 90 zemích. 
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V samotném Zlínᆰ byla do roku 1935 rostoucí poptávka po levném bydlení 

doplnᆰna také o vysoce kvalitní domy v osobním vlastnictví. Rostoucí úspᆰch vedl 

k rozvoji trhu s bydlením, co០ byla známka rostoucí ekonomické nezávislosti obyvatel 

mᆰsta. Jeden z Baᙐových nejtalentovanᆰjᘐích architektᛰ, architekt Miroslav Lorenc, který 

pracoval pro firmu od roku 1930, se dokonce dokázal osamostatnit a otevᖐel ve Zlínᆰ 

vlastní projekაní kanceláᖐ. Navrhl pro soukromé stavebníky z ᖐad obyvatel mᆰsta mno០ství 

architektonicky kvalitních objektᛰ, které pᖐedstavovaly jistou protiváhu proti 

standardizované firemní zástavbᆰ. Jeho kariéra byla první známkou rozpínání mᆰsta, které 

se stalo sebevᆰdomou a samohybnou spoleაností, dominovanou sice Baᙐovým podnikem, 

ale ji០ z აásti na nᆰm nezávislou. 

1.1.3. Zlín a tvorba moderní mᆰstské civilizace

Tvrzení, ០e lze Zlín pova០ovat za „zahradní mᆰsto“ moderního idiomu, nebazíruje 

jen na pou០itém typu zástavby (volnᆰ stojící rodinné domky). Sám Howard vᆰᖐil, ០e jeho 

myᘐlenka zahradního mᆰsta bude stát v აele novodobé stavby mᆰst pᖐedevᘐím díky 

moderním technologiím a vysoké kultuᖐe bydlení. Baᙐa a jeho následovník  v აele firmy, 

nevlastní bratr Jan Antonín Baᙐa, vyu០ili nové technologie (elektᖐinu, telefon, automobil, 

kino, rádio apod.), aby vytvoᖐili spokojenou formu moderního ០ivota. Oba milovali letadla 

a moderní zpᛰsoby cestování. Oba se intenzivnᆰ zajímali o zdravý zpᛰsob ០ivota a sport, 

oba pᖐitahovala reklama, film a ostatní formy moderní komunikace. Firma Baᙐa vytvoᖐila 

ze Zlína centrum vᘐech tᆰchto აinností v konkurenci s tradiაními historickými mᆰstskými 

centry. Zlín byl prᛰkopnickým mᆰstem v meziváleაném období stejnᆰ jako napᖐ. anglický 

Lechtworth v letech pᖐed první svᆰtovou válkou. 

Mᆰsto se stalo dokonce jedním z dᛰle០itých center აeskoslovenského filmu. I u 

zrodu známých zlínských filmových ateliérᛰ stála samozᖐejmᆰ firma Baᙐa. Tomáᘐ Baᙐa 

pou០íval pᖐi výrobᆰ svých reklamních materiálᛰ ve 20. letech nejprve pra០ská studia. 

Postupem აasu to vᘐak bylo pᖐíliᘐ drahé a tak firma vybudovala své vlastní filmové 

oddᆰlení. Do roku 1935 toto  oddᆰlení pᖐilákalo bezpoაet mladých profesionálᛰ z Prahy a 

dalᘐích mᆰst. Byli posláni do Moskvy a do Ameriky (kde mᆰli nakoupit nejnovᆰjᘐí 

vybavení). V roce 1936 bylo ve mᆰstᆰ dokonce postaveno nové filmové studio v moderním 

zlínském stylu. Bylo to právᆰ zlínské studio, které natoაilo dokument o T. G. Masarykovi, 

který bᆰhem natáაení zemᖐel a film se tak stal národní památkou. Zlínské studio, 
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vybudované pᛰvodnᆰ k natáაení reklamy, se postupem აasu stalo moderním nezávislým 

studiem.

Tato cesta úspᆰchu byla v meziváleაném Zlínᆰ zopakována hned v nᆰkolika 

oblastech spoleაenského ០ivota. V malé zemi peroucí se s bídou a nezamᆰstnaností byly 

pᖐedevᘐím v letech krize vᘐechny iniciativy závislé na omezených zdrojích. Díky expanzi 

firmy ve 20. letech vᘐak ve Zlínᆰ vznikla celá ᖐada iniciativ a fondᛰ na podporu sociálních 

a kulturních úაelᛰ. Nejvyᘐᘐí prioritou bylo vzdᆰlávání. Podpora zaაala vybudováním 

ᘐkolky pro dᆰti zamᆰstnancᛰ a pokraაovala zalo០ením ᘐkoly pro chlapce a dᆰvაata 

(proslulá Masarykova ᘐkola byla zalo០ena v polovinᆰ 20. let). Baᙐova spoleაnost 

samozᖐejmᆰ potᖐebovala vzdᆰlanou pracovní sílu, proto byla firmou vystavᆰna celá ᘀkolní 

აtvrᙐ, která soustᖐedila ᘐkoly pro dᆰti vᘐeho vᆰku. Myᘐlenku ᘐkolní აtvrti ve mᆰstᆰ rozvinul 

architekt Gahura. Ten byl rovnᆰ០ povᆰᖐen vypracováním regulaაních plánᛰ pro rychle 

rostoucí mᆰsto (1921, 1927, 1931 a 1934). Podle nich byla budována podobná kulturní a 

vzdᆰlávací centra pro ka០dou novᆰ budovanou აtvrᙐ.

Ve 30. letech se objevila potᖐeba zalo០ení pokroაilé vzdᆰlávací instituce, která by 

slou០ila celému mᆰstu. V novᆰ utváᖐeném centru mᆰsta byly zbudovány tzv. Studijní 

ústavy. Jednalo se o vzdᆰlávací instituce nového typu pᖐístupné ᘐiroké veᖐejnosti, které 

spolupracovaly se svᆰtovými centry vᆰdy, prᛰmyslu, technologie a umᆰní. Událost, která 

uspíᘐila jejich vznik byla paradoxnᆰ pᖐedაasná smrt Tomáᘐe Bati (1932) a rozhodnutí 

vybudovat vhodný památník.

Úcta a vdᆰაnost Tomáᘐi Baᙐovi byla vyjádᖐena v budovᆰ Památníku umístᆰné 

uprostᖐed plánovaného Studijního ústavu (autorem projektu byl architekt Gahura). 

Památník, který je pova០ován za jednu z nejvýznamnᆰjᘐích staveb klasické 

funkcionalistické architektury, byl  postaven z ០elezobetonového skeletu, prostor mezi 

sloupy vyplᒀovalo katedrální sklo. Interiér Památníku pᛰsobil velmi prostornᆰ a vzduᘐnᆰ, 

dominantou se stal letoun, ve kterém T. Baᙐa zahynul (umístᆰn u stropu vstupní haly, 

podepᖐen tᖐemi ocelovými trubkami). Tato výjimeაná stavba byla vhodnou památkou na 

prᛰkopníka moderní architektury.

Stejný duch se odrá០el i v novém Studijním ústavu, jeho០ budovy obklopovaly 

Památník. Pᛰvodní zámᆰr byl postavit 4 velké obdélníkové stavby ve „zlínském stylu“, 

vᆰnované vᆰdᆰ a technologii, spoleაenským vᆰdám a umᆰní. Kvᛰli finanაním omezením 

vᘐak vznikly jen dvᆰ z nich (dokonაeny 1938). Od zaაátku byl ústav novým druhem 

stᖐediska pokroაilého vzdᆰlávání, který byl urაen pro vᘐechny, kteᖐí si pᖐáli studovat a 



UTB ve Zlínᆰ, Fakulta multimediálních komunikací 18

pou០ívat pᖐi tom nejmodernᆰjᘐí prostᖐedky komunikace a výuky. Aby se v lidech vzbudil o 

vᆰdu zájem, byly poᖐádány vᆰdecké a technologické výstavy. Na zaაátku tyto výstavy 

nezaplnily vᘐechny místnosti pro které byly urაeny a tak byly prázdné prostory naplnᆰny 

výtvarným umᆰním. Kdy០ se ústav slavnostnᆰ otevíral, obsahoval výstavy zahrnující vᆰdu, 

technologii, umᆰní a prᛰmysl.

Studijní ústav poskytoval univerzitní studium, které bylo urაeno pᖐedevᘐím pro 

ᘐirokou veᖐejnost. Toho bylo mo០no dosáhnout v aplikovaných pᖐedmᆰtech jako textil 

nebo vhodné pou០ití nových materiálᛰ napᖐ. gumy. Nᆰkterá studia byla pᖐímo spojena 

s podnikovými zájmy. V roce 1938 bylo otevᖐeno poslední oddᆰlení ústavu – Orientální 

studia, zamᆰᖐená  na výcvik pracovníkᛰ pro práci na dálném východᆰ. 

To, co znamenala tato kombinace akademického studia s praxí mᛰ០e být 

ilustrováno na historii vzniku umᆰlecky zamᆰᖐených pᖐedmᆰtᛰ. Od první výstavy ve 

Studijním ústavu (1936), zlínské umᆰlecké Salony nabíraly na síle (v prvním roce se 

Salonu úაastnilo 90 000 lidí). Salon se konal ka០doroაnᆰ a brzy se stal dᛰle០itou událostí 

pro tehdejᘐí აeskoslovenskou kulturu, která nabízela mo០nost vystavovat práce mladým 

sochaᖐᛰm, malíᖐᛰm a dalᘐím umᆰlcᛰm. Ministᖐi a vládní politici navᘐtᆰvovali zahájení 

Salonu a psalo se o nᆰm také v místním i národním tisku. Zajímavé bylo hlavnᆰ to, ០e 

vystavované práce byly na prodej. Dalᘐí აást výstavy se vᆰnovala komerაnímu umᆰní. 

Obsahovala reklamní plakáty z celého svᆰta a vystavovány byly nejmodernᆰjᘐí zpᛰsoby 

polygrafické techniky a komerაní grafické práce.

Tyto iniciativy byly o០iveny v roce 1937 po tom, co se podnik úაastnil Svᆰtového 

obchodního veletrhu v Paᖐí០i. Tato mezinárodní soutᆰ០ zvýᘐila úsilí ᘐkolit mladé talenty, 

aby byli schopni konkurovat na svᆰtovém trhu. Studenti bᆰhem dne pracovali v podniku a 

potom chodili do ᘐkoly. O sobotách trávili ve ᘐkole celý den. Pᖐedmᆰty, které studovali,

byly vhodné pro moderní podniky: kreslení, grafika, u០itá grafika, reklama, modelování,  

sochaᖐství, keramika, výroba hraაek, anatomie, geometrie, chemie, architektura, dekorace 

interiérᛰ, design výstav, truhláᖐství, módní návrháᖐství, malíᖐství, historie umᆰní, literatura, 

estetika, fotografie, restauraაní práce, atd. Ústav byl zformován tak, aby ka០dý pracovník 

z jakéhokoliv sektoru moderního prᛰmyslu nalezl vhodné kurzy.

Ve Zlínᆰ se rozvíjela také dalᘐí sociální a kulturní zaᖐízení. Iniciativa pᖐicházela 

z podniku a v០dy mᆰla podporu mᆰstské rady. Dᛰraz byl v០dy kladen na modernost a 

pokrokovost zaᖐízení. Jednou z nejpozoruhodnᆰjᘐích budov se stal Spoleაenský dᛰm. 

Jedenáctipatrová budova, postavená v roce 1931 podle návrhu M. Lorence (dokonაena 
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podle úprav V. Karfíka, 1933) byla navr០ena jako spoleაenské centrum mᆰsta, a 

zahrnovala restaurace, kavárny, klubovny, herny a reprezentaაní místnosti. Její souაástí byl 

hotel se 300 lo០nicemi, vybavenými v moderním stylu vაetnᆰ vlastního pᖐísluᘐenství. 

V jedenáctém patᖐe se nacházela terasa, ze které byl nádherný výhled na celé mᆰsto. 

Vyu០ívala se i pro letní taneაní zábavy. Pᖐed budovou bylo o dva roky pozdᆰji postaveno 

kino o kapacitᆰ 2270 míst jako nejvᆰtᘐí obdélníková budova. V 50. letech byl postaven 

také krytý bazén.

Zlín je ០ivoucím pᖐíkladem toho, jak mohla být uskuteაnᆰna myᘐlenka Howardova 

zahradního mᆰsta. Základy této myᘐlenky byly modernizovány a vylepᘐovány tak, aby 

nejlépe vyhovovaly po០adavkᛰm Tomáᘐe Bati a jeho vizi moderní spoleაnosti.
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1.2. Architektura meziváleაného Zlína: geneze a ᘐirᘐí souvislosti

Byla to Baᙐovská výstavba, která uაinila starosvᆰtské mᆰsteაko Zlín moderním 

prᛰmyslovým stᖐediskem. Stalo se tak v historicky krátkém období let 1923-1938. Toto 

mᆰsto, které lze v jistém smyslu pova០ovat za Mekku evropské prᛰmyslové moderny, 

ovᘐem nespadlo z nebe, bylo cílevᆰdomᆰ pᖐipravováno a budováno z iniciativy velkých 

investorᛰ nové prᛰmyslové dynastie Baᙐᛰ. V roce 1894 zalo០il Tomáᘐ Baᙐa ve Zlínᆰ se 

svým bratrem první obuvnickou „továrnu“ ve mᆰstᆰ. První moderní tovární budovu 

postavila firma naproti ០elezniაnímu nádra០í ji០ v roce 1906. Pᖐi její stavbᆰ byly 

zhodnoceny zkuᘐenosti získané Tomáᘐem Baᙐou bᆰhem prvního pobytu v Americe (1905). 

Vzory amerického prᛰmyslového stavitelství se staly v mnoha ohledech urაující pro 

utváᖐení stavební podoby továrního areálu firmy i v pozdᆰjᘐích letech. Po první svᆰtové 

válce se celý  prᛰmyslový areál zaაal pᖐibli០ovat k mᆰstu. Baᙐovo ekonomické a 

spoleაenské pojetí výstavby nebylo vᘐak zcela jeho objevem. Starᘐím autorem byl u០ 

Alfred Krupp senior, který upoutal v poslední tᖐetinᆰ 19. století celý svᆰt výstavbou svých 

závodᛰ a dᆰlnických sídel v Essenu a jeho okolí. 

Tomáᘐ Baᙐa se obklopoval pᖐedními architektonickými odborníky. V poაátcích 

samotným Kotᆰrou, pozdᆰji jeho ០ákem Jiᖐím Goაárem. Kotᆰrovi nechal vypracovat 

urbanistickou studii prvních dᆰlnických kolonií Zlína (1916) a návrh vlastní vily (1911). 

Oba pak a០ do své smrti zᛰstali poradci firmy. Baᙐova zásada znᆰla: „kolektivnᆰ pracovat –

individuálnᆰ bydlet“. Rozhodl se proto pro pavilónové pojetí výstavby závodᛰ i mᆰsta. 

Autorem prvního regulaაního plánu Zlína (1921) se nestal nejvýznamnᆰjᘐí აeský architekt 

- konzultant Jan Kotᆰra, ale jeho nadaný ០ák, Frantiᘐek L. Gahura, jeho០ Baᙐa podporoval 

ji០ za jeho studií na pra០ské umᆰleckoprᛰmyslové ᘐkole. Gahura byl také autorem dalᘐích 

modifikací regulaაních plánᛰ z let 1927, 1931 a 1934, plánᛰ jednotlivých mᆰstských აtvrtí, 

prvních sérií Baᙐovských dispoziაnᆰ vynikajících a levných jednopatrových typizovaných 

rodinných domkᛰ, které pojal jako neoplocené stavby, oddᆰlené mezi sebou jen ០ivým 

plotem a dalᘐích veᖐejných staveb.

Tomáᘐ Baᙐa autoritativnᆰ zasahoval i do vᆰcí, kterým plnᆰ nerozumᆰl. V០dy si ale 

dal poradit od odborníkᛰ. Miloval soutᆰ០e a soutᆰ០e se staly nedílnou souაástí výbᆰru 

nejlepᘐích projektᛰ pro firmu. Vᘐechno, co po jeho smrti (1932) dᆰlal Jan Baᙐa a generální 

ᖐeditel Dominik Ⴠipera, bylo pokraაováním a rozvíjením koncepcí a myᘐlenek tohoto 

velkého ᘀéfa. 



UTB ve Zlínᆰ, Fakulta multimediálních komunikací 21

Tomáᘐ Baᙐa byl geniálním podnikatelem a organizátorem prᛰmyslové výroby. 

Díky svému umᆰní zvyᘐovat produktivitu práce se stal i iniciátorem moderní stavební 

technologie. Jako její základ zvolil - v pᖐímé závislosti na amerických vzorech - model 

výstavby továrních budov bazírující na u០ívání standardizovaného prᛰmyslového a 

konstruktivního systému, jeho០ základní jednotkou se stal ០elezobetonový modul o 

rozmᆰrech 6,15 x 6,15 m. První tovární budovy vyu០ívající principu nosné ០elezobetonové 

kostry s cihlovými výplnᆰmi ០elezobetonových parapetᛰ byly ve Zlínᆰ postaveny v roce 

1924. Brzy se ukázalo, ០e tato modulová osnova a technologie plnᆰ vyhovuje nejen 

prᛰmyslovým, ale té០ veᖐejným a bytovým stavbám. Baᙐovský rastr bílých 

០elezobetonových konstrukcí, აervených cihelných parapetᛰ dal základ ryze 

funkcionalistickému stylu Zlína 30. let, který byl i po válce dlouho udr០ován a ve své 

koncepci vlastnᆰ dosud nepᖐekonán. 

