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ABSTRAKT
Čtvrť Borovina v Třebíči je jednou z mnoha městských částí, jejíž rozvoj je spjat
s firmou Baťa. Svými stavbami pocházejícími z 30. a počátku 40. let 20. století se řadí
k početné skupině staveb baťovské architektury. Tato práce se zaměřuje především na
určení významu Boroviny jako celku v souvislosti s fenoménem baťovské architektury.
Dále se zabývá postupným stavebním vývojem, začleněním moderní architektury do
stávající struktury s historizujícími budovami a urbanistickým řešením. Studium
dochovaných archivních pramenů i literatury umožnilo detailní představení jednotlivých
domů kolektivního i soukromého bydlení, veřejných i průmyslových staveb. Rozbor
jednotlivých objektů byl nakonec využit při vzájemném srovnání i jejich zařazení do
celkové produkce firmy Baťa.

KLÍČOVÁ SLOVA
Borovina, Třebíč, Zlín, firma Baťa, baťovská architektura, architektura 20. století,
funkcionalismus, ideální průmyslové město, internát, svobodárna, jednodomek,
dvojdomek
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ABSTRACT
Borovina neighborhood is one amongst the many urban areas which a closely
conncected with Bata Company. Buildings from 1930s – 1940s belongs to the large
group of Batas architecture Buildings. This thesis is focusing on determinativ of
meaning of Borovina in context of Bata Architecture as a whole. Thesis also deals
with gradual structure development, integration of modern buildings in existing
situation with historistic buildings and urban plannig solution. Detailed presentation
of particular houses - both collective and private, public and industrial buildings was
able thanks to study of archival sources and literature as well. Analysis of single
objects was used for their mutual comparison and classification according to Bata
Company production in general.

KEY WORDS
Borovina, Třebíč, Zlin, Baťa, Baťa architecture, architecture of the 20th centrury,
functionalism, an ideal industrial city, boarding house, freemasonry, family house,
double-family house
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ÚVOD
Firma Baťa byla ve Zlíně založena roku 1894. Po první světové válce se firmě

podařilo proniknout na špici obuvnické branže a díky podnikové politice sourozenců
Baťových se z původně z nevýznamné firmy stal československý fenomén. Od dvacátých
let pokračoval rychlým tempem rozvoj Baťových závodů i celého města Zlína. Vedle
zpracování kůží a výroby bot přibývaly firmě stále nové výrobní obory a za necelé
desetiletí se závody rozrostly v mohutný komplex s ucelenou provozní činností od nákupu
přes zpracování surovin, výrobu, až po prodej ve vlastní již rozsáhlé obchodní síti.
Postupně firma budovala vlastní síť obchodů a vznikaly nové sesterské společnosti po
celém světě. Současně s rozvojem výroby se přistoupilo také k výraznější výstavbě. Roku
1924 bylo založeno stavební oddělení firmy Baťa, jejímž vedoucím se stal Arnošt Sehnal.
Ten zůstal v čele i po založení samostatné společnosti Zlínská stavební a. s. (1930), jejímž
jediným objednavatelem byla firma Baťa a. s. Důležitým momentem pro rozvoj unifikované
baťovské architektury bylo vytvoření základního modulu železobetonové konstrukce 6,15 m x
6,15 m, který byl odvozen z amerického průmyslového stavitelství, které pracovalo s rozměry
o 20 stopách.1 Standardizovaná konstrukce dovolovala rychlé projektování a zároveň umožnila
předem odhadnout náklady jak finanční, tak materiálové, díky tomu mohlo dojít k rychlému
rozvoji stavebnictví. Při samotné realizaci bylo velkým přínosem vytvoření plechového
bednění, využitelného opakovaně, pro stavbu železobetonové konstrukce. Tím došlo k
nahrazení nákladného dřevěného bednění.2 Základního stavebního modulu 6,15 x 6,15 m bylo
využíváno nejen u továrních objektů, ale i u staveb obchodních a administrativních či budov
internátů. Kromě železobetonové konstrukce můžeme mezi typické znaky baťovské
architektury zařadit i další používané materiály jako jsou hlavně cihly a sklo. Cihlové zdivo
zůstalo ve většině případů (například rodinné dvojdomky či tovární budovy) neomítnuté, jen
vyspárované.

1

L. HORŇÁKOVÁ: Fenomén Baťa, zlínská architektura 1910-1960, s. 57

2

SOkA Zlín, Baťa II/2 – Osobní složka A. Sehnala, inv. č. 14, ev. č. 1023, Technický rádce, č. 10, 1944, více

A. SEHNAL: O organisaci provádění standardizovaných železobetonových objektů fy. Baťa, in: Stavitel
VIII, 1927, 146.
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Součástí koncernového programu se od třicátých let stalo také budování továrních
měst, zakládaných nejen v Československu, ale i v dalších zemích Evropy, Jižní a Severní
Ameriky a Asie. Jednalo se o komplexní projekty představující ve své době vrchol privátně
kapitalistického plánování měst, kdy modelem byl Zlín. Právě zde se začaly uskutečňovat
novátorské urbánní vize a postupně se vytvořil model průmyslového uspořádání.
K realizaci těchto měst vznikl ve Zlíně v roce 1939 obsáhlý manuál Průmyslové město.
Zahrnoval jak stavební a urbanistické řešení tak i předpokládaná hospodářská a sociální
rozvoj příslušné lokality. Chronologicky první lokalitou nových baťovských měst je TřebíčBorovina, kterou firma Baťa získala akvizicí konkurenčního závodu Busi 13. 5. 1931.
Následně pak pokračuje lokalita Otrokovice-Baťov, která představuje první komplexní projekt
nového továrního města, který se zrodil na půdě Baťova podniku na počátku třicátých let. Jeho
realizace se zpozdila kvůli rozsáhlé povodni v roce 1931, která Otrokovická staveniště tvrdě
zasáhla, a práce musely být provedeny zcela od začátku. Pozemky pro výstavbu továren a
sídlišť na zelené louce firma získala dále v lokalitách Ratíškovice, Svit-Batizovce, Napajedla,
Zruč nad Sázavou-Baťov, Šimonovany-Baťovany a nakonec Sezimovo Ústí 2 (Baťov). Dále

firma odkoupila a záhy rozvíjela podniky, které silně postihla hospodářská krize, sem patří
kromě Třebíče-Boroviny i kožedělné závody ve Velkých Bošanech a Nových Zámcích.
Tématu baťovské architektury se věnuje obsáhlá monografie Pavla Nováka Zlínská
architektura 1900-1950, jejíž přínos lze spatřovat spíše v dokumentační hodnotě než
oblasti vlastního pojednání tématu a jeho interpretace. Tématu zlínského urbanismu a
architektury se věnují také publikace zabývající se souvislostmi vývoje moderní
architektury, a to nejen ve středoevropském (česká syntéza Dějiny českého výtvarného
umění (IVI/1) 1890/1938), ale také světovém kontextu (Kenneth Frampton Moderní
architektura. Kritické dějiny). V posledních letech se objevuje zvýšený zájem také o
studium dalších baťovských továrních lokalit budovaných nejen v ČSR ale i v zahraničí.
Tomuto tématu se věnuje obsáhlá publikace od Martina Jemelky a Ondřeje Śevečka
Tovární města Baťova koncernu.
V předkládané bakalářské práci se podrobně zabývám výstavbou satelitu firmy Baťa

a.s. v Třebíči-Borovině v letech 1931 – 1945. Ve své práci jsem se snažila obsáhnout
Borovinu z hlediska stavebního i urbanistického rozvoje. Jako cíl jsem si zvolila podrobné
zmapování výstavby Boroviny, analýzu jednotlivých objektů zahrnující i provedené
9

adaptace původních továrních budov, shrnutí významu města v rámci výstavby firmy Baťa
a posouzení aktuálnosti tohoto fenoménu. První část mé práce se zabývá historií původních
třebíčských podniků Busi, a. s. a Karel Budischowsky a synové, a. s. přes jejich prodej
společnosti T. & A. Baťa se sídlem ve Zlíně a nástup batismu v Třebíči-Borovině. V druhé
části věnuji pozornost městskému prostoru zahrnující rozvoj továrny, urbanismu a
plánování města dle jednotlivých regulačních plánů pro Borovinu v souvislostech se
vzniklým manuálem pro výstavbu ideálních průmyslových měst Průmyslové město
sepsanou projektanty stavebního oddělení pod vedením J. A. Bati. Velká část práce je
věnována výpisu jednotlivých budov a jejich architektonickému zpracování. Součástí jsou i
nerealizované návrhy, které nám ukazují další možnosti a pohledy na danou stavební
problematiku. Tato část je rozdělena do tří oblastí, kolektivní bydlení, rodinné domky a
veřejné a průmyslové stavby. Poslední kategorie zahrnuje také historizující stavby z doby
před příchodem Tomáše Bati, kdy továrna patřila Karlu Budišovskému.
Autoři projektů jsou většinou anonymní, jelikož výsledné návrhy jsou povětšinou
kolektivním dílem celého stavebního oddělení. Projekty nesou pouze razítko tohoto
stavebního oddělení a signatury neznámých projektantů. Podepsáni bývají většinou ti, co
zhotovovali kopie plánů. Taková anonymita architektů je výjimečná a dokládá snahu o
standardizaci a do určité míry sériovost staveb firmy Baťa. Ve výjimečných případech byly

v SOkA Třebíči nalezeny kolaudační listiny nebo žádosti o povolení stavby, kde jsou
uvedeni konkrétní stavitelé, kteří firmě propůjčovali oprávnění k výstavbě. Svědectví o
účasti architektů však většinou chybí.
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HISTORIE BOROVINY
Borovina leží na západě města Třebíče a těsně sousedí se Stařečkou, jejíž vznik se

