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Anotace: 

Bakalářská práce je zaměřena na vznik administrativní výškové budovy č. 21 v 

areálu Baťových závodů ve Zlíně, od architekta Vladimíra Karfíka. Ve své době 

byla jednou z prvních výškových staveb ve střední Evropě. V úvodu práce se 

zaměřuji na vznik Baťovy firmy a její rozvoj, který podnítil rozsáhlou zástavbu ve 

městě Zlín. Zmiňuji zde i vliv soudobých urbanistických koncepcí. V hlavní části 

stati rozebírám okolnosti vzniku budovy, materiální provedení a dispozice, včetně 

použitých technologických řešení. Pozornost je věnována nejen vzniku objektu a 

následnému využití v budoucích letech, ale i obnově budovy z let 2003 – 2004. V 

neposlední řadě se zabývám i osobou Vladimíra Karfíka, zejména jeho zahraniční 

architektonickou prací, která ovlivnila jeho další realizace. 

 

Klíčová slova: 

Baťa, Vladimír Karfík, mrakodrap, výškové budovy, administrativní budova, 21, 

Zlín, urbanismus, architektura, funkcionalismus. 

 

Abstract: 

The thesis is focused on the creation of high-rise office building No. 21 in the area 

of Bata factories in Zlin, designed by architect Vladimir Karfík. In its time it was 

one of the first skyscrapers in Central Europe. In the introduction, I focused on the 

creation of the Bata company and its development, which prompted large buildings 

in Zlín. I also mention the influence of urban concepts. In the main part of the 

article I analyze the circumstances of the building, materials and layout, including 

the technological solutions. Attention is paid not only to the object of a subsequent 

use in future years, as well as restoration of the building in 2003 - 2004. Finally, I 
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deal with a person of Vladimir Karfík, especially its foreign architectural practice 

that have influenced its further rimplementation. 

 

Key words: 

Bata, Vladimír Karfík, skyscraper, high-rise building, office building, 21, Zlin, 

urbanism, architecture, funkcionalism. 
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      Úvod 

Tématem mé bakalářské je stavba administrativní budovy číslo 21 v areálu 

Baťových závodů ve Zlíně s ohledem na okolnosti a příčiny jejího vzniku. Budova 

byla dokončena v roce 1938 podle návrhů architekta Vladimíra Karfíka.  

 Ve své době byla nejvyšší budovou ve střední Evropě a anticipovala tak vznik 

dalších výškových objektů nejen na území Československa. 

Důležitou roli zde má osoba objednavatele a jeho požadavky na konečnou 

podobu projektu. Stavbu výškových budov inicioval již Tomáš Baťa v Brně a 

posléze pokračoval ve Zlíně. Po jeho předčasné smrti přebírá firmu jeho bratr Jan 

Antonín.  Jako nový šéf firmy v roce 1936 zadává Karfíkovi projekt této budovy pro 

více než dva tisíce zaměstnanců. Unikátní koncept stavby vznikal v tehdejším 

stavebním oddělení firmy Baťa s použitím typizovaných konstrukčních prvků, přesto 

nezapře svou jedinečnost. Budova je výjimečná, nejen po stránce vizuální, ale 

zejména po technické. To je také jeden z důvodů, proč jsem si ji vybrala jako 

ústřední téma své práce. Na našem území není mnoho architektonických paralel. 

„Jednadvacítka“ je natolik solitérní, že téměř vylučuje jakékoliv srovnání. Je 

racionálně navržená tak, aby zaměstnanci měli co nejlepší pracovní podmínky, 

čemuž odpovídá i technické vybavení, v té době na špičkové úrovni. Budova 

reprezentovala technologický pokrok ve stavbě výškových administrativních 

objektů, měla instalovány rychlovýtahy, byla klimatizována a v neposlední řadě zde 

byla ojedinělá kancelář ve výtahu sloužící Janu A. Baťovi.  

Architekt docílil elegantního vzhledu za použití takřka minimalistických 

výrazových prostředků. Fasády jsou členěny pomocí oken a vertikálních pruhů 

režného zdiva, signifikantního pro baťovské stavby. Nelze opomenout i vliv baťovy 

stavební kanceláře, stojící u zrodu všech projektů. Zaměstnáno zde bylo mnoho 

významných architektů své doby, kteří se podíleli na tvorbě architektonické firemní 

identity.  Meziválečná zlínská architektura tak představuje ojedinělý soubor 

funkcionalistické architektury. Většina realizací si drží vysokou úroveň, i přes 

prolínání funkcionalistických teorií a praktických východisek baťovské 

standardizované architektury. 

V celkovém kontextu vývoje funkcionalistické architektury je budova 21 jedním 

z posledních odkazů na toto plodné období. Reprezentuje optimistické vyhlídky 

nejen v architektuře. Poté nastává přerušení kontinuity funkcionalistického 

stavebnictví válečným obdobím, po němž se do popředí dostávají nová 



 

8 

 

architektonická východiska navazující na předválečné zkušenosti. Pro mě tedy tato 

stavba představuje jeden z vrcholů české architektury.  

Ve své práci se v prvé řadě věnuji vzniku administrativní budovy 21 v kontextu 

firmy Baťa. Popisuji zde její stavbu, od přípravy projektu, přes materiálové a 

konstrukční provedení, po historií objektu a její obnovu v letech 2003-2004. 

Zmiňuji též teoretická východiska funkcionalismu a jeho paralel, zejména 

s důrazem na soudobé prostředí. Pozornost je rovněž cílena na osobu samotného 

autora Vladimíra Karfíka. Uvádím zde jeho životopisná data a zahraniční praxi, 

kterou absolvoval u nejvýznamnějších architektů své doby. Považuji za důležité 

interpretovat jeho architektonické zkušenosti, rezonující nejen v projektech 

výškových staveb. Ve svém nejznámějším díle „mrakodrapu 21“ dospěl 

k elegantnímu, funkcionalistickému výrazu budovy, snoubícího se s technickými 

požadavky, čímž ovlivnil mnohé další architekty napříč generacemi. 

 Vladimír Karfík byl skromný člověk, avšak výrazná osobnost československé 

architektury a neměl by být zapomenut. Touto prací bych ráda připomněla jednu 

z jeho nejzdařilejších realizací, monument (nejen) funkcionalistické architektury, 

který působí nadčasově a moderně i po více než sedmdesáti letech od jeho 

dokončení.  
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       Použitá literatura 

Množství literatury k tématu zlínské architektury je značné. Stejně tak jako 

k tématu Baťovského impéria. Tyto okruhy jsou natolik provázené, že je nelze 

posuzovat samostatně. Vlivy plynoucí z teorií a řízení podniku Tomášem Baťou se 

prolínají i do stavebních projektů. Koncepce staveb vznikají na základě požadavků 

provozu firmy a specifických potřeb jejích pracovníků. Proto ve své práci přistupuji 

k tomuto tématu komplexně.  

 Ve své bakalářské práci čerpám z mnoha publikací, článků v periodicích a též 

z deníkových záznamů a knihy samotného architekta Architekt si spomíná, která 

uvádí události do pozoruhodných kontextů a umožňuje tak ucelenější průnik do 

problematiky vzniku realizací. Zejména cituji publikace zaměřené na zlínskou 

stavební produkci mezi lety 1900-1960. Jedná se o knihu Ladislavy Horňákové 

Fenomén Baťa: Zlínská architektura 1900-1960 z roku 2009, o Satelity 

funkcionalistického Zlína autorů Ludvíka Ševečka a L. Horňákové, a o publikaci 

Pavla Nováka Zlínská architektura 1900-1950. Všechny tyto tituly poskytují 

ucelený přehled architektonických realizací ve Zlíně. V souvislosti s firmou Baťa 

existuje nepřeberné množství informací, jak o jejím zakladatelovi Tomáši Baťovi, 

tak o jejích aktivitách. Pro exaktnost zde uveřejňuji informace z několika zdrojů, 

včetně dobových. Uvádím zde citace z knihy Marka Kudzbela  Baťa: hospodářský 

zázrak, Baťa v kostce od Zdeňka Pokludy, Dějiny Baťova koncernu Bohumila 

Lehára a jiné. 

Další studnicí informací je též publikace přímo o budově „21“ od Zdeňka 

Lukeše a Petra Všetečky V. Karfík: Building No. 21. Petr Všetečka je významným 

badatelem a popularizátorem zlínské architektury, zejména budovy 21. V roce 2008 

vypracoval rozsáhlou pasportizaci stavu objektu, podílel se též na stavebně 

historickém průzkumu a samotné obnově objektu. Autor publikuje i v odborných 

periodicích a poskytuje cenné informace ohledně technických parametrů budovy, 

spolu s dalšími autory článků na toto téma. Problematice zlínské architektury se 

dlouhodobě věnují i V. Šlapeta, J. Potůček, J. Setnička, M. Slabeyová, R. 

Sedláková, M. Mitášová, A. Kubová-Gauché, již zmíněný P. Novák a mnoho 

dalších autorů.  

 V neposlední řadě se zaměřuji na značné množství menších studií, sborníků, 

výstavních katalogů a článků nejen v lokálních periodicích. 
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 Ohledně teoretických východisek funkcionalistické architektury kladu důraz 

zejména na publikace a články Rostislava Šváchy, Otakara Nového a Felixe Haase. 

Ucelený vzhled do kontextu poválečné architektury poskytuje Josef Pechar. 
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       2. 0. Baťův Zlín  

Zlín byl jedno z nejvýznamnějších center meziválečné architektury v českých 

zemích s nezaměnitelnou a originálně pojatou výstavbou, převážně ve 

funkcionalistickém duchu.  Baťovské konstrukčně-funkcionalistické stavění 

pramení z užitkovosti stavby, z funkčnosti architektury, v šetření zdroji i hmotou, 

čímž on, ale zejména projekční kancelář jeho firmy, postupně dosahuje svébytného 

výrazu „Baťovské architektury“. Komponuje zde nezaměnitelný architektonický a 

urbanistický celek kolem ústředního motivu – jeho továrny, na něž navazují obytné 

čtvrti, a též nově vznikající architektura sociálního rozměru, jako kolektivní dům, 

kino, školy apod. Tento soubor staveb, postupem času překlenutý do samostatného 

města, neměl po dlouho dobu na našem území obdoby co do své komplexnosti a 

velikosti. 
1
 

Charakter výstavby se organicky rozrůstal od počátku dvacátých let do uceleného 

městského celku. Město získává svou specifickou podobu nejen standardizací 

výstavby, ale i novým pojetím životního stylu, který je soustředěn kolem Baťovské 

továrny. Nově vznikající kolonie malých domků pro pracovníky firmy předjímají 

pozdější stavbu satelitních obytných celků v dalších (nejen průmyslových) městech. 

V tomto případě však nelze oddělit architekturu od Baťovské celkové životní 

filozofie, systému práce a budování města, od hospodářských, sociologických a 

kulturních hodnot ve spojení s ekonomickým růstem firmy. Bylo by mylné 

domnívat se, že Baťa chtěl stavět prvoplánově v intencích soudobé moderní 

architektury. Obklopil se však architekty, kteří typizační baťovské architektuře 

neomylně vtiskli ušlechtilou architektonickou formu.
2
 

Baťa zde proto zanechává ucelený odkaz a nesmazatelnou architektonickou i 

urbanistickou stopu, kterou můžeme studovat a obdivovat dodnes.
3
 

 

     2. 1.  Historie města a založení továrny Tomášem Baťou 

K významu a rozmachu města Zlín pomohl zejména rostoucí průmysl 20. let, což v 

té době nebylo ojedinělé. Tento trend můžeme nalézt i u dalších měst, jako jsou: 

                                                 
1  Posléze Baťa od dvacátých let zakládá podobné kolonie tovární výroby a společného bydlení i 

jinde v Československu.  

2  NOVÝ 1991, 31 

3  HORŇÁKOVÁ 2009 
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Ostrava, Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice apod. Jedny z prvních dochovaných 

zmínek o městu Zlín sahají již do 13. století, první zpráva zapsaná v listinách 

pochází z roku 1322. Tehdy se jednalo pouze o malé městečko, které bylo sídlem 

feudálního panství. Postupem času byly městu udělovány výsady od vrchnosti i 

panovníka, které přispívaly k rozvoji zdejšího obchodu a též řemeslné výrobě, což v 

tomto kraji byl hlavní zdroj obživy. Další dochovaná listina pochází z roku 1529, 

můžeme se v ní dočíst o zdejší řemeslnické praxi.  V renesanci nastává rozkvět 

města, který je však posléze narušen událostmi 30- ti leté války. 
4
  

Jednou z nejstarších zlínských továren byla manufaktura na bělení plátna (založena 

v letech 1779-80), následovalo založení továrny na výrobu sirek (kolem 1850) a 

později také na výrobu bot (od roku 1870). Kolem roku 1890 se zde mění kulturní 

klima, dochází k rozšíření výuky pokračovací školy (1884), zřízení měšťanské školy 

a budování železnice (1899). 

 V témže roce absolvuje mladý Tomáš Baťa „studijní cestu“ do Frankfurtu nad 

Mohanem, odkud se vrací s mnoha zkušenostmi, které později uplatní při zakládání 

a vedení svého závodu.  

 

    2. 2.  Rozvoj firmy Baťa a počátky zřizování bydlení pro 

zaměstnance firmy 

Obuvnická firma Tomáše Bati byla založena již 1894, kdy se Tomáš Baťa rozhodl 

osamostatnit, a ke svému nově vznikajícímu podnikání přizval i své sourozence: 

bratra Antonína a sestru Annu. Spolu pak založili ve Zlíně firmu s názvem A. & T. 

Baťa.
5
 Malá firma začínala se vstupním kapitálem darovaným od jejich otce. Za 

tento obnos pronajali dům na zlínském náměstí, kde zřídili obuvnickou dílnu, a 

instalovali několik starších strojů na manuální pohon z otcovy dílny. Zpočátku 

zaměstnávali na deset zaměstnanců v dílně a formou práce z domova pak dalších 40. 

Firma se sice rozrůstala, nicméně po roce podnikání byla v dluzích, bankrot se ale 

nakonec podařilo odvrátit.  
6
 Od roku 1897 se výroba i nadále rozvíjí, Baťa dokázal 

velice dobře předpokládat poptávku na trhu, ale teprve roku 1899 se naskytl první 

větší impulz k rozšíření podniku, když Tomáš Baťa strategicky zvolil jako sídlo 

nové firmy prostor naproti železničnímu nádraží, kde zbudoval nový továrenský 

                                                 
4  POKLUDA 2014, 21-37 

5  KUDZBEL 2001,24 

6  POKLUDA 2014, 15 



 

13 

 

objekt, kam se firma stěhuje z dílen na náměstí. 
7
 Zároveň zrychluje výrobu bot za 

pomoci výkonných strojů z Frankfurtu nad Mohanem. 
8
 

 Kolem roku 1900 u Bati bylo zaměstnáno již cca 120 zaměstnanců a postupně 

jich přibývalo i přesto, že to nebyl jediný obuvnický podnik ve Zlíně své doby. Po 

úspěšném startu Baťovy firmy vznikaly další: Štěpánka, Červinky, bratří Kuchařů, 

Wassermana, Zapletala. Zlín se proto rychle stával vzmáhajícím se průmyslovým 

střediskem, což se projevovalo i na jeho růstu počtu obyvatel a s tím souvisejícím 

hlediskem architektonického urbanismu. 

