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Předmluva

Krátce po převratu roku 1989 přijel do průmyslového města, nesoucího v té době
ještě stále komunistický název Gottwaldov, Tomáš Baťa junior. Místní obyvatelé mu
připravili triumfální přijetí (jedním z divoce mávajících byl i autor těchto řádek, jenž
vykonával tuto občanskou povinnost, pro svůj nízký věk, na ramenou svého otce).
Přestože si mohl jen málokdo z gottwaldovských občanů pamatovat léta Masarykovy republiky, všem plynula z úst téměř automaticky slova „Baťa…Zlín“, která se stala od těchto dní oficiálně požehnaným městským mýtem, jenž byl v následujících
letech, ve veřejném prostoru a na kolbišti nově se konstituující komunální politiky,
používán k podpoře nejroztodivnějších argumentů a postupů. Málokoho ovšem tehdy napadlo zabývat se koncepčně otázkou transformace unikátního průmyslového
města do nové společenské reality (hledat argumentační oporu při rozhodovacích
procesech ve studiu archivních materiálů, studovat problémy soudobých evropských
průmyslových měst či se dokonce zabývat otázkou ochrany průmyslové architektury), pokud se někdo takový přece jen objevil, byly jeho vize smeteny „politickými
praktiky“ ze stolu. V euforii polistopadových dnů se zdálo, že se vše vrátí do správných kolejí jakýmsi dějinným automatismem. Budoucnost však názorně ukázala, a to
nejen opětovně povstalému Zlínu, že skutečná „cesta do Evropy“ ( jak se tenkrát
s oblibou říkalo) musí být vykonána po vlastních nohou, které ovšem byly po dlouhém pobytu v „komunistické oboře“ značně zesláblé. Namísto proklamovaného rychlého návratu k „baťovské struktuře“, kterou si tehdy veřejnost představovala spíše
jako „americký Disneyland“, probíhalo, z počátku jakoby vůbec nepozorováno, definitivní oddělení průmyslového města od jeho novodobého kotevního bodu – továrny.
Kupící se problémy, které s tímto procesem úzce souvisely, byly ve složitých transformačních poměrech devadesátých let řešeny „tržním principem“, jenž se v praktické rovině v prostředí města projevil mimo jiné neřízenou privatizací baťovských
rodinných domků a ničením veřejného prostoru v nebývalém rozsahu. Místo baťovských
koupališť tak vyrostla ve Zlíně vietnamská tržiště, funkcionalistický hotel, dřívější
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centrum kulturního a společenského života, prošel „pozoruhodnou metamorfózou“
na mexické, řecké a jiné restaurace, rozparcelovaný tovární areál rychle chátral atd.
Kyselé plody tohoto dění sklízí město dodnes. Paradoxně právě v letech velkého očekávání vzniklo v prostoru města mnoho škod, jež se budou jen obtížně napravovat.
Zlínské průmyslové stavitelství, znovu objevovaný monument doby, kdy lidé věřili, že se společenské problémy dají řešit na způsob architektury, dnes skrývá svou
„zjizvenou tvář“ pod hustými porosty zeleně, jež dříve tvořila harmonický prvek
urbanismu zahradního města. Jakoby zde příroda, alespoň v omezeném rámci, slavila vítězství nad kdysi žhnoucím místem rodící se průmyslové civilizace. Rozsah
a mimořádnost zdejšího průmyslového dědictví staví současnou komunální i krajskou politickou reprezentaci před mnoho závažných problémů. Pro baťovské stavby je třeba hledat nový, vhodný účel. Na záchranu čeká v prvé řadě chátrající areál
továrny. Rozsáhlou lokalitu, ležící v samém srdci Zlína, lze jen stěží přenechat postupnému samovolnému zániku nebo ji odevzdat do milosrdných rukou přírody, jako
se to stalo v případě zdařilé realizace postindustriálního přírodního parku Duisburg–Nord v německém Porúří. Ve Zlíně je dnes třeba hledat – pokud má být jeho
revitalizace úspěšná – stejně jako kdysi v měnících se poměrech po nástupu industrializace nový „pojem města“ pro jinou, tentokráte postindustriální skutečnost.
Nezbývá než doufat, že se jej podaří nalézt alespoň v takové kvalitě, aby obstál jak
ve srovnání s pokusy vykonanými v minulosti, tak před zraky budoucích generací.
Jen tehdy totiž může být něco z „baťovského Zlína“ – města, které bylo v meziválečných letech považováno za modelový příklad praktického úsilí o řešení podstatných
problémů rodící se moderní průmyslové civilizace – skutečně zachráněno; bez ohledu na to, zda bude zachován ve své plné fyzické existenci či nikoli. Kdysi prosperujícímu průmyslovému centru, jež se stalo v posledních letech sídlem Zlínského kraje a Baťovy univerzity, lze jenom popřát, aby při hledání své nové podstaty uspělo
a nalezlo na aktuální otázky uspokojivé odpovědi.
Tato kniha, která vychází v ediční řadě Centra pro hospodářské a sociální dějiny
Ostravské univerzity, je prvním komplexnějším výstupem mého dlouhodobého badatelského zájmu o tematiku geneze zlínského průmyslového centra vzniklým na základě mého disertačního projektu řešeného v letech 2002–2005. Je motivována snahou
o pochopení podmínek a procesů, které formovaly a ovlivňovaly podobu a směr rozvoje města po nástupu industrializace. Usiluje o postižení zaniklé „baťovské struktury“, která na jedné straně zhmotňovala v očích mnoha současníků dobové představy o ideálu moderního průmyslového uspořádání a na druhé straně představovala pro řadu tehdejších kritiků – zejména z řad levicové inteligence, odborového
hnutí, ale i Baťovy konkurence – ztělesnění kapitalistické krutovlády. Jsem přesvědčen, že soustavný interdisciplinární výzkum unikátního urbánního fenoménu může
pomoci etablovat nový úhel pohledu i na důležitá témata týkající se městské současnosti, a vstoupit tak do dialogu s problémy dnešní zlínské reality. Prostřednictvím
historizace aktuálních otázek, pohledu na současné problémy z perspektivy šíře
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založených historických analýz může být dosaženo důležité korekce mnohdy až příliš „krátkodechých“ diagnóz, jež zaznívají v dnešních debatách o tématu.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří mě podporovali během mého
výzkumu. Mnoho jednotlivců i institucí mi poskytlo pomoc, bez níž bych svou práci nemohl uskutečnit. V prvé řadě patří můj dík kolegům a přátelům z katedry historie Ostravské univerzity, kteří byli vždy ochotni poskytnout mi cennou radu i pomoc. Mnohé jsem dlužen především docentce Ludmile Nesládkové, která trpělivě,
s živým zájmem o téma, připomínkovala první verze mých textů. Významně přispěli i jiní. Zcela nové obzory v přístupu k tématu mi otevřel studijní pobyt v semináři
profesora Toniho Pierenkempera na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. V německém
prostředí jsem měl navíc možnost konzultovat svůj projekt s řadou odborníků. Na
prvním místě bych chtěl poděkovat profesoru Clemensi Zimmermannovi z univerzity v Saarbrücken a doktoru Christophu Bernhardtovi z Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung, Berlin (IRS), kteří dodali svými připomínkami původnímu záměru řadu důležitých impulsů, z nichž těžím dodnes. Pobyt v zahraničí mi
umožnil rovněž soustavně shromažďovat u nás těžce dostupnou literaturu k dějinám
průmyslových měst a důkladněji se seznámit také s literaturou k dějinám dělnického bydlení, podnikové sociální politiky, průmyslového urbanismu a městského plánování a také se studiemi věnovanými problematice technologických a sociálních
aspektů rozvoje moderní tovární výroby. Z domácích institucí si zaslouží můj dík
zejména archivy. Poděkovat bych chtěl zvláště pracovníkům Státního okresního archivu ve Zlíně a zaměstnancům zlínské pobočky Moravského zemského archivu
v Brně, kteří s velkou trpělivostí plnili mé mnohdy přemrštěné požadavky. Za nezištnou pomoc při korekturách mých rukopisných textů jsem vděčen Magdě Blahové.
Na závěr bych chtěl poděkovat rodičům a mé ženě Pavle, kteří mě v mé práci bezvýhradně podporovali a poskytli mi potřebné zázemí pro její dokončení.
Jsem hluboce vděčný všem, kteří mi při naplňování mého záměru pomohli. Pokud
jsem pak já nedokázal vždy naplnit jejich představy, je to můj vlastní nedostatek.