datuje až od roku 1104, kdy šlo pouze o menší osadu Starici. Ze severu Borovinu
ohraničuje údolí řeky Jihlavy, z jihu lemuje zástavbu Stařečský potok. Je jednou z mladších
částí města Třebíč. Vznikla díky založení společnosti na výrobu obuvi Karla
Budischowski, kterou později převzal Tomáš Baťa. To bylo důvodem výstavby velkých
kolonií dělnických domků v severozápadní části Boroviny.
Její vznik je spojován se jménem Karla Budišovksého, který roku 1842 zakoupil
tamní Borovinský mlýn s pilou ležící na Stařečském potoce daleko za městem Třebíč, od
mlynáře Padrty.3 Karel Budišovský poté nechal přestavět mlýn na koželužnu a později zde
začal vyrábět obuv a další kožené zboží. Tím byly položeny základy koželužské a
obuvnické tradici ve Staré Borovině začínající na borovinském kopci mezi Stařečským
potokem a řekou Jihlavou, sousedící se Stařečkou. Ve 40. letech 19. století se mu podařilo
získat dodávky pro rakouskou armádu a s pomocí švagra mohl jeho podnik nést firemní
znění: „Císařsko-královská privilegovaná továrna na kůže a obuv – Karel Budischowsky“.
Rodina se od té doby poněmčovala a používala nadále pouze německy psaného
Budischowsky.4
Koželužství mělo v Třebíči velkou tradici, bylo založeno již roku 1576. Mělo zde
velmi podpůrné podmínky díky dostatku vody, neboť jejich dílna ležela u řeky, která
protékala městem. Poté díky početným stádům ovcí začali vznikat i další cechy jakou jsou
soukenický, koželužský, tkalcovský, ševcovský, cechy krejčích, kožešníků a punčochářů.
Koželužství bylo zpočátku součástí ševcovského řemesla. Ševci si sami vyráběli úseň a z ní
pak šili boty. Výroba kůží se oddělila od ševcovství až ve 13. století a vzniklo tak nové

3

Prvním doloženým koželuhem tohoto rodu je Řehoř Budišovský, narozený r. 1541.

4

J. MEJZLÍK: Dějiny závodů Gustava Klimenta Třebíč – Borovina, 1972, s. 16
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řemeslo – koželužství. Od roku 1649 zde byly staré koželužské rodiny Budišovských,
Hassků, Macurů, Křepelků, Strnišťů a Svobodů.5
Dalšími nejstaršími stavbami v Borovině kromě Borovinského mlýna je také Janův
mlýn a Hluchý mlýn. Další rozvoj Boroviny byl způsoben zavedením cihelny na výrobu
cihel a pálení vápna v blízkosti továrny roku 1842 Karlem Budišovským. To bylo také
důvodem jistých terénních změn způsobených těžbou, které jsou patrné dodnes. V roce
1863 uzavřel smlouvu s rakouskou armádou na tříleté dodávání obuvi a toren pro vojsko. O
rok později, v roce 1864, uzavřela smlouvu dokonce i s mexickou císařskou armádou o
dodávkách obuvi a výstroje pro vojáky a koně. Své výrobky označil novou značkou
smrkové větvičky a vyraženými iniciálami C. B. (Carl Budischowsky). Zboží si získávalo
velmi dobrou pověst. Koncem 60. let továrna Karla Budischowského v Borovině již
předstihla rodinný podnik v Třebíči na Stařečce svého bratra Františka, ale i všechny
ostatní podnikatele v širokém okolí. V roce 1871 přijal Karel do svého podniku i své dva
syny Jana a Augusta a došlo poté i ke změně názvu na „Karel Budišovský a synové“ (Carl
Budischowski & Söhne).6
Sedmdesátá léta přinesla podniku jak velké výrobní, tak i obchodní úspěchy.
V následujících letech firma zavádí jako jedna z prvních nové postupy a materiály. O něco
později též jako první přišla s používáním elektrického proudu. V letech 1877 – 1878 si
našla své hlavní odběratele od dvou navzájem válčících stran – Turecka a Ruska. Díky
velkému odbytu nejen podniku v Třebíči – Borovině, ale i ve všech ostatních Vídeňských
pobočkách došlo ke stavbě nových továrních budov. Roku 1893 byl založen Borovinský
rybník sloužící jako zásobárna vody pro továrny. Další rozšíření Boroviny proběhlo
v letech 1905 – 1912, kdy byly pro část tehdejších zaměstnanců vybudovány tři řady
dělnických domů. Inspirací pro jejich stavbu byly malé anglické průmyslové domy
z režných neomítnutých cihel.7

5

Ibidem, s. 8

6

Ibidem, s. 28

7

Ibidem
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Roku 1914, současně se začátkem první světové války, se změnilo také vedení ve
firmě. Firmu převzali synové – Robert a Jan. Robert Budischowsky, vyučený koželuh,
staral se nejen v Třebíči, ale v celém podniku o výrobu. Jan byl pověřen řízením
hospodářských a obchodních záležitostí. Přestože měla firma Karel Budischowsky stále
monopolní postavení ve výrobě obuvi a celkové vojenské výstroje pro rakouskou-uherskou
armádu, objevuje se počátkem války na trhu její velký konkurent, firma Tomáše Bati.8
Budišovští se rozhodli celý svůj obrovský kapitál vrhnout do válečné výroby a věděli, že
jeho návratnost je zcela závislá na vítězství Rakouska ve válce. V té době byla firma Karel
Budischowsky stále ve výhodě oproti Baťovi, ale těžko jich využívala. Měla především
vlastní výrobu všech kůží, zatímco Baťa byl odkázán na nákup. Firma Budischowsky měla
již téměř světový věhlas, zatímco Baťa teprve na cizích trzích začínal.9
V roce 1917 firma Karel Budischowský a synové společně s bankou BankWechselstuben A. G. Merkur zřídila ve Vídni novou obuvnickou společnost Busi, což
znamenalo první slabiky jmen společníků – Budischowsky, Single.10 Ani to však
nepomohlo. Když po smrti Roberta převzal podnik do rukou nezkušený bratr Jan, jeho
špatné obchody a rozhodnutí ještě uspíšili úpadek firmy, který vznikl hlavně nezaplacením
dodávek poražené rakouské armády. V září roku 1917 situaci zhoršil také požár
v obuvnických dílnách firmy Busi v Borovině. Způsobil značné škody a tím byla situace
obou firem ještě horší. Neustále se musel snižovat počet zaměstnanců a počátkem září roku
1922 byl zcela zastaven provoz obou firem. Po půl roce byl provoz znovu obnoven. V roce
1926 byla provedena velká reorganizace celé výroby. Firma si získávala opět své dobré
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postavení. Po vzoru firmy Baťa začala prodávat i ve svých vlastních prodejnách a začala se
věnovat především výrobě pletených dámských opánků.11
Hospodářská krize, která propukla v roce 1929 i na Třebíčsku, velmi zasáhla i
kožedělnou výrobu obou firem – KBS i Busi. V průběhu roku 1930 se správní rada
Moravské banky, která poskytovala firmě půjčky, rozhodla, že dnem 1. ledna 1931 zastaví
provoz v třebíčských podnicích Busi a KBS, protože oba podniky nebyly schopny platit
bankovní úmor a úrok. Ve stejné době začala banka vyjednávat o prodeji těchto podniků
firmě Baťa. A v březnu roku 1931 přebírá Baťa závody Busi a KBS v Třebíči – Borovině.12
Borovina byla tehdy rozšířena o tzv. Novou Borovinu ležící částečně v údolí Stařečského
potoka. Skládala se především z kolonií baťovksých domků kolem Revoluční třídy. Pro
Borovinu to znamenalo vznik první zahradní čtvrti. Již v roce 1940 měly dělnické kolonie
150 rodinných domků a vilek, 5 penzionů a svobodáren. V roce 1945 se kolonie rozšířila
ještě o dalších 20 domků a několik malých vilek, dnes nazývaných jako Hájenky, podle
toho, že byly vystavěny v prostoru bývalé hájenky. V 60. letech vzniklo ještě několik
panelových domů, které tehdy patřili mezi první v Třebíči.
Žádné z československých továrních měst Baťova koncernu, včetně Zlína,
nevzniklo v lokalitě s tak silnou kontinuální tradicí manufakturní a tovární výroby, jako
tomu bylo v západomoravské Třebíči.13

11

Ibidem, s. 116

12

Ibidem, s. 172

13

Tato situace komplikovala aplikaci jednoho ze základních principů baťovské personální politiky –

zaměstnávání pracovní síly bez zkušenosti s průmyslovou prací nejmladších produktivních ročníků. Proto byl
koncern konfrontován s organizovaným dělnickým hnutím.