V lednu 1905 podniká Baťa cestu do Ameriky, kde získává práci jako dělník 

v továrně, a sbírá zkušenosti s americkým továrním provozem, které později opět 

přeneseně uplatňuje. Firmu zatím v jeho nepřítomnosti řídí František Štěpánek, 

který do firmy nastoupil v roce 1904. 
9 

Po svém návratu z USA dává Baťa stavět 

novou tovární budovu (1906) projektovanou stavitelem Feyem.  

 Nebylo výjimkou, že ve Zlíně dostávali zakázky významní architekti své doby. 

Baťa pěstoval styky s Vídní i Prahou a díky svým mnoha známostem získal pro Zlín 

té době již známého architekta Jana Kotěru, s kterým navázal spolupráci při stavbě 

Čepkovy vily v roce 1910, na jejímž interiéru se podílel i F. Kysela. 
10 

Oba tito 

architekti s firmou nadále spolupracovali na několika následujících realizacích. 

Baťovy stavební aktivity se postupně rozrůstaly, zprvu řešil pouze budování 

továrních a výrobních prostor, postupně se však zaměřuje i na civilní architekturu 

pro své zaměstnance, k čemuž byl donucen následujícími okolnostmi. Průmyslová 

výroba stále se rozvíjející firmy Tomáše Bati se opírala zejména o techniku, 

organizaci výrobního procesu, rychlost a flexibilitu pracovníků.  Tomáš Baťa se 

také snažil co nejvíce propojit firemní filozofii s celkovým životním stylem svých 

zaměstnanců. Dalším důvodem byla špatná dopravní dostupnost firemního areálu 

pro zaměstnance, kteří nepocházeli přímo z města. Proto bylo třeba vytvořit takové 

podmínky, aby mohli své síly, čas a energii věnovat práci v závodě, bez zatížení 

únavou z dojíždění apod. Zejména proto tedy Tomáš Baťa přistoupil ke stavbě 

ubytovacích objektů. Vše se pečlivě řídilo ekonomickým hlediskem, cena jednoho 

bytu se například musela pohybovat v rozmezí 16 000-20 000Kč.
11

 

                                                 
7  LEHÁR 1960, 40 

8  POKLUDA 2014,16 

9  POKLUDA 2014,18 

10  POKLUDA 2014, 21 

11  NOVÁK 1993, 24 
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Vhodným vzorem pro uskutečněnou koncepci zahradního města ve Zlíně se staly 

ideje typových domků zahradních měst z Anglie a průmyslových osad z Německa.  

Od roku 1912 na těchto typových domech pro zaměstnance pracuje Jan Kotěra, 

vzniká mnoho návrhů jak na řešení urbanismu nových kolonií domků, tak na domy 

samotné. V červenci roku 1918 předkládá Jan Kotěra Tomáši Baťovi ucelený 

projekt na domky pro zaměstnance, jídelnu, lázně, poštu, hotel, obchodní dům, 

čítárnu, kasino, kino, školu, nemocnici a hospodyňskou školu. 
12

 

V době před první světovou válkou již Baťova firma exportovala zboží i do 

zahraničí, nejvíce do Německa, na Balkán a na Blízký východ. Vyráběla se zejména 

lehká plátěná obuv. Po vypuknutí války však bylo zřejmé, že firma musí uspokojit 

jiný druh poptávky, navíc, většině zaměstnanců hrozilo, že budou muset narukovat 

do války. Baťa se tedy přeorientoval se na výrobu těžké kožené obuvi, která byla 

potřeba na frontě, a tím uhájil i počty svých zaměstnanců před hrozbou narukování. 

Za první světové války se tedy výroba ve Zlíně nezastavila. 
13

 

 Po roce 1919 otevírá Baťa další obchody v zahraničí a zakládá několik 

dceřinných společností v USA, Anglii, Holandsku, Jugoslávii, Dánsku a Polsku.
14

 

Výroba obuvi začíná klesat, ale firma se stabilně drží i přes množství zaměstnanců. 

Je však nucena i k propouštění a snížení denní výroby, ale vybalancovala úbytek 

poptávky. I přes kritické období Baťa nadále snižuje ceny obuvi. Následky krize se 

projevují ještě v roce 1922 a 1923, kdy má Baťa historicky nejméně zaměstnanců od 

konce války, přesto však dosahuje zvýšení produkce o deset procent. A v roce 1924 

se rozhodne opět stavět. Opětovný růst výroby umožnil postavit do roku 1928 v 

areálu mnoho nových budov, mezi nimi novou koželužnu, gumárnu, skladiště zboží, 

papírny, strojovnu, elektrárnu apod. Všechny tyto budovy byly projektovány již 

Baťovým stavebním oddělením, založeným v roce 1924. 
15

  

I přes jisté propady a růsty produkce výroby se firma drží obstojně až do 2. sv. války 

a stále vykazuje zisk. Baťa zvládá vyrovnávat propadová období a nadále zvyšuje 

pracovní produkci, zakládá nové obchody a nové dceřinné společnosti. Přichází se 

systémem zlevňujících období, které byly do té doby novinkou, a konkurence se s 

nimi velmi těžce vyrovnává. Nadále se stará i o své zaměstnance, kterým poskytuje 

úvěry, staví nové domy a stará se o občanskou vybavenost ve městě. V období od 

                                                 
12  POKLUDA 2014, 27 

13  KUDZBEL 2001,32-33 

14  KUDZBEL 2001, 34 

15  KUDZBEL 2001, 39-71 
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roku 1923 se dokonce stává 3x starostou Zlína, aby tak ještě lépe mohl uskutečňovat 

své plány a ovlivňovat růst města.
16

 V roce 1926 věnuje milion korun městu na 

zřízení nemocnice.  

 V témže roce 1926 byla zahájena další etapa výstavby zlínských domků ve čtvrti 

Zálešná a Nad Ovčírnou. V dispozičním řešením se naplno prosazuje princip 

oddělené kuchyně a dalších ložnic. Tekoucí voda byla v té době již u Baťových 

realizací samozřejmostí, stejně jako splachovací záchod, což jinde nebylo v této 

době vždy samozřejmostí. Na vnějším výraze domků se již jasně objevuje spárované 

zdivo, později tak charakteristické pro zlínskou architekturu.  

 Pro další etapu výstavby rodinných dvojdomků byl navržen typ „1927“ ve dvou 

variantách a odlišným pojetím střechy. Obytná plocha činila 45 m². Tento typ 

domku poskytl prototyp standartu, který se již dále moc neměnil.  

Výstavba pokračovala 1930 v části města Díly, dispozice domků se příliš 

neodlišovaly, spíše docházelo ke konstrukčním a materiálním zdokonalováním a 

nově byl svažitý terén využíván pro stavbu garáží. Autoři rodinných domků jsou 

ještě vesměs anonymní, projekty pocházejí z Baťovy stavební kanceláře (pod 

vedením A. Sehnala a O. Kubánka). Všechny domky jsou navrženy tak, aby 

vycházely vstříc potřebě rychlého a levného stavění, proto jsou co nejvíce 

typizované. 

 Byla zde i snaha o jisté experimenty na poli architektury rodinných domků, např. 

1927 bylo postaveno ve čtvrti Nad Ovčírnou několik domků od Berty Ženatého s 

novými stavebními konstrukcemi a novou stavební technologií, opírající se o 

zkušenosti stavebnictví v USA. Zkoušely se realizovat i domky dřevěné. Dospělo se 

však k názoru, že současné standardizované vzory domků jsou pro výstavbu i nadále 

nejvýhodnější. 

 Nutno podotknout ještě jeden ohled bydlení v rodinných domcích, kterým se 

Tomáš Baťa řídil. Byl a priori proti hromadnému bydlení zaměstnanců ve větších 

obytných celcích typu činžovních domů, ze sociálně politických důvodů. Měl obavu 

z přílišného sdružování zaměstnanců a jejich politizace. Naopak rodinný domek 

podle něj dával lidem pocit soukromého vlastnictví. Posléze se ale začala projevovat 

nespokojenost s přílišnou jednotvárností rodinné zástavby, načež projekční oddělení 

reagovalo projekty nových rodinných domků. (Vznikly nové typy: „Musil“, „Drofa 

                                                 
16  KUDZBEL 2001, 49 
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I, II, III“, „Vítek“, „Karfík I, II“, „Ríša“, „Florián“, typ 1937, 1939 apod.)
17

 Nově 

stavěné domky pro vedoucí pracovníky také již nepodléhaly standartnímu řešení, ale 

byly přizpůsobovány jejich individuálním požadavkům, co do dispozice i vzhledu. 

Jejich autorem byl právě Vladimír Karfík. 
18

 

 Po válce se od typových rodinných domků postupně ustupuje ve prospěch více 

etážových obytných domů. Jejich stavba byla započata ve čtvrti Julia Fučíka, 

ideálně měly předkládat nový komfort bydlení s vyšším standardem, dostupný všem 

vrstvám obyvatelstva. Autorem urbanistického řešení byl v tomto případě Vladimír 

Kubečka, vlastní domy navrhl Vladimír Karfík v návaznosti na předválečnou 

bytovou architekturu. První domy byly slavnostně dokončeny v létě roku 1947, jako 

nové poválečné Československé byty. Tento typ byl s úspěchem aplikován několik 

dalších let ve čtvrtích Zlín a Otrokovice. V roce 1948-1949 byla skupina domů 

stejného typu realizována i ve čtvrti Zálešná. 

 Postupně přestávají tříetážové domy stačit potřebám města a je přikročeno ke 

stavbě domů osmietážovách, jejichž autorem je tentokrát Miroslav Drofa. Stavět se 

začali 1947, poprvé na nich bylo použito nosné cihelné konstrukce s monolitickými 

železobetonovými stropy a betonovými prefabrikovanými balkony na fasádě. Na 

jejich stavbu Drofa ještě navázal návrhy dvou realizovaných „Morýsových domů“ 

(název odvozen od jména tamního starosty), které tvořily nové dominanty v 

celkovém panoramatu města. 
19

 

 V letech 1945-1950 je pak realizován první kolektivní dům ve Zlíně, a jeden z 

prvních kolektivních domů v Československu (druhý je v Litvínové, autoři Linhart-

Hilský). Anticipace tohoto stylu architektury můžeme nalézt mimo jiné právě ve 

Zlíně. V této části jsem se zabývala poválečným vývojem od individuálního 

rodinného bydlení směrem ke kolektivnímu bydlení ve víceetážových domech, 

zahrnující i služby občanské vybavenosti jako restaurace, klubovny, tělocvičny, 

jesle a mateřské školy apod. 
20

 

 

  

 

                                                 
17  HORŇÁKOVÁ 2009 

18  ŠEVEČEK/HORŇÁKOVÁ 2008 

19  Tamtéž. 

20  NOVÁK 1993 
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         3. 0. Zlínský urbanismus  

Moderní urbanistická koncepce tohoto města byla utvářena již od počátku 20. 

století, kdy nastal rozvoj obuvnické firmy Baťa. Byla založena hlavně na Baťových 

zásadách rozvíjejícího se průmyslového města a též na tezích zahradních měst, 

k čemuž odkazují i Gahurovy vize „továrny v zahradách“ z roku 1924 a následných 

regulačních plánů z 30. let. 

 Předválečné situování klade tovární areál do středu města, což jasně poukazuje 

na fakt, že ani sám Baťa ještě v té době nepředvídal takový rozvoj závodu. Logické 

umístění by bylo spíše na okraji města, v blízkosti vodních, silničních a železničních 

tepen. Specifické místo pak náleží budově číslo 21, která tvoří dominantu závodu.  

Kontinuita tohoto konceptu pak byla bohužel ve 2. světové válce narušena 

bombardováním města a též průmyslových objektů v areálu továrny. 
21

 

 V roce 1915 byl firmou pozván Jan Kotěra, aby vypracovat regulační plán na 

stavbu první dělnické kolonie pro firmu Baťa ve Zlíně na Letné, jižně od továrny.
22

  

Jan Kotěra měl výjimečný cit pro porozumění potřeb zaměstnanců a též dokázal 

citlivě zohlednit zlínský terén a navrhl kolonii rodinných domků bez plotů, s 

přímým přechodem do zeleně. Jím vypracovaný regulační plán počítal se 

zastavěním území na západ od stávajícího sídelního jádra města. Posléze byl ale 

několikrát měněn a přepracováván.
23

 

 Od roku 1921 pracuje na územních regulačních plánech pro město Zlín také F. 

L. Gahura. Jeho první koncept plánu byl však ještě málo detailní a i tento plán byl 

posléze nadále měněn. Gahura zde však již rezervuje rozsáhlé pozemky v západní 

zóně, pro další rozšiřování areálů, navrhuje nové náměstí. Bloková zástavba v okolí 

původního městského centra má podle jeho plánu volně přecházet v rozesetou 

zástavbu obytných domků v zahradních čtvrtích. Počítá i s množstvím rekreačních 

zón a volných prostranství uvnitř města. Důležitá je v jeho plánech i role zeleně. 

Plán však ještě nezohledňuje budoucí míru růstu města. 
24  

V roce 1934 Gahura 

představuje Základní upravovací plán obcí Velkého Zlína, který se stal základem 

pro další budování a rozšiřování závodů. 
25

 

                                                 
21  HAVLIŠ 2006, 31  

22  NOVÁK 2008, 24 

23  ŠLAPETA 2001, 44 

24  POKLUDA 2014,18 

25  NOVÝ 1998, 248 
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 Koncem dvacátých let se Baťovy závody rozrostly v mohutný komplex a firma 

tedy začala přemýšlet o nových investicích i v zahraničí. Založila nejen vlastní síť 

obchodů, ale i filiálky, a později nová urbanistické celky na našem území i v 

zahraničí. To se přímo dotýkalo i odvětví urbanismu a architektury, a tak v roce 

1924 firma Baťa zřizuje své vlastní stavební oddělení v roce 1924, roce 1930 

zakládá i Stavební akciovou společnost.
26

 

 Zakládání nových průmyslových a urbanistických celků mělo za následek 

rozšíření stávajícího projekčního oddělení firmy Baťa, v něm našli uplatnění 

především absolventi Uměleckoprůmyslové školy v Praze, žáci Pavla Janáka – 

Antonín Vítek, Richard Hubert Podzemný, Vladimír Kubečka a Jiří Voženílek.
27

 

Firma věnovala značnou pozornost teoretickým tezím výstavby měst a též 

soudobým tendencím na poli urbanismu. Na urbanistickém řešení pracoval hlavně 

František Lydie Gahura 
28

 spolu s Le Corbusierem, Josefem Gočárem a Emilem 

Hruškou. 