Údolí Dᖐevnice i poloha Zlína a Otrokovic navodily pochopitelnᆰ dalᘐí specifické 

rysy výstavby Baᙐových závodᛰ a sídel. Autor prvního regulaაního plánu Zlína (1921) 

Frantiᘐek L. Gahura vyu០il tohoto terénu. Pᖐirozenou západo-východní podélnou osu 

Dᖐevnice dotvoᖐil  úpravou ០elezniაní a silniაní tepny. Dvᆰ hlavní kompoziაní osy mᆰsta 

tvoᖐí Gahurou upravená a zatravnᆰná prostranství.  Krátkou osu tvoᖐí prostor svahu pᖐed 

Karfíkovým Spoleაenským domem (1933) a protáhlou osu prostor svahu mezi uაᒀovskými 

domovy s Gahurovým sklenᆰným památníkem Tomáᘐe Bati (1933). Obᆰ hlavní osy byly 

u០ pᖐi vzniku lemovány alejemi dᖐevin, stejnᆰ jako veᘐkeré cesty a chodníky. Vᘐechny tyto 

znaky výstavby Zlína postupnᆰ vytváᖐely zvláᘐtní prototyp vzorného funkcialistického 

sídla.

Firma Baᙐa výraznᆰ zasáhla i do teorií moderního urbanismu. V polovinᆰ tᖐicátých 

let vypsala soutᆰ០ na ideální prᛰmyslové mᆰsto pro deset tisíc obyvatel, kterou vyhrál Jiᖐí 

Goაár. Zlín se stal spolu s Goაárovým Hradcem Králové a brnᆰnskou a pra០skou 

meziváleაnou modernou památníkem moderního svᆰtového urbanismu první poloviny 20. 

století.
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1.3. Architekti a jejich vliv na utváᖐení stavebního obrazu mᆰsta

Zlín se stal do konce meziváleაné éry prᛰmyslovým centrem, je០ bylo mnohými 

souაasníky pokládáno za vzor budování prᛰmyslového sídla moderního typu (k jeho 

obdivovatelᛰm  patᖐil mimo jiné i svᆰtoznámý architekt Le Corbusier). V pozoruhodném 

souznᆰní s okolní krajinou a místní sociální realitou bylo v okolí pᛰvodního 

malomᆰstského prostoru a v úzké návaznosti na nᆰj, budováno prᛰmyslové mᆰsto 

zahradního rázu s velkoryse projektovanými odpoაinkovými a rekreaაními plochami. 

Nová podoba Zlína byla formována pokrokovými osobnostmi architektury a urbanismu, 

soustᖐedᆰnými kolem iniciativní podnikatelské osobnosti Tomáᘐe Bati.

Nejvýraznᆰjᘐí osobností meziváleაné zlínské architektury byl bezesporu architekt 

Frantiᘐek Lydie Gahura, (podrobnᆰji o nᆰm viz kapitola 1.4.). Do meziváleაné stavební i 

kulturní historie mᆰsta pᖐispᆰli ovᘐem nemalou mᆰrou i dalᘐí architekti, projektanti a 

stavitelé pᛰsobící ve Zlínᆰ a podílející se tak na charakteru a koncepci rozvoje mᆰstské 

architektury a urbanismu. Vedle ní០e zmínᆰných (Vladimíra Karlíka, Jiᖐího Vo០enílka a 

Miroslava Drofy) si zaslou០í jmenovat takté០ architekty Jana Kotᆰru, který vypracoval 

regulaაní plán pro stavbu první dᆰlnické kolonie ve Zlínᆰ (1918) a ji០ pᖐed I. svᆰtovou 

válkou se podílel na pᖐestavbᆰ Baᙐovy vily (1911), Miroslava Lorence, který je autorem 

័ivnostensko-prᛰmyslové zálo០ny (1932) a mnoha velkokapacitních bytových domᛰ a také 

spoluautorem Spoleაenského domu (1931), tehdy nejvᆰtᘐím a nejmodernᆰjᘐím hotelem 

v republice a spoluautorem ᘐkolského areálu (1927-1935). Dalᘐí jména architektᛰ spojená 

s mᆰstem Zlínem a firmou Baᙐa jsou: Josef Gaაár (odborný poradce fy Baᙐa, 1930-1939), 

Antonín Vítek, Erick Svedlund, Adolf Benᘐ,  Vladimír Kubeაka a mnozí dalᘐí.

Zlínská investiაní expanze poაátku tᖐicátých let se აasovᆰ kryje s nástupem (1930) 

nového mladého ᘐéfa projektových ateliérᛰ Baᙐovy stavební a. s. ing.arch. Vladimíra 

Karfíka. Brzy po svém návratu z USA, kde pᛰsobil mezi léty 1927-1930, mimo jiné u 

Franka Loyda Wrighta, vypracoval návrh pᖐestavby a dobudování Spoleაenského domu 

(1933). Ve Zlínᆰ realizoval mno០ství dalᘐích objektᛰ. Pᖐedevᘐím celou ᖐadu staveb pro 

bydlení, jako rᛰzné typy rodinných domkᛰ urაených pro hromadnou výstavbu, vily 

vedoucích pracovníkᛰ firmy Baᙐa (Ⴠiperova, Vavreაkova, Hlavniაkova atd.), nájemní

domy, uაᒀovské domovy (1930-1946, spoluautor). Vedle toho zde realizoval celou ᖐadu 

dalᘐích staveb: evangelický kostel (1935), spoleაenské centrum Díly (1936), filmové 

ateliéry a laboratoᖐe na Kudlovᆰ (1935-1940) a pᖐedevᘐím jedno z vrcholných 

architektonických pᖐedváleაných dᆰl v Ⴠeskoslovensku, správní budovu firmy Baᙐa 
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(1938). V nedalekých Otrokovicích pak Baᙐovo letiᘐtᆰ (1935-1939) a zajímavᆰ ᖐeᘐený 

Spoleაenský dᛰm (1936). Vᘐechna díla z tohoto zlínského období se vyznaაují perfektní 

vazbou funkაních vztahᛰ, maximálním ekonomický ᖐeᘐením, dobrým detailem, unifikací 

prvkᛰ, vyspᆰlým technickým a konstrukაním pojetím. V ka០dém z nich dokázal uplatnit 

nejprogresivnᆰjᘐí technické novinky, které získal pᖐi pobytech v zahraniაí. Jeho tvoᖐivou 

aktivitu z tohoto období, kdy byl ᘐéfarchitektem firmy Baᙐa, dokumentuje spolupráce na 

mnohých významných prᛰmyslových komplexech, sídliᘐtích a dalᘐích objektech u nás i 

v zahraniაí.

V Karfíkovᆰ ateliéru vyrostli i dalᘐí vynikající architekti „zlínské ᘐkoly“ - Jiᖐí 

Vo០enílek a Miroslav Drofa.

Jiᖐí Vo០enílek pᖐiᘐel do Zlína v roce 1937. Pracoval zde ve vývojové kanceláᖐi 

firmy Baᙐa. Jeho აas pᖐiᘐel a០ poválce. Tehdy odeᘐla ze Zlína garnitura architektᛰ, kteᖐí 

mᆰsto vytvoᖐili. Na výstavbᆰ mᆰsta se tehdy podíleli architekti Kubeაka, Holeაek, 

Ambro០ek, Slezák. Jiᖐí Vo០enílek se stal vᛰdაí osobností. Po roce 1945 byl vedoucím 

návrhového oddᆰlení závodᛰ Baᙐa, zalo០il skupinu pro regulaაní plán mᆰsta a Sbor pro 

výstavbu mᆰsta Zlína. Byl prvním pᖐedsedou komise výstavby mᆰstského národního 

výboru a de facto hlavním architektem mᆰsta. V tomto období vytvoᖐil svá vrcholná 

architektonická a urbanistická díla. Nový typ továrních budov, které byly mnohokrát 

aplikovány  jak na území továrny ve Zlínᆰ, tak v sesterských závodech doma i v zahraniაí. 

Vrcholným Vo០enílkovým dílem byl Kolektivní dᛰm (1950).

Miroslav Drofa se pᖐes návrhy rodinných domkᛰ dostal k projektování staveb 

obაanského vybavení a prᛰmyslových objektᛰ, které byly realizovány v sídliᘐtích a 

závodech koncernu Baᙐa. V letech 1928-1945 projektoval u firmy jedno-, dvou-, 

აtyᖐdomky a domky ᖐadové, nᆰkteré ve spolupráci s architektem Vladimírem Karfíkem. 

Spolupracoval na firemních Domech slu០by, podílel se na typech malých standardních 

prodejen a svobodáren. Pracoval rovnᆰ០ na mnoha projektech v zahraniაí. Strohý 

ekonomický tlak se stal pᖐekvapivᆰ spolehlivou zárukou jednotnosti a აistoty jeho 

architektury. Po válce se Miroslav Drofa sna០il navázat na pᖐedváleაnou stavební tradici. 

V oblasti bydlení rozvíjel harmonicky vᘐechny formy, od rodinného domku pᖐes 

tᖐíetá០ové, vᆰ០ové a chodbové domy a០ po bydlení v kolektivních domech. 

Nejvýznamnᆰjᘐí jsou vᆰ០ové domy (1947) a tzv. Morýsovy domy (1947), které byly první 

realizací tohoto typu v Ⴠeskoslovensku. Padesát let (1927-1977) pracoval architekt Drofa 

nepᖐetr០itᆰ v jedné projektové organizaci a je autorem více ne០ 100 souborᛰ a staveb.



UTB ve Zlínᆰ, Fakulta multimediálních komunikací 24

1.4. Osobnost zlínského architekta Frantiᘐka Lydie Gahury a jeho dílo

Meziváleაná stavební აinnost ve Zlínᆰ byla podmínᆰna rozmachem prᛰmyslového 

koncernu, který si vynutil masové pᖐesídlování venkovského obyvatelstva do mᆰsta. 

Hlavní koordinátorem tohoto procesu se stal architekt a urbanista Frantiᘐek Lydie Gahura. 

Od dvacátých let  mᆰl právᆰ on rozhodující vliv na urbánní charakter zlínského prostᖐedí.

Frantiᘐek Lydie Gahura se narodil ve zlínské აásti Padᆰlky. Od mládí tíhnul 

k sochaᖐské tvorbᆰ. Po vyuაení sochaᖐskému a ᘐtukaᖐskému ᖐemeslu vystudoval sochaᖐství 

na Umᆰleckoprᛰmyslové ᘐkole v Praze (1910-1917, profesor Josip Pleაnik). Existenაní 

prostᖐedky jeho rodiny byly v té dobᆰ minimální, proto musel v prᛰbᆰhu studia pracovat 

v továrnᆰ Tomáᘐe Bati. Pragmaticky zalo០ený Tomáᘐ Baᙐa pᖐi svém názoru na umᆰní, 

v nᆰm០ vidᆰl pᖐedevᘐím slu០bu აlovᆰku, vedl Gahuru k orientaci na architektonickou 

tvorbu. Gahura se s ohledem na Baᙐovy po០adavky, ale i nutnost zajiᘐtᆰní finanაních 

prostᖐedkᛰ pro svou sochaᖐskou práci a pro vlastní rodinu, rozhodl pokraაovat ve studiu 

architektury na Akademii výtvarného umᆰní v Praze (1919-1923, profesor Jan Kotᆰra). Byl 

i nadále zamᆰstnán ve firmᆰ Baᙐa ve Zlínᆰ a soubᆰ០nᆰ zaაal pracovat i jako samostatný 

sochaᖐ a architekt. V Gahurovᆰ raném architektonickém díle se projevil silný vliv jeho 

pedagogᛰ Josipa Pleაnika a Jana Kotᆰry. Snaha o formální dokonalost, pochopení lidského 

poslání architektovy აinnosti i hluboké historické zakotvení se odrá០í v celé jeho tvorbᆰ. 

Studijní ᘐkolní práce jsou pᖐíkladem velkorysého pojetí a dᛰrazu na výtvarnou slo០ku. 

Závᆰreაný diplomový projekt budovy radnice pro Zlín byl v roce 1920 vybrán v soutᆰ០i, 

které se úაastnili i აlenové Spolku აs. in០enýrᛰ a architektᛰ a Spoleაnosti architektᛰ 

v Praze. V roce 1921 byl na zasedání zlínské mᆰstské rady doporuაen Gahurᛰv návrh 

k realizaci. Základní kámen radnice byl polo០en 13. srpna 1922 a v polovinᆰ roku 1923 

byla stavba dokonაena a zkolaudována. Radnice na námᆰstí Míru (dᖐíve Masarykovo, 

Hlavní) patᖐí k prvním architektovým realizacím. I kdy០ nesplᒀovala Baᙐovy pᖐedstavy o 

charakteru nové reprezentativní architektury, stala se vhodným doplnᆰním zástavby 

historického jádra a byla zdaᖐile vkomponovaná do prostoru námᆰstí.

V letech 1919-1932 vypracoval F. L. Gahura jako firemní architekt ᖐadu projektᛰ 

na základᆰ po០adavkᛰ Tomáᘐe Bati, který pᖐi svém pragmatickém pᖐístupu zdᛰrazᒀoval 

pᖐedevᘐím minimální nákladnost a úაelnost jednotlivých staveb. Gahurovou zᖐejmᆰ 

jedinou navr០enou a realizovanou tovární budovou byla extrahárna a sklad (1924, pozdᆰji 

zboᖐena) se zajímavou modelací cihlové výplnᆰ. Re០ná cihla se stala jedním 

z charakteristických znakᛰ „baᙐovské architektury“, tedy i Gahurovy architektury. Z roku 
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1924 pocházejí první, jeᘐtᆰ v puristickém duchu navr០ené varianty Spoleაenského domu 

pro zamᆰstnance firmy.

Mezi první rozsáhlejᘐí firemní úkoly patᖐila výstavba nemocniაního areálu –

Baᙐovy nemocnice (1926-1936), na jeho០ realizaci spolupracoval s MUDr. Bohuslavem 

Albertem, jen០ tehdy ᖐídil zlínské zdravotnictví. Místo pro celý areál bylo zvoleno dále od 

továrny, na hranici katastrálního území obce Pᖐíluk, na pravém bᖐehu horního toku ᖐeky 

Dᖐevnice. Hlavní აást nemocnice byla vybudována za pomᆰrnᆰ nízkých nákladᛰ bᆰhem 

devíti mᆰsícᛰ a zaᖐízena podle nejnovᆰjᘐích zdravotnických poznatkᛰ. Okolní zeleᒀ a 

pᛰsobivé pavilónové ᖐeᘐení pᖐíznivᆰ ovlivᒀovalo i psychiku nemocných. V letech 1940-

1942 spolupracoval architekt na návrzích rekonstrukce nemocnice a v roce 1943 

vypracoval ji០ nerealizovaný projekt na znovuvybudování Baᙐovy nemocnice se 

zajímavým urbanistickým ᖐeᘐením celého areálu.

Úplná pᖐestavba dosud se ០ivelnᆰ rozvíjející továrny zaაala v letech 1924-1925. Byl 

vyvinut nový typ standardních továrních budov s rozmᆰry 18,45 x 79,45 m o 39 

konstrukაních polích. Gahura spolupᛰsobil vedle stavebních technikᛰ a in០enýrᛰ na 

vytvoᖐení ០elezobetonového skeletu o polích 6,15 x 6,15 m – základní stavební jednotky, 

stanovené na základᆰ maximálního rozponu ០elezobetonu a ovlivnᆰné stylem prᛰmyslové 

výstavby v Americe. Standardizovaný konstrukაní systém, urაený pᛰvodnᆰ pro tovární 

budovy, uplatᒀoval architekt s velkou tvᛰrაí invencí v nejrᛰznᆰjᘐích variantách 

v kombinaci s cihlovými a skeletovými výplnᆰmi i pro veᖐejné stavby.

័elezobetonovou kostru vyu០il dᛰslednᆰ pᖐi výstavbᆰ obecných ᘐkol, nazvaných 

Masarykovy pokusné ᘐkoly (1927-1928). ᘀkoly mᆰly dvᆰ rozbíhavá kᖐídla, spojená ve 

stᖐedu zasklenou halou s tᆰlocviაnou a kreslírnou. Obᆰ spojené budovy Masarykových ᘐkol 

mᆰly být první etapou pᖐi budování celého, na sebe navazujícího vzdᆰlávacího systému. 

Masarykovy ᘐkoly mᆰly nejen vysokou architektonickou hodnotu, ale byly i dᛰle០itým 

urbanistickým prvkem uzavírajícím východní აást námᆰstí Práce a souაasnᆰ otevírajícím 

vstup do novᆰ se rodící ᘀkolní აtvrti.

V intencích zlínského architektonického standardu byly jako blokové 

konstruktivistické stavby postaveny rovnᆰ០ internáty Mladých mu០ᛰ a ០en Baᙐovy ᘐkoly 

práce (1927-1935) i Gahurou navr០ené budovy Studijního ústavu I (1936-1937) a 

Studijního ústavu II (1937-1938). Mᆰly prostý obdélníkový pᛰdorys a betonový skelet.