14

3

BUSI A KBS PŘEBÍRÁ BAŤA – NÁSTUP BATISMU V BOROVINĚ
V březnu roku 1931 Tomáš Baťa koupil oba podniky. Tento počin byl velmi

rozebírán v československém i zahraničním tisku. Především v Třebíči panovaly názory na
prodej velmi negativní. Místní, především bývalí zaměstnanci firmy KBS, se báli
pozastavení výroby a případného stěhování do Zlína a s tím související ztráty zaměstnání.
Lidé byli velmi ovlivňováni tiskem a zvláště komunistickou stranou, která zdůrazňovala
stinné stránky tohoto prodeje a stavěla se k němu odmítavě. Vedla protibaťovskou kampaň,
k níž samozřejmě musel Tomáš Baťa zaujmout obranný postoj a tak dal vytisknout letáky
s tímto zněním14:
Spolupracovníkům a přátelům naší práce v Třebíči
Převzetím závodů v Třebíči přikročili jsme na pomoc ve chvíli, kdy banka se
rozhodla zastaviti výrobu. Přinesli jsme veliké oběti hospodářské za tím účelem, abychom
Vám mohli a směli pomoci. Obětovali jsme velikou část úspor z naší zlínské práce
pocházejících. Z uveřejněné nabídky bance jest jasno, že jsme si vytkli dva úkoly: pomoci
bance i Vám. Zaplatili jsme bance hodnotu plnou, někde i více. Naši nepřátelé Vám tvrdí,
že bychom mohli vykonati více, kdybychom chtěli. Tvrdí, že hodláme postupně zastaviti
výrobu, že odvážíme stroje do Zlína. Z Třebíče odvážíme leda staré železo, které ve Zlíně
přichází do tavící pece. Vybavujeme třebíčské závody vesměs novým strojním zařízením.
Nemůžeme jinak, chceme-li Vám dopomoci ku správné plné mzdě a zbaviti Vás pokud
možno nejvíce dřiny. Naši nepřátelé tvrdí, že jsme redukovali stav zaměstnanců. V této
jediné věci mají poněkud pravdu. Když jsme třebíčské závody přejímali, byla největší část
zaměstnanců vlastně bez zaměstnání. Konali neproduktivní práci a banka jim vyplácela
spíše almužnu nežli mzdu. Starali jsme se o produktivní zaměstnání všem. Značnou část
zaměstnanců převedli jsme do Zlína. Upravili a zařídili jsme nové dílny, abychom v nich
při strojní výrobě obuvi zaměstnali i ty, kteří dříve u strojů nepracovali. Propustili jsme
pouze ty, kteří nebyli ochotni pracovati, leda překážet. Museli jsme udělat pořádek. Úspěch
naší práce jest patrný z toho, že nyní redukovaný počet zaměstnanců má týdně o Kč 50.000
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- vyšší příjem, nežli kolik většímu počtu lidí vyplácela banka. Přesto jsme velmi
nespokojeni s výškou vyplácených mezd, protože jsou stále ještě nižší nežli zlínských
zaměstnanců. Přestárlým lidem, pokud nebyli schopni práce, vyplatili jsme slušné obnosy,
aby nepřipadli veřejnosti na obtíž. Mnozí z veřejných činovníků se obávají této zimy
nedostatku. Považuji za svoji povinnost prohlásiti, že výrobu neomezíme, nýbrž budeme ji
zvyšovati, pokud nalezneme porozumění pro naši práci, jak v našich zaměstnancích, tak
v třebíčské veřejnosti. Započneme ještě před zimou se stavbou domků a stavbou kanalizace
stařenského potoka. Jsem povděčen mnoha lidem za pochopení a projevy přátelství, které
mne utvrzují v přesvědčení, že práce naše ve Vašem kraji setkává se s porozuměním a tím
má zajištěný úspěch. V čele závodního výboru firmy BUSI stojí sice ještě muž, který se
honosí nepřátelstvím ke své práci a kterého komunistická strana používá v nynějších
obecních volbách, jako volavky pro Vaše hlasy. Jsem však přesvědčen, že v nejkratší době
podaří se Vám zbaviti se této poslední překážky ku zlepšení Vašeho postavení. Volby do
obcí staví Vás všechny před otázku voliti přátele své práce nebo její nepřátele. Jsem
přesvědčen, že se rozhodnete všichni jako jeden muž pro volbu jen takových stran, které
projevily přátelství naší společné práce a slibují i pro budoucnost sloužiti této naší
společné práci tak, jak my všichni sloužíme jim. Spolupracovníci! Naši nepřátelé na Vás
volají: Volby jsou tajné, nikdo neví, koho budete voliti. Zraďte svoji práci.
Když Tomáš Baťa 28. března 1931 koupil v Borovině továrnu, slíbil, že provoz
v továrně nepozastaví, nýbrž rozšíří. „Ale sotva byla koupě provedena, začal odvážet
z továrny všechny stroje a boural budovu za budovou. Pouze nepatrná část dělnictva a
úřednictva se přestěhovala do Zlína, ale jinak nastalo v Borovině mrtvo. Třebíč proměněna
v průmyslový hřbitov. Zrušení továrny znamenalo pro Třebíč pohromu. Baťovy bylo
vyčítáno, že porušil své slovo.“15 Bývalou továrnu měla v letech 1931 – 1932 v nájmu
Brněnská továrna na obuv. Důvodem těchto reorganizací bylo, že firma Budischowsky
nepoužívala pro pohon svých strojů elektrický proud ze sítě tehdejších Západomoravských
elektráren, ale vyráběla si elektřinu vlastní. Proud z továrního dynama byl stejnoměrný o
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napětí 120 voltů, ale Baťovy stroje pracovaly na střídavý proud o napětí 220 voltů. Bylo
tedy nutné co nejdříve zavést do továrny proud z dálkového rozvodu Západomoravských
elektráren. To si vynutilo přerušení výroby, při které byly odvezeny staré stroje a následně
nahrazeny novými modernějšími.16
Od srpna 1933 nese třebíčský závod jméno Baťa a. s., pobočný závod v Třebíči –
Borovině. Po smrti Tomáše Bati je v čele vedení, jak Zlínské obuvnické továrny, tak
pobočných závodů v Třebíči – Borovině, Jan Antonín Baťa. Ten zcela ukončil koželužskou
výrobu v Borovině a 1. ledna 1935 zavádí výrobu punčochářskou a pletařskou. Staré
budovy, které se nehodily pro jinou než koželužskou výrobu, nechal zbourat a započal tak s
výstavbou nových moderních budov po vzoru Zlína. Místní cihelna, jejíž provoz byl kvůli
hospodářské krizi a stagnaci firmy KBS pozastaven, nyní byla opět znovuotevřena. V roce
1937 se zde navíc otevírá Baťova škola práce.17
Rozšiřováním výroby a velké stavební činnosti dochází také k velkému nárůstu
počtu zaměstnanců. Zatímco v roce 1934 je v borovinských závodech zaměstnáno tisíc dvě
stě osob, čítá počet zaměstnanců v roce 1938 dva tisíce pět set. Zvyšování počtu
zaměstnanců si vynutilo nové stavby. Počalo se s budováním tzv. rodinné čtvrti nad
závodem, svobodáren a internátů.
„U státní silnice za Třebíčí směrem k Jihlavě staví se tu desítky nových domků.
Roste tu třebíčská Letná, jakoby přenesená ze Zlína, 22 rodinných domků staršího typu
postavených nad údolím silnice a 34 domků vybudovaných v letech 1932 – 1935 pro 164
rodin. Rychle přibývají nové. Vyrůstají tu stejně rychle i sady a zeleň. Dále nová škola po
vzoru Zlína a dva internáty pro 140 mladých žen. Kromě dvou pětietážovek má být
postaveno dalších šest. První slouží jako společenský dům a do druhé byla přenesena
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tovární výroba punčoch a obuvi – zdravé, prostorné a vzdušné dílny, v nichž je radost
pracovat.“18
Počátkem roku 1938 stále rostla nacistická hrozba, od jara tohoto roku již Hitlerova
vojska bezprostředně ohrožovala Československo. To se výrazně projevilo i v Baťových
závodech, především ve Zlíně, ale v nemalé míře i tady v Borovině. Baťovy závody si
museli zachovat neutralitu, aby vzniklá situace po okupaci neohrozila chod podniku a
bezpečnost práce. Velká snaha vyhovět přání Německa se projevila setkáním Jana
Antonína Bati s říšským maršálem Göringem, kdy došlo k dohodě o zapojení koncernu do
služeb německého válečného hospodářství, aby mohly závody fungovat bez větších
komplikací. Díky této dohodě bylo Baťovi umožněno dále vést svůj podnik a podnikat
cesty do zahraničí, kam se svojí rodinou uprchl. Přestože Baťa s politikou Německa
nesouhlasil, byl nucen v zájmu svého podniku a lidí, které zanechal doma, nedat své názory
najevo. Odboj podporoval pravidelnými platbami, ale vždy pod cizím jménem. Borovinský
závod stejně jako ostatní závody Baťova koncernu zaměřil svou výrobu pro potřeby
německého vojska.19
Během války se měnila výroba podle možností a požadavků armády. Stále větší
nedostatek kůži se projevil především ve výrobě obuvi pro civilní obyvatelstvo, a tak se
začalo s výrobou obuvi s dřevěnou podešví. Válečná výroba nadále rostla a vyžadovala i
stále větší počet pracovních sil. Zatímco výroba obuvi stále rostla, punčochárny svůj stav
snižovaly. Totální válečné nasazení se výrazně projevilo i v řadách Baťových zaměstnanců,
takže bylo nutné tyto ztráty nahradit. Situace byla zmírněna ode dne 22. října 1942
prodloužením pracovní doby na deset hodin denně. O den později se prodloužila pracovní
doba i pro mladé muže. Na počátku následujícího roku požádal ředitel borovinských
závodů Radvanovský o souhlas, aby část zaměstnanců a zařízení mohly být převezeny do
Třebíče. Po schválení tohoto přesunu se rozvrhla pracovní doba na směny. První směna
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pracovala od pěti ráno do dvou odpoledne, druhá na ně navazovala a pracovala do jedenácti
večer, přičemž bylo povoleno každou směnu o hodinu prodloužit.
Ke konci roku 1944 už bylo jasné, že Německo bude poraženo. Sovětská armáda
dorazila do Třebíče v noci z 8. na 9. května 1945. Den před tím se v závodě vytvořila
skupina, která chtěla po osvobození převzít závod a nadále jej řídit podle baťovských
pokynů. K tomu však nedošlo. Již o půl deváté ráno 9. května se do borovinských závodů
dostavili členové Revoluční závodní rady, která byla vytvořena počátkem roku 1945
komunistickou stranou, ve složení Antonín Slatinský, Adolf Pospíchal a František Marek.
Dosavadní ředitel borovinských závodů Radvanovský jim musel předat závod a kartotéky
zaměstnanců. Dne 11. května 1945 byla ustanovena Revoluční závodní rada z pověření
národního výboru v Třebíči a dne 24. října 1945 byla přijata zpráva, že prezident podepsal
dekret o znárodnění klíčového průmyslu, bank a pojišťoven. Tak Jan Antonín Baťa přišel
úplně o závod.20
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TOVÁRNA A MĚSTO
Již v devatenáctém století se různí podnikatelé ve spolupráci se stavebníky a jinými