Kolektiv stavebního oddělení firmy Baťa také chtěl vydat již v roce 1937 třídílný 

svazek Ideální průmyslové město, kde měli být shrnuta zásady zlínského 

stavebnictví a urbanismu sloužící jako vzor pro další nově zakládaná města. „Ideální 

průmyslové město mělo mít 10 000-20 000 obyvatel a vytvářet harmonické prostředí 

pro zaměstnance továrny. Na továrnu vždy navazovala rekreační zóna – centrum 

společenské, obchodní a správní a pokračovala zóna obytná s variantami 

uspořádaných svobodáren a především typových rodinných domků – jednodomků a 

dvojdomků, šesti a osmidomků a později i domů řadových.“
29

 Tato koncepce byla v 

praxi opravdu dodržována, satelitní města byla dokonce budována i v průběhu 2. 

světové války. Byly připraveny i poválečné studie měst nových, k jejich realizacím 

již ale nedošlo.
30

 

 V roce 1930 se vedení firmy rozhodlo budovat některé samostatné výrobní 

jednotky mimo rámec města v nedalekých Otrokovicích. Byly zde založeny 

koželužny a chemický závod. Předností pro výběr tohoto území byla snadná 

                                                 
26  ŠEVEČEK/HORŇÁKOVÁ 1998, 14 

27  Tamtéž. 

28  Byl dokonce zaměstnán jako firemní architekt do roku 1933, současně byl ale hlavním městským  

architektem. 

29  ŠEVEČEK/HORŇÁKOVÁ 1998, 15 

30  Evropská satelitní města na území Evropy do roku 1945: Ottmuth (Otmet) – Polsko, Borovo –  

Chorvatsko, Chelmet  (Polsko), Mohlin – Švýcarsko, Helloucourt (Bataville) – Francie, Tilbury  

– Anglie, Best – Holandsko, Mertfu – Maďarsko. Mimo ně bylo zbudováno ještě šest dalších  

mimoevropských měst v Indii, sýrii, Egyptě, USA, Indii a Brazílii. 
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dopravní dostupnost. Otrokovice byly napojeny na hlavní silniční síť, též na 

železnici a navíc zde byla možno zřídit plavební kanál Dunaj-Odra. Všechny tyto 

znaky, stejně tak jako levná půda, byly charakteristické i pro ostatní nově budovaná 

zahraniční města.
31

 Otrokovice se tak roku 1938 staly součástí „Velkého Zlína“. 

Tento zásah ostatně navrhovaly i regulační plány z let 1931 – 1934.
32

    

V roce 1935 navštívil Zlín, na pozvání firmy Baťa, Le Corbusier. Pracoval zde 

několik měsíců, mimo jiné na návrzích zlínské konurbace v pojetí Miljutinova 

pásového města, odmítl v něm horizontální koncept bydlení a aplikoval zde vlastní 

principy lineárního města. 
33

 Mimo jiné navrhl i pavilon firmy Baťa pro světovou 

výstavu v Paříži 1937, a nový prototyp dělnického domku, který se posléze ukázal 

jako příliš nákladný. Ani jeden z těchto projektů tedy nebyl realizován. 
34

  Jeho 

návštěva mimo jiné však poukazuje na to, jaký vliv v té době, nejen v 

Československu, již firma měla. 

 Po nástupu komunistické strany k moci, po únorových událostech v roce 1948, 

se o předválečném zlínském uspořádání (včetně urbanistických řešení) mluví jako o: 

„buržoazní společnosti“, ale není jí upírána její důležitost a význam na vliv dalšího 

územního plánování i v jiných městech. 
35 

 

 Poválečná regulace a přestavba (J. Voženílek a kolektiv) je soustředěná 

především na severní část řešeného území a respektují ji stavby budov 14, 15, 34 

(plus mimo řešené území budovy 43, 44 a 52.) Ekonomický útlum centrálně 

řízeného průmyslu v 50. letech již neposkytl dostatek prostoru v pokračování a 

rozvoji tohoto územního plánu a též ani úpravy a novou výstavbu před válkou 

zamýšlených budov v rámci rozšíření areálu. 
36

 

 „Podle posledního připravovaného generelu areálu Svit z 80. let (I. Přikryl a 

kolektiv Centroprojektu) byl realizován soubor budov 33, 33-6 a 32, poslední velká 

investiční výstavba v areálu. Budova 32 byla dokončena v roce 1989, k projekčně 

připravované přestavbě budov 22 a 23 novým integrovaným výrobním objektem již 

nedošlo. Situování realizovaného souboru v zásadě dodrželo principy poválečné 

regulace (soubor nahradil vybombardovaný sklad obuvi z roku 1930), skupina 

                                                 
31  ŠEVEČEK/HORŇÁKOVÁ 1998, 6-7 

32  HORŇÁKOVÁ 2009, 45 

33  VÁŇA 2006, 72-84 

34  NOVÝ 1998, 175 

35  ŠLAPETA 1991, 221 

36  Který už byl provozován pod novým jménem - „Svit“. 
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budov se výrazně prostorově projevuje, pozměňuje dosavadní měřítko východní 

části areálu i výjimečnou dominanci budovy č. 21.“ 
37

 

 Zásadní proměnou, kterou představuje tato přestavba oproti původním 

regulačním plánům, je proměna prostředí Baťovského továrenského komplexu na 

kulturní veřejný prostor s funkcí městských ulic. Dalším problémem, který byl řešen 

v souvislosti s předpokladem k ekonomickému oživení průmyslového areálu ve 

Zlíně, je racionální vyřešení dopravní dostupnosti.
  38

 

Poválečné politické změny a hlavně znárodnění Baťova koncernu se odrazily i 

ve stavební kanceláři Baťových závodů. Dosavadní vedoucí kanceláře Vladimír 

Karfík byl vystřídán politicky lépe vyhovujícím Voženílkem, který se nadále snažil 

o udržení vysokého architektonického standartu celé kanceláře.  Ač byl prosociálně 

smýšlející a krajně levicově založený, byl také výborným architektem. 
39

 

 Nová politická situace kladla odlišné nároky na architekturu, která se tak 

přesunuje se sektoru soukromého financování stavebníkem k objednávkám 

společenským. Ve zlínském prostředí to v praxi znamená hlavně odklon od staveb 

rodinných domů. Ve jménu rekultivace a vytvoření rovných bytových podmínek pro 

nejširší spektrum obyvatelstva, se staví domy nájemní a činžovní se všemi aspekty 

na důraz kolektivizace bydlení. 
40

 

 

     

                                                 
37  HAVLIŠ 2006, 33 

38   HAVLIŠ 2006, 34 

39   CEKOTA 1929 

40   PECHAR 1979, 20 
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    4.0 Teoretická východiska funkcionalismu 

    4.1 Funkcionalismus v Československu 

 Formování funkcionalistických teorií sahá poměrně hluboko. Nejmarkantněji do 

popředí jako nově se rodící architektonický směr však vstupuje cca kolem roku 

1925, kdy byl zpočátku přijímán s jistými rozpaky a postupně tolerován, aby 

posléze nabyl status průkopnického a věhlasného směru, (nejen) československé 

architektury. V Československu byl tento nový moderní styl přijat velice dobře, a to 

i díky osvícenému publiku, jak z řad odborníků, tak i laiků. Mnozí z nich si tento 

druh nové architektury volí jako čistý styl svých reprezentativních domů, veřejných 

budov, sídel institucí apod. 

 Bylo by však chybou domnívat se, že styl funkcionalismu neměl oponentní 

styly. Musíme si uvědomit, že hlavně v počátcích je funkcionalismus spjat i s 

idejemi politickými. Reprezentuje též sociální aspekt výstavby, jeho propagátoři 

jsou mnohdy levicově smýšlející intelektuálové. Od nového stylu si slibují řešení 

sociálních otázek bydlení, dochází zde k otevřené diskuzi nad kolektivizací bydlení, 

která se v plné míře objeví až v dobách socialismu. Staví se hlavně menší byty pro 

střední třídu, ale i exkluzivní vily, administrativní budovy, banky apod. Po mnoha 

obdobích neo-stylů a eklektismů v architektuře zde funkcionalismus vyniká svou 

vytříbeností čistých linií, důrazem na koncepci prostorů a světelnost, eleganci, která 

už není pouze pro movitější vrstvy, ale v dobách všeobecného ekonomického a 

technického pokroku, průmyslové výroby a celkové industrializace společnosti 

předkládá novou kulturu bydlení a uvažování. Je synonymem modernosti a 

prototypem nového smýšlení společnosti, které je bohužel po čase potlačeno 

neblahými historickými událostmi (ať už válečnými či poválečnými), které 

postihnou uměleckou kulturu, architekturu a stavění všeobecně, obzvlášť poválečné 

násilné přerušení kontinuity vývoje architektury fází neo-histostorimů v čele se 

stylem sorely. 

Funkcionalismus je utvářen mnoha teoretickými náhledy, především vychází z 

avantgardní architektury.  Je přímo ovlivněn puristickými tendencemi, které 

zejména na našem území předznamenávají rodící se nový styl. Nesmíme také 

opomenout ruský konstruktivismus dvacátých let, okruh kolem Tatlina a Rodčenka 
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a analogickými pojmy produktivismu a konstruktivismu 
41

 a též styl německého 

Bauhausu a jemu předcházející architektonické tendence. 

 Název funkcionalismus má vystihnout charakter této tvorby: co největší 

respektování účelu stavby. Poprvé se tento termín vyskytuje v názvu knihy italského 

teoretika Alberta Sartorice „Gli elementi dell architettura funzionale“ z roku 1931.
42

 

Ovšem v počátcích vzniku tohoto samostatného stylu zde oscilujeme mezi termíny 

fuknce a konstrukce, jak podotýká i Felix Haas ve své knize „Architektura 20. 

století“, když píše: „Poněvadž tato architektura kladla také velký důraz na otevřené 

přiznání konstrukce, zejména nové, existuje pro ni také název architektura 

konstruktivistická, nebo funkcionalisticko-konstruktivistická. V anglosaských zemích 

se naproti tomu vžil název Internationale Style, a to záměrně pro mezinárodní ráz 

této tvorby. Pod tímto titulem se v Muzeu moderního umění v New Yorku konala v 

roce 1932 výstava nové architektury, její anglické označení se odvozuje od 

stejnojmenného katalogu epochální expozice.“
43

 

Ve skutečnosti je však název starší, byl používán již kolem roku 1925 Walterem 

Gropiem v jeho knize „Internationale Architektur“, která představuje myšlenku 

mezinárodní či internacionální architektury.
44

 

 O jasně formované programy zde tedy není nouze, ujalo se jich hned několik 

uměleckých spolků (PAS, BAPS – Blok pokrokových architektonických spolků, 

Klub architektů atd). 
45

 

 Pokrokový pražský Klub architektů ve III. ročníku časopisu Stavba
46

 uveřejnil 

„Náš názor na novou architekturu“. V tomto „programu“ Stavby jsou shrnuty 

všechny hlavní zásady funkcionalismu. Zde je ukázka několika tezí:  

 „Pro náš systém vytvoření nové architektury jest analogický výrobnímu systému 

moderního stroje. Řídí jej tytéž zásady racionality, ekonomie, matematického řádu. 

A po dobrém stavebním díle žádáme totéž, co po dobrém stroji. Dnešní architekt 

musí mít zvýšený sociální smysl. Tvořiti estetické hodnoty na úkor sociálních jest 

křivdou.  

- Úkolem architektury jest především zlepšit a zvýšit všeobecnou úroveň života, aby 

zdravý byt nebyl výsadou jen některých členů společnosti. 

                                                 
41  ŠVÁCHA 1995, 263 

42  HAAS 1987, 174 

43  HAAS 1987, 174 

44  HAAS 1987, 174 

45  BENEŠOVÁ 1984, 357 

46  Uveřejněno v časopise Stavba 1924-1925, číslo 9, strana 157. 
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Nová architektura musí do důsledků odpovídat zásadám ekonomie. 

 - Nové požadavky musí být hledány i uskutečňovány vědecky: matematicky, 

empiricky, statisticky a sociologicky. Nové konstrukce nesmí předurčovat žádný 

estetický zámysl. Nová architektura musí být hygienická: všechny pokroky lékařské 

vědy diktují dispozici, výstavbu i zásady urbanismu. 

Maximum vzduchu, světla, snadné zachování čistoty... 

Dnes existuje málo forem, které odpovídají těmto názorům, tyto formy se budou dále 

vyvíjet..., třeba by i neodpovídaly estétům. Zamítáme tedy takovou estetiku, která 

předurčuje stavební dílo, protože jest škůdcem konkrétního pokroku v architektuře. 

Nemůžeme uznat pro novou architekturu tradici ani v dispozici, ani v konstrukci a 

výstavbě, ani ve vzhledu. Nová architektura bude...mezinárodní. Nová architektura 

bude vyrůstat z jednoho vědeckého předpokladu, bude v tomto smyslu jednotná, a 

tím vytvoří samobytně sloh své doby.“  
47

 

 Z tohoto úryvku je jasně patrný i nový, vědecký přístup k funkcionalistické 

architektuře, který nadále rozvíjel a hlásal hlavně Karel Teige a věnoval se mu v 

mnoha svých teoretických pracích. 

Za pozastavení stojí také zamítání esteticko-formálních hledisek této nové 

architektury. Stavba má být průsečíkem mezi vědeckým zkoumáním obytné funkce 

a konstrukčním principem stavby samé. Funkce a vnitřní uspořádání by mělo být 

patrno z vnějších forem a odpovídat účelu, který má prostor splňovat. Důraz má být 

kladen pohyb a orientaci v samotném objektu, na odstranění nadbytečných faktorů 

znesnadňujících tyto funkce. Prostor se tak stával „továrnou (nebo též strojem) na 

bydlení“. 
48

  

Tuto myšlenku nadále nejvíce rozvíjel Karel Teige v teoriích o zániku 

architektury jako umělecké disciplíny a zrodu jako vědy, čímž rozdělil českou 

avantgardu na ty, kteří s Teigem souhlasili a pracovali na základě této ideje, a na ty, 

kteří s jeho teorií polemizují, protože architekturu nadále považují za uměleckou 

disciplínu. Oponentně těmto tezím se vymezuje proud tzv. „emocionálního 

funkcionalismu“, reprezentován předními českými architekty. Pojetí vědeckého 

funkcionalismu se jim zdálo být příliš schématické, nesouhlasili s jasným řešení 

architektonických problémů pouze na základě konstruovaných „vědeckých“ teorií.  