Problémy, otázky
a struktura práce

I.
Úvod
Problémy, otázky
a struktura práce

V 19. století vznikalo na evropském kontinentu množství nových měst a svou dosavadní podobu rychle měnila i nesčetná tradiční městská sídla. Dříve nedotknutelné
dominanty kostelních věží zastínily vysoké komíny továren, do zadýmených továrních provozů přicházely pracovat zástupy lidí, kteří se usazovali v blízkosti nových
pracovišť a zaplňovali stávající zástavbu téměř k prasknutí. To byly jen některé z pronikavých změn, kterých si všiml již Werner Sombart, když označil industrializaci,
v později často parafrázované formuli, za nejdůležitějšího „městotvůrce“ novověku.
Století páry zplodilo nový, dominantní sídelní typ, průmyslové město, jemuž se dostalo během industriální epochy mnoha různých vtělení.
Na sklonku převratného 19. století dorazily epochální změny také do prostoru
zapomenutého venkovského městečka Zlína, které v následujících desetiletích prožilo v souvislosti s prudkým nástupem progresivní tovární výroby „urbánní revoluci“, jež vytvořila kolem bývalého maloměstského sídelního jádra moderní průmyslové město. Koncem meziválečné éry přitom byl tento „nový Zlín“ považován za
jednu z pozoruhodných realizací dobového ideálu města, které modelovým způsobem odráželo a ztvárňovalo životní a pracovní podmínky zaměstnanců moderního
továrního průmyslu.
Přerod retardovaného řemeslnicko-zemědělského maloměsta na jednu z předních průmyslových metropolí meziválečného Československa představuje z řady
důvodů zcela mimořádný příklad dějin moderní evropské urbanizace, jenž navíc
dosud nebyl v mnoha ohledech badatelsky zpracován. Mimořádnost zlínského dění
přitom nespočívala pouze v exorbitantním růstu obyvatelstva města a jeho prostorové expanzi, ale především ve zcela specifické kvalitě rozvoje města a podmínkách,
za nichž byl tento rozvoj realizován. Zdejší urbanizační proces směřující k vytvoření stavebně i sociálně pozoruhodného modelu průmyslového města probíhal
v bezpodmínečném sepětí se strategickými zájmy a podnikatelskou politikou jednoho
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expandujícího, privátně-kapitalistického subjektu – firmy Baťa. V roce 1923, poté co
kandidátní listina Baťových zaměstnanců získala v komunálních volbách nadpoloviční většinu mandátů v obecním zastupitelstvu, se dosavadní „nepřímý“ vliv průmyslového podniku na obec změnil ve vědomé úsilí koncernu o regulování směru
rozvoje města. V následujících letech získalo město svůj charakteristický ráz, jenž
ze stavebního a urbanistického hlediska určuje jeho podobu v podstatné míře i v současnosti. Rovněž z pohledu rozvoje Baťova podniku se jednalo o rozhodující
moment. Přibližně ve stejném období totiž začala rozsáhlá přestavba a reorganizace firmy, která proměnila zlínskou továrnu na moderní racionalizovaný výrobní
provoz, organizovaný v mnoha ohledech podle amerických vzorů. Důležitou součástí rozsáhlých změn ve výrobní oblasti ovšem nebyla pouze racionalizace průmyslové práce (samospráva dílen, účast na zisku, v roce 1927 zavedení pásové výroby
apod.), ale také nová kvalita ve vztahu k obci a reprodukční sféře života společnosti vůbec.
Podle soudobých definic je obvykle nahlíženo na proces urbanizace jako na „historický, celostní a komplexní společenský proces proměňující prostorovou organizaci společnosti“. 1) Současná historická věda přistupuje ke studiu urbanizace především z pohledu dvou dílčích disciplín, moderních urbánních dějin a dějin urbanizace. Zatímco
dějiny urbanizace jsou orientovány ve svém přístupu k tématu spíše makroanalyticky, úkolem moderních urbánních dějin je zpravidla studovat města (jednotlivé lokality) v pohledové mikroperspektivě. Moderní urbánní dějiny a dějiny urbanizace tak
nejsou zcela identické, na druhou stranu však často vycházejí ze stejných teoretických poznatků a předpokladů. 2)
Tato kniha se snaží postihnout – mikroanalytickým pohledem na určité části
„městské totality“ – některé důležité aspekty procesu formování moderního průmyslového města Zlína v klíčové etapě jeho vývoje od nástupu industrializace (tj. přelom 19. a 20. století) do konce první Československé republiky. Způsobem uchopení předmětu (příklonem k vybraným tématům a metodám moderních urbánních
dějin) chce uniknout některým klišé, která provázejí stávající reflexe zlínského dění,
a zároveň poukázat na podstatné souvislosti, mechanismy a principy, jež ve svých
důsledcích vedly ke vzniku – v řadě ohledů – unikátního městského prostředí. V rámci snahy o širší osvětlení průběhu, okolností i peripetií zlínské industriální urbanizace je přitom nutno hledat nové uspokojivé odpovědi na řadu otázek a problémů:
jak konkrétně a za jakých okolností vlastně došlo ke vzniku průmyslového města,
jež bylo částí odborné veřejnosti považováno za modelový příklad budování průmyslového sídla moderního typu, nakolik se ve zlínském prostředí skutečně podařilo

1)

Citováno podle HORSKÁ, P. – MAUR, E. – MUSIL, J.: Zrod velkoměsta…, s. 13.

2)