Ⴠlenil stavbu do obvyklých prostorových jednotek 6,15 x 6,15 m, utváᖐení internátᛰ bylo 
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variabilní. Oba studijní ústavy mᆰly být souაástí pᆰti budov vyᘐᘐího ᘐkolství, 

soustᖐedᆰných kolem Památníku Tomáᘐe Bati.

Gahurᛰv Obchodní dᛰm Baᙐa ve Zlínᆰ, jen០ vznikl poაátkem 30. let, byl jednou 

z prvních staveb na novᆰ se formujícím námᆰstí Práce. Souაástí námᆰstí Práce se stala i 

zlínskému stavebnímu standardu se vymykající budova Velkého kina (1931), která mᆰla 

být jen prozatímním ᖐeᘐením potᖐeby kulturního stánku v blízkosti továrny. Velké kino, 

navrhované pᛰvodnᆰ pro 2 000 divákᛰ, mᆰlo koneაný poაet 2 500 sedadel a stalo se 

nejvᆰtᘐím kinem v republice. Kino, postavené jako doაasná stavba, slou០í po ᖐadᆰ úprav 

dodnes svému úაelu.

Nespornᆰ vrcholným dílem Gahurovy stavitelské tvorby je Památník Tomáᘐe Bati, 

který architekt realizoval po Baᙐovᆰ smrti (12. აervence 1932) k jeho poctᆰ jako výrazný 

solitér a ukonაení internátního prospektu, jen០ se pᖐimykal k prostoru námᆰstí Práce. 

„Sklenᆰný krystal“ památníku byl souაasnᆰ zavrᘐením celé Gahurou koncipované „zelené“ 

severoji០ní reprezentaაní osy. Pᖐi aplikaci standardního konstrukაního modulu 

v kombinaci se sklenᆰnou výplní dosáhl dokonalé აistoty architektury, souladu konstrukce 

a formy, pᛰsobivosti a pᖐesvᆰdაivosti, výtvarné dokonalosti exteriéru i interiéru. Vnitᖐní 

halový prostor byl rytmizován pouze sloupy a ponechán zcela volný, akcentem interiéru se 

stalo jednoramenné schodiᘐtᆰ a pᖐedevᘐím samotná emotivnᆰ pᛰsobící instalace.

Výraznou slo០kou Gahurovy tvorby byla výstavba sakrálních staveb a památníkᛰ, 

pᖐesto០e pouze malá აást návrhᛰ byla realizována. Pᖐedevᘐím pᖐi jejich vnitᖐní výzdobᆰ 

mohl architekt uplatnit svᛰj sochaᖐský talent. Jeho návrhy pᖐekvapují vysokou výtvarnou 

úrovní. Mezi první realizace patᖐí holandským hnutím De Stijl ovlivnᆰná kaple sv. Václava 

na Kudlovᆰ.

Gahura se podílel jako nástupce svého profesora, poradce pro architekturu ve Zlínᆰ, 

Jana Kotᆰry, i na vzniku prvních typizovaných, sériovᆰ stavᆰných rodinných domkᛰ. 

Vyznamenal se pᖐedevᘐím nápadem na situování celých jejich kolonií bez nároაných úprav 

terénu. Dᛰmyslným uspoᖐádáním po vrstevnicích a maximálním vyu០itím zelenᆰ docílil pᖐi 

po០adovaných minimálních nákladech maximální efekt organického spojení továrny a celé 

na ni navazující zástavby s pᖐírodou.

Vývoj Zlína si vynutil velkorysé urbanistické ᖐeᘐení. V letech 1925-1930 doᘐlo 

k prudkému rozvoji továrny a mᆰsta po stránce stavební i urbanistické. V tomto procesu 

mᆰsto získalo zcela svébytnou architektonickou a urbanistickou podobu.
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Hlavním tvᛰrcem tohoto urbanistického pojetí byl právᆰ architekt Gahura. Po smrti 

Tomáᘐe Bati se Gahura stáhl z firemního prostᖐedí, pᖐedevᘐím pro neshody s novým ᘐéfem 

koncernu Janem Antonínem Baᙐou a pro nesouhlas s rᛰstem kvantity realizovaných staveb

na úkor jejich kvality. Od roku 1933 (do roku 1945) pᛰsobil jako první mᆰstský architekt 

na zlínské radnici. Podle jeho „Polohového a regulaაního plánu Zlína“ z roku 1932 a 

pᖐedevᘐím „Základního plánu upravovacího obcí Velkého Zlína“ z roku 1934, je០ byly

protkány smᆰlými a novými urbanistickými myᘐlenkami, se pak skuteაnᆰ témᆰᖐ dvacet let 

mᆰsto budovalo.

Originálním urbanistickým ᖐeᘐením, ojedinᆰlým i v evropském kontextu, je 

Gahurᛰv parkový prospekt v centru Zlína (1927-1937) lemovaný dvᆰma ᖐadami internátᛰ, 

podᖐízených konfiguraci terénu a zavrᘐený po smrti Tomáᘐe Bati jeho Památníkem a 

pozdᆰji budovami Studijních ústavᛰ.

S úmyslem vᆰnovat se sochaᖐské práci zaაal Gahura studium na 

Umᆰleckoprᛰmyslové ᘐkole v Praze. Teprve pod vlivem Tomáᘐe Bati a jeho 

pragmatického nazírání na poslání umᆰlce a potᖐeby Zlína i firmy se rozhodl pro studiu 

architektury. Pᖐesto pᖐi své architektonické a urbanistické práci zᛰstal také sochaᖐem a svᛰj 

sochaᖐský talent uplatnil nejen ve volné tvorbᆰ, ale i v návrzích výzdoby projektovaných 

veᖐejných staveb (napᖐ. varianty návrhᛰ divadla na námᆰstí Práce, soutᆰ០ní návrh 

Památníku Tomáᘐe Bati v Otrokovicích - Baᙐovᆰ, návrh ᖐeᘐení vstupu na Lesní hᖐbitov, 

studie sakrálních a obᖐadních staveb). Z jeho sochaᖐské dílny pocházejí mimo jiné busty 

Tomáᘐe Bati, Jana Antonína Bati, jejich otce, i významných osobností აeských dᆰjin a 

zlínského regionu jako byly Jan Amos Komenský, Bo០ena Nᆰmcová a Frantiᘐek Bartoᘐ 

pro zlínské ᘐkoly, dále je mo០no uvést sochu kováᖐe pro zlínskou radnici, pietní kᖐí០ pro 

Lesní hᖐbitov, ᖐadu náhrobkᛰ na okolních hᖐbitovech, které dokládají Gahurᛰv nesporný 

talent, je០ se nemohl pro velké pracovní vytí០ení rozvíjet.

Vedle architektonické, urbanistické a sochaᖐské práce byl Gahura aktivním აlenem 

mnoha komisí a poradních sborᛰ pro stavebnictví a architekturu. Pᛰsobil v ᖐadᆰ 

spoleაenských institucí. Byl jedním z hlavním iniciátorᛰ a organizátorᛰ kulturních akcí ve 

Zlínᆰ. Pracoval jako pedagog na mistrovské a stavební ᘐkole. Propagoval zlínskou 

architekturu formou pᖐíspᆰvkᛰ na kongresech i v odborných აasopisech. Zval do Zlína 

výrazné osobnosti architektury (napᖐ. Le Corbusiera, A. Perreta, E. Schöna, J. Horára, J. 

ᘀtᆰpánka, E. Hruᘐku, A. Wiesnera, J. Víᘐka) a umᆰní (J. Ⴠapek, E. Filla, J. Trampota, A. 

Slavíაek) a vedl s nimi rozsáhlou korespondenci. Byl აlenem ᖐady umᆰleckých spolkᛰ a 
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nositelem ocenᆰní za architektonickou práci. Stál u zrodu ᘀkoly umᆰní ve Zlínᆰ, kde také 

vyuაoval estetiku a stavbu mᆰst. Spoluorganizoval Zlínské salóny a mᆰl hlavní podíl na 

vzniku stálé galerie.

Za svᛰj zcela osobitý charakter mᆰsta v zeleni se ᘐirokými volnými prostory, 

spojenými s okolními lesy, vdᆰაí Zlín v mnoha ohledech právᆰ tomuto velkému 

architektovi.
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1.5. Památník Tomáᘐe Bati

1.5.1. Kontext projektu a okolnosti výstavby

12. აervence roku 1932 zamýᘐlel Tomáᘐ Baᙐa podniknout obchodní cestu do 

Möhlinu u Curychu, kde chtᆰl zahájit provoz nové koncernové továrny. Pᖐesto០e byla 

mlha, naléhal Tomáᘐ Baᙐa na svého pilota, bývalého váleაného letce Jindᖐicha Brouაka, 

aby letadlo (Junkers D 1608) okam០itᆰ bez ohledu na nepᖐíznivou meteorologickou situaci 

vzlétlo. Sedm minut po startu se jejich letadlo zᖐítilo. Tento den se zapsal აerným písmem 

do historie mᆰsta Zlína.

Památník nejvᆰtᘐího აeskoslovenského podnikatele se mᆰl stát novou dominantou 

Zlína. S jeho stavbou bylo zapoაato ji០ v roce 1933 a v té០e roce (jak bylo ostatnᆰ u Baᙐᛰ 

dobrým zvykem) byla dokonაena. Autorem památníku nemohl být snad nikdo jiný ne០ 

Baᙐᛰv blízký spolupracovník, spolutvᛰrce pozoruhodné urbanistické a architektonické 

koncepce mᆰsta a vᛰdაí osobnost firemního stavebního oddᆰlení, architekt Gahura. 

Gahura situoval objekt Baᙐova památníku na pᖐirozený vrchol zelené severoji០ní 

osy v centru mᆰsta, kterou po obou stranách lemovaly monumentální budovy podnikových 

internátᛰ (dívაí domovy a internáty Mladých mu០ᛰ), které zde byly stavᆰny ji០ od roku 

1927. Pro tuto novou dominantu mᆰsta nemohla být vybrána pᖐíhodnᆰjᘐí poloha. 

Protipólem památníku, jen០ de facto uzavíral jednu stranu této osy, byla Baᙐova vila na 

Ⴠepkovᆰ nacházející se na druhé stranᆰ zlínského údolí.  

Nepᖐíliᘐ rozlehlá stavba byla chápána jako zárodek rozsáhlejᘐího díla a byla 

pᛰvodnᆰ koncipována jako vstupní objekt do souboru budov Studijních ústavᛰ (viz pᖐíloha 

– dokumentace D1), jen០ byl ovᘐem nakonec realizován v ménᆰ monumentální formᆰ. 

Památník tak zᛰstal volnᆰ stojícím pavilonem.

1.5.2. Architektonické ᖐeᘐení

Na toto Gahurovo vrcholné dílo byl pochopitelnᆰ pou០it ០elezobetonový skelet se 

základním konstrukაním modulem 6,15 x 6,15 m, tak jako témᆰᖐ na vᘐech firemních 

stavbách. Gahura zde ale na rozdíl od ᖐady jiných veᖐejných objektᛰ zcela odboural re០né 

cihelné zdivo, dalᘐí neodmyslitelný znak zlínské architektury. Prostor mezi sloupy vyplnil 

tzv. katedrálním sklem, osazeným do subtilních ocelových rámᛰ na celou výᘐku objektu, 
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აím០ podtrhl vertikalitu této objemem nevelké stavby. Postavil ji tím do protikladu 

k výraznᆰ horizontálnᆰ აlenᆰnému rastru pozdᆰji postavených studijních ústavᛰ (I. 1937, II. 

1938). Gahura pᛰvodnᆰ zamýᘐlel oblo០it betonové აásti nerezovým plechem, k აemu០ 

ovᘐem nakonec pᖐi vlastní realizaci stavby nedoᘐlo (probᆰhlo jen pokusné obalení prvního 

sloupu na severozápadní stranᆰ). Právᆰ vertikalita stavby, její otevᖐenost a materiálová 

jednoduchost (beton, ocel, sklo) dodávají Památníku Tomáᘐe Bati zvláᘐtní, zcela osobitý 

architektonický výraz.  

Budova Památníku Tomáᘐe Bati byla postavena v pᛰdorysném rozmᆰru 19 x 37,5  

m, s výᘐkou 13,5 m, s kulatými sloupy o prᛰmᆰru 50 cm, v konstrukაním systému ០elezo-

betonového skeletu 3 x 6 polí (pole 6,15x6,15 m). Její dispozici tvoᖐil zcela otevᖐený 

prostor slou០ící rᛰzným აástem expozice, která se stala akcentem interiéru (osudový letoun 

byl jejím vyvrcholením). Volný prostor nebyl nikde naruᘐen ០ádnými vestavbami. 

V pᛰvodní budovᆰ se nenacházely ani ០ádné toalety a pᖐípojka vody, co០ dokládají 

protokoly z jednání o stavebním povolení a kolaudaci (viz pᖐíloha – dokumentace D2, D3).

Objekt byl v tᖐípodla០ní (z východu), hlavní vstupní hala byla rozprostᖐena pᖐes dvᆰ 

podla០í (ze západu). Dominantou celého prostoru bylo jednoramenné schodiᘐtᆰ. Celý 

prostor pᛰsobil kontinuálnᆰ, návᘐtᆰvníci jej vnímali jako celek. Pᛰvodní vchod do budovy 

byl umístᆰn v აelní fasádᆰ, ve druhém poli zprava. Z dvojice dveᖐí byly zachovány pouze 

jedny, které dnes slou០í jako pomocný vstup.

Objekt památníku musel po svém dokonაení pᛰsobit ohromujícím dojmem, co០ je 

patrné pᖐedevᘐím z dobových fotografií (viz pᖐíloha – dokumentace D4). F. L. Gahura o 

této stavbᆰ ᖐekl: „Chtᆰl bych, aby architektura Památníku vyjadᖐovala velkorysost, jasnost, 

vzlet, optimismus i prostotu – to byly vᘐechno zvláᘐtnosti Tomáᘐe Bati“. (Citováno podle 

Památník T. Bati. In: Zlín, 17. 3. 1933, pátek.)

Do celkového vyznᆰní stavby bohu០el velmi neᘐᙐastnᆰ zasáhly pozdᆰjᘐí pᖐestavby 

(zejména nᆰkolik podstatných stavebních zásahᛰ v letech po druhé svᆰtové válce). Jejich 

výsledkem je velmi neradostný souაasný stav objektu, jen០ nerespektuje a pᖐekrývá 

základní zámᆰry Gahurova architektonického pojetí, které z Baᙐova památníku აinilo jeden 

z klenotᛰ აeské (a nejen აeské) moderní architektury. 

Kompozici Památníku Tomáᘐe Bati analyzoval v souvislosti s Gahurovými 

estetickými názory historik architektury Pavel Zatloukal. Ve svém pᖐíspᆰvku pᖐedneseném 

na konferenci Kulturní fenomén funkcionalismu mimo jiné uvedl:
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„…pokusme se na architekturu památníku podívat prostᖐednictvím Gahurových 

osobitých názorᛰ na estetiku, je០ formuloval o desetiletí pozdᆰji. Projevily se ji០ v pᖐípadᆰ 

urbanistické koncepce; vertikalita památníku (prvek podle architektury teorie dynamický) 

kontrastuje s horizontalitou (tedy naopak se statickým prvkem) sousedních studijních 

ústavᛰ. I celková klasicizující urbanistická koncepce odpovídá jeho tezi o nutnosti „… 

spojit racionalismus s monumentalitou“ (Gahura, F. L.: Estetika architektury. Zlín: 1943. 

s. 10.). Za základní rys soudobé estetiky ovᘐem pova០oval rytmus, pᖐípadnᆰ i standardizaci, 

pᖐiაem០ „…na dokonalé umᆰlecké dílo lze aplikovati v០dy urაitý geometrický ᖐád“ (s. 71.). 

Architekta vᘐak pᖐedevᘐím zajímalo jeᘐtᆰ nᆰco jiného. Podobnᆰ jako Le Corbusier uva០oval 

i Gahura o staronovém problému univerzálního mᆰᖐítka. Vychází pᖐitom z pᖐedstavy, ០e 

zatímco staroᖐecký modul, který აerpal z formy a proporce, byl mᆰᖐítkem pouze relativním, 

dneᘐní modul, rozvinutý na „stavebním racionalismu“, tíhne k absolutnu.“ (s. 10) 

Není vylouაeno, ០e kdy០ za války formuloval tyto ponᆰkud svérázné pᖐedstavy, 

reflektoval mj. i zkuᘐenosti ze stavby Baᙐova památníku. Ten se toti០ stal nejაistᘐím 

ztᆰlesnᆰním, აi pᖐesnᆰji ᖐeაeno praktickým pᖐedznamenáním této estetiky. V nejvyᘐᘐí mo០né 

míᖐe u nᆰj toti០ architekt aplikoval jednu z met meziváleაného funkcionalismu –

standardizaci. Stejnᆰ dᛰsledný se sna០il být i v pᖐípadᆰ proporაnosti. Jak vztah památníku 

k hmotám studijních ústavᛰ, tak vzájemné vazby jednotlivých აástí vlastní budovy se bez 

výjimky odvíjel z principu zlatého ᖐezu. Koncepce stavby vᘐak pᖐedevᘐím ovládá jeᘐtᆰ dalᘐí 

prvek. V symbolice აísel v០dy zaujímala výjimeაné postavení magická trojka. Památník je 

tᖐípodla០ní, kratᘐí prᛰაelí jsou trojosá, delᘐí dvojnásobná – ᘐestiosá, pᛰdorys druhého 

podla០í je rozdᆰlen na dvᆰ აásti po tᖐech (devíti) polích, architektura se tedy skládá ze 

dvou აtvercᛰ obsahujících 3 x 3 moduly. Ka០dý modul sklenᆰného pláᘐtᆰ pak აlení 6 

vertikálních a 9 horizontálních polí a dokonce i ventilaაních klapek mᆰl ka០dý z modulᛰ po 

ᘐesti.