odborníky začali zajímat o kvalitní zaopatření svých zaměstnanců. Následkem toho vznikla
celá řada firemních měst po celé Evropě. Baťova snaha vyřešit tento stav i ve svých
závodech, především ve Zlíně, tak mohla stavět na zkušenostech řady podnikatelů. Většina
těchto měst vyrostla zhruba v rozmezí let 1830 – 1930 a lze je považovat za jeden
z charakteristických rysů průmyslové éry. V souvislosti s tím také vyvstala i otázka vztahu
k životnímu prostředí a respektování jak přírodních, tak i společenských a kulturních
hodnot. Začali se objevovat podnikatelé, kterým nebyla lhostejná životní úroveň a poměry
vlastních zaměstnanců, s čímž souvisela také jejich loajalita k podniku a podávaný výkon.
Na základě těchto myšlenek se objevily první pokusy o budování tzv. průmyslových měst.
Ve třicátých a čtyřicátých letech se tyto otázky začaly řešit i v baťovských továrních
městech. Šlo o komplexní hospodářské, technologické a sociální projekty, které
zhodnocovaly zkušenosti koncernu Baťa z uplynulých dekád. Reálná podoba nových
továrních měst se snažila vždy respektovat místní podmínky, a proto je potřeba se na každé
město dívat individuálně. Vždy šlo o projekty vzniklé postupným začleňováním řady
funkčních subsystémů (výrobní programy, personální a sociální oblast, bytová výstavba,
doprava, prodej a distribuce apod.). Pro obecné seznámení s teorií ideálního průmyslového
města byl detailně vypracován firemní manuál Průmyslové město z roku 1939, k němuž
koncern dospěl na základě dosavadní praxe. Jde o velmi obsáhlou a podrobnou příručku,
která se zabývá řešením podstatných problémů industriální společnosti, a především
nalezením vhodné formy uspořádání moderního průmyslu, kde v centru veškerých úvah o
těchto otázkách měl stát člověk a základní potřeby jeho štěstí. 21
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4.1 Ideální průmyslové město
Projekční oddělení firmy Baťa vytvořilo několik studií pro plánování nových
průmyslových měst. Nešlo o projekt konkrétního města, ale o konstrukt, který mohl být
upravován pro potřeby jednotlivého města a přizpůsobení se skutečným potřebám.
Technický postup při plánování těchto nových měst vycházel z pravidel některého
z provedených vzorů nebo myšleného schématu vzešlého ze soutěže 1937, kde hlavními
představiteli byli J. Gočár, F. L. Gahura, E. Hruška, V. Kubečka, R. H. Podzemný a J.
Voženílek. Dále se vycházelo z toho, že průmysl budovaný ve velkých městech se
neosvědčil, jelikož zde není jasná struktura, vedení, jednotlivé funkce a cíl práce. Není zde
proto porozumění pro průmyslovou spolupráci. Proto by ideální průmyslové město mělo
být pouze venkovským sídlem menšího rozsahu s 10 000 – 12 000 obyvateli, s jedním
podnikem a jedním hlavním průmyslovým produktem. Jde pak o sociálně přehlednou
komunitu.22 Studie zahrnovali např. „Ideální město pro 10 tisíc obyvatel“ pro 3000 – 5000
zaměstnanců nebo studie „Ideální průmyslová obec pro 300 a 3000 lidí“ pro 150
pracujících a mnohé další. Projekční oddělení rozhodovalo ve věcech architektonických a
urbanistických tak, aby městský celek byl co možná nejvíce jednotný a stylový.23 Dále se
projekční oddělení podrobně zabývalo konkrétními otázkami a problémy souvisejícími
s budováním i provozem továrního města, věnuje se nejenom lokalizaci ale také jednotlivě
všem odvětvím podnikového programu (výstavba, výroba, nákup, prodej, energie, doprava,
administrativa, služby pro zaměstnance, sociální politika i městská infrastruktura), dále
rozvoji městských institucí a služeb (školy a volnočasová zařízení). Vše se řeší
v souvislosti s pečlivou ekonomickou a demografickou kalkulací.24
K založení nového průmyslového města bylo velmi důležité vybrat vhodnou
lokalitu. Jejich budování bylo nejvhodnější v ekonomicky méně rozvinutých a sociálně
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zaostalých venkovských regionech (dostatečně vzdálených od velkých měst), kde byl
dostatek pracovních sil a především levné a dostupné pozemky vhodné velikosti a kvality
s odpovídajícím dopravním napojení a s dostatkem potřebných surovin a zdrojů (stavební
materiály, pitná a užitková voda). Důraz byl také kladen na dobré vztahy s místními úřady
všech úrovní, i s vládou příslušné země v případě rychlého rozvoje podniku. Po vyřešení
těchto hlavních otázek se poté přistoupilo k co nejrychlejšímu zavedení pomocných
oddělení k zajištění základních potřeb zaměstnanců (obchodní dům, závodní kuchyně,
prádelna a lázně), a to ihned po založení podniku. Prioritou také bylo vlastní vzdělávání
zaměstnanců, spolková a sportovní činnost nebo jiné organizace.
Důležitou roli v zaměstnanecké politice sehrála také výše mezd. Ty měly být
vyšší než průměr mezd stejného povolání, ale i vyšší než v okolí podniku a dané zemi
vůbec. Tím že podnik zabezpečoval zaměstnancům všechny potřeby (firemní bydlení,
elektřina, plyn, obchody, jídelny, restaurace, kino, pojišťovna, spořitelna), tím si získal
jejich finanční závislost na podniku, která se stala důležitým faktorem disciplinace.
Městské plánování a samotná architektura byla také ovlivněna principem
dočasnosti konstrukce „průmyslového města“. Všechny budovy byly budovány a
kalkulovány jako dočasné, s životností pouze 40 let. To se odrazilo na charakteru obytných
čtvrtí i jejich architektury. Jelikož se počítalo s vývojem technologií, a potřebou zbourání
starých budov a postavení nových po uplynulé garantované životnosti, bylo nutné také
zajistit pro tuto metodu finanční prostředky. Sektor závodního bydlení měl v ideálním
případě zaopatřit všechny pracovníky, kteří mohli bydlet pouze v nájmu pomocí doplňku
k námezdní smlouvě.25 Majetkové právo zaměstnanců v projektech průmyslových měst se
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Situace ve Zlíně roku 1940: v sektoru závodního bydlení bylo ubytováno 63,2 % pracovníků (43,2 %