Srv. ZIMMERMANN, C.: Die Zeit…, s. 11–13.
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omezit a neutralizovat negativní důsledky dynamického rozvoje továrního průmyslu
na reprodukční sféru života městské společnosti, jak se konkrétně projevoval fundamentální transformační proces uvnitř městského mikrokosmu, jaká sociální a hospodářská konstelace přispívala k etablování vyspělého způsobu městského plánování, jak efektivní byla ve skutečnosti snaha vedení Baťova koncernu o řízení a regulování zlínské urbanizace apod.
Tematicky se tato kniha zaměřuje – v souvislosti se snahou zakotvit do bádání o zlínském fenoménu dosud opomíjený sociálněhistorický diskurs – především
na zmapování hospodářského vývoje města s přihlédnutím k jeho sociálním a technologickým souvislostem, podrobně se věnuje materiálním i sociálním proměnám městského prostoru, jako také změnám v oblasti městského bydlení. Značný důraz je v práci kladen rovněž na objasnění populačního pozadí zlínské urbanizace.
Kniha je v zásadě rozvržena do šesti hlavních kapitol. První kapitola (následuje
po úvodních pasážích věnovaných vlastnímu vymezení výzkumného pole, zhodnocení existující literatury k problému a zevrubné charakteristice pramenné základny) je zejména z metodického důvodu věnována pokusu o začlenění fenoménu
„baťovského Zlína“ do širších dobových i vývojových souvislostí dějin evropské
urbanizace. Je vedena snahou nalézt pro zkoumaný fenomén obecnější typologické zakotvení (popsat jej jako modelově typový jev), což umožňuje nahlížet na zlínské dění z nové perspektivy a nabízí širší interpretační model tématu. Následující
kapitola (III.) tematizuje zlínské dění v kontextu dobového vývoje výrobních technologií a způsobů organizace průmyslové práce, které zásadní způsobem redefinovaly nejen produkční sféru života městské společnosti, ale staly i platným vzorcem,
podle nějž bylo nově se rodící město konstruováno a také vykládáno. Další kapitola (IV.) nastiňuje hlavní linie ekonomického vývoje města. Pozornost je přitom koncentrována zvláště na rozvoj tovární výroby obuvi a hospodářské a sociální důsledky bezpříkladného růstu tohoto profilového odvětví městského hospodářství.
V souvislém výkladu je osvětlena ekonomická konstelace, v níž se ve Zlíně zrodila
nová urbánní forma. Další kapitola (V.) se zabývá reálnými dopady mnohovrstevnatého transformačního procesu na městský prostor. Nejprve je detailně popsán
stavební vývoj města. V následující části je pojednán způsob, jakým se v prostředí
města etablovaly zásady moderního městského plánování. Poté je věnována pozornost budování městské infrastruktury a dalších městských instalací, jež byly podstatné z hlediska utváření nového urbánního standardu. V závěrečné části tohoto
oddílu jsou pak naznačeny hlavní linie proměn sociální a prostorové struktury města. Předposlední kapitola knihy (VI.) se zabývá podrobně transformačními procesy ve sféře městského bydlení. V širších sociálních souvislostech je zde pojednána
geneze bytové otázky v prostoru rodícího se průmyslového centra, zmapovány jsou
účastnické konstelace bytové výstavby, analyzovány bytové poměry populace a reálný
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vliv podnikové bytové výstavby na úroveň bydlení. Konečně poslední kapitola
(VII.), předcházející závěrečnému shrnutí, je věnována minuciózní analýze demografických struktur městské populace. Obyvatelstvo je nejprve analyzováno podle
teritoriální mobility, struktury rodin a domácností a dále z aspektu biologických,
kulturních a socioekonomických znaků. Na pozadí těchto analýz jasně vystupují
populační mechanismy, které vedly k vytvoření specifického sociálního milieu baťovského Zlína.
Hlavní přínos této případové studie lze spatřovat zejména v detailní, problémově orientované deskripci zlínského vývoje doprovázené paralelními pokusy o jeho
explanaci. Kniha se pokouší otevřít a objasnit některé dosud neartikulované okruhy otázek a problémů, jež představovaly konstitutivní elementy zlínské urbánní reality. Z důvodu četných vzájemných vazeb a souvislostí mezi zvolenými oblastmi badatelského zájmu, které jsou v knize nutně sledovány odděleně v rámci jednotlivých
kapitol, je v určitých případech vědomě (ve snaze objasnit tyto podstatné vazby) zvolen způsob komplementárního výkladu, který v určitých případech vede k tomu, že
se text vrací z jiného úhlu pohledu k tématům, jež byla zmiňována či analyzována
v některých jeho předchozích částech. Přestože může v jistých případech takováto
opakovaná kontextualizace určitých otázek poněkud zatěžovat vlastní výklad, je
s ohledem na předmět zájmu (městský prostor) v rámci tohoto výzkumného záměru nepostradatelná. V této souvislosti je rovněž třeba zdůraznit, že klíčová témata
sledovaná v této knize jsou rozpracována na základě důkladného studia archivních
pramenů. Zvolený přístup je veden snahou o pojednání zlínského dění v jeho reálném (dobově podmíněném) problémovém kontextu.
Při koncipování této knihy jsme naráželi na množství „mezer“ v domácí literatuře k problému, a to jak ve výzkumech některých obecných témat v rámci českého
prostoru (např. okruhy otázek a problémů spadající do zájmové sféry dějin bydlení
a městského plánování, ale např. i dějin podnikání), tak – a to výrazně – v regionální literatuře k dějinám města a dějinám Baťova koncernu. Při prováděných analýzách nám znatelně chyběly především studie, jež by se pokoušely mapovat činnost
obecní samosprávy, zvláště v oblastech, jako jsou komunální hospodářská, sociální
a zdravotní politika. Zvláště citelným nedostatkem se ukázala být rovněž absence
moderních studií k dějinám Baťova koncernu. Jedná se například o okruhy jako personální a sociální politika podniku, otázka kariérní dráhy zaměstnanců firmy Baťa,
studie k ekonomickému angažmá firmy v obecním hospodářství atd. Metodickou
oporou a zcela neocenitelným zdrojem inspirace je nám v této situaci především
bohatá zahraniční literatura.
V této knize nejde – a ani nemůže jít – o vytvoření komplexní monografie k dějinám města v procesu jeho transformace na důležité průmyslové centrum. Jde spíše
o dílčí příspěvek k pochopení dějinného vývoje města v převratné etapě jeho historie, jenž se stane, jak doufáme, inspirací pro další badatele.
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Literatura k tématu,
současný stav bádání

Již při letmo prováděné rešerši domácí literatury týkající se výzkumu průmyslových
měst je zřejmé, že má česká urbánní historiografie co dohánět. Tato situace pak ještě
více vynikne, pokud je domácí produkce srovnávána se stavem a standardy moderního městského dějepisectví v zemích západní Evropy. Pozoruhodné téma baťovského
Zlína bohužel není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Ba naopak, spíše se zdá, že periferní poloha města, stranou tradičních univerzitních center, mezery v bádání spíše
znásobuje. Dodnes neexistuje samostatná, moderně koncipovaná monografie, která
by se zabývala dějinami Zlína v klíčové vývojové etapě přerodu venkovského maloměsta na důležité průmyslové centrum. Podobná, i když o něco lepší situace (především díky Lehárově monografii „Dějiny Baťova koncernu (1894–1945)“ z roku 1960)
panuje rovněž na poli výzkumu dějin Baťova koncernu. Přestože se zlínské téma stalo předmětem zájmu řady statí a studií již v meziválečných letech, současný stav poznání problému se v zásadě vyčerpává, především díky podstatné komunistické césuře,
v několika novějších studiích k unikátní baťovské architektuře a v nevelkém počtu především materiálových studií k některým dílčím otázkám městských dějin. Specifické
okolnosti zdejší urbanizace a způsob, jakým se moderní Zlín konstituoval, navíc vedly ke zvláštní situaci, kdy v podstatě od počátků provázely i serióznější pokusy o uchopení problému dvě ambivalentní projekce zlínského dění, jedna „nebeská“ a jedna
„pekelná“, které obvykle bazírovaly hlavně na osobních postojích či světovém názoru autora, jenž se k fenoménu vyjadřoval. Téma jako by svádělo k povrchním, normativním soudům a výpovědím o zlínské sociální realitě, bez toho, aniž by byla empiricky prozkoumána. Ve stávající literatuře tak chybí v prvé řadě významnější pokus
o objektivní, kritické zhodnocení fenoménu optikou moderních sociálních dějin.
Zlínskému vývoji se dostalo široké reflexe již v meziválečných letech. Československá veřejnost byla pravidelně informována o dění ve Zlíně z denního tisku. Navíc
sama firma vydávala několik druhů podnikových novin a časopisů. Novinové články převážně referovaly o dynamickém rozvoji města a výdobytcích, kterých zde bylo
dosaženo v sociální oblasti. Hlavně v levicovém tisku, v publikačních orgánech odborových organizací nebo v tiskovinách vydávaných komunistickou stranou, se ovšem
čas od času objevovaly i zprávy kritizující politiku koncernu a poměry ve městě. 3)
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Kromě této denní, popularizující či politizující, publicistiky si podrobněji všímaly
zlínského vývoje také četné specializované časopisy určené především pro odbornou veřejnost. Obsáhle bylo referováno např. o progresivním baťovském stavitelství
a způsobu výstavby města. Množství takto zaměřených článků vyšlo zvláště v časopisech, jako byl „Stavitel“, „Architekt“ apod. 4) Samostatnou kapitolu představují propagační publikace a brožury vydávané přímo firmou Baťa. Jejich hlavním účelem
byla především propagace firmy, resp. města Zlína, jež se stalo pro expandující podnik jakousi živoucí reklamou. Jako typický produkt tohoto druhu podnikové publicistiky je možno uvést např. publikaci „Zlín, město životní aktivity“, kterou sestavil
v roce 1935 ředitel tiskového oddělení Baťových závodů Antonín Cekota.
V meziválečné éře se ovšem objevily i knihy a publikace, které je možno zařadit
do kategorie baťovské „antireklamy“. Byly především plodem rostoucího napětí a zostřeného konkurenčního boje na domácích i světových trzích. Snad nejznámějším příkladem tohoto typu publikace, která dokonce zavdala podnět k zahájení vleklých
soudních sporů firmy Baťa s jejími vydavateli, se stala rozsáhlá, více než čtyřsetstránková kniha levicově orientovaného publicisty Rudolpha Philippa s příznačným
názvem „Der unbekannte Diktator Thomas Baťa“. Je typické, že za touto knihou – vydanou poprvé v Berlíně a Vídni v roce 1928 (byla součástí širší tiskové kampaně vedené proti firmě Baťa v těchto letech) – stála hospodářská zájmová skupina sdružená
kolem Německého svazu obuvníků.
V našem kontextu je podstatné, že už v meziválečných letech vzniklo několik prací, které se snažily o objektivnější a kritické zhodnocení Baťova podnikatelského systému a jeho sociálních důsledků. Zřejmě nejlepší studii na toto téma napsal již v roce
1928 pro Mezinárodní úřad práce v Ženevě Paul Devinat. Jeho studie, jež vyšla v Berlíně roku 1930 pod názvem „Die Arbeitsbedingungen in einem rationalisierten Betrieb.
Das System Baťa und seine soziale Auswirkungen“, dokázala velmi přesně charakterizovat některé podstatné prvky Baťova systému. Devinat zároveň upozornil – jako jeden
z prvních autorů vůbec – na význam specifického sociálního rámce budovaného
kolem zlínské továrny pro rozvoj Baťova podniku. Podobnou analýzu, tentokráte
ovšem zaměřenou na baťovské tovární sídliště v jugoslávském Borovu, napsal v roce
1938 pro Mezinárodní úřad práce také Hugo von Haan („Die Arbeitsbedingungen in
der rationalisierten Schuhfabrik Bata in Borovo, Jugoslawien“).
Fenomenální úspěch Baťova podniku podnítil v meziválečných letech zájem o baťovskou problematiku i v řadách ekonomických odborníků. V roce 1932 tak například