V pᖐípadᆰ Baᙐova památníku tedy Gahura vytvoᖐil memoriální objekt, vybízející 

k mnohostranné kontemplaci a domýᘐlející navíc významnou აást evropského duchovního 

dᆰdictví. Mystiku აísel rozvíjel ji០ pozdní Platon, zvláᘐtᆰ vᘐak pythagorejci, pᖐesvᆰdაení 

nejen o tom, ០e podstatou a poაátkem vᆰcí jsou აísla, ale pᖐedevᘐím o tom, ០e aplikace აísel 

pᖐedstavuje vydᆰlování z chaosu. A jeᘐtᆰ nᆰco, co znovu rezonuje i v Gahurovᆰ estetice: 

krása je pro០itkem uspoᖐádanosti. Tak zvaný geometrický zpᛰsob myᘐlení se ovᘐem 

tradoval a០ hluboko do novovᆰku, pᖐiაem០ symbolický smysl nᆰkterých აísel v kᖐesᙐanství –

zvláᘐtᆰ trojky – není tᖐeba pᖐipomínat.“ (Citováno podle ZATLOUKAL, P. : Památník 
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Tomáᘐe Bati. In: Kulturní fenomén funkcionalismu. Zlín: Státní galerie ve Zlínᆰ 1995, s. 

36-37)

1.5.3. Stavebnᆰ-technické ᖐeᘐení

Stavebnᆰ-technický prᛰzkum Památníku Tomáᘐe Bati provedl v roce 2001 ing. Petr 

Vᘐeteაka (viz VᘀETEჀKA, P.: Stavebnᆰ-historický prᛰzkum Památníku T. Bati ve Zlínᆰ. 

Zlín 2001.). Ve svém rozboru kromᆰ jiného uvádí:  

Konstrukაní systém pᛰvodní budovy Památníku je monolitický ០elezobetonový 

skelet 3 x 6 polí  (pole 6,15 x 6,15 m) s kulatými sloupy prᛰmᆰru 50 cm. Tᖐípodla០ní 

budova má pᛰdorysné rozmᆰry 19 x 37,5 m a výᘐku 13,5 m. Monolitický ០elezobetonový 

skelet s kulatými sloupy byl stejného typu jako u ᖐady budov postavených ve Zlínᆰ ve 20. a 

30. letech, bylo tedy mo០no pᖐi provádᆰní pou០ít standardní postupy, opakovanᆰ pou០ívané 

bednᆰní a výstavba byla rychlá. Sloupy jsou zalo០eny na აtvercových betonových patkách. 

័elezobetonový strop má celkovou výᘐku 50 cm. Prᛰvlaky 25 x 50 cm probíhají v pᖐíაném 

smᆰru a kolmo na nᆰ jsou ulo០eny trámce 20 x 50 cm (osovᆰ od sebe vzdáleny 95 cm). 

Okrajové trámce stropu jsou ulo០eny do prᛰvlakᛰ a lícují s vnitᖐní plochou pilíᖐᛰ, v 

náro០ích tedy vzniká atypické, diagonální napojení na sloup (konstrukაní ᖐeᘐení tᆰchto 

náro០í podrobnᆰ nezjiᘐtᆰno). Pᛰvodní ០elezobetonová pᖐímoაará schodiᘐtᆰ ᘐíᖐky 2 m byla 

umístᆰna v podélné ose budovy (obᆰ byla pᖐi pozdᆰjᘐích stavbách odstranᆰna).

Konstrukce sklenᆰného pláᘐtᆰ mᆰla pᖐispᆰt k vertikalitᆰ a vzduᘐnému pᛰsobení 

Památníku. Z fasády v pohledu vystupovaly kulaté sloupy, tᆰsnᆰ pᖐed rovinnou jejich 

vnitᖐního líce byla sklenᆰná fasáda v ocelové konstrukci a a០ nᆰkolik centimetrᛰ za ní აela 

០elezobetonových stropních desek. Sklenᆰná fasáda byla z dᛰvodᛰ architektonického pojetí 

აlenᆰna také vertikálnᆰ. Sokl byl proveden z umᆰlého kamene. Pᛰvodní plochá stᖐecha byla 

provedena ze ᘐkvárobetonu vyspárovaného ke dvᆰma vnitᖐním stᖐeᘐním svodᛰm vedeným 

ve dvou stᖐedních sloupech s krytinou z dehtu prosté lepenky 3,5 kg/m2 v jedné vrstvᆰ. 

Vᘐechny podlahy byly pᛰvodnᆰ z აerveného cementového potᆰru. Betonové konstrukce mᆰl 

být ponechány bez omítek, v hrubém provedení po odᘐalování dᖐevᆰného nebo plechového 

bednᆰní. Dobové fotografie ale svᆰdაí o tom, ០e beton byl pravdᆰpodobnᆰ povrchovᆰ 

upraven, snad tenkou vrstvou hladké cementové omítky svᆰtle ᘐedého odstínu. Zda byla 

opatᖐena nátᆰrem აi probarvena (ponechána v pᖐirozeném odstínu) nelze z fotografií 
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urაit.“ (Citováno podle VᘀETEჀKA, P.: 3.3. Konstrukce objektu. In: Stavebnᆰ-historický 

prᛰzkum Památníku T. Bati ve Zlínᆰ. Zlín 2001.)
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1.6. Nᆰkolik poznámek k pᛰvodní expozici v Památníku Tomáᘐe Bati

1.6.1. Koncepce expozice a její scénáᖐ

Ve stejném duchu jako celá stavba byl ᖐeᘐen i prostor uvnitᖐ památníku, 

rytmizovaný pouze sloupy, který tak dával vyniknout expozici.   

Vystavené pᖐedmᆰty mᆰly - jak mᛰ០eme usuzovat z dochovaných dobových 

fotografií interiéru - kolem sebe dostatek prostoru, mohly „dýchat“, expozice tak 

nepᛰsobila pᖐeplnᆰným dojmem. Dominantou haly byl letoun, ve kterém zahynul Tomáᘐ 

Baᙐa i s pilotem Brouაkem. Letadlo bylo v prostoru podepᖐeno tᖐemi ocelovými trubkami. 

Je velké ᘐtᆰstí, ០e se zachovaly fotografie z pᛰvodní expozice, proto០e máme nyní velkou 

inspiraci pᖐi hledání nového ᖐeᘐení. 

Pᛰvodní expozice z roku 1933 obsahovala: I. etá០: osobní památky Tomáᘐe Bati 

upomínající na ០ivot a celé dílo zakladatele a budovatele nového Zlína (celá jeho pracovna, 

letadlo Junkers, obrazy, fotografie). II. etá០: sbírky historické a exotické obuvi. III. etá០: 

rozsáhlá expozice o vývoji Baᙐovských závodᛰ a mᆰsta od zalo០ení továrny v roce 1894 a០ 

po souაasnost (fotografie, kresby, plány, diapositivy, diagramy, modely) a sbírka moderní 

obuvi (viz pᖐíloha – dokumentace D5).

Do poloviny záᖐí 1933 navᘐtívilo památník zhruba 20 000 návᘐtᆰvníkᛰ, do konce 

roku 1933 to bylo ji០ 50 000 osob. V únoru 1934 byly zapoაaty úpravy vnitᖐních prostor a 

expozice podle návrhᛰ architekta Losmana z Bratislavy, které skonაily v dubnu tého០ roku. 

Ne០ bylo zapoაato s realizací první etapy výstavby studijních ústavᛰ (1936), navᘐtívilo 

Památník Tomáᘐe Bati cca 200 000 lidí. Na pᖐelomu roku 1940-1941 probᆰhly dalᘐí 

úpravy expozice. O této výstavᆰ máme podrobnᆰjᘐí informace (viz kapitola 1.6.2. a

praktická აást P9 – P11). V I. etá០i byly vystavené vᆰci spjaté s osobností T. Baᙐou, ve II. 

etá០i se nacházela expozice „Od nástroje ke stroji“ (vývoj obuvnických nástrojᛰ a០ po 

souაasnou strojní výrobu, pᖐehled výroby obuvi ve Zlínᆰ), III. etá០ prezentovala აást 

firemní sbírky obuvi (celkem zde bylo vystaveno asi 500 párᛰ bot). Do srpna 1943 

navᘐtívilo Památník ji០ 1,5 miliónu osob.

V roce 1944 se v Baᙐovᆰ památníku uvolnila jedna etá០ pro exponáty mᆰstského 

muzea (jednalo se pᖐedevᘐím o archeologické nálezy, listiny, rᛰzné historické pᖐedmᆰty, 

obrazy a plastiky, a také pᖐedmᆰty spojené s osobou Frantiᘐka Bartoᘐe, významného 
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აeského národopisce a filologa). Tyto sbírky zde byly ulo០eny a zpᖐístupnᆰny spoleაnᆰ se 

sbírkami baᙐovskými.

Dalᘐí vývoj památníku, který zde jen struაnᆰ nastíním, nebyl pᖐíliᘐ optimistický. 20. 

listopadu 1944 byla budova silnᆰ poᘐkozena bombardováním a prakticky vyᖐazena 

z provozu. Vᆰtᘐina sbírek zᛰstala provizornᆰ uskladnᆰna v poᘐkozené budovᆰ, pouze აást 

byla pᖐenesena jinam, hlavnᆰ do sousedních Studijních ústavᛰ. O více ne០ pᛰl roku 

pozdᆰji, v აervnu 1945, se mᆰsto jako nový správní orgán pokouᘐelo o obnovu muzea. 

Opravy vᘐak zaაaly a០ na podzim 1946. Pozdr០ení oprav bylo zpᛰsobeno nejen tím, ០e 

vedení národního podniku Baᙐa se muselo prioritnᆰ postarat hlavnᆰ o obnovení provozu 

v rozbombardovaných továrnách, ale také tím, ០e bylo velmi obtí០né získat tak velké 

mno០ství skla potᖐebného pro zahájení rekonstrukce.

V roce 1948 byla provedena inventura vᆰcí zᛰstávajících dosud v budovᆰ (31. 

bᖐezna 1948) a byla nadobro opuᘐtᆰna koncepce dalᘐího fungování Památníku Tomáᘐ Bati 

jako muzea. Památník byl organizaაnᆰ pᖐiაlenᆰn ke ᘀkole umᆰní a uzpᛰsoben k poᖐádání 

výstav výtvarných dᆰl. Pᖐi urychlených úpravách byla აást inventáᖐe bez dokladu 

pᖐevezena jinam nebo ztracena. V této dobᆰ byly údajnᆰ letadlo Junkers a motor z letadla 

pᖐevezeny na letiᘐtᆰ v Otrokovicích. Zahájením XI. zlínského salonu byl Památník nazván 

Domem umᆰní. 

Dnes je Památník (Dᛰm umᆰní) sídlem Krajské galerie výtvarného umᆰní a 

Filharmonie Bohuslava Martinᛰ, Studijní ústav I slou០í potᖐebám stᖐední ᘐkoly, v 

Studijním ústavᆰ II sídlí Policie ჀR, v okolních internátech jsou sídla firem, stᖐední ᘐkoly, 

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáᘐe Bati a ubytovací zaᖐízení. Také 

pᖐedprostor Památníku zmᆰnil svou podobu. Pᛰvodnᆰ byl vyu០íván jako pᆰᘐí zóna a korzo, 

slou០il také jako shroma០diᘐtᆰ pᖐi oslavách, napᖐíklad prvního máje. Dnes se pᖐed budovou 

nachází parkoviᘐtᆰ.

1.6.2. Architektonické ᖐeᘐení interiéru 

Jak je naznaაeno výᘐe, výstavy v Baᙐovᆰ památníku byly nᆰkolikrát obmᆰnᆰny. 

Podle dokumentaაních fotek a pᛰdorysᛰ lze usuzovat, ០e pᖐi vᘐech pozdᆰjᘐích úpravách 

vnitᖐních prostor bylo v០dy dbáno na zachování jejich vzduᘐnosti a výrazové 

jednoduchosti, stejnᆰ jako na zachování architektonické აistoty jednotlivých prvkᛰ 

interiéru.  
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Z pozᛰstalosti architekta Gahury se nám dochovaly plány expozice a scénáᖐ 

výstavy z roku 1940. Pro vystavení exponátᛰ byl pou០it systém vitrín a rᛰzné varianty 

výstavních panelᛰ. Vitríny byly kovové a mᆰly rᛰzné velikosti. V plánu jsou znaაeny 

písmeny A – O, podle druhu. Rozmᆰry se zachovaly jen u vitrín z III. etá០e. Výstavní 

panely byly buჰto volnᆰ stojící (ve výkresové dokumentaci byly oznaაovány jako stᆰny; 

byly vyrobeny z pᖐekli០ky a stály na kovových no០kách) nebo zabudované mezi sloupy 

(oznaაovány jako pᖐepá០ky; vyrobeny z pᖐekli០ky, nᆰkteré byly sklenᆰné). Pᖐesné rozmᆰry 

se nelze z dobových pramenᛰ zjistit.

Výstavní systém byl pou០it následovnᆰ: I. etá០: 1 dvojdílná  vitrína A, zasklená 

០lutozlatým sklem, 2 vitríny B, 7 dvojdílných vitrín C, malá vitrínka D,  3 pᖐepá០ky, 1 

sklenᆰná pᖐepá០ka, 9 stᆰn (v I. etá០i byla navíc 1 drátᆰná pᖐepá០ka, 2 ០elezné konstrukce na 

diapozitivy a  kovová skᖐíᒀ). II. etá០: 1 ᘐestidílná vitrína E, 2 აtyᖐdílné vitríny F, 2 dvojité 

vitríny G, 11 vitrín H, 3 pᖐepá០ky, 1 sklenᆰná pᖐepá០ka, 3 stᆰny (navíc 1 ០elezná 

konstrukce na diapozitivy). III. etá០: 11 dvojdílných vitrín I, 4 dvojdílné vitríny J, 5 

dvojstranných dvojdílných vitrín K, 4 tᖐídílné vitríny L, 3 dvojdílné vitríny M, 2 tᖐídílné 

vitríny N, 1 tᖐídílná vitrína O, 2 pᖐepá០ky (navíc jedna ០elezná konstrukce).

Expozice byla osvᆰtlena volnᆰ stojícími lampami pravdᆰpodobnᆰ stejnými, jaké se 

pou០ívaly v továrních budovách. Design tᆰchto lamp navrhoval Vladimír Karfík. Lampy 

byly pᖐipojeny do zásuvek zapuᘐtᆰných v zemi (viz pᖐíloha – dokumentace D6). Hlavním 

zdrojem svᆰtla bylo denní svᆰtlo, které procházelo sklenᆰným pláᘐtᆰm budovy. 
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2. SCÉNÁᖀ VÝSTAVY 

2.1. Identifikaაní údaje

Název akce: Fenomén baᙐovského Zlína – stálá expozice

Místo akce: Památník Tomáᘐe Bati ve Zlínᆰ, III. etá០

Stupeᒀ: souborné ᖐeᘐení výstavy

Investor: Statutární mᆰsto Zlín

Komisaᖐ výstavy: osoba 1

Manager výstavy: osoba 2

Asistent výstavy: osoba 3

Autor architektonického ᖐeᘐení: BcA. Pavla Daᒀková

Odborný poradce: akad. arch. Jiᖐí Svoboda

Grafické ᖐeᘐení: BcA. Pavla Daᒀková

Audiovize: osoba 6

Elektroinstalace, osvᆰtlení: osoba 7

Statika: osoba 8

Konstrukce: osoba 9

3D model: BcA. Pavla Daᒀková

Realizace výstavy: osoba 3, 4, 6, 7, 8, 9

Produkce: osoba 10

Asistent produkce: osoba 11

Datum: 7.6. 2006
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2.2. Ideový návrh výstavy

Jako místo konání výstavy byl zvolen objekt dneᘐního Domu umᆰní, pᛰvodnᆰ 

Památník Tomáᘐe Bati. Zámᆰrem investora bylo obnovit tuto památku do pᛰvodní podoby 

a navrátit jí tak pᛰvodní úაel a myᘐlenku, vytvoᖐenou na poაátku tᖐicátých let 20. století po 

tragické havárii Tomáᘐe Bati.

Centrální dispoziაní ᖐeᘐení je navr០eno v souladu se zámᆰrem investora. Vstupní hale v 

I. etá០i bude opᆰt dominovat letadlo Junkers (nebo jen jeho naznaაená konstrukce), ve 

kterém Tomáᘐ Baᙐa zahynul a busta Tomáᘐe Bati od Frantiᘐka L. Gahury, umístᆰná na 

soklu. Pᛰvodní letoun se nezachoval, proto je nutné vyrobit jeho repliku. Vzhledem 

k tomu, ០e bylo pᛰvodní  letadlo seskládané z აástí havarovaného letadla a doplnᆰno o 

chybᆰjící díly, doporuაuji, aby byla novᆰ nainstalovaná maketa letadla co nejjednoduᘐᘐí. 