v ubytovnách a 20 % v závodních bytech). Mimo tento sektor bydlelo 36,8 % pracovníků (19,4 % dojíždělo,
14 % v bytech jiných pronajímatelů, 3,4 % vlastní dům). Přestože situace Zlína byla nejblíže k ideálnímu
průmyslovému městu, zaopatření všech pracovníků závodním bydlením se však nikdy nepodařilo. O.
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vůbec nevyskytovalo. Když zaměstnanec firmu opustil, musel se co nejdříve vystěhovat a
uvolnit místo další rodině. Tato zásada umožňovala efektivní plánování továrního města.26
Firemní filosofie byla silně orientována na mladého člověka. Především kvůli
efektivnosti práce a osobní nezávislosti a tím větší loajalitě k firmě. V projektu
průmyslového města pro 3500 zaměstnanců se počítalo s následující skladbou osazenstva
podniku, která bezprostředně ovlivnila výstavbu města, zvolené typy a množství
standardizovaných obytných budov: ženy měly tvořit asi 40 % osazenstva (37 % svobodné
ženy přibližně do věku 25 let a pouze 3 % vdané)27. Muži tedy tvořili 60 % pracovníků. I
mezi nimi převažovali svobodní muži.28
Projekční oddělení firmy Baťa vytvořilo několik vzorů, dle kterých mohlo být
průmyslové město postaveno. Jedním z nich je vějířový typ, kde k širokému střednímu
prospektu, který byl veden jako osový parkový pás s dvěma třídami po stranách, se sbíhaly
z obou částí města ulice pod úhlem 45° asi tak, jako žilky ke stvolu rostlinného listu.
K základně jedné poloviny vějíře se pojily objekty průmyslové, k druhé polovině bylo
připojeno pásmo rekreační. Při nových sídlištích se tato dispozice pokud možno
zachovávala jako ideální standardní norma. Dalším typem, běžným v cizině, bylo město
rozdělené dvěma na sebe kolmými hlavními třídami na čtyři čtvrti, každé čtvrti byla
přidělena jiná funkce, výrobní, společenská, obytná a správní. Opět jiný vzor sledovalo
řešení centrické, při němž střed tvořily budovy správní a společenské. Obytné části byly
situovány po obvodu s centricky položeným průmyslovým závodem, odděleným od města
zeleným pásem. Tyto schémata usnadňovala práci navrhovatele, měla ovšem nevýhodu, že
byla tvořena abstraktně bez znalostí místních poměrů terénu a požadavků. Výsledek byl
skoro vždy v rozporu s krajinou a terénem.29
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Baťa upřednostňoval tzv. vějířové schéma. Ačkoliv byl ze všech zmíněných vzorů
nejvíce domyšlen, mohl se dobře přizpůsobit, pouze pokud byl terén na všech stranách
volný a převážně rovinný. Tyto nedostatky „modelu ideálního průmyslového města“
omezily jeho platnost pouze na ustanovení základních osnov a vymezení zásad obecných
požadavků, které musely být splněny z důvodů výrobních, hospodářských, sociálních,
hygienických, technických a architektonických. A protože nebylo možné splnit všechny
požadavky do stejné míry, bylo stanoveno jednotné pořadí požadavků. Budování
průmyslového města vycházelo z regulačního plánu, stavebních nákladů, stavebního
inventáře, zařízení budov, spotřeby materiálu, potřeb zaměstnanců a z plánů interiéru a
organizace pomocných závodů. 30
Následně byla výstavba měst rozdělena do čtyř výrobních etap. V první etapě se
realizovala cihelna, elektrárna – kotelna, parní pila, dřevěné sklady, štěrkoviště
s příjezdovými cestami a také administrativní budova. Následovala stavba cest a kanalizací
souběžně se stavbou továrny s budovami pro jednotlivé druhy výrob, a to v pořadí:
obuvnická, gumárenská, koželužna, punčochárna a strojírna. Na závěr měl být tovární areál
doplněn o plynárnu a objekt určený textilní výrobě. Zároveň s výstavbou továrny probíhalo
i budování sídlišť, započaté výstavbou komunikací a inženýrských sítí (kanalizace,
vodovod). Dle modelového projektu ideálního průmyslového města mělo být v první etapě
postaveno 50 dvojdomků, 10 standardních jednodomků, 2 svobodárny, 20 garážových
boxů a také Obchodní dům. Kromě průběžně probíhající výstavby mělo být město dále
doplněno o benzínovou stanici, autoservis, stadion s tribunou, tenisový kurt, kino,
společenský dům, hřiště, obecnou a měšťanskou školu, tělocvičnu a následně i nemocnici,
lázně a prádelnu. Poté se stavební činnost měla soustředit na výstavbu veřejných objektů,
zejména kostela a Úředního domu, kde měly sídlit městský úřad, policie, četnictvo, pošta,
spořitelna, nemocenská pojišťovna a také knihovna. Výstavba měla být završena
vybudováním auly, jatek a několika dalších výroben, koupaliště, starobince a druhé obecné
školy. Největší pozornost byla věnována školství, jež mělo sloužit k výchově „nového
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člověka“. Počítalo se kromě mateřské, obecné a měšťanské školy také s odbornými školami
pro mládež ve věku 14–20 let, jež měly poskytovat specializované vědomosti k výkonu
povolání. Mládeži i dospělým měly být k dispozici jazykové kurzy nejrozšířenějších
světových jazyků (včetně čínštiny a hindštiny).31
Je patrné, že kniha Průmyslové město se zaměřuje spíše na shrnutí praxe dvacátých
a třicátých let a petrifikovala hlavní zásady koncernového programu v nejistých časech
následující druhé světové války. Kromě vyjádřených principů se už v těchto letech začaly
objevovat další možné alternativní koncepce, které se týkaly nejen plánování měst ale i
formou politické správy. Už tehdy se kritizovala uzavřenost baťovských měst vůči
okolnímu světu. Tyto diskuse získaly na zajímavosti právě v souvislosti s překotným
vývojem v letech druhé světové války a také v poválečné době, kdy se – přes kvalitativní
změny – dostala do popředí otázka dalšího rozvoje sledovaných lokalit.32

4.2 Zlínský urbánní fenomén
Po Praze a Brně vzniklo ve Zlíně třetí významné centrum československé
moderní architektury, někdy bývá též Zlín označován jako první funkcionalistické město na
světě.33 Fenomén baťovské architektury představuje unikum v dějinách české meziválečné
doby. Přestože Zlín není příkladem založení nového města vzniklého na zelené louce i tak
se jedná o celek, který se u nás nejvíce blíží projektu „ideálního průmyslového města“
z roku 1939. Zlín, původně venkovské maloměsto s pouhými 3000 obyvateli34, se díky
růstu místního obuvnického průmyslu stal ve třicátých letech známým průmyslovým
centrem s 40 000 obyvateli.
Urbanismus a prostorová organizace Zlína jsou v dosavadní literatuře obvykle
dávány do souvislosti s koncepty funkcionalistického či zahradního města, meziválečný

31

M.JEMELKA/O. ŠEVEČEK: Tovární města Baťova koncernu, Praha 2016, s. 100-101

32

Ibidem, s. 102

33

O. NOVÝ: Česká architektonická avantgarda, 1998, s. 248

34

Součet obyvatel z roku 1894 - založení Baťova podniku

25

Zlín byl však v prvé řadě plánovaným továrním městem a jeho podoba i prostorové
uspořádání se rodily v těsné vazbě s vizemi a požadavky Baťova podniku. Vliv na
organizaci zlínského městského prostoru a společnosti měl především Henry Ford a jeho
ideje (růst produktivity, rovnost jednotlivců v uspokojování životních potřeb, průmyslová
spolupráce, antiunionismus, odmítání „falešného učení o třídním boji“ ad.). 35
Firma Baťa byla založena roku 1894, ale k větším stavebním počinům došlo až
po první světové válce pod vedením Jana Antonína Bati. Předtím, než začal Tomáš Baťa
budovat svůj podnik ve Zlíně, podnikl dvakrát cestu do USA, kde poznal nejen pásovou
sériovou výrobu, ale také funkčnost a prostotu průmyslových souborů a výhody typizace a
standardizace staveb, konstrukcí a vybavení. Na základě poznatků z této cesty již od
počátku 20. let hledal městského architekta Zlína, který by vypracoval jeho urbanistický
plán. První dva návrhy pro něj vypracoval Jan Kotěra36. Ten zůstal poradcem pro
architekturu Tomáše Bati až do své smrti roku 1923, kdy tuto funkci po něm převzal jeho
nástupce na pražské akademii Josef Gočár, kterého firma používala jako nezávislého
konzultanta.37 Hlavním městským architektem se poté stal Kotěrův žák František Lýdie
Gahura38. V letech 1927 – 1932 vypracoval první návrhy cihelných kostek jednopatrových
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typizovaných

dvojdomků

prostinké

dispozice,

s hygienickým

vybavením

a

třiceticentimetrovými zdmi. První Základní upravovací plán obcí Velkého Zlína poté
vyprojektoval do roku 1934, ten se stal základem dalšího budování závodů i městské
zlínské konurbace.
K rozsáhlým stavebním úpravám se váže také založení stavebního oddělení firmy
Baťa v roce 1924. Společnost velmi schopných stavebních inženýrů a stavitelů se zabývala
především

typizací

stavebních

konstrukcí.

Po

konzultacích

s architekty

zvolili

železobetonový skelet s cihelnými parapety a jednoduchými železnými okny a s rovnými
střechami pro tovární objekty, které se stavěly rychle a levně. Důležitým momentem pro
rozvoj

unifikované

baťovské

architektury

bylo

vytvoření

základního

modulu

železobetonové konstrukce 6,15 m x 6,15 m, byl vhodně použitelný i pro objekty
administrativní, obchodní, školní a ubytovací.39
Ikonickým prvkem se staly baťovské rodinné domky v zahradních čtvrtích, které
byly připojeny k moderním inženýrským sítím (elektřina, vodovod a kanalizace) a přibližně
dvě třetiny z nich disponovali v roce 1939 i plynovou přípojkou. Vysoký sanitární a
hygienický standard progresivně projektovaných zahradních čtvrtí doplňovala promyšleně
koncipovaná infrastruktura sídla s řadou moderních služeb, včetně sportovních a školních
zařízení. Význam Zlína tkví také ve specifické kvalitě a podmínkách urbánního vývoje
Obrovský rozmach firmy Baťa neznamenal rozvoj výstavby pouze pro Zlín, ale
také expanzi dalších měst v Československu a zahraničí. Prvním z mnoha měst ČSR, které
Baťa postupně „ovládl“ je Třebíč-Borovina. Původní podnik Karla Budischowského
v Borovině přešel do koncernové struktury akvizicí konkurenčního závodu Busi 13. 5.
1931.40

Památník Tomáše Bati ve Zlíně. V letech 1933–1945 působil ve Zlíně jako první městský architekt. Je
autorem velkorysého urbanistického řešení města. V roce 1947 musel odejít ze Zlína do Brna.
39

O. NOVÝ: Česká architektonická avantgarda, 1998, s. 248-249

40

M.JEMELKA/O. ŠEVEČEK: Tovární města Baťova koncernu, Praha 2016, s. 50

27

4.3 Pobočný závod fy. Baťa v Borovině
Jedním z továrních měst Baťova koncernu je také čtvrť Borovina v Třebíči. Místní
závod společnosti Baťa, a. s., Zlín, pobočný závod v Třebíči – Borovině41, byl až do roku
1935, kdy byly demolovány objekty koželužen a definitivně zlikvidována i starší produkce
obuvi, tvořen původním, stavebně značně heterogenním továrním areálem akciových
společností BUSI a KBS se vstupním objektem z dílny místního stavitele Franze Brázdy.42
Příchod firmy Baťa, a. s., Zlín, počátkem roku 1931, byl důležitým zlomem pro současnou
architektonickou podobu Boroviny. Rozsáhlá výstavba byla spojená s růstem výroby a
novou produkcí punčoch43 a naplno odstartovala až v roce 1936. Na charakteru nově
stavěných budov, se výrazně projevil baťovský rukopis, rozvíjený od počátku 19. století ve
Zlíně, ovlivněný funkcionalismem, jednoduchostí a praktičností v kombinaci se snahou
vytvořit kvalitní město pro život zaměstnanců.
4.3.1

Stavební činnost
Převzetí borovinských závodů koncernem Baťa vneslo nové impulzy do oblasti

městského plánování a výstavby. Z příkazu J. A. Bati byl 24. 11. 1933 zadán návrh úpravy
továrního objektu v Borovině Arnoštu Sehnalovi44, vedoucímu koncernového stavebního