4)

Zlínská architektura přitahovala rovněž pozornost redakcí zahraničních časopisů věnovaných architektuře.
V roce 1936 tak například bylo o baťovské architektuře podrobně referováno v italském časopise Casabella
(vydával jej známý italský architekt Giuseppe Pagano, stoupenec italského racionalismu, ve spolupráci s turínským uměleckým kritikem a návrhářem Edoardem Persicem). Texty od Maria Laba „Colonie Baťa all‘ estero“

3)

Srv. archiv výstřižkové služby firmy Baťa, ČR-MZA – Brno, pracoviště Zlín, FB, II/8 výstřižková služba.

a Attilia Podesty „La città delle scarpe“ byly doprovázeny i velmi působivou fotodokumentací.
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napsal ve Würzburgu disertační práci o Baťově systému Kurt Roth („Das System Bata“).
C. Burstyn-Tauber zase zkoumala ve své studii nazvané „Betriebs-wirtschaftliche Auswirkungen und Persönlichkeitswert der Berufsbildung »Junger Männer u. Frauen« in der BaťaWerken in Zlín“, jež byla publikována ve švýcarském Bernu v roce 1939, účinky speciální odborné přípravy baťovského průmyslového dorostu (tzv. „Baťových mladých mužů“
a „Baťových mladých žen“) na podnikové hospodářství. Systém baťovské organizace
prodeje se stal předmětem zájmu disertační práce Kurta Königa („Das Bata–Vertriebs–
System“). Tato práce byla obhájena v roce 1942 na univerzitě v Kolíně nad Rýnem.
Řada knih s poměrně vysokou vypovídací hodnotou o zlínském prostředí byla
sepsána rovněž autory s úzkou vazbou na podnik. V roce 1932 byla v Praze vydána
populární a úspěšná kniha Evžena Erdélyho „Baťa, švec který dobyl světa“. Tato publikace vyšla – podobně jako mnohé další „baťovské knihy“ – v několika jazykových
mutacích. Pro sociální dějiny města je nesmírně inspirativní kniha „Železní tovaryši.
Sociologická reportáž o zrození nového věku“ od Stanislava Jandíka, která byla vydána
v Praze roku 1938. V období protektorátu začal ve Studijním ústavu ve Zlíně, z iniciativy firmy Baťa, intenzivně pracovat na monografii mapující život a práci Tomáše Bati významný český národohospodář František Xaver Hodáč. Kniha bohužel
nebyla kvůli autorově předčasné smrti v roce 1943 nikdy dokončena (pro historiky
tak zůstávají jen stěží docenitelným zdrojem informace materiály z Hodáčovy pozůstalosti uložené ve zlínské pobočce Moravského zemského archivu).
V souvislosti se změnou společenských poměrů v Československu v letech po skončení druhé světové války mohutněl proud kritické literatury k baťovskému tématu.
Proslulý Baťův koncern a jeho sociálně orientovaný podnikatelský systém se staly
trnem v oku pro nastupující komunistický režim. Literární produkce účtující s tzv.
„Batismem“, jenž byl nyní obecně hodnocen jako jedna z nejpropracovanějších forem
kapitalistické tyranie, se pohybovala na pomezí mnoha žánrů od „politických“ románů (např. znovu vydaný román Svatopluka Turka „Botostroj“, jenž poprvé vyšel v roce
1933 a vedl k soudnímu sporu autora s firmou Baťa) přes vulgární hanopisy na rodinu Baťových ( jako byl knižně vydaný pamflet Svatopluka Turka „Zrada rodiny Baťovy“), které byly využívány komunistickou propagandou pro ospravedlnění politiky
znárodňování, po různé pseudovědecké spisy z padesátých let (např. publikace „Batismus v kostce“ a „Pravá tvář batismu“ od agilního Svatopluka Turka, „Batismus – ideologie sociálfašismu“ od Bohumila Kučery nebo „Batismus a baťovci“ od Evy Dvořákové). Do období konce padesátých let spadají rovněž první historické studie k dějinám
Baťových závodů z pera Bohumila Lehára (články jako „Příspěvek k revolučnímu hnutí zlínského dělnictva v roce 1918“ z roku 1958 nebo „Ke stávce dělnictva Baťových závodů v dubnu 1919“ z roku 1959), jež vyvrcholily v roce 1960 vydáním autorovy obsáhlé monografie k dějinám Baťova koncernu v letech 1894–1945. Bohumil Lehár je
rovněž autorem rozsáhlé studie mapující ekonomickou expanzi firmy v období let
1929–1938 („The Economic Expansion of the Baťa Concern in Czechoslovakia and Abroad
[1929–1938]“), jež byla publikována v roce 1963.
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Po utichnutí „bojových houfnic“ byla šedesátá a sedmdesátá léta spíše obdobím
badatelského klidu. Na zpolitizované pole dějin Baťova koncernu či sociálních dějin
Zlína se historikové příliš nepouštěli. Za významný příspěvek k poznání kulturních
dějin města na sklonku meziválečné éry a v letech protektorátu lze označit diplomovou práci Jany Procházkové „Historie vzniku a šesti let trvání Školy umění ve Zlíně“, která byla obhájena na brněnské filozofické fakultě v roce 1971. Vedoucím práce byl
profesor Albert Kutal, jenž patřil mezi bývalé členy profesorského sboru této ojedinělé vzdělávací instituce. Významnějším podnětem pro rozvoj regionálního dějepisectví se stalo založení tradice vydávání místního historického sborníku „Gottwaldovsko od minulosti k současnosti“ (po roce 1989 vycházel pod novým názvem „Zlínsko
od minulosti k současnosti“). Sborník byl vydáván péčí gottwaldovského okresního
archivu od roku 1979. Na jeho stránkách bylo v následujících letech publikováno
několik podstatnějších dílčích studií. Některých, zejména socioekonomických aspektů formování zlínského průmyslového centra si všímá studie Jaroslava Wicherka
„Vývoj průmyslu okresu Gottwaldov v letech 1920–1948“ publikovaná v roce 1980. Jistý
přínos k sociálnímu vývoji města ve sledovaném období představují i články Františka Vojty „K odborovému hnutí obuvnického dělnictva v Gottwaldově – Zlíně (1903–1923)“
a Jaroslava Wicherka „K počátkům dělnického a komunistického hnutí v Gottwaldově – Zlíně“ nebo „K politickému vývoji v Gottwaldově – Zlíně ve dvacátých letech“, jež jsou ovšem
silně poznamenány – jak volbou tématu, tak svou interpretační rigiditou – dobou,
v níž vznikaly. Za skutečně přínosnou studii k sociálním dějinám města, publikovanou před rokem 1989, lze v tomto kontextu označit pouze faktograficky založený,
na starší období zaměřený (do konce první světové války) příspěvek Zdeňka Pokludy
a Vladimíra Štroblíka „Počátky formování průmyslu a dělnické třídy v Gottwaldově-Zlíně“ z roku 1981. V osmdesátých letech vyšly také dvě publikace zlínského architekta Eduarda Staši dokumentující architektonický a stavební vývoj moderního Zlína
(v roce 1985 „Kronika moderní architektury Gottwaldova“ a v roce 1986 „Od starého Zlína k dnešnímu Gottwaldovu. Stručná historie stavebního vývoje města“).
Listopadový převrat roku 1989 přinesl opětovný nárůst zájmu o problematiku
baťovského Zlína. Město hledající nově svou ztracenou identitu dostalo hned v roce
1991 popularizující historickou monografii „Sedm století zlínských dějin“, v níž historik Zdeněk Pokluda seznámil (poprvé svobodně) veřejnost s dějinami Zlína od jejich
historických počátků až do začátku 90. let 20. století. 5) Zdeněk Pokluda je rovněž
autorem dvou novějších, podstatných studií k moderním dějinám města („Přerod
venkovského města v průmyslové centrum – lidnatost Zlína 1900–1940“ z roku 1993
a „Kulturní obraz meziválečného Zlína“ z roku 1995). Stejný autor pak v roce 2004 úspěšně popularizoval, v propagační publikaci vydané Nadací Tomáše Bati u příležitosti

