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DIPLOMOVÁ PRÁCA 
NÁVRHY PROMĚN BAŤOVSKÉ ARCHITEKTURY ČTVRTI LETNÁ VE ZLÍNĚ

SPRIEVODNÁ SPRÁVA



ZLÍN
Mesto Zlín dnes patrí k tým, s vlastným obrazom, k mestám s príbehom. K mestám o ktorých je počuť, 

ktoré sa sami zľahka ukladajú do pamôäte a povedomia ľudí. 

Za začiatok príbehu dnešného Zlína možno považovať príchod Baťovej rodiny do vtedy ešte malého a 
nevýznamného mestečka s menej ako 2 500 obyvateľmi. Súrodenci Tomáš, Antonín a Anna na Zlínskom námestí 
zakladajú obuvnícku firmu. Začiatky nie sú ľahké, podnik sa dlho drží nízko v krízovom stave. K prosperite sa 
paradoxne dostáva práve počas pvej svetovej vojny, kedy Baťovci dostávajú zakázku od rakúskej armády. Po 
vojne sa Tomáš Baťa stáva jediným vlastníkom firmy. V spojení s obchodným úspechom firmy tak môže začať 
uplatnovať svoje vízie a idey ktoré zásadne zmenia nielen Zlín ako mesto, ale i miestny pohľad na modernú 
architektúru,urbanizmus, ekonomiku, priemysel....
Na začiatkoch formovania podniku Tomáš Baťa odchádza do USA, kde pracuje ako robotník vo Fordovej 
automobilke. Z tejto cesty domov prináša mnoho názorov ovplyvnených tamojším systémom. Po návrate Tomáš 
začína budovať základy pre budúce mesto. V oblasti formovania mesta a spoločnosti ako takej Baťa zastáva 
myšlienku, že súkromný život je úzko spojený s výkonom a efektivitou v profesnom živote. Preto sa jeho vízie 
uberajú k vytvorení komplexného mesta, ktoré zabezpečí potreby ľudí na každej úrovni- bývanie, vzdelanie, 
kultúra, šport, zdravotníctvo,...Ako kvalitne budú vytvorené podmienky v týchto oblastiach, tak efektívna bude 
odvedená práca. S touto myšlienkou sa obrátil na Vladimíra Karfíka s ktorým prednostne rieši hlavne otázku 
bývania. S rozširovaním podniku nastáva nárazový príchod robotníkov do mesta, v ktorom ale dosiaľ nie je kde 
bývať. Vzniká tak projekt (1918) prvej typizovanej bytovej výstavby, umiestnenej na severný svah údolia-Štvrť 
Letná. Neskôr Baťa zahajuje spoluprácu v mestotvornej činnosti i s Gahurom, ktorý roku 1927 odovzdáva prvý 
ucelený regulačný plán Veľkého Zlína. Projekt predstavuje koncepciu lineárneho mesta deleného na jednotlivé 
sektory. Východiskovým bodom je areál Baťových závodov, od ktorého sa odvíja poloha bývania a umiestnenie 
mestského centra. Regulačný plán je koncipovaný tak aby umožňoval ďaľší možný rozvoj mesta- na 100-tisícové 
mesto. Podľa plánu boli postavené ďaľšie obytné štvrte- Zálešný, Podvesná, Díly. Výstavba robotníckych kolónií 
trvá až po obdobie druhej svetovej vojny. Spolu bolo v tomto období realizovaných 2676 rodinných domov. 