Nejlépe by naᘐim úაelᛰm vyhovovala pouze naznaაená konstrukce letounu.

Vstup do budovy Památníku bude bezbariérový (rampa z boku schodiᘐtᆰ), schodiᘐtᆰ 

do II. a III. etá០e bude osazeno ploᘐinou. Sociální zaᖐízení bude umístᆰno pod schodiᘐtᆰm 

v suterénu.

Pᖐedstava o obsahové náplni výstavy v Památníku vychází do znaაné míry z pᛰvodní 

podoby expozic tᖐicátých a აtyᖐicátých let.

V této diplomové práci je detailnᆰ, se vᘐemi odpovídajícími nále០itostmi rozpracována 

pouze expozice navr០ená pro III. etá០  budovy Památníku Tomáᘐe Bati. Na tomto místᆰ je 

ovᘐem nutno zdᛰraznit, ០e rozpracovaný návrh vychází ze ᘐirᘐí koncepაní pᖐedstavy, je០ 

poაítá s obsahovou i formální návazností projektovaného ᖐeᘐení na ostatní აásti výstavních 

prostor budovy Památníku Tomáᘐe Bati.  

ᘀirᘐí koncepce výstavy zahrnující celý objekt poაítá s následujícím logickým აlenᆰním 

expozic:       

I. etá០: „័ivot a dílo Tomáᘐe Bati“

Maketa letadla (konstrukce letounu)

Osobnost Tomáᘐe Bati a jeho pokraაovatelé, významné osobnosti Baᙐova koncernu

II. etá០: „័ivot a dílo Tomáᘐe Bati“

Historie obuvi, obuvnická výroba a její promᆰny

III. etá០: „Fenomén baᙐovského Zlína“
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Urbanismus, architektura, práce, sociální a kulturní charakteristika mᆰstského prostoru, 

០ivotní styl

Vᘐechna tᖐi patra jsou uspoᖐádána a ᖐazena jako jednotná výstava, jejím០ cílem je 

pᖐiblí០it návᘐtᆰvníkovi nejdᛰle០itᆰjᘐí a nejzajímavᆰjᘐí momenty zlínských dᆰjin.

Výstava ve III. etá០i je vᆰnována komplexní prezentaci fenoménu baᙐovského Zlína. 

Smyslem výstavy je vzbudit zájem ᘐiroké veᖐejnosti o toto rozsáhlé a jedineაné dílo, které 

- jako unikátní mᆰstský celek - bezesporu patᖐí mezi klenoty evropské moderny. 

Prvotní pᖐedstava byla vytvoᖐit výstavu z exponátᛰ, které byly v Památníku pᛰvodnᆰ 

umístᆰny. Znala jsem fotografie pᛰvodní expozice a byla jsem jí doslova fascinována. 

Chtᆰla jsem proto zmapovat veᘐkerou dostupnou dokumentaci o této výstavᆰ a co nejvíce 

se pᖐiblí០it její pᛰvodní podobᆰ ze tᖐicátých let, kdy byl Památník slavnostnᆰ otevᖐen. 

Bohu០el jsem vᘐak v prᛰbᆰhu rozsáhlé heuristické práce zaაala nará០et na ᖐadu „bílých 

míst“, které nebylo mo០no objektivnᆰ pᖐekonat, jeliko០ se velká აást dokumentᛰ i vlastních 

exponátᛰ nedochovala.

Pᖐi vlastním návrhu expozice jsem proto nakonec zvolila ponᆰkud jinou cestu. 

Kdy០ nebylo mo០no zcela kompletovat pᖐesný obraz pᛰvodní výstavy, rozhodla jsem se 

pro realizaci vlastní, nové expozice. Tento mᛰj zvolený postup mᆰl - jak se v prᛰbᆰhu 

práce ukázalo - mnoho výhod. V prvé ᖐadᆰ bylo mo០no v rámci nové expozice, díky 

historickému odstupu, fenomén baᙐovského Zlína mnohem komplexnᆰji zhodnotit a 

zakomponovat do prezentace tématu patᖐiაné posuny ve vnímání sledovaného dᆰní, je០ 

probᆰhly zejména v posledních letech. Zde je tᖐeba uvést, ០e mi pᛰvodní pojetí Památníku 

bylo i nadále velkou inspirací, a to pᖐedevᘐím s ohledem na zvolené architektonické ᖐeᘐení 

(pou០ila jsem napᖐ. nᆰkteré pᛰvodní prvky a do znaაné míry jsem vycházela z Gahurova 

geniálního აlenᆰní prostor). Cílem mého sna០ení ovᘐem bylo vytvoᖐit moderní, soudobým 

výstavním  technologiím odpovídající výstavní prostor. 

Architektonicko-ideové ᖐeᘐení je urაováno vystavenými exponáty. Vᆰtᘐina  

pᖐedmᆰtᛰ je ploᘐných, jedná se o აernobílé fotografie a barevné plakáty. Expozice je 

doplnᆰna také 3D pᖐedmᆰty, které jsou umístᆰny ve vitrínách.

Pᖐi návrhu výstavy jsem kladla velký dᛰraz na svᆰtlost, lehkost a elegantnost 

prostoru a zároveᒀ na pᖐehlednost a celkovou ucelenost expozice, tak aby byla pro 

návᘐtᆰvníka co nejvíce zajímavá a zároveᒀ i pouაná. Mým hlavním výtvarným zámᆰrem 
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bylo nechat vyniknout samotný vnitᖐní prostor této unikátní stavby a nechat okolí 

prostoupit do interiéru. Jednotlivé plochy panelᛰ jsem se sna០ila skrýt za sloupy, aby pᖐi 

pohledu na Památník ze severu zᛰstal prostor აistý jakoby odlehაený. Prostor je uspoᖐádán 

pravoúhle a respektuje tak celkové ᖐeᘐení budovy. Svᆰtelné panely napomáhají k vyvolání 

efektu denního svᆰtla procházejícího diapozitivy a stávají se tak reminiscencí na pᛰvodní 

ᖐeᘐení (viz kapitola 1.6.2.). Velikost panelᛰ jsem navrhla v souladu s ᖐeᘐením samotné 

budovy - ve zlatém ᖐezu. 
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2.3. Výtvarnᆰ prostorové ᖐeᘐení (აásteაnᆰ v praktické აásti)

2.3.1. Místo, plocha, ᖐeᘐení vstupu

Pro výstavu „Fenomén baᙐovského Zlína“ snad nemohlo být zvoleno lepᘐí místo 

ne០ prostory Památníku Tomáᘐe Bati. Celá budova byla ji០ od zaაátku koncipována jako 

jakási „výkladní skᖐíᒀ“ baᙐovských ideálᛰ, proto jsem ve svém návrhu usilovala o co 

nejvᆰtᘐí mo០né vyu០ití výrazové „síly“ pᛰvodní architektury a sna០ila jsem se vyvarovat 

„pᖐebíjení“ tohoto ú០asného prostoru kᖐiklavými novotvary.  

Pro výstavu jsem zvolila III. etá០. Prostor této etá០e oproti I. a II. zaujímá  celou 

délku budovy. Pᖐesná výmᆰra podla០í აiní 36,4 x 17,95 m, je rytmizována sloupy 

vzdálenými od sebe v០dy 6,15 m. Obvodový pláᘐᙐ je sklenᆰný.

Výstavu „Fenomén baᙐovského Zlína“ symbolicky otevírá obraz Zlína ze tᖐicátých 

let umístᆰný hned naproti schodiᘐti, kterým se vstupuje do expozice. Velikost obrazu je na 

ᘐíᖐku dvou sloupᛰ (615 cm) a výᘐku místnosti (400 cm). Zvᆰtᘐená fotografie z období 

nejvᆰtᘐího rozkvᆰtu Zlína má za úkol uvést diváka do atmosféry tohoto období.

2.3.2. Jednotlivé აásti výstavy (vzorové panely, textové a doprovodné აásti v celkovém 

grafickém ᖐeᘐení)  

Výstavu jsem rozdᆰlila na 11 აástí podle témat. Ka០dé téma je zastoupeno na 1- 4 

panelech. Vᘐechna témata, vyjma tématu I., II. a XI. mají svᛰj úvodní panel, který má v០dy 

stejnou grafickou úpravu a je otoაen poka០dé ve smᆰru prohlídky. Na úvodním panelu je 

dominantní nejvᆰtᘐí fotografie a tᖐi menᘐí, které jsem volila v០dy tak, aby co nejlépe 

charakterizovaly dané téma. V pravé აásti panelu je umístᆰno 12 malých fotografií, které 

jsou seᖐazeny do აtverce. V pravém dolním rohu je umístᆰn text (bezpatkové písmo)

k danému tématu, který bude jednak v აeᘐtinᆰ a jednak v angliაtinᆰ. Jednotlivé fotografie 

na panelech nejsou popsány, aby se zabránilo ruᘐivému efektu písma. K výstavᆰ bude 

vydaný katalog, kde bude vᘐe nále០itᆰ popsáno, takté០ dvojjazyაnᆰ. 
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Ukázka ᖐeᘐení jednoho z úvodních panelᛰ:

Obr. ა. 1: Úvodní panel 12, Téma IV

Na ostatních panelech je 7- 16 fotografií, které jsou graficky upraveny podle pᖐilo០ených 

layoutᛰ (v praktické აásti). Grafické ᖐeᘐení vᘐech panelᛰ je pᖐíloze (Pᖐíloha - Výstavní 

panely).

2.3.3. Vlastní expozice (rozmístᆰní panelᛰ)

Pᖐi projektování výstavy bylo mým hlavním výtvarným zámᆰrem nechat vyniknout 

samotný vnitᖐní prostor unikátní stavby. Jednotlivé plochy panelᛰ jsem se sna០ila skrýt za 

sloupy, aby pᖐi pohledu na Památník ze severu zᛰstal prostor აistý, jakoby odlehაený. 

Pouze v jedné აásti vnitᖐního prostoru, a to tam, kde je umístᆰno projekაní plátno, je 

mezisloupí vyplnᆰno kovovou konstrukcí (na které je uchycen panel) a ០aluziemi, je០ se 

zatemᒀují jen pᖐi promítání, a to nejen kvᛰli lepᘐí kvalitᆰ obrazu, ale také z dᛰvodu 

vytvoᖐení intimnᆰjᘐí atmosféry. Díky tomuto ᖐeᘐení panely v zásadᆰ nepᛰsobí ruᘐivᆰ (jako 

výraznᆰjᘐí pᖐeká០ka). Pᖐi pohledu z východu jsem místo výstavního panelu zvolila 

speciální tkaninu, kterou rovnᆰ០ mᛰ០e აásteაnᆰ procházet svᆰtlo. Jediná plná stᆰna mezi 
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sloupy je ta na které je zavᆰᘐeno projekაní plátno, a to kvᛰli ji០ zmínᆰné intimní atmosféᖐe. 

Uprostᖐed etá០e tak vlastnᆰ vznikl malý kinosál.

Na výstavᆰ jsem pou០ila 2 druhy panelᛰ, 13 oboustranných (o rozmᆰrech 195 x 120 

cm) a 9 jednostranných (o rozmᆰrech 280 x 228 cm). Menᘐí z nich jsou ᖐazeny v០dy na osu 

sloupᛰ a vᆰtᘐí jsou uchyceny na kovovou konstrukci (panel ა. 24 na stᆰnu) mezi sloupy. 

Dalᘐím prvkem expozice jsou 3 vitríny a 7 lavic, které jsou umístᆰny mezi menᘐími panely 

a rytmizují tak prostor. 24 stahovatelných ០idlí je rozmístᆰno v „promítacím sále“.

Celková barevnost interiéru je velmi jednoduchá. Pou០ila jsem pᖐevá០nᆰ bílou, 

აernou a barvu kovu, podlaha je pᛰvodní – აervený potᆰr.

2.3.4. Technické a materiálové ᖐeᘐení 

„Vstupní“ obraz Zlína je zhotoven sublimaაní technikou na textil. Obraz je napnut 

do rámu a pomocí úchytek pᖐichycen ke stropu a k podlaze. Díky tomuto materiálu obraz 

pᛰsobí lehce, není mohutný a tᆰ០kopádný. Pᖐi pohledu na Památník z exteriéru nevytváᖐí 

plnou hmotu.

Vᘐechny panely 195 x 120 cm jsou oboustranné  citylighty o tlouᘐᙐce pouhých 38 

mm. Napájení probíhá skrz kabely, které jsou ukryty v tubusech v horním a dolním okraji 

panelu. Vysoká úroveᒀ jasu je docílena difúzní technologií. Panely jsou pᖐichyceny k 

ocelovým tyაím o prᛰmᆰru 6 mm pomocí úchytek. Tyაe jsou fixovány ke stropu a 

k podlaze takté០ pomocí úchytek. Tento výstavní systém, poskytuje vysokou stabilitu a  je 

velice elegantní (viz praktická აást - materiály).

Vᆰtᘐí panely 280 x 228 cm jsou pᖐichyceny na ocelovou konstrukci - mᖐí០, která je 

usazena mezi sloupy. Panely jsou vyrobeny z vysoce kvalitní hliníkové sendviაové desky, 

která je potiᘐtᆰna sítotiskem. Tyto panely se vyznaაují nízkou hmotností a dlouhou 

០ivotností.

Informaაní panel je vyroben z kvalitního hliníku. Plánek výstavy je usazen 

v zaklepávacím rámu z obou stran. Na konstrukci stojanu jsou z obou stran umístᆰny 

kovové kapsy na katalogy k výstavᆰ. Stojan se smᆰrovkou je takté០ hliníkový (viz 

praktická აást - materiály).

Prostor s promítacím plátnem je zatemnᆰn horizontálními hliníkovými ០aluziemi

(programovᆰ ᖐízenými), které jsou celostínící a umo០ᒀují tak maximální zatemnᆰní. 



UTB ve Zlínᆰ, Fakulta multimediálních komunikací 44

Projekაní plátno je  instalováno na stᆰnu a je urაeno pro stálou instalaci. Plátno je 

uchyceno na hliníkový rám s აerným okrajem a umo០ᒀuje smᆰr projekce strop i stᛰl 

(difussion). Povrch plátna je tzv. Hight Contrast D a umo០ᒀuje opravdu vysokou kvalitu 

obrazu. Datový projektor je umístᆰn u stropu na stropním dr០áku. Kabelá០ pro 

dataprojektor prochází dr០ákem a nehyzdí tak interiér. 

Stᆰna z dᖐevotᖐísky, na ní០ je zavᆰᘐeno plátno, je pokryta speciální „mluvící 

deskou“ Kapa-Sound. Systém Kapa-Sound tvoᖐí desky ze speciálního matriálu se zvýᘐenou 

vodivostí zvuku, ke kterým se zezadu pᖐidá miniaturní zvukový budiა. Výsledkem spojení 

budiაe s deskou Kapa je rovnomᆰrnᆰ rozlo០ený zvuk bez kolísání frekvence a hlasitosti. 

Kmitání celé desky rozkládá zvuk do vᘐech stran a ne kónicky jako klasický reproduktor. 

Výsledkem je tedy rovnomᆰrnᆰ kvalitní poslech hudby i slova. Budiა, který pᖐi 

minimálním pᖐíkonu 3 W pᖐemᆰní elektromagnetické impulsy na zvukové vlny, je na zadní 

stranu této desky pᖐipevnᆰn speciálním lepidlem. Celé zaᖐízení pak funguje jako 

celoploᘐný reproduktor. Souაástí této instalace je i zesilovaა, který rozkládá zvuk 

rovnomᆰrnᆰ do vᘐech აástí desky.

Lavice jsou vyrobeny z leᘐtᆰné oceli, აalounᆰní zvyᘐuje jejich komfort. ័idle v 

„promítacím sále“ jsou vyrobeny z pozinkované oceli, sedák z pᖐírodního Habrovce (viz 

praktická აást - materiály).

Vitrína je z 8 mm აirého vrstveného skla. Ⴠistᆰ bílé vrstvené sklo nemá zelený 

nádech a zajiᘐᙐuje vysokou ochranu proti ultrafialovému záᖐení (viz praktická აást -

materiály).

Plakáty s fotografiemi, které jsou umístᆰny ve svítícím panelu, jsou natiᘐtᆰny na 

fotografický papír s UV laminací.
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2.4. Tematické dᆰlení výstavy 

Prohlídka výstavy mᛰ០e probíhat dvᆰma zpᛰsoby.

A/ smᆰrem prohlídky ze schodiᘐtᆰ vpravo: panel 6 – 17, pak opᆰt vpravo: panel 18 – 24,  

znovu vpravo: panel 25 – 36, a naposledy vpravo: zde si divák prohlédne panely 2 – 5 a 

zhlédne dokumentární filmy.

B/ smᆰrem prohlídky vpravo, hned za schodiᘐtᆰm: probᆰhne prohlídka panelᛰ 2 – 5 a 

zhlédnutí dokumentárních filmᛰ, pak mᛰ០e následovat prohlídka celé výstavy podle 1.