5)

V současnosti je k dispozici již druhé doplněné a rozšířené vydání této publikace (2006).
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Předindustriální Zlín
na cestě do nové éry
Na přelomu století tvořilo městečko Zlín pouze 502 domů. Většina z nich byla jen nízká přízemní stavení nevalné kvality. Hlavní půdorysné linie města byly v podstatě vytyčeny již jeho zakladateli a v průběhu předchozích století se jejich hlavní tahy příliš
neměnily. Sídelním jádrem obce bylo náměstí ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku,
z něj – v jeho rozích – vybíhaly ulice v zásadě orientované podle světových stran (na
východ ulice Hlavní – dnešní Rašínova, na jihovýchod ulice Kostelní – později asanována, na jihozápad ulice Školní – posléze rovněž asanována, na sever ulice Mlýnská –
později Mikuláše Kašpárka, jež spojovala náměstí s ulicí Zarámí). Ze západní strany
náměstí vycházela ještě pátá ulice, ulice Kovářská (dnes Bartošova), jež vedla k zámku a propojovala náměstí s předměstím Grygov (prostor dnešního autobusového
nádraží). Paralelně ke třem frontám náměstí (jižní, severní a východní) byly vedeny
hlavní městské ulice (Zarámí, Potrubná a Dlouhá), na straně západní se – u formující
se ulice Pivovarské (dnes Soudní) – k městu přimykal zámek s rozlehlým parkem.
K tomuto nejvlastnějšímu jádru města, jehož půdorysná struktura byla významnou
měrou formována dopravními komunikacemi procházejícími touto částí podřevnického údolí (čtyři výpadové silnice ve směru na Holešov, Vizovice, Uherský Brod a západní směrem na Otrokovice), přirůstaly postupně další skupiny domů a nové ulice. Podoba starého zlínského rynku v období fin de siècle ožívá ve vzpomínkách významného
zlínského rodáka, historika Karla Stloukala: „Dosti pravidelný čtverec náměstí byl vrouben čtyřmi řadami domů, většinou ještě přízemních, ale s vysokými štíty a s okny nad půdami,
takže domy vypadaly jako jednopatrové… Všechny domy na náměstí měly dozadu dlouhé dvory, ústící v postranních čtyřech ulicích. Končily vraty, aby se do domů mohlo vjíždět zezadu vozy
svážejícími úrodu. Jen výjimkou byly u několika domů i do ulic postaveny menší domky nebo skladiště… Střešní hřebeny starých zlínských domů byly řízeny kolmo k náměstí, takže střechy se svažovaly podélně do stran a voda stékala do žlabů umístěných mezi domy. Mělo to velké nevýhody.
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Při velkých lijácích se mezistřešní žleby přeplnily, voda prosakovala stropy do pokojů. Pamatuji si, že jsme u nás měli několikrát takovou zátopu v pokoji, kdy jsme musili – obyčejně se to stalo v noci – sbírat vody kapající ze stropu do putýnek a džberů. Postele, stoly i podlahy plovaly ve
vodě. Byla to taky jedna z výsad domů na rynku.“ 125)
Obecně nevalná kvalita stavební substance města před nástupem industrializace
plně korespondovala s celkově značně zaostalými poměry retardovaného maloměstského sídla. Výraznější stavební dominanty obce tvořily především zámek, kostel
a původní renesanční budova radnice na náměstí. Na samém sklonku 19. století bylo
v městském prostoru realizováno několik projektů, které již odkazovaly na blížící
se lepší časy. Přímo v zástavbě zlínského náměstí vznikly v devadesátých letech dva
nové objekty místní Občanské záložny. První objekt (dům popisné číslo 174) navrhl a realizoval stavitel Josef Drahoš z Holešova (1892). V přední části novostavby se
nacházely záloženské kanceláře a herna s čítárnou, ve dvoře byl zřízen velký společenský sál. Druhá sousední budova (číslo popisné 173) byla vystavěna podle projektu stavitele Dominika Feye z Uherského Hradiště (1896) na místě dřívějšího Štěrbova hostince. Zde byla zřízena nová výčepní místnost s restaurací a kavárnou,
hotelové pokoje i byt hostinského. Obě stavby se v zásadě držely stylového novorenesančního tvarosloví. Tímto stavebním počinem získal Zlín konce století nové, velmi živé středisko kulturního a společenského života. 126) Karel Stloukal později na
tento první zlínský „parádní podnik“ vzpomínal: „Teprve když byl ve Zlíně postaven
jednopatrový „hotel“ Záložna (hotel asi se třemi hostinskými pokoji), vznikla ve Zlíně první
„restaurace“ městského slohu. Vzadu do dvora byl postaven veliký „zál“ se zrcadly, s galerií
pro hudbu a dřevěným přenosným jevištěm. Ten se potom, už za mých studentských dob, stal
veselým rejdištěm našich prázdninových divadel, koncertů a tanečních zábav. Pýcha a radost
Zlína. Tam se pořádaly už za mých dětských let plesy, dokonce i maškarní.“ 127)
Stavitel a architekt Dominik Fey byl rovněž autorem, na tehdejší zlínské poměry,
velkolepého návrhu dvoupatrové novorenesanční budovy měšťanské školy. Základní
kámen stavby byl slavnostně položen 25. června 1896 a na podzim roku 1897 přivítala nová škola první žáky. V rozsáhlém školním objektu se nacházelo celkem 16 učeben, kreslírna, tělocvična, kabinety, dvě kanceláře a byt školníka. 128) Symbolickým

125)

Citováno podle STLOUKAL, K.: Historie mého života. In: Gottwaldovsko od minulosti k současnosti,

126)

Srv. STAŠA, E.: Kapitolky…, s. 18.