Do architektury se podle nich měla promítat kromě objektivních prvků, také 

                                                 
47  Uveřejněno v časopise Stavba 1924-1925, číslo 9, strana 157. 

48  Výňatek z citace Le Corbusiera. 
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hlediska subjektivní, pocitová. Vytýkali vědeckému funkcionalismu také absenci 

psychologické funkce, ovšem i nadále se přikláněli k hlavní úloze formy. Zastánci 

těchto tendencí rovněž hojně publikují své ideje, formují se hlavně kolem revue 

Musaion. 
49

  

Významným předchůdcem tohoto nového stylu byl český architektonický 

purismus, inspirován ranými pracemi Le Corbusiera, a jeho teoretičtí zastánci. Karel 

Honzík 
50

 toto nahlížení na funkčnost objektu v roce 1926 definoval ve své stati 

Estetika v žaláři jako „uhodnutí příslušného tvaru pro dané řešení.“. 
51

  Naopak 

Jaromír Krejcar, též zastánce vědeckého stylu funkcionalismu, v roce 1923 

podotýká ve své knize Architektura průmyslových budov tezi: “forma bude 

nalezena, nebude-li hledána“, 
52

 což velmi příznačně definuje pluralitu myšlení 

uvnitř jednoho architektonického směru. A konečně na konci třicátých let Karel 

Honzík ve své Fyzioplastice konstatuje: „že v dokonalé syntéze není architektura 

bez formy.“ 
53

 

 Funkcionalistickými zásadami se zabýval již v roce 1921 Josef Chochol v 

manifestu „Oč usiluji“, kde žádal upevnit vazbu mezi formou a účelem. Podobné 

myšlenky se posléze objevují i v textech Karla Teigeho, Oldřicha Starého, Jaromíra 

Krejcara a dalších.  Tyto teze se nejvíce šířily v okruhu kolem Klubu architektů a 

jeho časopisu Stavba, kde pravidelně vycházely. 
54

 V průběhu 20. let se zformovalo 

ještě ohnisko kolem časopisu Architekt SIA. 
55 

 

Purismus není jediným východiskem, je třeba se dívat komplexně na vývojové 

tendence v předcházejícím období naší architektury. Ze zahraničních vlivů nelze 

opomenout signifikantní vliv ruského konstruktivismu. Největší pozornost mu byla 

věnována právě ve Stavbě, Stylu, Staviteli, Volných směrech a dalších revuích, do 

kterých přispívali zejména intelektuálové, kteří vykonali cesty do SSSR. Styky se 

sovětskými architekty byly sice četné, ale z důvodů sovětské politiky, až na 

výjimky, pouze písemného charakteru.
56

 

 Praha však byla významným centrem návštěv zahraničních architektů, a tak zde 

již v roce 1922 přednášel Angličan Henry Chapman, sekretář Mezinárodní federace 

                                                 
49  ŠVÁCHA 1995, 263- 422 

50  Hlavní teoretik skupiny Puristická čtyřka. 

51  Uveřejněno v časopise Stavba 1926-1927, 166-172. 

52  ŠVÁCHA 1995, 294 

53  BENEŠOVÁ 1984, 357 

54  ŠVÁCHA 1995, 266-283 

55  ŠVÁCHA 1995, 290 

56  NOVÝ 1998, 173 
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pro plánování zahradních měst. V roce 1923 zde pak navštívil K. Teigeho teoretik 

německé avantgardy Adolf Behne. V tomto roce SVU Mánes pořádá výstavu a 

přednášku Berlageho a Angličan Raymond Unwin zde přednáší o zahradních 

městech. Na podzim 1924 v Praze přednášejí jako hosté Devětsilu H. P. Berlage, 

Theo Van Dosburg a J. P. P. Oud. Tentýž rok navštěvuje Prahu i H. Van der Velde a 

má zde dvě přednášky. A konečně v letech 1924-1925 pak uspořádal Klub 

architektů v Praze a Brně pod názvem „Za Novou architekturou“ cyklus přednášek 

J. J. P. Ouda, Waltera Gropia, Le Corbusiera, A. De Ozenfanta a A. Loose 

(přednášky byly doprovázeny ještě komentáři O. Starého, K. Teigeho, O. Tyla a 

Jana Víška).
57

 

 Jakýmsi prototypem vědecky funkcionalistického pojetí je jedna z prvních 

velkých staveb realizovaných v Praze, a to budova Pražských vzorkových veletrhů v 

Holešovicích, dnešní Veletržní palác, dílo Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse z let 1925-

1928. V prvním kole soutěže se ucházel Oldřich Tyl o výhru projektem, který byl 

klasicky symetrický s pásovými okny, kdežto jeho hlavní soupeř, Josef Fuchs, 

představil projekt ortodoxně funkcionalisticky asymetrický. Nakonec porota 

rozhodla ve prospěch spolupráce obou autorů a byl vypracován pozměněný 

společný projekt, který vycházel z obou soutěžních návrhů. Palác je koncipován v 

tradičních dispozicích, kopírujících tvar stavební parcely s ústřední zastřešenou 

prosklenou dvoranou. Byla to jedna z prvních staveb této velikosti ve stylu 

funkcionalismu v Evropě. Při své návštěvě Prahy v roce 1928 ji navštívil i Le 

Corbusier a pronesl na její adresu výrok o stavbě, která ještě není architekturou. 

Nicméně je patrné, že ho stavba zaujala, v rozhovoru s Karlem Teigem posléze 

prohlásil: „Když jsem si prohlédl Veletrhy, pochopil jsem, jak musím utvářeti velké 

budovy, já, jenž jsem dosud postavil jen několik poměrně malých domů při chudě 

vymezeném rozpočtu.“ 
58

 

 Jinou monumentální ukázkou je dvanáctipatrový administrativní palác 

Všeobecného penzijního ústavu v Praze z pera architektů Josefa Havlíčka a Karla 

Honzíka. Původní návrhy z let 1929-1932 prošly četnými úpravami, až nakonec 

byla definitivně realizována verze na jednoduchém křížovém půdoryse, vznikající v 

průběhu let 1932-1934. Zajímavostí je, že se jedná o nejvyšší pražskou 

                                                 
57  NOVÝ 1998, 174 

58  ŠVÁCHA 1995, 270 
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funkcionalistickou stavbu. Dlouho byla nejvyšší na našem území, ale s první příčky 

ji paradoxně sesadila Baťova administrativní budova ve Zlíně. 

 Dalším z architektů, tvořící ve jménu emocionálního funkcionalismu, byl Adolf 

Benš, autor rozsáhlého funkcionalistického objektu administrativní budovy 

Elektrických podniků (1927-1935), na kterém spolupracoval s Josefem Křížem 

(autorem funkcionalistické továrny Ferra v ulici U Pergamky, z let 1928-1929). 

Nerada bych opomenula v tomto výčtu dalšího autora výrazných pražských staveb 

na Barrandově, Maxe Urbana. V roce 1931-1934 projektoval komplex budov 

filmových ateliéru a je také autorem „Barrandovských teras“. 

Důvod, proč uvádím tyto realizace a ne jiné, které by možná více 

charakterizovaly vlastní čistý styl funkcionalismu, je jejich rozloha a také 

administrativní funkce. Tento výčet si neurčuje za cíl podat vysvětlení vývoje, 

konstrukčně-stavebních principů, ani funkcionalistických teorií uvedených do praxe. 

Má pouze popisnou formou reprezentovat tento svébytný druh monumentální 

architektury, ať již se jedná o horizontální, nebo vertikální dispozici stavby. Jde mi o 

to, představit více staveb podobné velikosti zasazených do kontextu městského 

prostředí, podobně jako je to u výškových funkcionalistických staveb ve Zlíně, s 

ohledem na jejich odlišnost, která je jistě způsobena na jedné straně soudobými 

teoretickými východisky a na straně druhé jistou unifikací zlínského baťovského 

stavebnictví s pevně vymezenými normativními hledisky, dosaženými částečně i 

velkou mírou standardizace a prefabrikace zlínského stavebnictví. Uvádím je též 

proto, že ve své době vzbuzovaly pozornost a polemické diskuze, stejně jako 

Baťovy „mrakodrapy“.  
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     4. 2. Mezinárodní teorie funkcionalismu 

Pro teorii funkcionalismu v mezinárodním měřítku je určující koncepce 

vypracované organizací CIAM.
59

 Kongres se sešel v roce 1928 v La Saraz u 

Lausanne. Sešla se zde komunita mladých architektů otevřených diskuzi nad 

směrem nové mezinárodní architektury. Dalším důvodem byl také ostrý rozbroj 

mezi zastánci „staré - konzervativní“ a „nové - moderní“ architektury, který se 

projevil v mezinárodní soutěži na palác Společnosti národů, kde se porota složená 

zejména z mladých architektů jednoznačně přiklonila k modernímu 

architektonickému pojetí stavby. (Vítězný návrh na palác představil Le Corbusier) 

Le Corbusier a švýcarský teoretik Siegfried Giedion byly také jedni z hlavních 

organizátorů setkání, které vyústilo manifestem CIAM, jehož obsah je formálně 

velmi blízký Programu Stavby citovaným výše.
60

 Manifest CIAM obsahuje po 

úvodní stati tyto části: I. Národohospodářství, II. Urbanismus, III. Architektura a 

veřejné mínění, IV. Architektura a stát. Klade poměrně velký důraz na standardizaci 

stavebních prvků, vedoucí ke zprůmyslnění stavebnictví. Samozřejmě je zde i výtka 

k přetrvávajícím akademizujícím tradicím a jejich vlivům na mladé architekty. 

Manifest signovala řada významných architektů. Na kongres byly pozváni i čtyři 

čeští architekti: J. Gočár, J. Krejcar, A. Loos a O. Starý, bohužel se však nikdo z 

nich kongresu nezúčastnil. Později se však ustanovila československá odnož této 

mezinárodní skupiny v čele s Františkem Kalivodou, který udržoval styk se 

švýcarským ústředím CIAM.
61

 

Po tomto legendárním kongresu následovaly další, neméně důležité. Druhý se 

konal ve Frankfurtu nad Mohanem na téma Bydlení pro sociálně slabé obyvatele 

(1929), třetí v Bruselu na téma Racionální rozdělení městské půdy (1930), čtvrtý 

nejdůležitější se konal na lodi plující z Marseiille do Atén a zpět v roce 1933 a 

výsledkem tohoto kongresu byla tzv. „Aténská charta“, jež vytvořila teoretický 

základ mezinárodnímu funkcionalismu. „Hlavní myšlenkou charty je, že město 

sestává ze čtyřech funkcí, tj. Bydlení, práce, rekreace a dopravy. První tři funkce je 

třeba scelit do stejnorodých, od sebe však oddělených oblastí, tzv. Zón; čtvrtá 

funkce, doprava, předchozí spojuje. Aténská charta byla však vydána Le 

Corbusierem až po deseti letech v Paříži. Uskutečněna nebyla ve větším měřítku 

                                                 
59  Congres internationaux d´architecture moderne. 

60  HAAS 1983, 178 

61  HAAS 1983,  178-179 
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nikdy, a to proto, že v meziválečné době – kromě SSSR- se nikde žádná nová velká 

města nezakládala. CIAM uspořádal ještě řadu setkání; poslední velké bylo v roce 

1956 v Dubrovníku.“
62

 Poté se organizace rozpadla. 
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     5.0. Vladimír Karfík 

Vladimír Karfík prošel mnoha významnými architektonickými kancelářemi a 

pracoval u mnohých největších architektonických person své doby. Je relevantní 

uznat jejich vliv na jeho budoucí projekty, ale vzájemná odlišnost pracovišť, kde 

pobýval, umožnila Karfíkovi pronikat do mnoha hledisek stavění a navrhování. To 

je nejspíše jeden z mnoha důvodů, proč nakonec Vladimír Karfík dospěl k naprosto 

zralému, svébytnému architektonickému rukopisu, souznící s rysy Baťovské 

architektury natolik, že v projekčním oddělení firmy Baťa strávil řadu let i po válce 

(přibližně do roku 1946, jeho poslední projekty jsou však realizovány až do roku 

1950.) 

 Zanechal po sobě řadu významných realizací, nejen v lokálním měřítku. V této 

části práce se snažím definovat alespoň některé zkušenosti, které získal během 

svého vzdělání, zahraničních stáží a pracovních pobytů a které ho mohly formovat a 

ovlivňovat i při navrhování vlastních projektů. 

 Považuji za nutné podotknout fakt, že Vladimír Karfík byl v českém prostředí v 

podstatě architektonický solitér. Jeho srovnání s ostatními českými personami 

architektury by se jistě nabízelo, např. alespoň s jeho spolužáky z pražské 

„Techniky“. Ale nebylo by to v žádném případě směrodatné, právě přes jeho 

specifickou zahraniční architektonickou praxi a posléze působení řadu let výlučně 

ve službách firmy Baťa. Vladimír Karfík také nebyl politicky činný, nebyl členem 

žádného spolku a nejsou známy ani jím projevené sympatie k některému z nich, 

ačkoliv s mnoha českými architekty jeho generace byl ve styku, nebo se s nimi 

minimálně znal.  Z jeho korespondence víme, že i po návratu z USA si ojediněle 

dopisoval s architekty, se kterými se setkal. Bylo to však spíše v rovině osobně-

přátelské, než teoreticko-architektonické.  

 

     5. 1. Životopisná data a architektonická praxe 

Vladimír Karfík se narodil 26. října 1901 na Slovinsku v rodině českého lékaře. 

Již roku 1904 se po smrti jeho matky rodina stěhuje do Prahy.  

Studium na vysoké škole zahájil Vladimír Karfík na jaře 1919 na fakultě 

architektury ČVUT v Praze. Byl to první otevřený ročník po skončení 1. světové 

války, proto spolu s Karfíkem studovalo mnoho budoucích architektů o generaci 

starších, se kterými se po čase střetával i v profesním životě: Karel Honzík, Josef 
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Havlíček, Adolf Benš, Evžen Linhart, Vít Obrtel, Ferdinand Fencl, Jaroslav Fragner, 

Emil Belluš atd.). Studium končí v roce 1924, kdy posléze odjíždí do Paříže, kde 

také začíná jeho architektonická praxe stáží u Le Corbusiera v jeho proslulém 

ateliéru na Rue de Sevres 35. 
63

 

 Nebylo výjimkou, že čeští architekti odcházeli do Paříže tzv. „na zkušenou“. 
64

  

Po vzniku samostatné Československé republiky byl do jisté míry přerušen kontakt s 

metropolemi, jež byly součástí habsburské monarchie. Česká umělecká obec se 

posléze přeorientovala hlavně na východiska evropské avantgardy s jádrem v Paříži 

a též několika ohnisky v Anglii a USA, včetně vlivu sovětských uměleckých 

tendencí. 
65

 

 Původně měl však Karfík zájem spíše o studium u Perreta, obdivoval jeho 

zacházení s konstrukcí staveb a zejména využívání železobetonu, což pro Karfíka již 

za jeho studií bylo přelomové téma, které by si rád vyzkoušel ve svém stavění. 

Perret ale v té době nepřijímal a tak se Karfík, na doporučení svého přítele
66

, který 

pobýval již nějakou dobu pobývat v Paříži a měl přehled o situaci v 

architektonických ateliérech, zkusil ucházet o místo v kanceláři Le Corbusiera, 

kterou v té době vedl společně se svým bratrancem Jeanneretem.  

 V jeho ateliéru nastoupil v roce 1925 a zdržel se zde přibližně rok. Zde se Karfík 

začal zabývat prostřednictvím návrhů Le Corbusiera i přístupem ke konstrukci 

staveb, spolupracoval na doplňcích k plánu Voisin.
67

 Pečlivě studoval Corbusierovu 

práci, jeho návrhy obytných domů, i větších projektů. Karfík si všímal detailů, 

mimo jiné se zabýval i rozdíly mezi pojetím okenního otvoru u Loose, a u Le 

Corbusiera, Loos volí okenní prostory na rozdíl od Le Corbusiera „rámované“. Toto 

zaujetí detailním řešením stavby je pro jeho myšlení příznačné a dokládají to i skici 

do jeho denníků, vedených již od útlého mládí, i po většinu architektonických 

pracovních pobytů. 
68

 

                                                 
63  Řada českých architektů absolvovala v Paříži stáže u A. Perreta, A. Lurcata, R. Mallet-Stevense, 

Roux Spitze, a též u Le Corbusiera. V jeho ateliéru se od roku 1922 vystřídali mimo Vladimíra 

Karfíka: Karel Stráník, Václav Rajniš, Jan Sokol, František Sammer, Václav Stach a krátce také  

Karel Hannauer a Jaroslav Vaculík (až po válce).  