LETNÁ
Robotnícka štvrť Letná je prvou bytovou výstavbou Zlína. Prvá etapa výstavby sa zahájila roku 1918 na 

podklade regulačného plánu vypracovaného V.Karfíkom. Štvrť je umiestnená na severný svah kotliny, oproti 
lokalite Baťových závodov. Od tovární je delená centrálnym bulvárom. Myšlienkou je vytvoriť bývanie v zeleni. 
Karfík tak vytvára vo svahu jednoduchý komunikačný skelet riadiaci sa terénom a vkladá jednotlivé objekty 
rodinných domov voľne do spoločnej zelene. Domky sú natočené “voľne” súbežne s vrstevnicami. Celý 
novonavrhnutý komplex je tak zasadený do terénu veľmi citlivo- terén a okolie deformuje len minimálne. Prvé 
realizované domky boli omietnuté štvordomky s mansardovou strechou- ich celkové zástupenie v počte je nízke. 
Ostatné objekty sú štvordomky z režného muriva už s plochou strechou. V druhej etape výstavby bola Letná 
zahustená dvojdomkami podľa návrhu F.L.Gahury.

Cieľom bolo vytvoriť prostredie podporujúce oddych a relax, pocit slobody a voľnosti. 

“ČTYŘDOMEK”
Bytové jednotky sú na vtedajšiu dobu nadštandardne vybavené.  V prvých fázach hromadného 

nasťahovávania Baťove podniky organizovali “kurzy mestského života”, aby ľuďom pomohli so zžitím sa s novým 
životným štýlom, novým standardom.

Štvordomek je tvorený 4 mezonetovými bytovými jednotkami. V 1NP sa vchádza do zádveria, z ktorého je 
tiež vstup do sklepa, ktorý má k dispozícii každá bytová jednotka zvlášť. Zo zádveria sa vchádza do obývacej izby,  
cez ktorú sa prechádza do kuchyne a kúpeľne. 2NP je rozdelné na 2 izby, z toho jedna je priechodzia. 

Domky sú založené betónovými základmi a podkladovým betónom. Steny tvorí režné murivo kladené 
vazákovou väzbou. Strop a strecha sú trámové (170/80). Každá bytová jednotka má dva komíny a jednu vetraciu 
šachtu.  Všetky sú vybavené vodovodom, kanalizáciou, plynovodom a elektirnou.



LETNÁ DNES
Dnes patrí štvrť letná do Mestskej pamiatkovej zóny Zlín. Pozemky štvrte vo väčšej časti stále patria mestu. 
Bytové jednotky sú však dnes už do poslednej rozpredané do súkromného vlastníctva. Nastáva tak rozpor medzi 
zámerom mesta a zámerom občana. Mesto a občan spolu nekomunikujú aktívne, dochádza len k pasívnej 
komunikácii vo forme zákazov, príkazov, žiadostí a povolení. Zo strany mesta sú dnes stanovené ciele jasne- 
zachovať štvrť čo možno najviac intaktne. Akékoľvek zmeny do vonkajšieho výrazu, či štruktúry sú v dnešnej dobe 
neprijateľné (nechcené). Takto sa zamedzuje nevhodným zásahom, ale zároveň zabraňuje štvrti reagovať na nové 
podmienky, nový životný štandard, nové technológie- na novú dobu. 
Zo strany občana sú zmeny žiadané. Medzi opakujúce sa príčiny zmien patrí zlý technický stav objektov, plošný 
štandard bytových jednotiek a nedefinované “zelené” priestory. Dôsledky sú vo štvrti zrejmé na prvý pohľad- k 
pôvodným domom sú často pristavované “prílepky” neurčitých tvarov, záhrady sú delené na nespočetné plôšky, 
fasády domkov sa materiálovo bijú,...
Ako kľúčový problém ,od ktorého sa odvíjajú ostatné si práca stanovuje otázku vnútorného štandardu domku. 

Diplomová práca nadväzuje na preddiplomovú prácu, ktorá riešila zvýšenie plošného štandardu v rozsahu 
objemu stávajucého objektu -spájaním susedných bytových jednotiek. Cieľom bolo vytvorenie niekoľkých 
možných variánt, ktoré by reagovali na rôzne typy užívateľov. Od jednotlivca, cez mladý pár, rodinku, po starších 
uživateľov a handicapovaných. Domek by tak mohol živo reagovať na zmeny a požiadavky. Návrh umožňuje 
vytvoriť vo štvrti “ kolobeh života”- v konečnej fázi by štvrť mohla obsahovať v potrebnom zastúpení všetky 
varianty, ktoré by mohli byť postupne preobývané  miestnymi občanmi. Popri zvyšovaní štandardu sa znižuje 
počet domácností v štvrti, čo sa pozitívne odrazí na počte automobilov a parkovacích stání.