127)

STLOUKAL, K.: Historie mého života…, s. 11.

128)

Projektový návrh budovy zhotovený architektem Feyem byl schválen výnosem c. k. okresní školní rady č. 681

sv. 9, 1987, s. 9–11.

ze dne 15. května 1896. Realizací projektu byla pověřena stavební firma Dominika Feye na základě ofertního řízení 1. června 1896. Stavba byla dokončena za 14 měsíců od zahájení stavebních prací (15. srpna 1897).
Celkový náklad na zbudování školy činil přibližně 74 431 zl. (63 077 zl. na stavbu, 10 854 zl. na vykoupení
stavebního místa). ČR-MZA – Brno, SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 127; STAŠA, E.: Kapitolky…, s. 13.
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19 Pohled na Zlín od severu, obraz F. Zedníka 1846.

20 Hlavní zlínské náměstí (kolem roku 1909–1910).

zhmotněním nástupu nové éry se stala v samém závěru 19. století železniční stanice
tehdy zřízené lokální dráhy Otrokovice–Zlín–Vizovice, která pro město nově objevila území nacházející se na západ od starého zámeckého sídla.
Graf č. 2: Počet domů (podle čísel popisných) v letech 1900–1938 (a.p.)
Zdroj: ČR-MZA – Brno, SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 1039.
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závodů M. Lehr a K. Meisel) zde byla v těchto letech postavena první baťovská noclehárna pro tovární dělnictvo (1910) a také prvních šest podnikových dvojdomků pro
zaměstnance Baťova závodu (1912–1913). 130) Zásadních stavebních úprav se v této
rozvojové oblasti dočkala i nově budovaná ulice Nádražní. Tovární objekty ale vznikaly i v jiných částech města. Na Kvítkové ulici byla již v roce 1904 postavena tovární budova společného podniku Antonína a Josefa Červinkových a Jana Janáčka.
V roce 1909 byl na Cigánově postaven tovární objekt firmy Františka Štěpánka
(továrna se záhy stala – po „Baťovce“ – druhým největším podnikem ve městě; nacházela se přibližně v místech dnešního fotbalového stadionu). 131) Do stejného období
spadá i přestavba vyhořelého Juřičkova mlýna na první zlínskou elektrárnu (1913),
jež znamenala další významný stimul pro rozmach podnikání.
S nástupem industrializace dostal důležitý impulz i sektor bytové výstavby. Kromě
již zmíněných baťovských dvojdomků se v těchto letech stavěl větší počet obytných
domů především na Padělkách; několik obytných staveb vyrostlo v pravobřežní zóně
obce od Čepkova po Podbabí a také na ulici Kvítkové. Zde se výstavby rodinných

1933 1936 1938

Nástup továrního průmyslu probudil v ospalém městě stavební činnost. Od roku
1900 do počátku první světové války se městská zástavba rozrostla o přibližně 82 domů. 129) Nesmírně živou zónou se stala zvláště nově budovaná západní průmyslová
část města s železničním nádražím. Kromě továrních budov a dílen (zejména firmy Baťa,

129)

ČR-MZA – Brno, SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 1039.

130)

KŘEČEK, V.: Ubytování zaměstnanců…, s. 97–99.

131)

ŠTROBLÍK, V.: Drobné…, s. 29n.
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o konsolidaci

21 Pohled na město v roce 1909.

domků ujalo mimo jiné také nově zřízené Stavební a bytové družstvo ve Zlíně. 132)
V letech před první světovou válkou byly na území města zbudovány rovněž první
výstavnější domy zlínského měšťanstva. Kromě domu stavitele Winklera to byly především domy a vily nově se konstituující vrstvy průmyslové elity: Štěpánkova vila na
Cigánově a zvláště Baťova vila na Čepkově upravovaná architektem Janem Kotěrou.
Stávající městské centrum se ze stavebního hlediska příliš nezměnilo. I zde ale vznikaly kvalitnější stavby jako například budova malého hotelu Balkán na náměstí (1911),
jenž se brzy stal jakousi „baštou“ místního pokrokového měšťanstva. 133) Na začátku
nového století (1904–1905) dostal nový slušivý kabát i zlínský zámek. Jeho přestavby
na moderní a pohodlné zámecké sídlo se ujal mladý architekt Leopold Bauer (1872–
1938), žák slavného vídeňského architekta Otto Wagnera. 134)

132)

STAŠA, E.: Kapitolky…, s. 23.

133)

VAŇHARA, J.: Příběh…, s. 70.

134)

POKLUDA, Z.: Bauerova modernizace…, s. 33–35.

135)

ČR-MZA – Brno, SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 1039.

136)

KŘEČEK, V.: Tovární areál…, s. 39–42.

137)

KŘEČEK, V.: Ubytování zaměstnanců…, s. 99n.

101

Stavební vývoj

První světová válka zastihla Zlín jako vyprofilované středisko lehkého obuvnického průmyslu. Získání zakázek na výrobu vojenské obuvi vystřelilo zdejší tovární
průmysl ke zcela novým metám. V mimořádných válečných poměrech ale stagnovala – v kontrastu s rapidně rostoucí průmyslovou výrobou – vlastní výstavba města.
V letech 1914–1917 se rozrostla, podle čísel popisných, městská zástavba pouze o 15
domů (z 590 domů v roce 1914 na 605 domů v roce 1917). Teprve v přelomovém roce
1918 se výrazněji zvýšila stavební činnost. Za tento rok přibylo v obci celkem 43
domů. 135) Válka se nesla nejvíce ve znamení rychlého a dosti improvizovaného budování produkční sféry. Grandiózní rozmach prožila v prvé řadě firma Baťa. Kromě
mnoha, víceméně provizorních, výrobních budov a dílen vznikla v Baťově továrně
také koželužna (1915), velká budova skladu obuvi (1916) a především velká čtyřpatrová budova pro obuvnickou výrobu o půdorysu 80 × 20 m (1917–1918). 136) Rostly
ovšem také ostatní obuvnické závody, obzvláště výrobní areály firem Františka Štěpánka a Ludvíka Zapletala. Za rozmachem produkční sféry zřetelně zaostávala obytná výstavba. Několik menších projektů tohoto typu vzniklo na půdě Baťova podniku. Jednalo se v prvé řadě o stavbu dvou dělnických ubytoven (1915–1916) a tří
spojených cihlových dvojdomků s mansardovou střechou (1915–1916). 137) V zásadě
se léta první světové války vyznačovala stagnací obytné výstavby (upravováním různých dosud nevyužitých místností na obytná provizoria) a koncentrací veškerého
úsilí na překotné budování výrobní sféry.

Tabulka č. 5: Výstavba města a zahradních čtvrtí 1921–1938 (a.p.).
Zdroj: Sčítací operáty 1921; Ročenka Baťa 1940, s. 169n.