64  NOVÝ 1998, 169-170 

65  NOVÝ 1998, 161-170 

66  Zkusit stáž u Le Corbusiera mu doporučil Bedřich Feuerstein. 

67  Plán Voisin byl Corbusierův návrh na uspořádání nového centra Paříže, který sponzoroval 

         továrník  Voisin. 

68  MITÁŠOVÁ 2001, 94-108 
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Už zde se Karfík setkal s návrhy mrakodrapů, i když zatím pouze na papíře, a také 

se seznámil s Corbusierovám pojetím brutalismu. V Paříži Karfík nestrávil moc 

dlouhý čas, ale několikrát zde konverzoval i s Adolfem Loosem. Nakolik ho ale 

ovlivnily tyto rozhovory je otázkou. Jisté je, že na Loose vzpomíná i ve svých 

pamětech a zde také podotýká, že se při jedné diskuzi, když se Loose ptal, o jaké 

zemi si myslí, že by byla nejlepší na zkušenou pro mladého architekta, mu Loos 

odpověděl: „Podĺa mojej mienky je to Amerika, ale nikomu nehovorte, že som vám 

to povedel.“
69

 V oné diskuzi tenkrát zmínil i vliv L. H. Sullivana a jeho „Forms 

follow function“. Možná to byl pro Karfíka jeden z prvotních impulzů jet studovat 

americkou architekturu. Pobyt v Paříži a práci u Le Corbusiera ukončil červenci 

1926, kdy od svého kamaráda dostal nabídku využít studijní pobyt do Anglie, kterou 

přijal. Následovala tedy studijní cesta po Anglii, kde se Karfík seznamoval s tamější 

architekturou – pobyt byl přerušen zprávou od Karfíkova otce, že mu zařídil místo v 

Čechách v projekčním oddělení.  

Na jaře 1926se  Karfík vrací do Prahy, aby nastoupil do kanceláře firmy Belada, 

ovšem objevuje jiná se možnost zahraniční stáže - tentokrát do USA. Vypisuje ji 

Masarykova Univerzita a velkou výhodou je zejména to, že hradí poměrnou část 

cesty. Ačkoliv Amerika byla již zasažena hospodářskou krizí, podařilo se ve 

spolupráci s českým velvyslanectvím ve Washingtonu vyjednat pracovní stáž pro 35 

inženýrů a architektů Byla nasmlouvána pracovní místa u velkých amerických 

architektonických firem. Karfík se přihlásil a byl na praxi přijat. V dubnu 1927 tedy 

odjíždí do USA. Mezi navštívenými městy, kde pobýval déle, je pro jeho 

architektonický vjem rozhodující hlavně Chicago. Zde, jak popisuje ve svých 

pamětech, se postupně seznamoval s americkou architekturou a zejména s 

„chicagskou školou“. V Chicagu byla postavena již v roce 1883 první výšková 

budova s ocelovým skeletem, sedmnáctipodlažní Monadnock Building měřící 60 

metrů. 
70

 

 Jak píše, uvědomoval si i vliv Chicagské školy na Evropu kolem roku 1900 a 

ohromil ho Sullivanův Obchodní dům Carson, Pirie a Scott z roku 1899, který 

považovat za vrchol moderních tendencí té doby. Domníval se dokonce, že je to styl 

Bauhausu, nebo lehce starší. Zde Tedy poznal většinu staveb Louise Sullivana, které 

v Chicagu realizoval jako např. Auditorium Building z roku 1889, Obchodní dům 

                                                 
69  KARFÍK 1993, 37 

70  VANČÍK 2007, 171 
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Schlesinger and Mayer z let 1899-1904 atd. Jistě znal i jeho další projekty 

(Administrativní budovu Wainwright Building v St. Louis z roku 1890, nebo 

výškovou stavbu Guarynty Building v Buffalu z let 1894-1895, zde můžeme nalézt 

při troše dobré vůle jisté anticipace k projektům jeho výškových staveb). 

 Seznámil se zde mimo jiné s prací architektů W. Le Barona Jenneye a jeho 

výškovými budovami, D. H. Burnhamem a J. W. Rootem (autoři budovy Tacoma s 

válcovanou ocelovou konstrukcí – kterou Karfík zmiňuje.) Dalšími dvěma firmami, 

které se dlouhodobě zabývaly realizacemi výškových budov, byla Holabird and 

Roche a Burnham a Root. Když Karfík zjistil, že z obou firem nově vznikla 

Holabird and Root, přešel k nim na praxi od Schmidt, Garden and Ericson, kde 

pracoval do té doby. Zde pracoval jako kreslič na projektech mrakodrapů a 

výškových budov, a jak sám podotýká, mnoho se naučil hlavně o organizaci 

projektů. V roce 1928 napsal článek Projekt americké kancelářské budovy do 

čaopisu Stavitel, kde shrnuje zkušenosti z této firmy. 
71

 

Na Americe Karfík také oceňoval jejich preciznost při realizaci projektů a statut 

architektonického dozoru, který dohlížel na přesnost stavebních prací.
72

 Počátkem 

roku 1928 se Vladimíru Karfíkovi naskytla jedinečná příležitost pracovat u 

samotného F. L. Wrighta, jehož manželka chodila nakupovat ke Karfíkově známé 

do obchodu s oblečením. Tak se Karfík dozvěděl, že Wright nabírá několik 

spolupracovníků do své kanceláře v Taliesin- West. Zavolal Wrightovi, a když mu 

pověděl o své praxi, byl okamžitě přijat do jeho „architektonické rodiny“. Pracovat 

u něj začal na jaře 1928.
73

  F. L. Wright byl solitér architektury a jeho přístup ke 

stavění byl naprosto odlišný od zkušeností, které Karfík získal v projekčních 

kancelářích. Přesto našel s Wrightem a jeho týmem společnou řeč a byl zde ceněn 

jako výjimečně dobrý kreslíř. Pomáhal také s pracemi na jeho kanceláři a též na 

přesunech jeho sídla Taliesin-East. 1929 začíná v USA působit dozvuk krize, který 

doléhá i na takové architekty jako je Wright, práce je čím dál méně. Karfík od 

Wrighta odchází, ale spíše z osobních důvodů, nepohodl se s jedním členem týmu, a 

zároveň chystá svatbu se svou snoubenkou. 
74

 

 Wrightův vliv se již zatím šířil nejen v USA, ale též na evropském kontinentě. 

Výsledky jeho práce byly známy i u nás. Popularizaci jeho realizací přisuzuji v prvé 

                                                 
71   BENCOVÁ 2001, 87 

72  ŠLACHTA 2001, 4-9 

73  KARFÍK 1993 

74  KARFÍK 1993 
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řadě Janu Kotěrovi, který měl již kolem roku 1904 možnost setkat se s prací 

současných amerických architektů při jeho cestě do St. Louis, kde navrhoval 

expozici. 
75

  Poprvé je v našem tisku zastoupen zásluhou Kotěry o několik let dříve. 

Na sklonku roku 1900 vychází ve Volných směrech článek „Architektura v 

Americe“, kde ještě není Wright jmenovitě zmíněn, ale je zde otištěno několik jeho 

realizací, např. Jeho ateliér v Oak Parku. Od roku 1905 pak Kotěra absolvoval cesty 

po Holandsku a Anglii, kde se setkal mimo jiné s pracemi Charlese Roberta 

Ashbeeho, který je autorem předmluvy k sešitu Wrightových prací, vydaných 

Washmutovým nakladatelstvím v Berlíně na podzim 1910.
76

  

 Podle svědectví Oldřicha Starého byla odborné veřejnosti v Československu 

kolem roku 1910 známá i publikace Wrightova díla a jeho statí „ In the cause of 

architecture“, která Wrighovi poprvé vyšla v časopise „Architectural record“ v roce 

1908. V níž Wright píše: „ Vyžaduji od stavebního díla totéž, co od člověka, totiž, 

aby bylo čestné vnitřně pravdivé – a tuto základní vlastnost chci mít spojenou 

s oduševněním.“ 
77

  

 Po odchodu od Wrighta, koncem roku 1929 nebylo jednoduché najít v krizí 

zmítaném Chicagu uplatnění jako architekt. Dochází ke krachu mnoha velkých 

architektonických kanceláří, dobře na tom není ani Holabird a Root, kam se chtěl po 

návratu Karfík vrátit. Je mu nabídnuto několik míst, ale většinou s podmínkou 

přesídlení z Chicaga, což pro Karfíka, který měl krátce před svatbou, nebylo úplně 

vhodné, a všechny tyto nabídky odmítl. Nakonec se situace vyřeší, když se Karfík 

roku 1930 na srazu Spolku inženýrů a architektů setkává s Janem Baťou, který byl 

pozván přednášet k příležitosti otevření čtrnácti nových prodejen obuvi firmy Baťa 

v Chicagu. Baťa zde nabízí odborníkům, projektantům a architektům se zkušenostmi 

se zahraničních firem místa ve Zlíně. Karfík pečlivě zvažovat, zda tuto nabídku 

přijmout, evidentně firmou Baťa zpočátku nijak nadšen nebyl. Jak sám píše: „Mne 

sa tento kapitalistický systém výroby zdal až privel´mi rafinovaný, a tak som stále 

zvažoval, či mám nastúpiť alebo nie.“
78

 

 Ovšem situace v Chicagu se nevyvíjela nijak zásadně optimisticky a tak nakonec 

Karfík nabídku přijal. Zčásti hrál roli jistě i fakt, že měl krátce po svatbě a možná v 
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nejisté době krize chtěl najít místo, kde by mohl se svou ženou zakotvit a založit 

rodinu. 20. dubna 1930 nastupuje do stavebního oddělení u firmy Baťa. 

Produktivita Baťova koncernu v té době zažívala nebývalý boom – v roce 1928 

zaměstnávala firma na 12 000 pracovníků a vyráběla 75 tisíc párů bot denně, v 

následujících čtyřech letech počet zaměstnanců stále stoupal a výroba dosáhla 144 

tisíc párů denně. 

 

    5. 2. Vladimír Karfík a jeho realizace v rámci stavebního oddělení 

firmy Baťa 

Počátkem třicátých let, kdy Vladimír Karfík do oddělení nastoupil, měl již za 

sebou bohaté architektonické zkušenosti, které nalezly v Baťově firmy ihned 

uplatnění. Již od počátku svého působení mu byla svěřována řada projektů 

významného charakteru. V projekčním oddělení firmy Baťa pracovalo zpočátku po 

Karfíkově nástupu asi třicet kresličů a dva stavební inženýři (Franc a Souček z 

Chicaga), dvě sekretářky a tři architekti (Vítek, Sedláček, Karfík). Již od nástupu do 

firmy se Karfík zabýval velkými projekty. Jako první stavba mu byl svěřen projekt 

„mrakodrapu“ pro Brno (původně zamýšlený jako 24 podlažní výšková budova, 

nakonec nebyl realizován v plné výšce), v roce 1930 také navrhuje kostel v 

Petržalce, který má též funkcionalistické tvarosloví, a roku 1930 se začíná věnovat 

projektu na hotelu Společenský dům (což vedlo k jistým roztržkám s architekty 

Lorencem a Gahurou, se kterými na projektu spolupracoval). Další realizace na sebe 

nenechaly dlouho čekat, a tak již roku 1932 následují Tělocvična a Shromažďovací 

aula, školní areály, 1934 koupaliště, roku 1935 pak Filmové ateliéry, Společenské 

centrum Díly s víceúčelovým sálem „Malou scénou“. 

Mimo všechny tyto realizace Karfík pracuje ještě na plánech satelitních 

městeček v zahraničí: East Tibury v Británii, Belcamp v USA, i doma, např. Zruč 

nad Sázavou, Batizovcích (Svit) na Slovensku. Též realizuje stavby v přilehlých 

Otrokovicích. Od poloviny třicátých let zde realizoval dvě školy (1935, 1937), 

Společenký dům (1936), Obchodní dům (1936), koupaliště a letiště (v letech 1935-

1939). Významným podílem přispěl i k návrhům typových domků pro satelitní 

městečka (např. Typ Ríša I-III.) a též navrhl v letech 1939-1941 reprezentativní vily 

pro několik vedoucích pracovníků závodu, každou v odlišném tvarosloví, dle přání 

svých majitelů: D. Čipery, H. Vavrečky, F. Maloty, J. Hlavničky a též méně okázalé 
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vily pro pány Zavrtálka, Rojtu a Gerbece. Vrcholem Karfíkovy tvorby je však 

jednoznačně projekt – zadaný již 1935-1936 – zlínská administrativní budova 21 

přezdívaná též jako „jedenadvacítka“, nebo „mrakodrap“. Dokončená byla v roce 

1938.
79

 

Po válce se Karfík věnuje ještě výstavbě prvních bytových domů ve „Fučíkově 

čtvrti“ s architektem V. Kubečkou, s nímž rovněž navrhl budovu Lidové správy v 

roce 1950, poslední jeho realizací pod „tímto“ oddělením jsou pak Zimní lázně, 

1950. 
80

 

 Od roku 1946 Karfík vyučuje na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě 

a pedagogické činnosti se věnuje i nadále, souběžně s prací na svých projektech. Je 

architektonicky činný i na Maltě, kde mimo jiné též vyučuje na technické univerzitě 

mezi lety 1974-1983. Roku 1985 je jmenován čestným členem AIA (American 

Institute of Architects), v roce 1991 obdržel čestné občanství měst Brna a Bratislavy 

a rovněž získává čestné doktoráty v Praze a Bratislavě. Umírá 6. června 1996 v 

Brně. 
81

 Za svůj život vydal též několik publikací, některé sloužily spíše jako skripta 

pro jeho žáky (Typológia budov pre dopravu, administatívu a distribúciu, vydáno 

1955), spolupracoval na knize Nové smery vo výstavbě škol, 1963 a 1971 pak 

vydává knihu Administratívne budovy. Kromě toho v roce 1993 vycházejí jím 

sepsané paměti pod názvem Architekt si spomíná, které jsou cenným zdrojem 

informací spíše deníkového charakteru, ale uvádí nás do celkového pozadí mnoha 

situací. 

 

     5. 3. Chod projekčního oddělení firmy Baťa 

Protože se krach na New Yorské burze projevil v Evropě s jistým zpožděním, mohla 

ještě Baťova stavební kancelář realizovat oněch několik velkých projektů. Stavební 

kancelář se nadále rozrůstala, tehdy již bylo ve stavební kanceláři zaměstnáno asi 30 

kresličů, mezi nimi např. Miroslav Lorenc, který přišel z Krejcarova pražského 

ateliéru (mimo jiné je spoluautorem Společenského domu ve Zlíně) a ve firmě byl 

až do roku 1931, kdy dal výpověď pro trvající neshody s Tomášem Baťou. Miroslav 

Lorenc měl školení i u Kotěry a byl spíše nakloněn modernímu individualismu ve 
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stavitelství, což se poměrně rozcházelo s představou jednotného baťovského stylu. 