41
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1949 národní podnik Svit, pobočný závod Třebíč-Borovina. Po sloučení závodu s Dekvou, továrny na usně a
obuv n. p., Velké Meziříčí, vznikly Závody Gustava Klimenta, n. p., v Třebíči-Borovině. Po roce 1990
náležel závod společnosti BOPO, od roku 2000 v likvidaci.
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Zahájena 1. 1. 1935 pod hlavičkou koncernové společnosti Kotva, s. r. o., Zlín
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Vyšší státní průmyslové školy stavitelské v Brně, vystudoval v mimořádném studiu Vysokou školu
technickou v Brně, v roce 1919 složil stavitelské zkoušky a v letech 1920–1924 působil ve společnosti
Asfalton, posléze pak ve státní správě jako smluvní stavitel. Zaměstnancem firmy Baťa se stal v červnu roku
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oddělení, a to za odborné asistence F. L. Gahury. Sehnalův borovinský projekt počítal
s demolicí budov podél ústřední komunikace, s výjimkou staré tříetážové koželužny.
Demolovány měly být rovněž objekty kolem panské vily, staré silocentrály a garáže. Ke
stavbě firemního sídliště – podle regulačního plánu vypracovaného Sehnalem zřejmě před
1. 12. 1933 – měl být využit stavební materiál z demolovaných objektů. Na prostranství
kolem panského a reprezentačního domu mělo být vytvořeno náměstí.45
Autorem nového, i když jen částečně realizovaného regulačního plánu se stal
architekt Robert Hubert Podzemný, který se pokusil realizovat koncernovou vizi ideálního
průmyslového města v již existujících urbánních souřadnicích zkrachovalého podniku
Budischowsky a jeho výrobní a obytné zástavby. Po schválení regulačního plánu R. H.
Podzemného začala firma stavět nejprve nejdůležitější budovy – továrny a ubytování.
Téměř současně byly v roce 1936 postaveny dvě pětietážové standardizované baťovské
tovární budovy ze zlínské projekční dílny, o půdorysných rozměrech 80,00 x 20,00 m,
stejně jako v jiných baťovských výrobních lokalitách, vybudována za využití principu
nosného železobetonového skeletu s cihlovou výplní, jež umožňovala dostatečné osvětlení
a větrání pracovních prostor velkými železnými okny. Později byly propojeny jakýmsi
středním rizalitem, takže nyní tvoří jeden mohutný blok. Koncem třicátých let byla
postavena nejmladší pětietážová výrobní budova, avšak s odlišnými proporcemi a
postrádající navíc konstrukční vzdušnost starší dvojice továrních objektů. Slavnostní
otevření prvních dvou budov proběhlo 27. 9. 1936 za přítomnosti J. A. Bati46, v listopadu
bylo uskutečněno kolaudační řízení a ihned poté i odstartování provozu.47 Po dokončení

1924, kdy byl jmenován vedoucím stavebního oddělení, a to přinejmenším na dobu 20 let. V roli projektanta
se podílel i na mnoha firemních projektech rodinné a společenské zástavby. Od roku 1939 působil v Praze ve
službách tehdejšího ministra veřejných prací D. Čipery. V roce 1940 se vrátil do Zlína, kde byl zaměstnán
jako vedoucí stavební projekční skupiny Baťových závodů.
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Ještě téhož roku byla vybudována nová kotelna pro dodávky stálé a regulovatelné teploty, jež byla nutnou

podmínkou výroby v oddělení barvírny, sušárny a úpravny.
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sloužily jak k výrobě, tak jako hromadné ubytování, provizorní kulturní sál a školicí
středisko.
Koncem ledna 1937 byly obnoveny demoliční práce a již v květnu téhož roku
vyrostlo v místech nevyhovujícího skladiště, lisovny, jídelen a závodní kuchyně nové hřiště
Baťovy školy práce. Velkou změnou prošla také nádvoří borovinských závodů. V březnu
1937 bylo rozebráno staré skladiště, z původní kotelny zůstal jen komín a nádvoří byla
parkovou úpravou s 1500 vysázenými keři, 250 listnatými stromy a 50 jehličnany
proměněna v zelenou zónu. Patrně posledním větším předválečným objektem baťovského
koncernu v Borovině byla pětipatrová budova dívčího internátu, započatá v létě 1939
v západním výběžku továrního areálu u Borovinského rybníka, za plánovaným náměstím.48
S další výstavbou továrního areálu se započalo až v padesátých letech vybudováním
výrobních objektů barevny a mercerizace49, nadstavbou starého traktu u silnice,
zprovozněním čistícího zařízení pod továrnou, postavení nové kotelny, zásobující i novou
čtvrť u závodního klubu, rekonstrukcí vstupního správního objektu továrního areálu a
postavením nové budovy s moderním výrobním i sociálním zařízením.50 Od roku 2009 je
bývalý tovární areál předmětem revitalizace a proměny v novou městskou čtvrť.51
Souběžně s výstavbou továrny probíhala výstavba obytné čtvrti. Ihned po příchodu
Tomáše Bati roku 1931 se započalo se stavbou dvanácti bytových domků a dvou
svobodáren v tzv. Rodinné čtvrti nad závodem. Další výstavba probíhala až od roku 1935
v severní části Boroviny a postupovala od východu na západ.52 Během léta 1936 vyrostl na
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borovinské stráni U Kapličky ve stávající čtvrti rodinných domků nový soubor pěti
vilových jednodomků s vestavěnou garáží, dvaceti dvojdomků a pěti svobodáren. Stavební
ruch dále ve čtvrti U Kapličky ožil na jaře roku 1937 díky položení nové příčné silnice u
řípovského nádraží a chodníku umístěného u hlavní podélné ulice, zahradní úpravou terénu
a především dokončením devíti dvojdomků. Poté ještě téhož roku proběhla výstavba
dalších deseti jednodomků a dvaceti dvojdomků, takže na podzim roku 1937 čítala
Borovina spolu s obytnými domy tovární kolonie zrušeného závodu Budischowsky 250
bytových jednotek ve stovce obytných domů a pěti svobodárnách. Na sklonku roku 1937
byly dokončeny terénní úpravy budoucího sportoviště u řípovského nádraží a položeny byly
základy borovinské přípojky městského skupinového vodovodu, sahajícího až k nejvýše
položeným ulicím Boroviny. Do roku 1938 bylo postaveno 122 domků a počítalo se
s dalším rozšiřováním.53
Předválečné stavební aktivity vyvrcholily započetím prací na sportovním stadionu u
řípovského nádraží roku 1938. Nejprve byly prováděny dobrovolníky z řad sportovců, ale
záhy již za účasti baťovských zaměstnanců, delegovaných na stavební práce za účelem
jejich urychlení.54 V roce 1938 došlo také k posílení dopravní infrastruktury dokončením
nové silnice v Borovině, která se stala komunikační tepnou mezi Baťovými závody, státní a
okresní silnicí a železniční tratí. K nejvýznamnějším investičním akcím tohoto roku patřilo
vybudování centrální garáže s 30 místy pro stání a připojení obytných domů k městskému
skupinovému vodovodu, jehož pitnou a užitkovou vodu využívali od června 1938 i
obuvnické závody a punčochárny.55
V roce 1939 se započalo se dvěma důležitými projekty, výstavba dívčího internátu
v areálu závodu a další rozšíření počtu rodinných domů. Důležitá byla také realizace nové
komunikace podél stadionu a zahrady četnické stanice v Borovině směrem ke Stařečské
ulici. Výstavba jednodomků a dvojdomků byla započata na nezastavěných parcelách jižně
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od stadionu SK Borovina již v létě 1938, přičemž rozšiřování zahradního města
kontinuálně pokračovalo v létě 1939, kdy vrcholily stavební práce na nové pětietážové
budově dívčího internátu v západním cípu továrního areálu. Moderně vybavený tzv. Dívčí
domov byl zprovozněn v září 1941.56 Výstavba bytových kolonií ve čtvrti U Kapličky
pravděpodobně pokračovala i během druhé světové války.
Poválečná bytová výstavba se nejprve zaměřila na opravy válkou zanedbaných
objektů a řešení tristní bytové situace dynamicky se rozvíjejícího závodu. Ženská
svobodárna

musela

být

umístěna

do

adaptovaného

neobarokního

zámečku

Budischowských (1915), který byl pouze brigádnicky upravován. Dále došlo k výstavbě
nové tělocvičny, koupaliště a rozšířené základní školy. Všechny bytové jednotky byly
dodatečně vybaveny koupelnovými kamny. Po roce 1945 došlo k výstavbě dalších dvaceti
dvojdomků a několika vilek v lokalitě Hájenky a později ještě dalších čtyřicet dvojdomků a
svobodárna s kapacitou sta lůžek v rodinné čtvrti U Rybníka. V padesátých letech byly
některé staré baťovské domy rekonstruovány, jiné však musely být zdemolovány, aby
ustoupily nové zástavbě nájemních čtyřposchoďových a výškových domů. Dále byl
postaven závodní klub, zdravotní středisko, jesle a mateřská škola, nová svobodárna a
požární zbrojnice. Kromě výše popsaných budov postavila firma ve městě mnoho menších
staveb. Sloužily většinou k technickým účelům. Jedná se především o kotelnu v továrním
areálu, spínací stanici, která je umístěna ve výchozím cípu obytné čtvrti a několik menších
provizorních dřevostaveb.57
Součástí Baťova podnikání v Borovině bylo i zemědělské, lesní a rybniční
hospodářství soustředěné ve dvorech Janův mlýn u Boroviny a Padrtův mlýn u Krahulova,
které koupil od předchozího majitele borovinského továrního areálu KBS, a. s.58
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4.3.2