Rok
1921
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Počet domů
město

Počet domů
zahradní čtvrti

674
1 712
2 099
2 480
2 535
2 690
2 864
2 935
3 057
3 149

42
912
1 208
1 564
1 535
1 587 (68 zbořeno)
1 690
1 734
1 838
1 956

Počet bytů
město
926
3 235
4 601
4 770
5 508
5 665
5 948
6 241
6 570
6 893

Počet rodin
zahradní čtvrti
?
2 204
2 856
3 395
3 455
3 391
3 574
3 640
3 766
3 945
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Na samém sklonku první světové války přistoupila firma Baťa v důsledku prohlubující se bytové nouze k plánované výstavbě obytných domků pro své zaměstnance. V prvních poválečných letech byl stavební obraz města obohacen o několik obytných souborů. U březnické silnice vyrostla v letech 1918–1919 skupina deseti jednopatrových úřednických vilek (tzv. Hradčany). 138) V roce 1918 bylo započato s výstavbou dvou bloků řadových dělnických domků o 13 bytech s nižším obytným
standardem (tzv. Včelíny). 139) Ve stejném roce zahájila firma Baťa rovněž výstavbu
čtyř pokusných dřevěných dvojdomků v prostoru pozdější ulice Podlesí. 140) V únoru roku 1921 již bydlelo v 59 objektech spadajících do sektoru podnikového bydlení celkem 674 osob. 141)
Po válce bylo na území obce realizováno několik důležitých veřejných podniků.
Pro klidný a nerušený stavební rozvoj města mělo stěžejní význam v prvé řadě zahájení regulačních prací na řece Dřevnici. Dřevnice měla tehdy ještě charakter bystřiny, která pravidelně v době jarních a podzimních velkých vod ohrožovala majetek

138)
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22 Starší typy závodních rodinných domků na Letné, v popředí soubor dělnických řadových domků
tzv. Včelíny u bývalé Malenovské ulice (dnes třída Tomáše Bati), foceno v roce 1926–1927.

Tyto patrové úřednické vilky byly určeny pro bydlení vedoucích pracovníků Baťova závodu. Počátkem
dvacátých let je obývali například Dominik Čipera, Alois Hoza, František Lata, Václav Rojt a další pracovníci náležející do úzké vrstvy tehdejší baťovské elity. Patrové domy měly venkovní půdorys 9,85 × 9
metrů a dávaly jejich obyvatelům k dispozici obytnou plochu více než 170 m2. Navíc byly podsklepeny
a měly rovněž půdní prostor. Běžnou součástí těchto vilek byla také koupelna. KŘEČEK, V.: Ubytování zaměstnanců…, s. 102; ČR-MZA – Brno, SOkA Zlín, OÚ ONV, inv. č. 1651 a 1657.

139)

Dělnické byty v těchto řadových domcích sestávaly z předsíně, kuchyně (2,7 × 4 m) a světnice (5 × 4 m)
v přízemí, v mansardovém podkroví se nacházela komora (2,7 × 4 m) a podkrovní pokoj (5 × 4 m). Domek byl částečně podsklepen (pod kuchyní). U každého domku byl na dvorku záchod se žumpou a menší hospodářské stavení. Domky byly stavěny pro obývání jednou rodinou v přízemí a svobodnými dělníky v patře. Podle původního projektu nemělo být pro bydlení využíváno podkrovní komory.
V důsledku zvyšující se bytové tísně ale ubytovávala firma – na přechodnou dobu – svobodné zaměstnance i zde. Obytná plocha rodinného dělnického bytu se tak v tomto stavebním typu omezila – nepo-

obyvatel záplavami. 142) Velká povodeň v roce 1919 zapříčinila dokonce zbourání 27
obytných domů. Soustavná regulace říčního toku se začala provádět – přes četné
aktivity městské samosprávy v tomto směru již v letech před první světovou válkou143)
– až v roce 1919. 144) Regulace Dřevnice nebyla prováděna postupně od ústí k hornímu toku, ale vždy v úsecích, které potřebovaly úpravu nejakutněji. V letech 1919–
1925 proto byla jako první provedena regulace řeky v městské trati ve Zlíně (náklad
dosáhl výše 4 200 000 Kč). V roce 1926 následoval úsek Zlín–Příluky (náklad činil
3 300 000 Kč). Ve stejné době byly regulovány rovněž potoky Kudlovský a Hraniční. V letech 1931–1933 byla rekonstruována výustní trať Dřevnice v Baťově (800 000 Kč)

čítáme-li předsíň – na dvě místnosti, kuchyň a světnici o celkové výměře 30,8 m2. KŘEČEK, V.: Ubytování zaměstnanců…, s. 102; ČR-MZA – Brno, SOkA Zlín, OÚ ONV, inv. č. 1651 a 1657.
140)

Přízemní dvojdomky (venkovní půdorys 10,6 × 8,2 m) byly jedním z mnoha stavebních experimentů firmy Baťa, která se v těchto letech pokoušela nalézt vhodný stavební typ pro hromadnou výstavbu dělnic-

142)

nice byly spíše ničivé než životadárné.“ STLOUKAL, K.: Historie mého života…, s. 13.

škvárový beton (č.p. 649), sádrové plotny (č.p. 648), betonové desky (č.p. 647) a hrázděné zdivo s vnitř-

141)

Karel Stloukal později glosoval životní cyklus v povodí nezkroceného vodního živlu takto: „Stejně jako
Nil rozvodňovala se i Dřevnice každého roku z jara a způsobovala někdy zátopy širokého údolí. Jenže zátopy Dřev-

kých bytů. Při stavbě těchto domků s dřevěnou kostrou byly testovány různé obkladové stavební hmoty:
ní omítkou (č.p. 646). Každý volně stojící domek sestával ze dvou oddělených bytů s předsíní (2,25 × 1,14

143)

ČR-MZA – Brno, SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 127 a 128.

m), kuchyní (2,6 × 4 m), světnicí (4,95 × 4 m), umývárnou (2,25 × 2,5 m) a sklepem. Takto vyprojektovaný

144)

Některé dílčí regulační práce na řece Dřevnici byly provedeny již v letech před první světovou válkou.

dělnický byt měl obytnou plochu přibližně 40 m2. U domů byly zřízeny dvorky a zahrádky. KŘEČEK, V.:

V roce 1913 byla poprvé prozatímně upravena výustní trať Dřevnice v Baťově. ČR-MZA – Brno, praco-

Ubytování zaměstnanců…, s. 102; ČR-MZA – Brno, SOkA Zlín, OÚ ONV, inv. č. 1651 a 1657.

viště Zlín, FB, II/8 výstřižková služba, 84. Voda, kanalizace, úprava vodních toků, inv. č. 499, výstřižek

Sčítací operáty 1921.

č. 76, Zlín – pondělí 2. září 1940.
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23 Neupravené koryto řeky Dřevnice v místech, kde byla po roce 1932 postavena Obecná škola Komenského,
snímek z roku 1914.

a tamtéž byl upraven i úsek řeky mezi železničním a silničním mostem (520 000 Kč).
Roku 1933 byl regulován tok řeky v trati Zlín–Prštné (1 200 000 Kč) a celých pět
následujících let si vyžádaly práce na úseku Louky–Prštné (1 700 000 Kč). Od roku
1933 do roku 1939 se pracovalo rovněž na úpravách břehů v trati Malenovice–Tečovice (2 500 000 Kč). Značných nákladů si vyžádaly práce na úpravách Fryštáckého
a Kudlovského potoka. Na prvním byla vybudována velká přehradní nádrž v letech
1932–1938 nákladem asi 12 000 000 Kč, na druhém, menším, nádrž v letech 1931–
1932 za 800 000 Kč. 145) Všechny tyto regulační práce, které ovšem v námi sledovaném období zdaleka nekončily, výraznou měrou přispívaly k povznesení úrovně
a bezpečnosti života v celém povodí řeky Dřevnice a zajistily nerušené a plynulé
pokračování budovatelských prací na jednom z největších stavenišť v meziválečném
Československu, baťovském Zlíně.
Počátkem dvacátých let bylo postaveno několik významnějších veřejných budov:
Orlovna (1921), Sokolovna (1921), okresní soud (1921–1923) a radnice (1922–1924).
Zatímco budovy Orlovny a okresního soudu vznikaly jako ryze užitné stavby bez
jakýchkoliv esteticko-architektonických aspirací, Sokolovna a radnice vnášely do
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24 Regulovaný tok řeky Dřevnice u lávky spojující Zálešnou s Podvesnou, snímek z roku 1940.