Diplomová práca rieši zvyšovanie plošného štandardu zásahom do exteriéru. Preverované boli rôzne 
možnosti rozširovania domku zvyšovaním objemu, z ktorých ako jediná možná vyšla- rozširovanie plochy pridaním 
obytnej miestnosti k 1NP. Z pôvodného 2+1 sa tak stáva 3+kk. Byt s prístavbou vytvára atraktívne bývanie pre 
mladé páry, max. pre mladé začínajúce rodinky. 

Objem, tvar a umiestnenie prístavby reaguje na jednotlivé polohy domkov v teréne. Cieľom novej 
prístavby bolo otvoriť priestor bývania do zelene a zároveň ponechať priestoru jeho súkromie. Každá prístavba 
vytvára priľahlý priestor pohľadovo krytej terasy. Obývacia izba je s terasou vždy prepojená “presklenou stenou”. 
Vzniká tak plynulý priestor prechádzajúci cez pôvodný uzavretý objem štvordomku, cez vzdušný priestor prístavby 
do vonkajších priestorov exteréru. Zásadným interiérovým zásahom, ktorý sa objavuje už v štúdii spájania 
bytových jednotiek je vymedzenie spoločenskej a kľudovej zóny, tak že ich provozy sa neprelínajú. Kúpeľna je 
preto premiestnená do 2NP v návaznosti na umiestnenie spálne. V 1NP sa tak uvoľňuje priestor pre vytvorenie 
plnohodnotného zádveria so samostatným wc- absencia týchto priestorov v pôvodnej bytovej jednotke je 
najčastejšou príčinou umiestňovania svojpomocne navrhnutých a zrealizovaných prístavb. Projekt umiestňuje do 
novej prístavby priestor obývacej izby.

Možnosť umiestnenia jednotlivých typov prístavby je znázornené vo výkrese celkovej situácie. Počet, 
umiestnenie a hustota budú regulované splnením požiadaviek na základné odstupové vzdialenosti a na základe 
vzájomnej dohody susedov. 

Exteriérová úprava nového objemu je riešená vodorovným smrekovcovým obkladom ktorý tvorí pohľadovú 
clonu veľkým zaskleným plochám. Jednoduchý celistvý vodorovný raster je miestami “rozbitý” vložením 
obkladových dosiek dvojnásobnej výšky. Odľahčuje tak prísne členenie a reaguje na materiál režného zdiva 
pôvodného domku. Konštrukčne je prístavba riešená ako nosníková drevostavba.

Konštrukčné úpravy pôvodného objemu spočívajú vo vonkajšom zateplení jednotky s obložením lícovými 
tehlami s vetranou medzerou (ako varianta sa povoľuje kontaktný zatepľovací systém s obkladovým páskom). 
Zatepľovanie bude možné vždy len na celom domku naraz. Pôvodná podlaha je vyvýšená a dodatočne zateplená.  
V strope je medzi a na trámy vkladaná kročejová izolácia. Strecha je zateplená umiestnením izolácie medzi a na 
trámy. Priestor medzí tŕamami je vyplnený fúkanou celulózou. Medzibytové priečky sú obložené zvukovou 
izoláciou.



Projekt prezentuje návrh, ako štvrť aktraktívnu pre jej umiestnenie v zeleni a pre jej jedinečnosť, 
zatraktívniť aj po stránke bývania. Ako udržať v centre mladých ľudí, mladé rodiny a znížiť odliv pŕave tejto skupiny  
do subcentier a okrajových častí. Ponúka možné riešenie ako zo stagnujúcej štvrti vytvoriť živý celok schopný 
konkurovať (a predčiť) novovznikajúcim obytným komplexom. 