(viz praktická აást, Navrhované ᖐeᘐení III. etá០, Navrhovaná expozice, popis (P16) 

m 1:100)

Obr. ა. 2:  „Mapa expozice“
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Popis prohlídky A:

Vstup:

Výstavu uvozuje obraz Zlína z tᖐicátých let, umístᆰný hned naproti schodiᘐti, kterým se 

vstupuje do expozice. Fotografie z období nejvᆰtᘐího rozkvᆰtu mᆰsta má za úkol uvést 

diváka do atmosféry.

panel 1 (615x400 cm, layout A)

Smᆰrem prohlídky ze schodiᘐtᆰ vpravo: 

Téma III: Smᆰrem k prᛰmyslové metropoli

Tento oddíl dokumentuje proces budování a pᖐestavby Zlína do podoby modelového 

továrního mᆰsta moderního typu. Prezentace je zamᆰᖐena pᖐedevᘐím na výstavbu továrního 

areálu, budování kolonií rodinných domkᛰ a na mapování bezpᖐíkladného rᛰstu celého 

mᆰsta.

panel 6 (195x120 cm, layout a)

SokA Zlín – fotoarchiv

859 Pohled na nový Zlín s internáty, Památníkem T.Bati, obchodní a spoleაenskou 
აtvrtí a აást Baᙐových závodᛰ, 1935

SokA Zlín – fotoarchiv

44 T. B. spoleაnᆰ s odborníky ᖐeᘐí problém rychlé a levné stavby základᛰ pro rodinné 
domky svých spolupracovníkᛰ, 1928

638 Stavba domkᛰ na Podlesí, kolem r. 1927-28

640 Zaაátky výstavby obytných აtvrtí na Letné. Ulice Kotᆰrova a Mostní, 1925

641 Stavba domkᛰ na Letné kolem r. 1925-26

643 Výstavba obytných აtvrtí Baᙐových spolupracovníkᛰ na Záleᘐné, 1929-30

645 Zaაátky výstavby rodinných domkᛰ pro spolupracovníky na zadních Dílech
r. 1933-34

758 Bourání starých domᛰ na zlínském námᆰstí, 1934
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panel 7 (195x120, layout  d)

991 Snímek ze stavby 10-ti etá០ového skladiᘐtᆰ v závodech, 1934

992 Stavební ruch v letech 1923-24. Stavba budov 14 a 15

993 Stavební ruch v závodech po r. 1920

994 Stavební ruch v závodech mezi r. 1923-24

997 Stavba bývalé 8. budovy, 1924-26

998 Snímek za stavby jednoho z internátᛰ, betonáᖐi pᖐi práci, 1934

1001 Na zemní práce v Baᙐovᆰ bylo pou០ito bagru, 1934

1200 Pᖐestavba vozovky na Tᖐ. Tomáᘐe Bati v místech hlavního vchodu do závodᛰ 
Baᙐa a.s. v létᆰ 1934

5968 Pᖐestavba Cigánovského mostu v r. 1924

SokA Zlín – fotoarchiv

1006 Stavba vzorkové აtvrti rodinných domkᛰ na Dílech, 1940

1007 Stavba nových rodinných აtvrtí na Dílech; pou០ití dopravního pásu pᖐi stavbᆰ, 
1940

1008 Stavba vzorkové აtvrti na Dílech, pohled na lesní staveniᘐtᆰ

obytné აtvrti5943 Snímek zemních prací pᖐed zapoაetím stavby základᛰ pro budovu 

Studijního ústavu I, 19355952 Pohled na ០elezobetonovou kostru budovy Obchodního domu Baᙐa a.s., 1931

5953 Pohled na rozestavᆰnou ០elezobetonovou kostru budovy Spoleაenského domu  
v r.1932

5954 Úprava terénu pᖐed Památníkem Tomáᘐe Bati, 1938

5954 Úprava terénu pᖐed Památníkem Tomáᘐe Bati, 1938

5954 Úprava terénu pᖐed Památníkem Tomáᘐe Bati, 1938

5954 Úprava terénu pᖐed Památníkem Tomáᘐe Bati, 1938

5965 Pohled na staveniᘐtᆰ budovy nové mᆰstské radnice ve Zlínᆰ v აervenci 1922

5966 Stavba hotelu a Velkého kina na Námᆰstí Práce v r. 1932
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panel 8 (195x120 cm, layout  h)

panel 9 (195x120 cm, layout i)

Téma II: Starý Zlín

Oddíl seznamuje diváka s nejstarᘐími pohledy na Zlín. Kromᆰ fotografií jsou k vidᆰní i  

historické obrazy mᆰsta, nejstarᘐí z roku 1746. Obrázky zachycují atmosféru provinაního 

mᆰsteაka pᖐed nástupem industrializace. 

SokA Zlín – fotoarchiv

6537 Stavba Mrakodrapu

6537 Stavba Mrakodrapu

6537 Stavba Mrakodrapu

6537 Stavba Mrakodrapu

6537 Stavba Mrakodrapu

6537 Stavba Mrakodrapu

6537 Stavba Mrakodrapu

6537 Stavba Mrakodrapu

SokA Zlín – fotoarchiv

6537 Stavba Mrakodrapu

6537 Stavba Mrakodrapu

6537 Stavba Mrakodrapu

6537 Stavba Mrakodrapu

6537 Stavba Mrakodrapu

6537 Stavba Mrakodrapu

6537 Stavba Mrakodrapu
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panel 10 (280x228 cm, layout  B)

panel 11 (280x228 cm, layout C)

SokA Zlín – fotoarchiv

669 Vyobrazení Zlína v r. 1846

SokA Zlín – fotoarchiv

1 Rodný domek Tomáᘐe Bati ve Zlínᆰ, 1924

656 Veᖐejné cviაení ve Stráních, na místᆰ kde po letech byla vystavena აtvrᙐ zvaná 
domov, 1899-1900

743 Zlínské námᆰstí pᖐed válkou, 1906

781 Prostranství pᖐed Baᙐovými závody r. 1922, na místᆰ dneᘐního Námᆰstí Práce

797 Následky katastrofální povodnᆰ ve Zlínᆰ v აervenci 1919

1014 Baᙐovy závody – Svátek práce 1926, pohled na prostranství pᖐed závody, v pozadí 
bývalý panský dvᛰr

1068 Pohled na mᆰsto Zlín v r. 1909

1075 Hlavní námᆰstí zlínské v letech 1909-10

1077 Hlavní námᆰstí v letech 1905-10

1698 Pohled na tovární objekt v r. 1925 a kopce nad vilou T. Bati

4254 Pohled na tovární objekt z kopce Tlustá r. 1928 v zimᆰ

5246 Hlavní námᆰstí ve starém Zlínᆰ, západní strana, se starou zlínskou radnicí, 1920

5278 Námᆰstí ve starém Zlínᆰ, აást severní strany s domkem ve kterém byla první dílna 
bratrᛰ T. a A. Baᙐových, 1915

5872 Vyobrazení Zlína z r. 1746

5934 Hospodáᖐské stavení bývalého zlínského panství v místech, kde pozdᆰji vzniklo 
Námᆰstí Práce, 1922

9964 Zlínské nádra០í z r. kolem1900
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Téma IV: Architektura

V tomto oddíle je pᖐedstavena moderní funkcionalistická architektura Zlína s bohatou 

zelení a hlavní architekti, kteᖐí mᆰli na výstavbᆰ mᆰsta nejvᆰtᘐí podíl. Baᙐovské stavby 

realizované zejména ve dvacátých a tᖐicátých letech (s patᖐiაnými pᖐesahy do doby tᆰsnᆰ 

po druhé svᆰtové válce) jsou nesporným vkladem do historie აeskoslovenské i evropské 

architektury. Divák uvidí fascinující zábᆰry na podnikovou architekturu, veᖐejné stavby i 

zábᆰry z jednotlivých mᆰstských აástí. Ve vitrínách je kvᛰli vᆰtᘐí názornosti umístᆰno i 

nᆰkolik modelᛰ významných staveb. 

Vitrína A (v 120x100x100 cm)

Model komplexu Památníku Tomáᘐe Bati se Studijními ústavy I. a II. podle návrhu F. L. 

Gahury, 1933 – 1938, (KGVUZ, A – 1)

panel 12 (195x120 cm, layout a)
SokA Zlín – fotoarchiv

1222 Pohled na závody z Obchodního domu, v popᖐedí აást Námᆰstí Práce pᖐed 
úpravou a Soc. ústav (bývalý dívაí domov)

1670 Baᙐovy závody, budovy ა. 13, 14, 15, 16 pᖐi pohledu z administrativní budovy v r. 
1926-27

3283 Le Corbussier, F.L. Gahura, Fuchs u Památníku T. Bati v dubnu 1935

3523 F.L. Gahura

3835 Vladimír Karfík

4361 Baᙐovy závody – hlavní vchod a აást Námᆰstí Práce s budovami tr០nice a 
obchodního domu,1934

5257 Ji០ní strana Námᆰstí Práce, pohled z terasy administrativní budovy Baᙐových 
závodᛰ, 1937-38

5257 Ji០ní strana Námᆰstí Práce, pohled z terasy administrativní budovy Baᙐových 
závodᛰ, 1937-38

5257 Ji០ní strana Námᆰstí Práce, pohled z terasy administrativní budovy Baᙐových 
závodᛰ, 1937-38

5257 Ji០ní strana Námᆰstí Práce, pohled z terasy administrativní budovy Baᙐových 
závodᛰ, 1937-38

5257 Ji០ní strana Námᆰstí Práce, pohled z terasy administrativní budovy Baᙐových 
závodᛰ, 1937-38

5257 Ji០ní strana Námᆰstí Práce, pohled z terasy administrativní budovy Baᙐových 
závodᛰ, 1937-38
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panel 13 (195x120 cm, layout i)

vitrína B (v 120x100x100x cm)

Model Spoleაenského domu ve Zlínᆰ, podle pᛰvodního návrhu Miroslava Lorence, 1931 –

1932, (KGVUZ, A – 2)

panel 14 (195x120 cm, layout i)

5257 Ji០ní strana Námᆰstí Práce, pohled z terasy administrativní budovy Baᙐových 
závodᛰ, 1937-38

5257 Ji០ní strana Námᆰstí Práce, pohled z terasy administrativní budovy Baᙐových 
závodᛰ, 1937-38

5257 Ji០ní strana Námᆰstí Práce, pohled z terasy administrativní budovy Baᙐových 
závodᛰ, 1937-38

5257 Ji០ní strana Námᆰstí Práce, pohled z terasy administrativní budovy Baᙐových 
závodᛰ, 1937-38

SokA Zlín – fotoarchiv

899 Baᙐovi závody, pohled od severu v letech 1927-28

915 Hlavní brána v r. 1920-22, vlevo nejstarᘐí tovární budova, stavᆰná ji០ ve 
standardních rozmᆰrech 80x20 m

1107 Pohled na აást zdi kolem továrního objektu, která v dobᆰ od r. 1926-1940 byla 
popsána rᛰznými hesly, 1930 

1219 Hlavní vchod do závodᛰ, který pro vzrᛰstající provoz byl v r. 1933 zruᘐen a 
ponechán pouze pro automobily, 1931

1670 Baᙐovy závody, budovy ა. 13, 14, 15, 16 pᖐi pohledu z administrativní budovy v r. 
1926-27

4349 Budova skladiᘐᙐ, v popᖐedí sklad obuvi 33, v pozadí sklad gumáren bud. 43. 1936

4385 První tovární budova fy T. a A. Baᙐa u nádra០í, postavená r. 1905; vpravo stará 
administrativní budova, 1910-15

SokA Zlín – fotoarchiv

926 Administrativní budova Baᙐových závodᛰ, její០ stavba byla zapoაata r. 1937 a 
skonაena v prosinci 1938,1940

4412 Pohled na budovu tr០nice z námᆰstí Prᛰkopníkᛰ, 1938

4886 Spoleაenský dᛰm, pohled na budovu z hoᖐejᘐího poschodí Obchodního 
domu,1937

4902 Velké kino na námᆰstí práce, pohled od západu, od budovy Soc. ústavu; vzadu 
budova Spoleაenského domu,1936

5248 Námᆰstí Prᛰkopníkᛰ s budovami chlapeckých internátᛰ, Památníkem Tomáᘐe Bati 
a budovou Studijního ústavu, 1937
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panel 15 (195x120 cm, layout i)

vitrína C (v 120x100x100 cm)

Model Spoleაenského domu v Otrokovicích podle návrhu Vladimíra Karlíka, 1936, 

(KGVUZ, A – 4)

Téma V: Bydlení

Tento oddíl prezentuje bytovou výstavbu ve Zlínᆰ od prvních závodních domkᛰ, kterým 

jeᘐtᆰ chybᆰl ᘐirᘐí urbanistický zámᆰr, po hromadnou výstavbu zahájenou v polovinᆰ 

dvacátých let na základᆰ unikátní urbanistické koncepce. Kromᆰ pohledᛰ na celé აtvrti a 

jednotlivé domky z exteriéru, návᘐtᆰvník nahlédne i do interiéru bᆰ០ného baᙐovského 

domku.

panel 16 (195x120 cm, layout a)

5257 Ji០ní strana Námᆰstí Práce, pohled z terasy administrativní budovy Baᙐových 
závodᛰ, 1937-38

5998 Pohled na Budovu Studijního ústavu, která byla otevᖐena r. 1936, 1936

SokA Zlín – fotoarchiv

738 ᘀkolní აtvrᙐ se Spoleაenským a obchodním domem v pozadí,1934

740 Pohled na ᘐkolní აtvrᙐ s terasy Spoleაenského domu,1935

1881 Pohled na აást ᘐkolní აtvrti nového Zlína se ᘐkolním hᖐiᘐtᆰm v popᖐedí, 1936

1892 Ⴠást ᘐkolní აtvrti pᖐi pohledu z budovy pokus. mᆰᘐᙐanských ᘐkol; vlevo აást 
ᘐkolního hᖐiᘐtᆰ, v pozadí აtvrᙐ Lazy,1936

1893 Ⴠást zlínské ᘐkolní აtvrti s hᖐiᘐtᆰm a bazénem; vpravo აást auly, vlevo roh budovy 
tᆰlocviაny, 1936

6097 Pohled na ᘐkolní აtvrᙐ s budovy obchodního domu na Námᆰstí Prᛰkopníkᛰ; vlevo 
აást stᖐed. აtvrti mᆰsta, 1942

6117 ᘀtefánikova ulice v úseku u ᘐkolní აtvrti, v popᖐedí აást ᘐkolního hᖐiᘐtᆰ, 1937

SokA Zlín – fotoarchiv

636 Kotᆰrova ulice, 1925-26
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panel 17 (195x120 cm, layout d)

637 Starᘐí typy rodinných domkᛰ na Letné v r. 1926-27, v popᖐedí აást zvaná Vაelín

647 Pohled na obytnou აtvrᙐ Baᙐových spolupracovníkᛰ Nad Ovაírnou, 1935 

649 Kotᆰrova ulice v r. 1924, აást zvaná Pᆰtidomí

651 Nová აást rodinných domkᛰ pro Baᙐovy zamᆰstnance na Dílech, 1940

1009 Rodinné domky, nová აtvrᙐ na Dílech, 1940

1687 Pohled na kolonii úᖐednických domkᛰ zvaná Hradაany po jejím dostavᆰní v r. 
1919

1688 Ⴠtvrᙐ Záleᘐná v letech 1928-29, pohled od severovýchodu

1914 Pohled na zahradní აtvrᙐ Nad Ovაírnou z rozestavᆰné budovy Spoleაenského 
domu, 

1925 Jeden z typᛰ rodinných domkᛰ v zahradní აtvrti Letná, 1934

2308 Jednodomém ve აtvrti Nad Ovაírnou, 1939

2314 Vnitᖐní úprava jednodomou typu Rýᘐa, 1939

2315 Vnitᖐní úprava jednoho z bytᛰ v rodinném domku, 1939

2316 Ukázka, jak bydlí spolupracovníci Baᙐových závodᛰ, obývací pokoj v jednom 
rodinném domku, 1939

6149 Ⴠást ulice Nadkostelní s vilou J. A. Bati v popᖐedí, v pozadí zahradní აtvrᙐ Lazy

6413 Zahradní აtvrᙐ Záleᘐná, Podvesná a Díly pᖐi pohledu od severovýchodu ze svahu 
nad nemocnicí, 1942

SokA Zlín – fotoarchiv

646 Pohled na zahradní აtvrᙐ na Letné v r. 1934

648 Pohled na obytnou აtvrᙐ Letná v r. 1934

650 Zahradní აtvrᙐ rodinných domkᛰ Nad ovაírnou v r. 1935

1921 Pohled na zahradní აtvrᙐ Záleᘐnou a Podvesnou, vzadu zahradní აtvrᙐ Díly, 1938

1923 Ⴠást ulice Pod rozhlednou v zahradní აtvrti Letná, 1934

5570 Zahradní აtvrᙐ na Dílech, pohled smᆰrem k Podvesné, v pozadí აtvrti Padᆰlky a 
Kúty, vpravo Záleᘐná, 1934

5570 Zahradní აtvrᙐ na Dílech, pohled smᆰrem k Podvesné, v pozadí აtvrti Padᆰlky a 
Kúty, vpravo Záleᘐná, 1934
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Smᆰrem prohlídky vpravo:

Téma VI: Práce

V tomto oddíle divák nahlédne do svᆰta obuvnické výroby a dalᘐích odvᆰtví, která byla 

dᛰle០itá pro rozvoj firmy – zpracování kᛰ០í, strojírenství, gumárenství, chemická výroba, 

stavebnictví, doprava, polygrafie, ale i potravináᖐství.