Po svém odchodu z firmy ve Zlíně působil jako soukromý architekt. 

 Dále zde pracoval absolvent u Janáka Antonín Vítek, architekt Sedláček a dva 

zmínění stavební inženýři - Franz a Souček, kteří přišli do Zlína krátce před 

Karfíkem. (Franz byl Karfíkovým dobrých přítelem, měli společnou dvojsvatbu.) A 

v neposlední řadě F. L. Gahura, který se zde mimo urbanistických plánů zabýval i 

stavebními projekty. 
82

 

 Kromě staveb technického charakteru sloužící k výrobě, správním, kulturním a 

sociálním funkcím Baťovského společenství byla ústředním problém stále se 

rozrůstající firmy bytová výstavba. Podle Baťova známého hesla „Společně 

pracovat, bydlet individuálně“ byly oblíbené hlavně řadové domky a dvojdomky, 

stavěné na menších pozemcích, tak aby k tomu byla vždy přidružena zahrádka. 

Vznikaly tak satelitní osady těchto nevelkých domků, většinou maximálně 

dvouetážových, které postupně zaplňovaly nejen Zlín, ale i nově vznikající města 

Baťova koncernu v Čechách i na Slovensku. Byla zakládána celá nová města, jako 

podpora továrenské výroby, která tam byla postupně přesouvána a rozšiřována.  

 Na těchto projektech se kromě Karfíka a Gahury pracovaly ještě mnozí další 

architekti. Po Janu Kotěrovi projektoval Miroslav Drofa řadu úsporných 

standartních domků „holandského typu“ a dvojdomků typů „Drofa“ a v době 2. 

světové války se zabýval i studiemi prefabrikovaných domů. 

Dále pro Baťu projektoval i Jiří Voženílek, inspirovaný ruským konstruktivismem, 

který za svých studijních let obdivoval. Mimo jiné projektoval objekt kafilerie v 

Otrokovicích, provedený ze spárového cihelného zdiva, avšak duchem inspirovaný 

právě konstruktivismem. V roce 1940 navrhuje model ideálního pásového města a 

tento návrh později v pozměněné podobě využil při stavbě satelitních městeček 

firmy Baťa v Martfu v Maďarsku (1941-42) a ve studiích průmyslového města ve 

Chvaleticích v Polabí a v Července na Moravě.  

 Stavitel Arnošt Sehnal měl na starost provádění staveb, ale také byl autorem 

několika technických inovací zlínského stavebního systému, např. technologie 

kulatých sloupů, prováděných pomocí standardizovaného bednění. 

V tomto zlínském ovzduší nesmíme zapomenout ani na vliv F. Lydii Gahury, 

který zpočátku sice nebyl přímo zaměstnán ve firmě Baťa, pracoval jako hlavní 
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městský architekt a mimo jiné byl autorem urbanistického plánu Zlína. Dále měl na 

starosti výstavbu bytů, škol, nemocnice apod. Firma Baťa též externě zaměstnávala 

Josefa Gočára, jednalo se spíše o odborné konzultace některých architektonických 

problémů.  

Nebylo výjimkou, že Tomáš Baťa přizval ke spolupráci na projektech i jiné 

architekty, pokud měl dojem, že to bude ku prospěchu věci. Příkladem je stavba 

Domu služeb na Václavském náměstí, na jehož projektování se mimo jiné podíleli i 

Jindřich Svoboda a Ludvík Kysela. Za určitých okolností Baťa zaměstnával některé 

architekty zřejmě i proto, aby snáze získal stavební povolení pro své projekty. Zde 

angažoval Ludvíka Kyselu, v té době pracovníka pražského magistrátu a též autora 

obchodního domu Lindt na Václavském náměstí, Baťa měl totiž v plánu stavět hned 

na sousední parcele. Později takto angažovat například i autora urbanistického 

řešení pražských Dejvic Antonína Engela, když se jednalo o zakázku Baťova 

obchodního domu v Dejvicích.
83

 

 

    5. 4. Výškové projekty Vladimíra Karfíka předcházející 

administrativní budově 21 

Brněnský nedokončený „mrakodrap“ 

Již v roce 1926 připravoval Tomáš Baťa projekt svého prvního „mrakodrapu“, 

výškové budovy, která měla stát v Brně. V roce 1929 byl publiku dokonce 

představen model budovy, která měla být v Brně postavena, avšak sám Josef Gočár 

se velmi nevybíravě zmínil o podobě tohoto návrhu a zároveň radil vypsat novou 

soutěž. Ani ta však nebyla úspěšná a tak je v roce 1930, po nástupu do projekčního 

oddělení, přizván Vladimír Karfík. Je to jeden z jeho prvních úkolů pro firmu Baťa, 

ale i přesto je dle jeho návrhů stavba realizována. Stavba je zahájena v roce 1930. 
84

 

Poté ale nastávají komplikace s brněnským magistrátem, týkající se výšky objektu. 

Po mnoha třenicích mezi magistrátem a firmou, Baťa od svého plánu budovy 

dostavět ustupuje a nechává ji zakončit na sedmé etáži, tedy na úrovni šestého 

podlaží, oproti zamýšleným 24 etážím. 
85

 

Podle původního projektu mělo prvních šest nadzemních podlaží sloužit jako 

obchodní dům a zbylých 19 jako sklady a byty. Budova je stavěna dle klasického 
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modelu. Jedná se o železobetonový skelet se závěsným skleněným pláštěm, který 

byl v 70. letech vyměněn. 
86

 

V současné době se nadále vedou polemiky o to, zda budovu nakonec přeci jen 

„nedokončit“. Ovšem poměrně tristní je, že se v návrzích na dokončení téměř 

neuvažuje o dostavbě dle návrhů Karfíka, nýbrž vznikají ryze nové. Jeden z 

posledních návrhů vychází z původního řešení, záměrem je zvýšit budovu až na 19 

etáží za použití převážně skleněných ploch dělených strukturální fasádou, celá 

dostavba je navíc koncipována jako ekologická „zelená budova“. Návrh počítá s 

využitím budovy na byty a kanceláře, se zachováním obchodních prostorů v parteru. 

Autory tohoto řešení jsou Eva Jiřičná, Petr Vágner, Štěpán Malý a Štěpán Toman / 

Al – Design. 
87

 

 

Hotel Společenský dům 

Jedna z nejvýraznějších staveb Zlína byla postavená 1931-33 podle projektu 

Miroslava Lorence v typickém modulovém systému. Konstrukční modul 6,15 x 6,15 

metru vyvinul František Lydie Gahura již v letech 1927-1928 v rámci projektu 

Masarykových škol, posléze se stal základním prvkem nejen zlínské baťovské 

architektury, ale i ve světě. 
88

 

Interiéry navrhl Vladimír Karfík jako jednu ze svých prvních zakázek v Baťově 

kanceláři po příjezdu z USA. Na tento projekt Karfík vzpomíná i ve svých 

pamětech. Měl na tomto úkolu spolupracovat s F. L. Gahurou, který zamýšlel 

pokoje navrhnout se standardním vybavením, ale se sociálním zařízením a sprchami 

společnými pro více pokojů. Karfík již po zkušenostech z USA se obrátil ke 

komfortnějšímu americkému modelu, kde každý pokoj měl své vlastní sociální 

zařízení a sprchy, což se nakonec zalíbilo i samotnému Baťovi. 
89

 Vzniká tak tedy 

asi tři sta pokojů, na svou dobu komfortně zařízených, včetně sociálního zařízení a 

koupelny, vybavené velice moderním ohýbaným nábytkem z kovových trubek. V 

hotelu byla také restaurace, reprezentační místnosti a na střeše terasa s taneční 

kavárnou. Po 2. světové válce byl Společenský dům přejmenován na hotel Moskva a 

původní zařízení se nedochovalo. 
90
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     6. 0. Administrativní budova č. 21 v areálu firmy Baťa 

Budova číslo 21. je situována v čele moderního města Zlín, jako symbol úspěšného 

rozmáhajícího se Baťova impéria. Tvoří tak dominantu v panoramatu města Zlín, je 

ústředním architektonickým bodem nejen města, ale i celého závodu, což mělo 

hlavně praktické využití. Mimo jiné to byla před válkou nejvyšší budova v 

Československu.
91

 Díky komplexnosti řešení je unikátním příkladem dobové 

architektury konstruktivistického funkcionalismu. Vladimír Karfík navíc budově 

vtiskl unikátní výraz, který dodnes působí nadčasově, funkčně a elegantně. 

Budova sestává z 14 běžných podlaží, s podlažím 15. a 16., které tvoří komunikační 

věž, a jednoho podlaží podzemního. V době svého vzniku byla zastřešena plochou 

střechou, později pozměněnou v ustupující podlaží. 
92

 Ve většina podlaží byl 

původně nedělený prostor, tzv. „kancelářská krajina“, které se dala dispozičně měnit 

pomocí pohyblivých příček, které byly prosklené. Po obvodě budovy se nacházejí 

čtyři komunikační jádra, východní je vyhrazeno ředitelskému výtahu, tzv. „pojízdné 

kanceláři“ a je dodnes plně funkční. Osmá etáž je řešena atypicky, vzhledem ke své 

funkci ředitelských kanceláří.
93 

  

Již v době svého vzniku a bezprostředně poté až do dnešních dní je budova 

nazývána „zlínským mrakodrapem“. Toto označení však není zcela přesné, i když si 

jej pro svou majestátnost jistě zaslouží. Jako mrakodrapy jsou však označovány 

budovy o minimální výšce 150 m (492,12 stop) nad okolní úrovní terénu. Mimo 

termín „mrakodrap“ je též v praxi používáno sousloví „výšková budova“, která je 

dle definice CTBUH
94

 vysoká minimálně 35 m (115 stop). 
95

 V případě zlínského 

„mrakodrapu“ se tedy podle této definice jedná o výškovou budovu. Toto 

názvosloví také užívám v naprosté většině mé práce, ačkoliv díky soudobým 

konotacím a zažitému názvosloví se pojem „mrakodrap“ ujal i v oficiálních 

dokumentech a tisku. 
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     6. 1. Okolnosti vzniku budovy 

V roce 1936 se již Baťův podnik rozrostl na koncern světového významu a 

vzniká potřeba další administrativní budovy. O stavbě se ale začalo uvažovat již 

předchozí rok, kdy firma zaměstnává na dva tisíce úředníků.
96

 Jedním z 

diskutovaných architektonických řešení bylo postavit tři nižší budovy, které budou 

navzájem propojené. Vladimír Karfík však tenkrát přesvědčil stavebníka, již Jana 

Antonína Baťu, o výhodách jedné výškové budovy, která bude mnohem účelnější.  

97
 

Jan A. Baťa s výškovou budovou souhlasil, i když byl projekt finančně nákladnější, 

ale z druhé strany efektivnější co se týkalo plynulé komunikace mezi odděleními a 

také centralizací všech administrativních odvětví do jedné budovy. Což, jak se 

ukázalo, nakonec vynaložené vstupní investice vyvážilo budoucím ekonomičtějším 

provozem budovy. 

Nebylo to poprvé, kdy si vedení firmy Baťa přálo postavit výškovou budovu. 

Tomáš Baťa o ni usiloval již počátkem 30. let, po jeho tragické smrti dotahuje tyto 

cíle jeho bratr J. A. Baťa, který se v rámci architektury firmy zasadil o dvě 

významné realizace – první, byl Pomník Tomáše Bati od F. L. Gahury a druhou, 

právě „21“. 

Po „neúspěšné“ realizaci výškové budovy v Brně, tedy přesouvá svou snahu o 

stavby výškových budov do Zlína. Zlínské stavební oddělení zažívá nebývalý boom, 

kdy do roku 1935 je ve Zlíně 63 budov sloužící potřebám firmy. 
98

 

Počátkem 30. let vznikají ve městě výškové budovy, které mají kolem 10 -ti etáží a 

vytváří tak dominantní stavby Zlína (centrální sklad obuvi, Obchodní dům, 

dokončen 1931 – s 10 -ti etážemi, hotel Společenský dům – dokončen 1932, 12 

etáží). Bohužel však nejvyššího „mrakodrapu“ se již Tomáš Baťa nedožil. Zahynul 

při jedné ze svých plánovaných cest do zahraničí, při leteckém neštěstí 12. července 

1932, společně se svým pilotem.
99

 Jak již bylo zmíněno, firmu poté přejímá jeho 

bratr Jan Antonín Baťa, který ji nadále vede a pokračuje i v plánované stavební 

činnosti, a tak až koncem roku 1939 přibývá do zlínského panoramatu nejvyšší 
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budova -  administrativní budova č. 21, která je z nich se svými šestnácti, respektive 

sedmnácti etážemi a 77,5 metry nejvyšší v soudobé střední Evropě. 
100

 

Tyto stavby sice mají prototyp v amerických mrakodrapech, ale vychází z jiné 

situace. Zde není třeba brát v potaz hledisko ceny pozemků a tudíž hnát budovu do 

výšky, spíše se jedná o dodržení jakési přehlednosti konceptu továrenského a 

urbanistického hlediska města a status prestiže firmy. Baťa byl navíc po návštěvě 

USA mrakodrapy a výškovými stavbami uchvácen, představovaly pro něj symbol 

modernosti a pokroku. 

 Vladimír Karfík ve svých pamětech vzpomíná: „Bola možnosť postaviť tri 5 -

podlažné štandartné budovy alebo jednu 15 -ti podlažnú, respektíve vyššiu. Tri 

samostatné budovy by boli pospájané mostami, poschodia výškovej budovy len 

rychlovýťahmi. Pretože osobné kontakty medzi oddeleniami sú nevyhnutné – nedá se 

všetko vybaviť len telefonicky – doporučovat som postaviť 17 -poschodový 

mrakodrap, kde sú kontakty pomocou rychlovýťahov časovo omnoho úspornejšie 

než při troch oddelených budovách.“
101

 

Popisuje, že tato myšlenka Jana A. Baťu nadchla a dal se též přesvědčit, aby budova 

byla po technické stránce co nejmoderněji provedená, včetně moderní klimatizace 

(systémem Carrier) s automatickými výtahy s rychlostí 3,5 metru za sekundu a 

kancelářemi otevřeného typu bez příček, a pokud jsou příčky potřebné, měly být 

zhotoveny z montážních dílců skla. Karfík zamýšlel jedno podlaží o rozloze 80 x 20 

metrů asi pro dvě stě pracovníků s výtahovou halou, schodištěm a sociálním 

zařízením mimo pracovní prostor, aby se neztrácela přehlednost. Jan A. Baťa do 

výsledné podoby návrhu promlouval ohledně vybavení interiéru.  

 Požadoval, aby kanceláře pro řadové pracovníky byly formovány jako otevřený 

prostor, pokud možno bez příček, aby byla zajištěna trvalá produktivita práce. 