Regulační plány
Původní struktura tovární lokality bývalých závodů Karla Budischowského měla

formu spíše jako neplánovitě se rodící továrna s dost nepřehledným a nahodilým
charakterem zástavby, doplněná o paternalistický rezidenční projekt neomítnutých
řadových dělnických domků anglického typu. Příchod baťovské aktivity znamenal
vybočení od dosavadní tradice a důležitý předěl spojený se systematickým prosazováním
zásad moderního urbanismu a architektury. Především se jednalo o princip volné zástavby
v zeleni (uplatňovaný nejen v rezidenčních částech, ale i v továrním areálu) a princip
funkčního zónování.59
Regulační plán od R. H. Podzemného se pokoušel zasadit plán ideálního města do
již existující struktury tamního zkrachovalého podniku Budischowsky, s respektem
charakteru zdejšího terénu. Kvůli již existující tovární struktuře zde nemohly být myšlenky
ideálního průmyslového města rozvinuty v plné míře. R. H. Podzemný navrhuje strukturu
města založenou na organičtějším tvaru, oválu, půlkruhu nebo elipse. Na východ z továrny
často navazuje obchodní ulice a dále pás zeleně lemovaný školami, svobodárnami a
internáty. Obytná čtvrť má nejčastěji oválný tvar, přičemž jednotlivé ulice se sbíhají
úhlopříčně ke středu města.60 Urbanistické řešení zachovává jádro moderního továrního
areál na svém místě, na pravém břehu Stařečského potoka. Podél potoka proti proudu je
dále umístěn centrálně položený parkový prospekt a náměstí se společenskou a vzdělávací
čtvrtí (společenský dům a kino) včetně kostela. Na náměstí poté navazuje areál s internáty
pro mladé ženy. Plán předpokládal rozsáhlé stavební úpravy v rámci území vyčleněného
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pro tovární výrobu a také téměř úplnou asanaci starší obytné zástavby.61 Zachována měla
zůstat pouze část staré dělnické kolonie u Borovinského rybníka.62
Původní obytnou část měly nahradit čtyři moderně koncipované obytné čtvrti,
tvořené volně stojící zástavbou rodinných domků se zahrádkami. Kolonie domků jsou
situovány na návrších po obou březích Stařečského potoka. Tovární areál se tak dostává do
středu města, což je pro typ baťovských ideálních měst velmi nezvyklé. Obytným čtvrtím
se pak Podzemný snaží dát pravidelný rastr, který kontrastuje s tvarem tovární a
společenské čtvrti, které jsou částečně přizpůsobeny toku potoka a stávající komunikaci.
Z původního radikálního plánu byla realizována pouze část. Obytná zástavba
vznikla jen na levém břehu Stařečského potoka, kde baťovské domky koncentrované do
dvou menších čtvrtí (severozápadní nad dnešní Koželužskou ulicí a severovýchodní nad
továrním areálem) postupně zaplňovaly prostor vymezený z jihu údolím potoka a ze severu
trasou železnice Brno – Jihlava. Jde o místo, kde se nachází původní výstavba, a tak je zde
rastr ulic přizpůsoben místním komunikacím. Tato obytná čtvrť je řešena vějířovitě, kdy
jednotlivé ulice se sbíhají k hlavní Revoluční třídě po úhlem 45°. Výstavba měla
pokračovat až po úroveň dnešní Fibichovy ulice a měla nahradit i stávající stadion. Ulice se
měly k hlavní třídě napojovat jako žilky ke stvolu rostlinného listu. Nový stadion se měl
vybudovat v místech, kde se nacházela cihelna. Tuto čtvrť zahajovaly školy a garáže.
Na pravém břehu potoka, kde se měl uskutečnit hlavní rozvojový potenciál lokality,
pak bylo sídliště plánováno na nezastavěné části. Právě zde měla vzniknout urbanisticky
zajímavá a hodnotná obytná čtvrť s elipsovitým půdorysem připomínajícím tvar listu,
vymezeným okružní komunikací a protnutým centrálním parkovým prospektem, ke
kterému se diagonálně sbíhaly menší obslužné uličky. Uprostřed se měl nacházet areál se
školami. Tato část však nebyla nikdy realizována, stejně jako většina budov občanského
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vybavení v okolí projektovaného náměstí.63 Tovární sídlo tak postrádalo nejen důležitou
urbánní infrastrukturu, ale i z urbanistického hlediska významný střed. Většina objektů
občanské vybavenosti byla postupně doplňována, ovšem již podle jiného plánu, až po
druhé světové válce.
Zachovaly se výrobní budovy a obytná čtvrť s domky a svobodárnami. Po
znárodnění se zde dále vyráběly punčochy a obuv, tovární areál tak doznal různých změn.
Po R. H. Podzemném měl situaci borovinských závodů na starosti V. Kubečka
spolu s J. Voženílkem. Pro Borovinu navrhli několik regulačních plánů v letech 1946–
1948. Navázali na plán Podzemného a ponechávají tak tovární areál a na něj navazující
společenskou čtvrť a areál s internáty na původním místě. Oproti Podzemného návrhu však
upustili od výstavby obytné čtvrti na nezastavěné části a soustředil se na výstavbu čtvrti
v Kanciborku, kde se měly nacházet vícepodlažní obytné domy. Ty plánovali stavět
v šachovnicovém uspořádání.
V šedesátých letech bylo v Borovině postaveno několik panelových domů,
doplňujících stávající bytovou zástavbu v intencích původního rozvrhu architekta
Podzemného, a to v prostoru severně od areálu továrny. Zcela nový koncept výstavby
započal v sedmdesátých letech výstavbou panelového sídliště Za Rybníkem, pro
zaměstnance Jaderné elektrárny Dekva. Plánování se už naprosto odklonilo od původního
prostorového rozvrhu daného Podzemného plánem a těžiště bytové výstavby se přesunulo
na západní okraj lokality za Borovinský rybník.64
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5

ROBERT HUBERT PODZEMNÝ (1. 12. 1904 - 1990)
Pochází z Křivého u Valašského Meziříčí, což je dnešní místní část Podlesí. Dále

bydlel se svými rodiči přímo ve Valašském Meziříčí. Je absolventem Státní školy pro
zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, kde současně s ním studoval i jeho bratr R. F.
Podzemný65 a další architekti jako Václav Hilský, Antonín Tenzer a Zdeněk Plesník.
V letech 1926-1928 pracoval jako kreslič a navrhovatel nábytku pro firmu Sagasser
(továrna pro uměleckoprůmyslové, nábytkové a dekorační práce). Od roku 1932 oba bratři
navštěvovali Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde byl rektorem prof. arch. Pavel
Janák. Při studiu vykonávali praxi v architektonických ateliérech v Praze.
Po ukončení studií v Praze, asi v polovině 30. let, podal roku 1936 žádost o přijetí
do firmy Baťa ve Zlíně, kde působil jako zaměstnanec stavebního oddělení, vedle předních
českých architektů (F. L. Gahura, J. Voženílek, V. Karfík a další a také arch. Le Corbusier).
Stavební oddělení vypracovalo pro ekonomickou a výrobní expanzi firmy Baťa do celého
světa řadu tzv. „výrobních jednotek“, což byla malá průmyslová města urbanisticky řešená
v komplexu území a vybavená průmyslovými objekty, inženýrskou infrastrukturu společně
s bytovými jednotkami formou individuálního bydlení. Veškeré projekty byly uloženy po
realizaci v archivech firmy Baťa, takže se nedostaly do soukromých archivů. Jeho činnost
ve vztahu k projektům pro Baťu nelze samostatně vyčlenit, neboť to byla činnost celého
projektového oddělení u Bati ať v ČSR, tak v zahraničí. Během této práce podnikl několik
studijních cest do Belgie, Holandska, Německa Itálie a Francie. Zúčastnil se také několika
soutěží, jako např. roku 1936 mezinárodní soutěže o návrh rodinného domku, kde obdržel
první místo mezi 258 návrhy při zastoupení několika cizích států. Téhož roku se také spolu
s architekty Hilským a Tengerem zúčastnil soutěže o návrh na nádražní budovu ve
Valašském Meziříčí – Krásně. V roce 1939 se nepohodl s J. A Baťou, jelikož pro něj
odmítl projektovat nové město s továrnami v Brazílii, a tak jejich spolupráce skončila.
Kromě práce pro firmu Baťa pracoval i v jiných projekčních kancelářích, u arch.
Ployera, arch. Jandy, arch. Kvasničky nebo u architektky Kučerové. V letech 1938-1939
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odjíždí do New Yorku, kde zůstává a studuje na Columbia University. Toto studium
ukončuje v letech 1942-1943. V roce 1943 se podílí na vypracování plánů zničených
řeckých měst, jako jsou Canea a Larissa.
Následujícího roku spolu s děkanem Leopoldem Arnaudem z Columbia University,
a také s Dr. Josefem Komendou, zástupcem ministerstva veřejných prací československé
vlády v Londýně, studuje terén kolem zničených Lidic. Po získání map a fotokopií nacisty
zničeného území Lidic od amerického letectva, které snímkovalo terén lidického úvalu
nejspíš v prvé polovině roku 1944, se zabývali novou podobou zničených Lidic, tak aby
byly zachovány stopy či trosky původních staveb pro další generace i mírovou budoucnost
města. Tak vznikla myšlenka uchování území půdorysu bývalých Lidic jako pietního
prostoru, který byl dále navržen jako součást parkové a krajinné zeleně. Tento americký
návrh na obnovu Lidic měl vyjádřit, jak bude obec vypadat, aby vyjádřila myšlenku –
„Lidice budou žít“.66
V New Yorku žil se svou rodinou až do roku 1950, kdy zemřel. Více informací, jak
o jeho stavební aktivitě, tak o osobním životě neznáme. 67
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6