zlínského prostředí po letech opět kvalitní architekturu. Sokolovna byla postavena
stavitelskou firmou Mesenský a Krajča z Kroměříže podle projektu architektů Koláře a Rubého z Moravské Ostravy. Nová „bašta“ zlínských sokolů se stala záhy po
svém postavení živým a důležitým společenským a kulturním střediskem. 146) Budova radnice byla první významnější realizací mladého talentovaného architekta Františka Lydie Gahury. „Kotěrovsky“ laděná stavba (Gahura zde nezapřel svého učitele) se stala významnou dominantou zlínského náměstí. 147)
V letech 1919–1925, tedy před zahájením masové výstavby podnikových bytů firmou Baťa, byla městská zástavba rozšířena v úhrnu o 166 domů. 148) Kromě firmy
Baťa stavěli na území města i jiní investoři. V roce 1920 byla zahájena výstavba rodinných domků Dělnického a stavebního družstva na Lešetíně. Na parcelách v pravobřežní části Zlína (na tzv. „ farářově louce“) byla v letech 1923–1926 postavena podle projektu F. L. Gahury architektonicky i urbanisticky kvalitní obytná kolonie

146)

STAŠA, E.: Kronika…

147)

Původní renesanční radnice podlehla v srpnu roku 1921 zničujícímu požáru. Novou nákladnou stavbu

148)

V roce 1919 byl zaznamenán nárůst o 13 domů, 1920 o 11, 1921 o 10, 1922 o 30, 1923 o 50, 1924 o 30

prováděla firma F. Malota a spol. Bratislava a J. Krajča z Kroměříže. Tamtéž.
145)

Průměrně bylo na těchto rozsáhlých regulačních pracích zaměstnáno každoročně asi 200 až 300 lidí, což
představovalo ne zcela zanedbatelný podíl v zaměstnanosti. Tamtéž.

a v roce 1925 o 22 domů. ČR-MZA – Brno, SOkA Zlín, AMZ, inv. č. 1039.
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25 Na zlínské poměry na počátku dvacátých let nevídaně velkorysá stavba Sokolovny, snímek z roku 1921.
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domků s 24 byty). 152) V pozadí těchto poněkud roztříštěných stavebních aktivit stála snaha o nalezení vhodného typu rodinného domku pro masovou výstavbu. K soustavnému řešení otázky výstavby rodinných čtvrtí závod přistoupil až po zkušenostech získaných během realizace těchto prvních obytných souborů.

Koncern
staví město
Na sklonku roku 1925 předložila firma Baťa úřadům žádost o povolení stavby 200
dělnických čtyřdomků. 153) Podle původních plánů jich bylo do sklonku roku 1927
postaveno jen 197. 154) Kromě rodinných čtyřdomků provedla firma v této fázi ještě
5 úřednických jednodomků. 155) Vzniklý obytný soubor stál na počátku hromadné
výstavby zahradních čtvrtí, kterou podnik zahájil v následujících letech. Typ čtyřdomku byl ale v průběhu další výstavby téměř opuštěn a nahrazen novými komfortnějšími typy dvojdomků. 156) Pro zaměstnance závodu s vyšším pracovním zařazením se stavěly i nadále jednodomky, případně rodinné vilky (kromě více či méně
solitérních staveb v jednotlivých továrních čtvrtích vznikaly tyto domky s vyšším
obytným standardem zejména v „prominentní“ čtvrti Nad Ovčírnou). 157) Od druhé

bytového družstva „Domov“. 149) „Nebaťovská“ zástavba se ve dvacátých letech rozšiřovala hlavně směrem na východ od historického centra města (ulice Hluboká,
Hornomlýnská, Kvítková a část Lešetín). 150) Provedená regulace koryta řeky Dřevnice umožnila mimo jiné rovněž zahájit výstavbu obytných domů na Oksnerce (zóna
na pravém břehu řeky Dřevnice před Cigánovským mostem). Do konce dvacátých
let zde bylo postaveno 10 domů. 151)
Firma Baťa pokračovala v těchto letech v budování závodní obytné kolonie na
svažitém terénu jižně od areálu továrny (dnes zahradní čtvrť Letná). V letech 1921–
1925 zde bylo postaveno několik skupin rodinných domků. Většinou se jednalo o různé stavitelské variace na téma čtyřdomku s mansardovou střechou. Domky byly
budovány v prostoru budoucích ulic Antonínovy (16 čtyřdomků), Kotěrovy (15 čtyřdomků), Podlesí (7 čtyřdomků), Mostní (1 jednodomek a 1 dvojdomek), Vysoké
(1 čtyřdomek) a u malenovické silnice (v pořadí již třetí blok řadových dělnických

152)

KŘEČEK, V.: Ubytování zaměstnanců…, s. 104–107.

153)

ČR-MZA – Brno, SOkA Zlín, OÚ ONV, inv. č. 1685.

154)

Tyto první skutečně masově stavěné čtyřdomky vycházely z prototypu, jenž byl postaven nově zřízeným
stavebním oddělením firmy Baťa v roce 1924 u březnické silnice (dům číslo popisné 822). Po odstranění různých závad (slabé příčky, slabé obvodové zdivo) a drobných úpravách půdorysu vykrystalizoval
tento typ do následující podoby. Jednotlivé byty v tomto patrovém domu o vnějším půdorysu 14,9 × 8,9 m
sestávaly ze sklepa (4 × 1,9 m) v suterénu, z předsíně, kuchyně (4,44 × 4 m), koupelny se záchodem
(1,3 × 1,66 m) a spíže (1,3 × 0,7 m) v přízemí a dvou pokojů (3,58 × 4 m a 3,5 × 4 m) v patře. Domky byly
opatřeny plochými střechami, které byly pokryty patentní lepenkou. ČR-MZA – Brno, SOkA Zlín, OÚ
ONV, inv. č. 1685.

155)

Jednodomky měly stejný obestavěný prostor jako dělnické čtyřdomky, v každém z nich byl ale pouze
jeden nadstandardní byt. Byt sestával z prádelny a sklepa v suterénu, z předsíně, tří obytných pokojů,
kuchyně, spíže a záchodu v přízemí a ze čtyř obytných pokojů a koupelny v patře. ČR-MZA – Brno,
SOkA Zlín, OÚ ONV, inv. č. 1685.

149)

STAŠA, E.: Kronika…

150)

V nově vytyčené ulici Hluboké bylo mezi léty 1921–1930 postaveno 30 domů, v ulici Hornomlýn-

151)

156)

Ani vypsaná architektonická soutěž o ideální čtyřdomek (1934) nevedla k významnější renesanci tohoto dříve

157)

V roce 1939 připadalo ve Zlíně na celkový počet 2 048 firemních domků v zahradních čtvrtích 1 446

nejvíce užívaného stavebního typu. Detailněji k průběhu soutěže viz DRGOVÁ, M.: Bydlení…, s. 76–79.

ské rovněž 30 domů, v ulici Kvítkové 39 domů a na Lešetíně 32 domů, viz sčítací operáty 1921

dvojdomků (71 %), 60 velkých a 289 menších jednodomků (17 %), 230 čtyřdomků (11 %) a 23 penzio-

a 1930.

nů pro svobodné zaměstnance (1 %). V zahradních čtvrtích bylo navíc do roku 1939 postupně postave-

Tamtéž.

no – v důsledku rozmachu automobilismu – 236 garáží. Ročenka Baťa 1940, s. 170.