Nakonec byla zvolena trojtraktová dispozice prostoru s kancelářemi utvářenými 

právě jako „open space“, nebo též „kancelářská krajina“. Použité přemístitelné 

příčky, byly zhotoveny z průhledného skla. 
102

 Karfík posléze čerpá z této 

zkušenosti s tvorbou kancelářského prostoru, a všeobecně ze stavby této 
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administrativní budovy, ve své knize Teoría architektonickej tvorby, či v Typología 

budov II. 
103

 

 Podlaží s kancelářemi vedoucích pracovníků bylo pojednáno na základě 

podobné traktové dispozice. Bylo však děleno příčkami a jednotlivé kanceláře byly 

vybaveny vestavěným nábytkem a náročněji řešeny, včetně využívání mozaikových 

gumových podlah a dýhových obkladů příček. 
104

 

 Pracovna samotného šéfa podniku byla pojednána impozantně odlišným 

řešením. Jan A. Baťa si při navrhování poručil svou legendární výtahovou pracovnu 

o rozměrech 6 x 6 m s automaticky otvíratelnými dveřmi, ze kterých měl přehled o 

všech pracovnících v oddělení na patře s délkou 80 metrů. Důraz kladl i na to, aby 

ve své „výtahové“ pracovně měl umývadlo s teplou i studenou vodou, a též aby 

mohl pomocí tlačítka hovořit k jakékoliv skupině zaměstnanců v této budově.  

Vladimír Karfík ve svých pamětech hovoří o značných těžkostech realizace této 

kanceláře, která byla koncepčně velice ojedinělá.
105

 Nicméně nakonec vyhověl všem 

požadavkům a pojízdná výtahová kancelář byla opravdu realizována dle Baťových 

instrukcí. Bohužel již ale Janu A. Baťovi nesloužila, pracovníci se do nově otevřené 

budovy stěhují po letní celozávodní dovolené roku 1939, kdy již Jan A. Baťa nebyl 

v podniku přítomen. V červnu odjel do USA, a tak výtahová kancelář téměř nebyla 

využívána. 
106

 

 Při projektování a stavbě výtahové kanceláře bylo však třeba vzít v potaz mnoho 

faktorů. Jedním z problémů který musel být vyřešen, byla teplota vzduchu v 

místnosti při tak rychlém a častém pohybu výtahu. Proto byla na strop kabiny 

přimontována vlastní klimatizace pro tuto místnost, která měla za úkol regulovat 

příliš studený nebo teplý proud vzduchu při pohybech výtahu. Inovací byly také 

elektrické zásuvky vně místnosti a telefony na síti 3 x 3 metrů, které fungovaly 

závisle na poloze pohyblivých příček. 
107

 

 Výtah má rychlost 0,75 m/s a je vybaven velice komplexním signalizačním 

zařízením, které je instalováno na rozvodové desce přímo vedle psacího stolu.
108

 

 Tato budova je dokonalou ukázkou spojení moderního funkcionalistického stylu 

s důrazem na konstrukční stránku a ekonomičnost provozu. Při její stavbě byly 
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použity inovativní technologická řešení. Především užití systému vzduchotechniky 

v tak velkém objektu nebylo do té doby zcela samozřejmé. Dalšími moderními 

prvky byly rychlé hydraulické výtahy, a v neposlední řadě samotná pojízdná 

kancelář Jana A. Bati. Realizace této budovy představovala značnou investici, 

„proto také firma Baťa vyslala během roku 1937 své techniky do několika 

evropských novostaveb, kdy byly podobné systémy v provozu“.  
109 

Některé 

technické komponenty, včetně několika výtahů, pak byly vyráběny na základě 

dokumentace přímo v Baťových závodech, jiné součásti stavby, jako např. 

vzduchotechnický systém chlazení a vytápění typu Carrier se samočinnou regulací 

(zdrojem tepla byla pára), pocházel ze zahraničí. Dalším ukázkou výjimečného 

řešení je Baťova kancelářská pojízdná kabina, která pro svou ojedinělost musela být 

též zkonstruována v Baťových závodech, stejně jako pojízdný výtah na mytí oken. 

110
 

     6. 2. Vlastní stavba budovy a historie využívání objektu 

 Dne 28. května 1936 si firma Baťa žádá o povolení stavby 15 -ti etážové 

administrativní budovy (dle projektu z roku 1935) a 14. října 1936 je pak stavba 

Okresním úřadem ve Zlíně povolena. Výkopové práce budovy jsou tedy započaty 

ještě téhož roku a hrubá stavba všech etáží je dokončena v roce následujícím. 

Celkový vzhled budovy včetně vnitřních interiérů je kompletní až v letech 1938-39, 

jak dokládají dokumenty ke stavbě (přehled výdajů, prováděcí výkresy, nebo revizní 

evidenční štítky technického zařízení). Budova je zkolaudována v prosinci roku 

1939 a od počátku roku 1940 je již objekt plně funkční.
111

 

 Baťův „mrakodrap“ je realizován jako 17 -ti etážová budova, včetně jednoho 

podzemního podlaží a 15. a 16. podlaží tvořeného tzv. „komunikační věží“, je 

uváděn jako nejvyšší civilní středoevropská stavbá (se 72 metry nad terénem z 

celkových 77,5 metrů) a v soudobé Evropě nenalezneme mnoho paralel k této 

stavbě. Budova je situována v řadě továrních budov a současně uzavírá severní 

stranu náměstí Práce.  
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     6. 2. 1. Konstrukce stavby 

Na většině zlínských stavbách byl využíván železobetonový skelet a nebylo tomu 

jinak ani u této realizace. Byl zvolen standartní model 6,15 x 6, 15 m, (tento model 

umožňoval rychlost a efektivitu zlínského stavění, další výhodou bylo, že 

standardizované díly byly ekonomicky výhodnější), vzhledem k převážně 

otevřenému půdorysu budovy. Vyvinut byl již v roce 1927-28, kdy jej použil 

architekt Gahura v rámci projektu Masarykových škol.
112

 Posléze byl nadále hojně 

využíván v baťovské (hlavně tovární a průmyslové) architektuře a stal se tak jedním 

z typizačních prvků. Zajímavostí je, že tato budova je jednou z posledních, kde byl 

ještě tento model zvolen. Po válce již nepřetrvávala potřeba takové univerzality ve 

výstavbě a také technologický pokrok stavebnictví umožnil volit rozpony polí více 

přizpůsobené samotné konstrukci stavěné budovy.  

Konstrukční standardy jsou však přizpůsobeny i výšce budovy, přenos vysokých 

zatížení si zde vyžádal různé průměry kruhových sloupů, které jsou zde voleny v 

rozmezí od 50 do 75 cm, dle potřeb konstrukce. Aby ztenčování hmoty sloupů 

nebylo na fasádě patrné, ve vyšších podlaží má část sloupů oválný profil. Sloupy 

spojují příčné průvlaky, základy tvoří příčné pásy. Výška podlaží je zde volena 4,5 

metru.
113

   

 

     6. 2. 2. Fasáda Objektu 

Fasáda budovy je tvořena obvodovým pláštěm s dvojitými ocelovými okny, 

které střídá v pásech položená cihelná vyzdívka se Slavíkovými obkladačkami. 
114

 

Budova tak dostává za pomoci zvoleného materiálu charakteristický vzhled 

průmyslových staveb, navíc nadále dodržuje baťovský styl, k němuž můžeme nalézt 

vizuální paralelu jak u obytných domků firmy, zdravotnických objektů z let 1924-

1925, Společenského domu z roku 1934, tak i v poválečných realizacích pro firmu. 

Cihelný obklad v kombinaci se zasklenými plochami tvoří jednu z dominantních 

rysů baťovské architektury. Zde tvoří cihly jakousi náhražku parapetního pole, které 

budovu opticky dělí na horizontální části, zatímco vertikálním členěním jsou zde 

přiznané nosné pilíře. Tento způsob dělení jakoby odkazoval ke Karfíkově 

chicagskému pobytu, těžko říci zda vědomě, fasáda vyznívá jako vzdálená parafráze 
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Sullivanových raných projektů s precizním dělením hmoty fasády a okenních 

otvorů, utvářených do vertikálních a horizontálních celků.  

Karfíkova fasáda vychází z několika návrhů. První vznikl již v roce 1935 a fasáda je 

též po celé ploše určována okny, avšak nejsou tak dynamicky střídány s pásy hmoty 

cihelného zdiva jako je to už na návrhu t roku 1937, kde je poměr hmot mnohem 

vyváženější. Tento návrh byl nakonec realizován. 
115

   

 Okna jsou zde členěna na tři hlavní vertikální pole, nadále rozčleněna do 

menších horizontálních celků, tak jak jsme zvyklí u starších továrních objektů. Díky 

vysoce moderními systému vzduchotechniky není většina oken otevíratelná (pouze 

je mezi zasklením prostor na elektricky regulovatelné rolety, který přispívá k 

většímu komfortu proti slunečnímu záření). Otevíratelné jsou pouze horní a spodní 

části, pro situaci, kdy vzduchotechnika není v provozu. Čištění oken bylo 

zajišťováno speciálně vyrobenou výtahovou klecí z Baťových závodů, která se po 

fasádě pohybovala po nainstalovaných kolejnicích, konstruovaných speciálně pro 

tento účel. Aby se neodchylovala od fasády, byla jištěna ještě systémem 

elektromagnetů, které ji přidržovaly.
116

 

 

     6. 2. 3. Půdorys objektu 

 Samotný rozměr půdorysu objetu je též standardizovaný, vychází z dalších 

továrenských objektů skeletových hal. (Tento rozměr byl užíván již před příchodem 

V. Karfíka do projekční kanceláře v roce 1930.) 
117

 Půdorys je tvořen do tvaru 

písmene T, výměra jednotlivého půdorysného pole zde činí 80 x 18,5 metrů. 

  

     6. 2. 4. Interiér budovy  

 Co se týče vnitřního uspořádání: „Výtah, schodiště, rozvody, strojovny a sociální 

zařízení jsou umístěny na severní stranu v podobě tří různě pojatých „věží“, 

charakteristických v dálkových pohledech od východu, západu i severu. Jižní křídlo 

je pak vyhrazeno administrativním a jiným nevýrobním provozům ve formě tzv. 

“kancelářské krajiny“, tedy spojitého prostoru neodděleného příčkami. Pro možnost 

oddělených některých částí dispozice byl vytvořen systém lehkých přemístitelných 
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prosklených stěn, které zachovávaly transparentnost i rastrování budovy“. 
118

 

Dalším pozitivem těchto příček byla rychlá možnost přemístění, které se v 

Baťovském provozu provádělo zpravidla o víkendu, aby nebyla narušena 

produktivita práce zaměstnanců. 

 Interiér budovy zohledňuje hlavně funkci rychlovýtahu, který zde má 

zpřístupňovat veškerou osobní komunikaci mezi odděleními, schodiště jsou z tohoto 

důvodu upozaděna do věžových částí objektu. Pro dosažení co největší efektivity 

byly zde instalovány čtyři automatické rychlovýtahy, nejrychlejší z nich byl 

Gearless firmy OTIS New York (rychlost 3,5 m/s), další tři rychlovýtahy měly 

rychlost 1,75 m/s a byly vyrobeny strojírnami firmy Baťa a jeden firmou ASEA.  

Proto zde mají schodiště více méně okrajovou a protipožární funkci. 
119

 Kancelář 

Jana A. Bati vyla též vybavena výtahem firmy Otis, dále se zde nacházel 

rychlovýtah pro hosty a nákladní výtah na západní straně budovy. Další komunikace 

v budově byla zajišťována pomocí telefonní ústředny Siemens ve spodním podlaží 

spolu s ústřednou jednotného času a rozhlasu a též potrubní poštou.
120

 

 Osmé, tzv. „ředitelské patro“ bylo řešeno naprosto originálně jako oddělené 

místnosti s vestavěným nábytkem a dřevěným obložením stěn, na podlahách byla 

užita specifická kaučuková krytina. Též zde byly dekorace ve formě mozaiek a na 

chodbě byla osazena busta zakladatele firmy Tomáše Bati. 

 Zde sídlil tým ředitelů a též praktický vedoucí celého podniku – po smrti 

Tomáše Bati, Jan Antonín Baťa. Nacházeli se zde tedy ředitelské kanceláře 

Dominika Čipery, Huga Vavrečky, Josefa Hlavničky, kancelář Bati, dále zasedací 

místnost, kanceláře dalších vedoucích pracovníků firmy a sekretariáty. Kancelář 

Jana A. Bati byla tedy konstruována jako velký výtah o rozměrech 6 x 6m s 

klimatizací a umývadlem. Potrubní pošta, podlahové zásuvky elektrického proudu a 

telefonu byly umístěny v každém čtverci o rozměrech 3 x 3m.
121

 

  

     6. 2. 5. Ohlasy budovy 21 

Již v době svého vzniku díky kvalitě provedení a jedinečnému stylu budova číslo 

21 lákala do Zlína mnoho obdivovatelů. V roce 1935 přijíždí do Zlína i Le 
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Corbusier a posléze v roce 1947 také A. Perret, který v souvislosti s budovou mluvil 

o dvou meznících naší architektury: o chrámu sv. Víta na Hradčanech a o Karfíkově 

administrativní budově ve Zlíně, jak vzpomíná V. Karfík. 
122

 

 Neopomenul ji ani dobový tisk. V časopise „Zlín“ ze dne 13. září 1937 vyšel 

článek „Jak se staví mrakodrap“, které poskytl zejména domácímu publiku cenné 

informace o samotném průběhu stavby: „Budova je 77 m vysoká, včetně jednoho 

podlaží pod úrovní terénu. Půdorysná plocha 1850 m2, kubatura 120000 m2. 

Plocha podlah 30000 m2, plocha omítek 40000 m2. Každé ze dvou schodišť má 450 

stupňů, což je o 70 víc jako kostel Sv. Štěpána ve Vídni. Pět výtahů má kapacitu 100 

osob. Na výstavbu bylo použito: 50000 q cementu, 10000 m3 šterku, 1200000 kg 

oceli a 150000 hektolitrů vody. Výkop pro suterén činil 8400 m3. Skelet budovy 

postavilo 40 dělníků za 160 dnů. 10 betonářů, 15 šalovačů, 6 tesařů, 5 kovářů, 2 

zedníci, 2 mechanici a 4 jeřáby. Za deset dnů jedna etáž!“ 
123

 Tento víceméně 

technický výčet dobře ukazuje soudobé uchvácení nad technologickou ojedinělostí 

budovy.  

 Další ohlasy nejen na budovu, ale na celé zlínské prostředí publikovaly i 

zahraniční periodika. Již roku 1935 vychází v L´Architecture d´Aujourd´hui článek 

Pitoreskní cesta po střední Evropě, kde jsou popisována města jako Praha, Vídeň, 

Bratislava, Budapešť a také Zlín. 
124

 

 

     6. 2. 6. Historie budovy v době válečné a následném socialistického 

zřízení 

 Kontinuitu rozvoje Baťova podniku a též baťovské architektury přerušila 

válečná doba, ale podnik se i nadále stabilně držel a poskytoval práci svým 

zaměstnancům. Po válce, v roce 1945 došlo československou vládou ke znárodnění 

celého podniku, i přes návrat Tomáše Bati juniora, který přijíždí do Československa 

z Británie pár týdnů po osvobození jednat o osudu podniku. 
125

 

 Komunisté zatím ve Zlíně ovládli firemní centrálu a posléze také radnici. 