panel 18 (195x120 cm, layout a)

6552 Rodinné domky ve Zlínᆰ, interiéry

6552 Rodinné domky ve Zlínᆰ, interiéry

6552 Rodinné domky ve Zlínᆰ, interiéry

6552 Rodinné domky ve Zlínᆰ, interiéry

9969 Zástavba obytných აtvrtí Záleᘐná, Podvesná, Díly, 1930-40

SokA Zlín – fotoarchiv

3 Skupina spolupracovníkᛰ strojírny z doby, kdy se T. Baᙐa uაil strojníkem

936 Série nákladních vozᛰ ᘀkoda pro dopravu stavebního materiálu, 1933

1129 Stanoviᘐtᆰ autobusᛰ na prostranství mezi Tᖐ. T. Bati a ᘀtefánikovou ul. v r. 1929

1239 První letadlo Baᙐových závodᛰ v r. 1924

1378 Obuvnické dílny: Pohled do ᘐicí dílny ve výrobnách rámové obuvi, 1934

1401 Výroba gumových hraაek, mladé ០eny ruაnᆰ malují figurky, 1935

1475 Ko០elu០na ve Zlínᆰ r. 1919, luhárna

1667 Jídelna v závodech v letech 1925-26

4328 Strojírenská dílna v r. 1924

4329 Malá slévárenská dílna pᖐi strojovnᆰ v závodech, 1922-24

4360 Nová strojovna elektrárny v r. 1924
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panel 19 (195x120 cm, layout b)

panel 20 (195x120 cm, layout b)

4792 Loჰ Morava, která se plavila od roku 1932 ve slu០bách Baᙐových závodᛰ, na 
obrázku v Al០íru, 1932

6644 Autapneu v Baᙐovᆰ

6644 Autapneu v Baᙐovᆰ

6644 Autapneu v Baᙐovᆰ

6653 Gumárny

SokA Zlín – fotoarchiv

945 Stará obuvnická dílna s transmisemi, 1919

947 Nová obuvnická dílna s moderním zaᖐízením, 1939

1663 Tiskárna v letech 1919

1794 Pohled do jedné z gumáren na výrobu dámských pᖐezᛰvek zaᖐízené po starém 
zpᛰsobu, 1928-29

1796 Kartoná០: Pohled do dílny na výrobu krabic v 16. budovᆰ, 1928-29

2181 Kartoná០: Automaty na lepenkové krabice, 1939

2218 Gumárny: Sekání a ᖐezání gumových podeᘐví, 1939

2503 Chemické výrobny: Várna gumaᖐských lakᛰ, 1939

4368 Stará tiskárna asi v r. 1924

4614 Konstrukce strojíren v Baᙐovᆰ, 1939

8857 ᘀití svrᘐkᛰ v dílnách obuvnické továrny, 1919

SokA Zlín – fotoarchiv

916 Pohled do úაtárny v první administrativní budovᆰ u nádra០í, která byla zbourána 
r. 1925-26, 1924

1494 Obuvnické dílny: Dodᆰlávací dílna ve výrobnᆰ pánské obuvi, 1919

1596 Ko០elu០ny v Baᙐovᆰ, leᘐtᆰní kᛰ០í, 1934
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panel  21 (195x120 cm, layout g)

panel 22 (195x120 cm, layout b)

1600 Ko០elu០ny v Baᙐovᆰ: Skupina strojᛰ na ០ehlení kuponu ve spodkové ko០elu០nᆰ, 
1937

1650 Jedna ze stroj. dílen z r. 1924-26

1651 Strojírna v budovᆰ ა. 15 (dᖐívᆰjᘐí 6.) v r. 1924

1654 Dᖐevaᖐské výrobny: Pila fy T. a A. Baᙐa, pohled na vnitᖐní zaᖐízení v letech 1919

1665 Krémárna: Balení a expedice hotových výrobkᛰ, vpravo pohled na stᛰl, kde se 
plní krabiაky

11112 Cvikání, 1919

11113 Oddᆰlení proᘐívací, 1919

11114 Oddᆰlení rámové, 1919

SokA Zlín – fotoarchiv

1430 Výroba pneumatik, série pneumatik pᖐed zabalením d odesláním, 1933

SokA Zlín – fotoarchiv

1857 Prodejna hlavní Baᙐa a.s. na Námᆰstí Práce pᖐi veაerním osvᆰtlení, 1935

2247 Parfumerie v pᖐízemí obchodního domu, 1939

2248 Dámská konfekce v obchodním domᆰ Baᙐa a. s. Zlín, 1939

2436 Výkladní skᖐínᆰ a reklamy prodejen fy Baᙐa, 1930-44

2436 Výkladní skᖐínᆰ a reklamy prodejen fy Baᙐa, 1930-44

2436 Výkladní skᖐínᆰ a reklamy prodejen fy Baᙐa, 1930-44

2436 Výkladní skᖐínᆰ a reklamy prodejen fy Baᙐa, 1930-44

2436 Výkladní skᖐínᆰ a reklamy prodejen fy Baᙐa, 1930-44

6664a Obchodní dᛰm, prodejny

6664a Obchodní dᛰm, prodejny
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panel 23 (195x120 cm, layout i)

panel 24 (280x228 cm, layout D)

6664a Obchodní dᛰm, prodejny

SokA Zlín – fotoarchiv

1048 Reklama, 1937

1465 Pᖐíjem a výdej oprav ve správkárnách v letech 1924-25

1466 Pohled do správkárny obuvi v letech 1926-27

3139 Zkouᘐka obuvi

5705 Reklama u silnice, 1936

5732 Reklama u silnice, 1938

6527 Ⴠiᘐtᆰní obuvi, 1937

SokA Zlín – fotoarchiv

4537 Reklamní plakát 

9996 Reklamní plakát 

9997 Reklamní plakát 

9998 Reklamní plakát

9999 Reklamní plakát 

10000 Reklamní plakát

10002 Reklamní plakát

10003 Reklamní plakát

10004 Reklamní plakát

10005 Reklamní plakát

10007 Reklamní plakát
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10008 Reklamní plakát

10009 Reklamní plakát

10011 Reklamní plakát

10012 Reklamní plakát

10013 Reklamní plakát

10015 Reklamní plakát

10016 Reklamní plakát

10020 Reklamní plakát

10021 Reklamní plakát

10022 Reklamní plakát

10027 Reklamní plakát

10030 Reklamní plakát

10032 Reklamní plakát

10033 Reklamní plakát

10035 Reklamní plakát

10036 Reklamní plakát

10039 Reklamní plakát

10040 Reklamní plakát

10043 Reklamní plakát

10044 Reklamní plakát

10053 Reklamní plakát

10057 Reklamní plakát

10059 Reklamní plakát

10060 Reklamní plakát
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10061 Reklamní plakát

10063 Reklamní plakát

10064 Reklamní plakát

10067 Reklamní plakát

10069 Reklamní plakát

10070 Reklamní plakát

10073 Reklamní plakát

10074 Reklamní plakát

10077 Reklamní plakát

10078 Reklamní plakát

10079 Reklamní plakát

10080 Reklamní plakát

10081 Reklamní plakát

10082
a

Reklamní plakát

10082
b

Reklamní plakát

10083 Reklamní plakát

10085 Reklamní plakát

10086 Reklamní plakát

10087 Reklamní plakát

10091 Reklamní plakát

10092 Reklamní plakát

10093 Reklamní plakát

10094 Reklamní plakát

10096 Reklamní plakát
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Smᆰrem prohlídky vpravo:

Téma VII: Zdravotnictví

Tento oddíl mapuje vývoj v oblasti zdravotní péაe. Soubor fotografií dává veᖐejnosti 

nahlédnout do bᆰ០ného chodu Baᙐovy nemocnice, jen០ patᖐila ve své dobᆰ 

k nejmodernᆰjᘐím zaᖐízením svého druhu v Ⴠeskoslovensku. Ukazuje nejen pᛰvodní 

architektonickou podobu areálu, jen០ byl architektem Gahurou koncipován jako soubor 

pavilónᛰ v zahradách, ale z fotografií jsou patrny i moderní interiéry nemocnice 

odpovídající nejvyᘐᘐím technickým i hygienickým standardᛰm tehdejᘐí doby.

panel 25 (195x120cm, layout a)

10383 Reklamní plakát

SokA Zlín – fotoarchiv

140 Tomáᘐ Baᙐa jako rekonvalescent po operaci v kvᆰtnu 1931 v Baᙐovᆰ nemocnici

591 Pamᆰtní deska T. Bati na administrativní budovᆰ ústavu, odhalená v den 3. 
výroაí smrti T.B., 1935

2349 Nemocnice Baᙐova, pohled do operaაního sálu, 1939

5342 Baᙐova nemocnice, 1939

5346 Baᙐova nemocnice, vstupní budova, 1936

5355 Úrazové oddᆰlení, jeden z pokojᛰ Baᙐovy nemocnice budovᆰ Soc. zdrav. ústavu 
na Námᆰstí Práce,1936

5355 Úrazové oddᆰlení, 1936

5366 Nemocnice Baᙐova, porodní oddᆰlení, týdenní „úroda“ novorozencᛰ, 1940

11090 Celkový pohled na areál nemocnice, pᖐed r. 1938

11090 Pohled na správní budovu, pᖐed r. 1938

11091 Lékaᖐi a personál

11091 Lékaᖐi a personál

11091 Lékaᖐi a personál
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panel 26 (195x120cm, layout g)

Téma VIII: Veᖐejný ០ivot

V tomto oddíle návᘐtᆰvník nahlédne do politického a spolkového ០ivota mᆰsta 

v meziváleაných letech. Tato sekce dokumentuje také rozmanité funkce mᆰstského 

veᖐejném prostoru. Na dobových snímcích jsou prezentována veᖐejná shromá០dᆰní a 

manifestaაní prᛰvody, v prvé ᖐadᆰ proslulé Baᙐovské oslavy Svátku práce.

panel 27 (195x120 cm, layout a)

11091 Lékaᖐi a personál

11091 Lékaᖐi a personál

11091 MUDr. Albert s rodinou

SokA Zlín – fotoarchiv

5350 Porodní oddᆰlení, novorozenci, აervenec 1935

SokA Zlín – fotoarchiv

29 1. kvᆰten 1926, T. Baᙐa a spolupracovníci

50 T. Baᙐa se spolupracovníky ve slavnostním prᛰvodu 1.5. 1927

98 T. Baᙐa, pᖐed slavnostním prᛰvodem, 1930

131 T. Baᙐa naslouchá proslovu zástupce ០actva 1. máje 1931

1011 1.5. 1924, první spoleაná oslava 1. máje Baᙐových spolupracovníkᛰ

1015 1.5. 1929, slavnostní prᛰvod Baᙐových spolupracovníkᛰ na Tyrᘐovᆰ nábᖐe០í

1016 1.5. 1932, 1. máj poslední v ០ivotᆰ T. Bati, mladí mu០i zahajují prᛰvod

1023 Svátek práce 1934, J. A. Baᙐa se starostou mᆰsta D. Ⴠiperou a Tomíkem Baᙐou

1026 1.5. 1934, tisícové masy spolupracovníkᛰ shromá០dᆰné na Námᆰstí Práce

1031 1.5. 1934, strojníci ve slavnostním prᛰvodu
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panel 28 (195x120 cm, layout b)

panel 29 (280x228 cm, layout B)

1032 1.5. 1934, ko០eluzi ve slavnostním prᛰvodu

1038 1.5. 1934, ko០eluzi  ve slavnostním prᛰvodu

1041 Svátek práce 1.5. 1934, tribuna hostí a významných osobností

1042 1.5. 1934, pohled na აást zábavního parku, kde bylo pᖐipraveno obveselení pro ty 
nejmenᘐí

2081 Snímek z první oslavy svátku práce 1.5. 1924, pohled do zahrady domu T. B. pᖐi 
oslavᆰ

2542 1.5. 1928, T. B. ve slavnostním prᛰvodu

SokA Zlín – fotoarchiv

140 T. Baᙐa pᖐi projevu na 1. kvᆰtna 1926

1019 Svátek práce 1.5. 1932, ᘀéf  T. Baᙐa, D. Ⴠipera, J. A. Baᙐa a redaktor A. Cekota 
v აele

1047 1.5. 1937, J.A. Baᙐa s nejbli០ᘐími spolupracovníky

1047 1.5. 1937, J.A. Baᙐa s nejbli០ᘐími spolupracovníky

1050 Skupina 1. mladých mu០ᛰ na 1. kvᆰtna 1926 se svým vychovatelem panem 
O. Janským

1052 Prᛰvod mladých mu០ᛰ 1. kvᆰtna 1932

1053 Mladí mu០i shromá០dᆰní v den 1. máje 1932 pᖐed radnicí, zdraví svého ᘐéfa a 
starostu mᆰsta Zlína T. Baᙐu

1703 Skupina 1. mladých mu០ᛰ na hᖐiᘐti v zábavním parku u administrativní budovy 
v r. 1925-26

4457 Mladí mu០i, skupina MM - Angliაanᛰ

6032 Mladé ០eny Baᙐovy ᘐkoly práce ve slavnostním prᛰvodᆰ

6530 1. kvᆰten 1938, pᖐed prᛰvodem

SokA Zlín – fotoarchiv

6113 Jeden z prodavaაských stánkᛰ na týdenním trhu na Masarykovᆰ námᆰstí, 1937
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panel 30 (280x228 cm, layout C)

panel 31 (195x120 cm, layout g)

SokA Zlín – fotoarchiv

1010 1.5. 1924, აást slavnostního prᛰvodu s alegorickým vozem v Bartoᘐovᆰ ulici

1017 1.5. 1932,  slovácká hudba vyhrávala úაastníkᛰm oslavy 1. máje pᖐed branou 
závodᛰ

1020 1.5. 1932, úაastníci oslavy naslouchají na Masarykovᆰ námᆰstí projevu starosty 
mᆰsta Zlína T. Bati

1020 1.5. 1932, úაastníci oslavy naslouchají na Masarykovᆰ námᆰstí projevu starosty 
mᆰsta Zlína T. Bati

1028 1.5. 1934, spolupracovníci stavebního oddᆰlení ve slavnostním prᛰvodu

1030 1.5. 1934, oslavy na Námᆰstí Práce, v popᖐedí alegorický vᛰz sociálního oddᆰlení 
fy Baᙐa

1033 1.5. 1934, sportovci v  ve slavnostním prᛰvodu

1043 1.5. 1934, úაastníci oslavy na Námᆰstí Práce oაekávají pᖐíchod J.A. Bati

1043 1.5. 1934, úაastníci oslavy na Námᆰstí Práce oაekávají pᖐíchod J.A. Bati

1043 1.5. 1934, úაastníci oslavy na Námᆰstí Práce oაekávají pᖐíchod J.A. Bati

1043 1.5. 1934, úაastníci oslavy na Námᆰstí Práce oაekávají pᖐíchod J.A. Bati

1044 Velká manifestace pro hospodáᖐskou obrodu státu, 1936

1044 Velká manifestace pro hospodáᖐskou obrodu státu, 1936

1044 Velká manifestace pro hospodáᖐskou obrodu státu, 1936

6037 1.5. 1934, jeden z alegorických vozᛰ

6657 1.5. 1936 ve Zlínᆰ

SokA Zlín – fotoarchiv

6277 Volby, agitace pᖐi obecních volbách v záᖐí 1923
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panel 32 (195x120 cm, layout b)

Téma IX: ᘀkolství

V tomto oddíle je na podkladᆰ dobových fotografií názornᆰ prezentován progresivní 

systém zlínského ᘐkolství, které lze pova០ovat za jeden z nejdᛰle០itᆰjᘐích pilíᖐᛰ budování 

nového urbánního prostᖐedí a je០ bylo rovnᆰ០ dᛰle០itou souაástí podnikové politiky 

smᆰᖐující k výchovᆰ obyvatel mᆰsta v duchu ideálᛰ, které mᆰly formovat ០ivot v moderní, 

prᛰmyslové spoleაnosti.

panel 33 (195x120 cm, layout a)

SokA Zlín – fotoarchiv

11 Skupina zamᆰstnancᛰ fy Baᙐa, kandidátka k volbám 1923

940 Hasiაský spor fy Baᙐa v letech 1925-26

4872 Hasiაský spor fy Baᙐa, sanitní dru០stvo sboru s lékaᖐem MUDr. Gerbecem, 
1925-26

6113 Jeden z prodavaაských stánkᛰ na týdenním trhu na Masarykovᆰ námᆰstí, 1937

6113 Jeden z prodavaაských stánkᛰ na týdenním trhu na Masarykovᆰ námᆰstí, 1937

6113 Jeden z prodavaაských stánkᛰ na týdenním trhu na Masarykovᆰ námᆰstí, 1937

6113 Jeden z prodavaაských stánkᛰ na týdenním trhu na Masarykovᆰ námᆰstí, 1937

6113 Jeden z prodavaაských stánkᛰ na týdenním trhu na Masarykovᆰ námᆰstí, 1937

6113 Jeden z prodavaაských stánkᛰ na týdenním trhu na Masarykovᆰ námᆰstí, 1937

6113 Jeden z prodavaაských stánkᛰ na týdenním trhu na Masarykovᆰ námᆰstí, 1937

11132 Firma Baᙐa, hasiაi, 1919

SokA Zlín – fotoarchiv

139 T. Baᙐa pᖐi návᘐtᆰvᆰ ០ivnostenských ᘐkol, 1931

1137 Kreslírna pokusné mᆰᘐᙐanské ᘐkoly ve Zlínᆰ, 1928-29

2318 Uაebna pᖐírodopisu v I. pokusné mᆰᘐᙐanské ᘐkole ve Zlínᆰ, 1939



UTB ve Zlínᆰ, Fakulta multimediálních komunikací 65

panel 34 (195x120 cm, layout g)

Téma X: Sport

Pᖐi formování ០ivotního stylu obyvatelstva byl vedením Baᙐova koncernu kladen znaაný 

dᛰraz na rozvoj sportu a tᆰlovýchovy. Podporou sportovních aktivit mᆰly být pᖐedevᘐím 

mladí lidé vychováváni ke zdravé soutᆰ០ivosti a smyslu pro fairplay. Tyto vlastnosti byly 

vedením koncernu pova០ovány za dᛰle០ité pᖐedpoklady pro zdárný rozvoj podnikání. Ve 

Zlínᆰ proto vzniklo v meziváleაných letech mno០ství sportovních oddílᛰ a jiných 

tᆰlovýchovných organizací. Bylo zde vybudováno mno០ství sportoviᘐᙐ: fotbalová hᖐiᘐtᆰ, 

tᆰlocviაny i moderní plavecký bazén. 

2322 Mateᖐská ᘐkolka ve Zlínᆰ, 1939

2324 Pohled do uაebny elektrotechniky, 1939

2327 Mladí mu០i ve volném აase, dílny na výrobu leteckých modelᛰ, 1939

2329 Mladí mu០i v uაení: pohled do uაebny obuvnického oboru prᛰmyslové ᘐkoly, 
1939

4610 Chemik výzkumného ústavu v Baᙐovᆰ pᖐi práci, 1938

6080 Pohled do uაebny v pokusné mᆰᘐᙐanské ᘐkole ve Zlínᆰ, 1937

6080 Pohled do uაebny v pokusné mᆰᘐᙐanské ᘐkole ve Zlínᆰ, 1937

6080 Pohled do uაebny v pokusné mᆰᘐᙐanské ᘐkole ve Zlínᆰ, 1937

6090 Hry zlínských dᆰtí v jedné z mateᖐských ᘐkolek ve Zlínᆰ, 1936

6495 Nᆰmecká tᖐída v mᆰᘐᙐanské ᘐkole ve Zlínᆰ, 1935

6570 Tomáᘐov  ve Zlínᆰ

6570 Tomáᘐov  ve Zlínᆰ

6652 Dᆰtský den ve Zlínᆰ

SokA Zlín – fotoarchiv

6080 Tᆰlocvik ve ᘐkole, ᘐplh
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panel 35 (195x120 cm, layout a)

panel 36 (195x120 cm, layout i)

SokA Zlín – fotoarchiv

24 T. Baᙐa zahajuje აestným výkopem fotbalový zápas ve Zlínᆰ, 1924

42 Vystoupení T. Bati jun. na automobilovém turnaji o slavnosti 1.5. 1926

1232 Tribuna sportovního stadionu SK Baᙐa, 1931

4302 Pohled na nádvoᖐí závodᛰ pᖐi polední pᖐestávce, 1936

4420 Jarní bᆰh MM Zlínem dne 5.4. 1936

4451 Mladé ០eny v prᛰvodᆰ o dnu sortu a tᆰlesné výchovy, 29.8. 1937

4528 Mladé ០eny pᖐi nástupu ke cviაení o sportovní slavnosti 28.8. 1938

4563 Start k bᆰhu MM o dnu sportu a tᆰlesné výchovy  28.8. 1938

4566 Mladí mu០i, 29.8. 1937, ukázka cviაení na náᖐadí

5196 Masarykᛰv okruh, 1933

5204 Masarykᛰv okruh, snímek ze závodᛰ, 1935

5206 Masarykᛰv okruh, snímek ze závodᛰ, 1934

5206 Masarykᛰv okruh, snímek ze závodᛰ, 1934

5785 Lehká atletika, 1926

5789 Pohled na hᖐiᘐtᆰ SK Baᙐa pᖐi utkání, 1934

5789 Pohled na hᖐiᘐtᆰ SK Baᙐa pᖐi utkání, 1934

SokA Zlín – fotoarchiv

69 Sáᒀkování za kruté zimy 1929

979 Polední odpoაinek spolupracovníkᛰ na trávnících na Námᆰstí Práce,1939

1233 Mladí mu០i v prᛰvodu s velemoᖐem cestou na stadion SK, 11.10. 1932

4420 Jarní bᆰh MM Zlínem dne 5.4. 1936
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Smᆰrem prohlídky vpravo:

Téma XI: Kultura

Tento oddíl prezentuje kulturní aktivity, které souvisely s ᘐirᘐími dimenzemi baᙐovského 

podnikání. Novᆰ se rodící mᆰsto je pᖐedstaveno jako dynamický kulturní prostor, v nᆰm០ 

se rychle rozvíjely moderní kulturní formy (architektura, prᛰmyslový design, výstavnictví, 

aran០érství a reklama, kinematografie apod.).

panel 5 (280x228 cm, layout C)

panel 4 (280x228, layout B)

4526 Vítᆰzové bᆰhu na 500 m Zlínem, dne 20.5. 1934

5206 Masarykᛰv okruh, snímek ze závodᛰ, 1934

5786 Dru០stvo házené ០en, 1927

SokA Zlín – fotoarchiv

1948 Pohled do stálé zlínské galerie z doby, kdy byla instalována v místnostech 
Studijního ústavu, 1936

SokA Zlín – fotoarchiv

1051 Pohled do jedné z etá០í Studijního ústavu, 1936

1164 Pohled do jedné z etá០í Studijního ústavu, technologické sbírky, 1936

1948 Pohled do stálé zlínské galerie z doby, kdy byla instalována v místnostech 
Studijního ústavu, 1936

1950 Snímek z I.zlínského salonu v r. 1936

1952 Výstava plakátᛰ a tisku v აervnu 1936, v popᖐedí italská expozice, za ní maჰarská

2954 J. A. Baᙐa pᖐi natáაení filmu v ateliéru BAPOZ ve Zlínᆰ, 1938

2956 J. A. Baᙐa ve filmovém ateliéru BAPOZ pᖐi natáაení propagaაního filmu

3639 Filmové ០nᆰ, აervenec 1940

3639 Filmové ០nᆰ, აervenec 1940
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Bedᖐich Stefan, Torzo, 1929, mramor, v 95 cm

Smᆰrem prohlídky vpravo:

Téma I: Památník TB

Na tᆰchto panelech jsou აernobílé fotografie z pᛰvodní expozice v Památníku Tomáᘐe Bati 

a budova Památníku z rᛰzných pohledᛰ.

panel 3 (280x228 cm, layout C)

4856 Filmové ០nᆰ, 1941

6319 Expozice Baᙐových závodᛰ na pra០ském veletrhu, hlavní vchod do zlínského 
pavilonu, 1934

6320 Expozice Baᙐových závodᛰ na PVV 1934, pohled na pavilon z boku

6475 Snímek ze slavnostního zahájení II. zlínského salonu výtvarného umᆰní dne 18. 
dubna 1937

6512 Baᙐovci v cizinᆰ – svᆰt. výstava v Paᖐí០i

6512 Baᙐovci v cizinᆰ – svᆰt. výstava v Paᖐí០i

6512 Baᙐovci v cizinᆰ – svᆰt. výstava v Paᖐí០i

SokA Zlín – fotoarchiv

1959 Pohled na budovu Památníku po dokonაení její stavby v r. 1933

1940 Památník T. Bati, vstup, 1940

1934 Pohled na prostranství pᖐed Studijním ústavem u Památníku T. Bati v den  
otevᖐení Studijního ústavu dne 26.dubna 1936

1935 Studijní ústav a Památník T. Bati v den slavnostního otevᖐení ústavu dne 26.dubna 
1936

1939 Studijní ústav a Památník T. Bati, pohled od აtvrti „Nad ovაírnou“

6546 Památník Tomáᘐe Bati

KGVUZ – fotoarchiv

S317 Pohled na Památník, 1936
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panel 2 (280x228 cm, layout C)

S365 Pohled z boku Památníku + Studijní ústavy, 1939

S366 Pᖐed Památníkem, 1938

S407 Zábᆰr na Památník po bombardování v r. 1944

S408 Západní strana Památníku 1933

S410 Zábᆰr od východu 1936

S411 Zábᆰr od východu po r. 1938

S412 Památník po stavební úpravᆰ, spodní აást budovy cihlová, 1953

S413 Pohled na Památník v noci s ohᒀostrojem, 1947-49

S472 Pohled ji០ní na Dᛰm umᆰní, srpen – záᖐí 1950

SokA Zlín – fotoarchiv

1960 Pohled do pᖐízemí Památníku pᖐed vnitᖐní úpravou v r. 1933

1964 Pohled do pᖐízemí po nové úpravᆰ v dubnu 1934: Oddíl osobních památek na T. 
Baᙐu

1965 Plastický model mᆰsta Zlína a oddíl osobních památek na T. Baᙐu v pᖐízemí 
Památníku po nové úpravᆰ v roce 1934 v dubnu 

1966 Pohled do pᖐízemí Památníku po nové úpravᆰ v r. 1934

KGVUZ – fotoarchiv

S294 Interiér s letadlem 1933

S296 Interiér vstupní აásti se zábᆰrem na patro a აást letadla 1933-34

S369 Pᖐízemí Památníku s památkami na T. Baᙐu v úpravᆰ mezi r. 1933-34 

S418 Kvᆰtinová a sochaᖐská výzdoba vstupní haly, 1933-34

S417 Kvᆰtinová a sochaᖐská výzdoba vstupní haly (busta T.B., jeho matky a bratra 
Antonína), 1933 

S419 Zábᆰr na letadlo z horního patra 1933

S421 Z výstavy exponátᛰ 1933

S423 Z výstavy exponátᛰ 1933



UTB ve Zlínᆰ, Fakulta multimediálních komunikací 70

Po skonაení prohlídky návᘐtᆰvník zhlédne dokumentární filmy.

S424 Zdravotnická expozice, III. etá០, 1933 

S426 Z výstavy exponátᛰ, panel „Od suroviny pᖐímo k spotᖐebiteli“, 1933-34

S476 Z expozice firmy Baᙐa, propagaაní panel elektrifikace zlínského okresu 1933-34

S883 Expozice mᆰsta Zlína a zlínského okresu ve III. etá០i budovy, 1934 
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2.5. Návrh na realizaci (produkce, osvᆰtlení a doprovodné akce) 

Výstava je navr០ena jako stálá expozice, ale je mo០né ji velmi jednoduᘐe  

obmᆰᒀovat, proto០e plakáty ulo០ené v citylightech lze  snadno mᆰnit. U ostatních panelᛰ se 

pᖐedpokládá - pᖐedevᘐím s ohledem na obecnost prezentovaných témat - jejich trvalá 

instalace.

Plánek výstavy spolu s popisem expozice bude otiᘐtᆰn v podrobném katalogu 

výstavy, který si návᘐtᆰvník bude moci vyzvednout hned u vstupu v I. etá០i, kde bude stát 

rovnᆰ០ informaაní panel. Ve III. etá០i bude pro lepᘐí orientaci pᖐíchozích umístᆰn stojan se 

smᆰrovkou.

Vlastní zdroj svᆰtla má ka០dý panel (a také vitrína), který je opatᖐen svᆰtelným 

systémem (viz praktická აást - materiály). Jako druhý zdroj svᆰtla jsou stojanová svítidla u 

ka០dého panelu, které osvᆰtlují strop, ale hlavnᆰ doplᒀují atmosféru interiéru (viz praktická 

აást - materiály). Intenzitu svᆰtla lze regulovat. Pᖐes den je vyu០ito svᆰtla denního a lampy 

jsou ztlumeny. Vᘐechny vnᆰjᘐí sloupy jsou veაer nasvᆰtleny vertikálním ᘐtᆰrbinovým 

paprskem, aby pᖐi pohledu na Památník nevytváᖐely აernou siluetu Veᘐkeré osvᆰtlení je 

programovᆰ ᖐízeno.

V expozici bude nainstalována indukაní smyაka, která umo០ní poslech 

doprovodných komentáᖐᛰ k jednotlivým tématᛰm. Takté០ umo០ní poslech sluchovᆰ 

posti០eným. Indukაní smyაka je zaᖐízení, které vyzaᖐuje do místnosti magnetické pole, 

které se mᆰní podle zvuku. Návᘐtᆰvníci výstavy budou mít k dispozici sluchátka, která 

budou opatᖐena indukაním snímaაem. Témata  budou namluvena v აeském, anglickém, 

ᘐpanᆰlském a nᆰmeckém jazyce.

Kromᆰ výstavy fotografií a modelᛰ architektury je pro diváky pᖐipraveno promítání 

dokumentárních filmᛰ, záznamy z tᆰchto projevᛰ budou zapᛰjაeny ze sbírek Filmových 

ateliérᛰ Zlín. Míst k sezení je 24. Toto promítání bude nepᖐetr០ité, celkem se vystᖐídá 10 

snímkᛰ. 

K zahájení výstavy bude uspoᖐádána slavnostní vernisá០ s kulturním programem. 

Na vernisá០ budou pozváni významní pᖐedstavitelé soudobého spoleაenského ០ivota, a to 

nejen zlínského, ale také z jiných აástí republiky a ciziny (napᖐ. zástupci zahraniაních 

partnerských mᆰst atp.). Pᖐi této pᖐíle០itosti se bude rovnᆰ០ konat raut.  
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2.6. Aproximativní výᘐe nákladᛰ – III. etá០

Materiál ks cena za jednotku Cena celkem
Projekაní plátno 1 47 481,0 47 481,0 
Projektor pro malé sály 1 52 000,0 52 000,0 
Dr០ák na dataprojektor 1 5 990,0 5 990,0 
KAPA SOUND 6 1 950,0 11 700,0 
Indukაní smyაka 1 5 600,0 5 600,0 
Textilní obraz 1 18 500,0 18 500,0 
Svᆰtelné panely 13 7 850,0 102 050,0 
Hliníkové panely 9 8 500,0 76 500,0 
Stᆰna - dᖐevotᖐíska 1 4 800,0 4 800,0 
Ocelová konstrukce 4 12 500,0 50 000,0 
័aluzie 2 5 480,0 10 960,0 
Vitríny 3 15 000,0 45 000,0 
Sokl 1 1 500,0 1 500,0 
Info board 1 7 800,0 7 800,0 
Informaაní systém 1 5 750,0 5 750,0 
Lavice 7 130 000,0 910 000,0 

i័dle 24 6 160,0 147 840,0 
Stojanové svítidlo 13 3 800,0 49 400,0 
Osvᆰtlení vitrín 3 1 450,0 4 350,0 
Nasvᆰtlení sloupᛰ 18 1 250,0 22 500,0 
Tisk - svᆰtelné panely 26 4 626,0 120 276,0 
Tisk - hliníkové panely 9 6 800,0 61 200,0 
Tisk - sublimaაní na textil 1 9 500,0 9 500,0 

CELKEM (materiál) 1 770 697,0 

Koncepაní pᖐíprava hodin odmᆰna /1 hodina Celkem
Odborné konzultace 15 1 000,0 15 000,0 
Práce v archívu 35 200,0 7 000,0 
Zpracovávání archivu 44 350,0 15 400,0 
Koncepაní tvorba 300 500,0 150 000,0 

CELKEM (pᖐíprava) 187 400,0 

CELKEM (materiál+pᖐíprava) 1 958 097,0 

Poznámka: Cena je bez  provádᆰcích prací, dopravy a pᖐesunu materiálu. (Odhadované 

náklady 0,5 a០ 0, 75  mil. Kა.)
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ZÁVᆠR

V diplomové práci jsem se pokusila pᖐedlo០it návrh komplexnᆰ pojaté výstavu, 

která by souაasnému návᘐtᆰvníkovi  co mo០ná nejpᖐesvᆰdაivᆰji prezentovala meziváleაný 

„baᙐovský“ Zlín.

Mým úkolem bylo pᖐedevᘐím navrhnout expozici z architektonického hlediska a 

vytvoᖐit vlastní výstavní scénáᖐ, zároveᒀ jsem ale mᆰla také jedineაnou mo០nost promýᘐlet 

samotnou obsahovou náplᒀ výstavy, co០ pro mᆰ byla zcela nová zkuᘐenost. Díky této 

mo០nosti jsem si mohla celou výstavu pᖐizpᛰsobit vlastním pᖐedstavám, ale na druhou 

stranu to ponᆰkud ztí០ilo a prodlou០ilo prᛰbᆰh celé práce.

Jsem si vᆰdoma toho, ០e jsem pᖐi svém studiu historických materiálᛰ nemohla  

obsáhnout tehdejᘐí realitu vyაerpávajícím zpᛰsobem a také ne úplnᆰ postihnout vᘐechny 

historické a architektonické detaily vývoje Zlína. To, co jsem vᘐak poznala a prostudovala 

mi umo០nilo absolvovat  inspirující „historický exkurz“ na základᆰ  kterého jsem pak  

zpracovala svou vizi  baᙐovské doby a její pᖐenesení do podoby Památníku nového.
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