Dochází ke kampani v novinách pošpiňující baťovský systém jako nelidský. Tomáš 

Baťa se sice nadále snaží podnikat kroky k záchraně podniku, vyjednává s pražskou 
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vládou a též zřizuje firemní kancelář Canadian Commercial Enterprises v Praze, ale 

znárodnění prezidentskými dekrety v 27. říjnu 1945 je již nevyhnutelné. Jan A. Baťa 

byl v nepřítomnosti odsouzen za kolaboraci s nacistickým režimem a jeho majetek 

tedy propadl ve prospěch státu. (Jeho jméno je očištěno až roku 2007 po několika 

soudních přích baťovy rodiny.)
126

 

  Posléze nastává další vlna znárodňování dceřinných společností v zahraničí. Zlín 

je přejmenován na Gottwaldov a firma nese od 1. ledna 1949 název Svit. I když poté 

podnik dále sloužil k výrobě, značně se omezil jeho růst ve všech odvětvích. 
127

 

Komunisté si nebyli schopni poradit s baťovským systémem a vést nadále firmu ve 

stejně efektivní rovině. Postupně začíná socialistické hospodářství kolabovat nejen 

ve Zlíně, ale i v celém Československu.  Dostává ještě několik nadějných impulzů 

kolem roku 1967, aby byly vzápětí pohřbeny spolu s nadějí na ekonomickou 

reformu sovětskou invazí roku 1968. 
128

 

  I přesto byl interiér přízemí v roce 1959 upraven na Muzeum obuvi. Přes 

veškeré stavební úpravy, byla adaptace na muzeum k původním dispozicím 

poměrně citlivá. 
129

 Asi kolem roku 1960 (nemáme přesné doklady) byly provedeny 

změny na střešní terase, “které byla z větší části zastavěna objektem vzorkovny, 

odsazeným od líce budovy ochozem s horními žebry v úrovni původní pergoly.“ 
130

 

Další změny na budově probíhaly v 60. letech, kdy byl realizován jižní vstup do 

budovy (podle modelu V. Karfika z roku 1938), bohužel však v odlišném provedení, 

architektonicky i zvoleným materiálem. Byla zde vybudována předsíň vystupující z 

těla budovy s markýzou, podepřená betonovou stěnou s měděnou plastikou od J. 

Vlacha a fontánou.
131

 

Průběžně byl upravován i interiér, byly vyměňovány a upravovány výtahy, 

některá okna, zábradlí schodiště apod.
132

 Obecně lze říci, že tyto úpravy pro budovu 

nebyly vhodné a narušily její autenticitu, avšak lze též konstatovat, že výše 

zmiňované úpravy, až na zřízení nového vchodu, byly spíše dílčího charakteru a 

téměř tak nepostihují vnější vzhled budovy. Dispoziční a stavební změny budovy 

byly provedeny i přes její zapsání na Seznam nemovitých památek 3. května 1958, 
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což mimo jiné svědčí i o přístupu k památkové ochraně v Československu za 

komunismu. Památka je na seznamu i přes všechny realizované změny v interiérech 

i exteriérech doposud, nalezneme ji v databázi Monumnet pod registračním číslem 

26160/7 – 1894 jako jiná správní stavba – Baťův mrakodrap v katastrálním území 

Zlín, pod popisným číslem 21. 
133 

Zajímavostí je, že se tak stalo již za autorova 

života, což nebývá zrovna běžná praxe v případě ochrany kulturních památek.  

 V roce 1991 byla ještě větší část areálu továrny prohlášena za památkovou zónu. 

134 
V současné době se zvažuje daší rozšiřování zóny. 

135
 

Pro podnik samotný mělo následujících 40 let pod komunistickou vládou 

destruktivní účinky, které vyústily až do postupné likvidace velkovýroby tohoto 

typu ve Zlíně. Podnik pozvolna chátral až na hranici možné uživatelnosti, priority 

plánování z doby před válkou byly nahrazeny novými koncepcemi, spojené s novým 

ideovým směřováním. Nebyl tak dodržen ani Zlínský regulační plán a většinová 

pozornost na výstavbu ve Zlíně byla zaměřeně směrem k nové výstavbě 

kolektivního bydlení. Nutno podotknout, že architektonická kancelář fungovala v 

pozměněné formě i po válce, s některými původními členy. Mezi nejvýraznější 

realizované projekty patří zejména Karfíkovy Zimní lázně z roku 1950, nynější 

budova Lidové správy (Karfík – Kubečka, 1950) a domy kolektivního bydlení 

(Karfík – Voženílek – Drofa, kolem 1946-1950).
136

 

 Po pádu komunistického režimu v Československu v listopadu 1989, dochází k 

opětovnému přejmenování Gottwaldova na Zlín od 1. ledna 1990. Tomáš Baťa se 

dle restitučních zákonů hlásí o zabraný rodinný majetek a přebírá to, co bylo 

zapsáno jako osobní jmění – tedy rodinnou vily ve Zlíně a lesy na Vsetínsku. Návrat 

znárodněných podniků se tedy odsouvá do nedohledna. Tomáš Baťa však chce v 

podnikání pokračovat, a tak vkládá vlastní kapitál do založení nového podniku ve 

Zlíně, v listopadu 1991 tak vzniká společnost Baťa Československo, a. s. Firma se 

vrací i do svého původního obchodu na Václavském náměstí. Baťova rodina se 

nadále soudí se státem o navrácení majetku. Budova číslo 21 se zatím dostala až do 

stavu, kdy bylo nutné přikročit k její obnově, které byla provedena pod odborným 

vedením znalců této problematiky a restaurátorů v letech 2003-2004. 
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     7. 0. Obnova budovy v letech 2003-2004 

 Jak již bylo řečeno, Baťova budova vznikla jako administrativní budova a tuto 

funkci převážně plnila až do 90. let 20. století. Po rozpadu velkovýroby byl objekt 

již poměrně ve špatném stavu a byl po částech pronajímán až do roku 2003 – 2004, 

kdy byl obnoven jako sídlo Zlínského kraje a Finančního úřadu města Zlín. 

Myšlenku obnovy objektu a jeho nové využití od počátku podporoval i prapotomek 

zakladatele Tomáš J. Baťa. 
137

 

Takto komplexní obnova objektu s sebou nese vždy rizika a obavy o její 

zpracování a konečný výsledek. I tento projekt byl pozorně sledován. Celá etapa 

obnovy byla pod pečlivým drobnohledem odborníků provedena nejmodernějšími 

technologiemi. Vzhledem k rozsahu obnovy a funkcím objektu byly kombinovány 

různé metody a technologie. Mezi hlavními požadavky obnovy bylo přizpůsobit 

budovu současným tepelným standardům se zachováním architektonické autenticity 

objektu. Již v roce 1998 bylo provedeno mapování objektu – pasportizace Petrem 

Všetečkou, na které navazoval v roce 2001 – 2002 stavebně historický průzkum, na 

jehož základě byla zpracována důkladná dokumentace stavu objektu, provedlo se 

laboratorní vyhodnocení vzorků původních povrchů, všechny etapy prací byly 

průběžně fotograficky dokumentovány. 
138

 Průzkum mimo jiné vytyčil požadavek 

na změny ve střešní části. Došlo k zmenšení nepůvodní střešní nástavby z roku 

1983, i když byla realizována se souhlasem autora stavby. 
139

 

 Obnova objektu byla financována Zlínským Krajem. Zahájení prací proběhlo 

dne 8. listopadu 2003, s předpokládaným termínem ukončení prací 30. října 2004.
140

 

Supervizí projektu byl pověřen prof. Ing. Arch. Miroslav Ksandr a Bc. Karel 

Ksandr, výsledky byly prezentovány v rámci konference Materialita, v Brně v 

dubnu 2006. 
141  

Generálním projektantem se stala firma CENTROPROJEKT a. s., 

generálním dodavatelem firma Zlínstav a.s. Autory vypracovaného projekty jsou 

Ing. arch. Ivan Bergmann, dále Ing. arch. Ladislav Pastrnek a kolektiv. 
142

 

Architektem restaurování objektu je Petr Všetečka. Celkové náklady obnovy byly 

vyčísleny na 616, 8 milionů Kč, v ceně je zahrnuta rekultivace sousedního objektu 
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parkoviště, ale nejsou do ní promítnuty prostředky na obnovu interiéru, který si až 

na výjimku osmého patra, nezachovává svou původnost ze třicátých let. 
143

 

 Naopak je budova přizpůsobena požadavkům provozu výše zmíněných institucí, 

čemuž odpovídá i její vnitřní vybavení, hlavně kancelářské prostory, kde byly nově 

postaveny masívní příčky oddělující jednotlivé prostory. 
144

 

Je zde zřízena i kuchyně s jídelnou s kapacitou 120 míst pro zaměstnance. 
145

 

 Velký důraz byl kladen na sanaci fasády, která byla poškozena namáhavými 

vlivy továrního provozu, a zejména také na přizpůsobení původních oken 

současným tepelným standardům. Na většině míst, kde to bylo možné, byla omítka 

zainjektována, posléze čištěna bezkyselinovými prostředky a nakonec doplňována 

dle původních receptur. Na opravovaných místech byla lehce tónována to tmavšího 

odstínu, aby získala svou „původní“ patinu. 
146

 

 Dalším charakteristickým materiálem na průčelích jsou užité cihly. Původní 

cihelné pásky od firmy Slavík byly při obnově šetrně očištěny a na chybějících nebo 

poškozených místech doplněny replikami. Pro jejich opětovnou výrobu byla 

zprovozněna původní výrobní linka, neboť byl problém nalézt cihly původní, i v 

zahraničí. 
147

 

 Ocelová okna se od ostatních oken používaných u Baťových staveb liší členěním 

pomocí železobetonových oplechovaných sloupků a převážně dvojitým zasklením, 

jednoduché zasklení je pouze v západní věži a na hlavním schodišti. Na většině 

místech tedy byla osazena okna nová, vyrobená dle původních technologií, na 

základě otisků řezů původní profilace. Originální, avšak repasována okna zůstala 

zachována pouze tam, kde byla důležitým nositelem architektonického výrazu, v 

ředitelské osmé etáži a v severní části druhé etáže, a také v prostorech s nižšími 

tepelnými nároky (severní komunikační věže). Výrobu provedla firma Schuco. 
148

 

 V potaz přišla také otázka celkové repase všech oken, avšak tento postup by byl 

technologicky mnohem složitější a též finančně náročnější. Při výměnách a repasích 

oken byly též restaurovány podokenní mramorové parapety v celkovou délce přes 

2000 m. Většina z nich musela být při tomto úkonu sejmuta, posléze tak došlo i k 

zateplení kanceláří z vnitřní strany. 
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 V interiérech, z velké části již nepůvodně vybavených, byla provedena šetrná 

restaurace původních povrchů, které bylo možné obnovit. Případně docházelo k 

nahrazení dobově shodnými replikami materiálů. Výtahová kancelář byla, ve všech 

případech, kdy to bylo možné, restaurována. Nezachovalé součásti byly doplněny a 

zakomponovány do prostoru. Výtah je nyní spíše pojat jako „muzeální exponát“, 

doklad výjimečné technické brilance architekta a jisté míry extravagance zadavatele.  

Ostatní ředitelské kanceláře v osmém patře byly restaurovány obdobně 

konzervativním způsobem. Došlo k přesnému replikování podlahových krytin, 

příček, a též k zachování historického objektu – mramorové desky s textem 

znárodňovacího dekretu z roku 1945. Ta byla po znárodnění umístěna na místo 

původní busty T. A. Bati v chodbě. 
149

 

 V původních interiérech bylo užíváno i specifické reliéfní sklo, které je již dnes 

nedostupnou záležitostí, proto bylo přikročeno k vyrobení technologicky přesné 

repliky tzv. „válcovaného skla“, které vyrobila firma Glaverbel Barevka Dubí u 

Teplic. V úrovni osmé etáže byly do komunikační věže pro ukázku navrácena skla 

původní. 
150

 Originální podlahoviny byly replikovány firmou Freudenberg. Dále 

byly zachovány některé kusy původní klimatizace a systému výtahu, které jsou k 

vidění v expozici v této budově.
151

 

 Paralelou k řešení nových interiérů je nástavba v úrovni střešní terasy, jejíž 

plocha byla za komunismu z větší části zastavěna. Po odstranění těchto nástaveb zde 

byl zřízen zasedací sál a nově i kavárna, které jsou na budovu naroubovány nově a 

hmotově poněkud nesourodě. Obecně lze však říci, že obnova budovy 21 byla velice 

citlivá, odborná a vzhledem ke všem okolnostem a finančním hlediskům – i zdařilá. 

Navrátila budově 21 její specifický architektonický výraz s ohledem na autenticitu 

objektu a umožnila další produktivní existenci budovy, což by jistě bylo přáním, 

nejen zakladatele firmy Bati, ale i samotného Vladimíra Karfíka. 
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     Závěr 

Závěrem musím shledat administrativní budovu číslo 21 jako ojedinělý příklad 

vyspělosti funkcionalistické, potažmo baťovské architektury. V průběhu práce jsem 

byla budovou čím dál více fascinována. V jisté fázi bádání jsem si vytyčila za cíl 

stavbu posoudit v řadě několika dalších paralel, nakonec jsem ale shledala, že tento 

úkol je stěží proveditelný. Budova 21 je zcela unikátní. Nelze říci, že by to bylo 

způsobeno přelomovou konstrukcí nebo užitím vnějších materiálů. Železobetonový 

skelet se v této době používal již zcela běžně. Poprvé je použit na pražském paláci 

Lucerna již v roce 1912. Standardizované rozměry modulu jsou zase přejaté z jiných 

staveb baťovy kanceláře. Kromě mnoha zasklených ploch a v horních etážích 

poněkud luxusnějšího válcovaného skla, zde nenalezneme mnoho vzácných 

materiálů. Ušlechtilost vizuálního působení nalézám v dokonalé rovnováze všech 

aspektů stavby, souznící v harmonický celek. Budova sice působí střídmě, ale na 

druhou stranu velmi vyváženě, noblesně a nadčasově. V neposlední řadě je to také 

způsobeno technickými standarty budovy, v té době těžko srovnatelné s ostatními 

stavbami. V tomto ohledu je budova důmyslně koncipována, téměř všechny 

technické inovace byly zachovány v plně funkčním stavu po celou dobu jejího 

provozu.  

Když srovnáme tuto administrativní budovu s aktuálními stavbami tohoto 

charakteru, zjistíme, že se v mnohém neliší. Jednadvacítka již v době svého vzniku 

vytvořila kanonický koncept kancelářského prostředí.  Nynější stavby jsou v tomto 

ohledu velice podobné. I v tomto nalézám kvalitu projektu. Po rekonstrukci budovy 

v letech 2003-2004 je objekt nadále funkčně využíván pro potřeby Zlínského kraje, 

který zde nyní sídlí. Bohužel již před obnovou nebyly dochovány původní interiéry. 

Nynější jsou tedy odlišné, obnoveno do původního stavu bylo pouze osmé ředitelské 

patro, které je zpřístupněno návštěvníkům, stejně jako muzeum ve spodní části 

objektu. Shledávám šťastným řešení, že budova může po letech opět sloužit svému 

účelu, i když v přenesených konotacích. Byla by škoda ji nevyužít k účelům, pro 

které se tak výborně hodí a pro které byla koncipována od samého počátku. 
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