KOLEKTIVNÍ BYDLENÍ
I přes širokou propagaci rodinného bydlení v zahradních čtvrtích byl i v projektu

ideálního průmyslového města z pohledu počtu ubytovaných pracovníků daleko
rozšířenější způsob kolektivního bydlení v internátech, svobodárnách a hotelech pro
svobodné.
Stejně jako do Zlína, i sem do Boroviny přicházelo velké množství čtrnáctiletých
mladých mužů a žen z širokého okolí, a právě ty bylo potřeba ubytovat. První a zároveň
také jediný samostatný internát byl postaven roku 1941 v západní části Boroviny za
plánovaným náměstím68. Měl navazovat na souvislý pás továrních budov a budov
k hromadnému bydlení kopírující tok potoka Stařečky. Došlo však pouze k výstavbě tří
továrních budov, které tento pás započínají na východní straně Boroviny a poté už jen
zmíněný internát, který tento pás budov zakončuje. Další internát byl vytvořen adaptací
jedné z dvou nejstarších novostaveb v továrním areálu stejného konstrukčního systému
v roce 1942.
Kvůli nedostatku ubytování pro zaměstnance se od roku 1936 začaly stavět
v Borovině svobodárny, které pojmuly až sto padesát osob. Původně šlo o dřevěné ubikace
s přízemím a s jedním patrem, ale postupně byly navrhovány modernější zděné stavby
z režných cihel. Protože se nacházely většinou v obytné zástavbě, byly konstrukcí a
vzhledem přizpůsobeny sídlištní architektuře. Dochované plány nám přibližují, jak tyto
stavby vypadaly. Svobodárny v Borovině byly stavěny podle vzoru první svobodárny
stavěné ve Zlíně na Letné v roce 1930. Další podobné svobodárny byly poté stavěny např.
ve zlínské čtvrti Díly v roce 1935, jejíž přízemí zahrnovalo i malou prodejnu, dále také v
Baťově – Otrokovicích i v dalších sesterských podnicích v ČSR i v zahraničí.69
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6.1 Internát (1936, Jeřábek)
Výstavba internátu byla provedena pod vedením stavitele Jeřábka.70 Stavebně
navazovala na skeletový železobetonový nosný systém v klasickém zlínském půdorysném
modulu 6,15 x 6,15 m s vnějšími výplněmi ze spárovaných cihel. Vzhled i konstrukce
internátu je kopií internátů stavěných ve Zlíně v letech 1930 - 1937, kde byla vystavěna
celá čtvrť hromadného bydlení společně se školami. První internát byl postaven již v roce
1925 v blízkosti továrny firmou Jambor.71 Budovy škol a internátů jsou ve Zlíně zasazeny
do svažitého terénu Gahurova prospektu a jsou korunovány Památníkem Tomáše Bati
(nyní Dům umění).
Dispozičně se jednalo o pětietážovou budovu o velikosti 3x13 polí základního
stavebního modulu se střední provozní chodbou v každém podlaží, v jejímž středu se
nachází schodiště. Přízemí objektů tvoří společenské a obslužné vybavení, další etáže jsou
ubytovací, členěné na jednotlivé pokoje podle konstrukčních polí.72
Přesné rozvržení jednotlivých podlaží neznáme, jelikož plány zahrnují pouze tři
půdorysy, z nichž jeden je označen přízemí, druhý II., III., IV. etáž a třetí V. etáž a střecha.
Plány jsou signované stavitelem Jeřábkem a pocházejí z roku 1939. Podlahy v pokojích a
koupelnách byly ze xylolithu a v chodbě s cementovým potěrem.73
Přízemí zahrnovalo společenskou vybavenost, jako je holič, krejčí, prádelna,
sušárna, knihovna, bufet, společenská místnost, čistírna obuvi a jídelna s kuchyní. Dále
také technické místnosti – strojovna a rozvodna.
Kromě jednotlivých pokojů se v každém z pater nacházela také jídelna pro 125
osob s přípravnou a spíží s podlahou s červeným cementovým potěrem a klubovna.
Součástí každého patra byla také hala, sklad kufrů, umývárna a toalety. Na rozdíl od
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internátů ve Zlíně, tady bylo kromě hlavního schodiště ještě schodiště vedlejší, umístěné
v západní části budovy. V některém z podlaží se dále nacházel byt domovníka s pokojem,
kuchyní, samostatnou koupelnou a předsíní.74

6.2 Domov mladých (1942, V. Karfík)
Pod plánem z roku 1942 jsou podepsáni stavitelé Ambrozen, Dušánek a především
ing. Vladimír Karfík. Na první pohled se zdá, že jde o stejný konstrukční systém jako u
předešlého internátu, ale není tomu tak. Karfík zde pracuje s naprosto odlišnými
stavebními moduly - 5,30 x 7,90 m a 5,30 x 4,70 m. Pětietážová stavba s rovnou střechou
je sestavena z těchto modulů na 3x15 polí, přičemž střední trakt je tvořen z modulů
menších. Průčelí je členěno pětiosým středním rizalitem ve výši prvního podlaží, v jehož
místech se nacházela velká tělocvična. Důvod, proč Vladimír Karfík nepokračoval
v zažitém stavebním modulu, není znám.
Tato budova měla být na rozdíl od soudobých novostaveb zasazena do terénu, takže
zde mohlo dojít k částečnému podsklepení. V těchto prostorách se nachází sklep
domovníka, místnost pro kola, sklad kufrů, prádelna, dílna žáků, temná komora, místnost
pro prádlo, rozvodna páry, elektro-rozvodna a dílna
Budova se lišila i vnitřním členěním. Podlaží byla též rozdělena střední provozní
chodbou, ale ve střední části výrazně zúženou. Dva hlavní vchody byly umístěné na krajích
budovy ve 2. a 14. ose a vedly do střední haly zakončující chodbu se schodištěm z obou
stran. Uprostřed se nacházel bufet a velká tělocvična, po jejíž bocích byla místnost
s nářadím a sportovní kabinet. Na obou koncích budovy se nacházely společenské
místnosti, herny, studovny, čítárny, hovorny a byty pro domovníky (hlídače), zahrnující
samostatnou kuchyň, ložnici a malinkou koupelnu.
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Další podlaží byla opět členěna střední chodbou s halami na obou koncích. Každé
podlaží obsahovalo dva byty pro vychovatele, dvě čistírny obuvi a dvě umývárny
s toaletami na obou koncích budovy. Účel místnosti, dle půdorysu v pravém dolním rohu,
se lišil v každém podlaží. V II. etáži se v místnosti nacházela konference, ve III. holič, ve
IV. krejčí a v V. samospráva.
Plášť budovy měl být řešen obdobně po vzoru zlínské architektury pomocí
železobetonového nosného systému s vnějšími výplněmi ze spárovaných režných cihel
s velkými železnými okny. Nebyly zde však použity sloupy kruhového průřezu o průměru
50 cm, ale betonové pilastry. Boční stěny byly ve střední části prolomeny velkým
vertikálním oknem osvětlující všechna podlaží v místech schodiště.
Pravděpodobně se Domov měl nacházet poblíž stojícího Internátu, jako součást
plánovaných budov lemujících tok potoka, jak je patrné z výkresové dokumentace.
K provedení stavby však nedošlo.75

6.3 Svobodárna (1936, A. Sehnal)
Jednopatrová obdélná stavba byla provedena koncem roku 1936 pod zodpovědným
provedením stavitele Arnošta Sehnala na parcele č. 1965. V přízemí se nacházel jeden byt
s kuchyní a 7 pokojů s příslušenstvím a ústředním topení, v poschodí pak dalších 11
pokojů, které rozdělovala dlouhá chodba. Oddělené toalety byly umístěny po levé straně
schodiště až na konci chodby.76

6.4 Svobodárna č. VI. (1939, Kučera a Zálesný)
Pod jednotlivými návrhy jsou podepsáni stavitelé Kučera a Zálesný. Jde o částečně
podsklepenou jednopatrovou budovu z režných cihel s rovnou střechou. Budova je
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osvětlená obdélnými okny a ve střední části, kde se nacházelo schodiště zpřístupňující
poschodí, bylo velké kubusové okno. V patře se nacházelo dalších osm různě velikých
pokojů, které oddělovala podél celého domu dlouhá úzká chodba. Toalety s umývárnou a
koupelnou byly umístěny po pravé straně schodiště.77

6.5 Svobodárna č. VI. (1939, Kučera a Zálesný)
Pod jednotlivými návrhy jsou podepsáni opět stavitelé Kučera a Zálesný. Jde o
částečně podsklepenou jednopatrovou budovu o velikosti 22,75 m x 10,8 m z režných cihel
s rovnou střechou. Osvětlená obdélnými okny a ve střední části, kde se nacházelo schodiště
zpřístupňující poschodí, bylo velké kubusové okno. V přízemí je naproti schodiště řada pěti
stejně velikých pokojů. Po pravé straně vstupní haly se schodištěm jsou společné toalety a
jeden pokoj, po levé straně schodiště je byt domovníka s kuchyní, ložnicí a samostatnou
toaletou. V patře přímo naproti schodiště byla řada pěti stejně velkých pokojů, po pravé
straně schodiště byla koupelna a toalety, vedle ní ještě jeden pokoj. Po levé straně schodiště
další dva pokoje. Ve sklepní části se nachází sklep, místnost na uhlí a kotelna.78

6.6 Svobodárna č. VI. (1936, Kučera)
Pod návrhem je podepsán pouze stavitel Kučera. Částečně podsklepená
jednopatrová budova z režných cihel s rovnou střechou. Osvětlená obdélnými okny a ve
střední části, kde se nacházelo schodiště zpřístupňující poschodí, bylo velké kubusové
okno. V patře se nacházelo dalších 10 různě velikých pokojů (8 větších a 2 malé), které
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oddělovala podél celého domu dlouhá. Na obou koncích patra se nacházely toalety, sprchy
a čistírna obuvi.79 80

6.7 Svobodárna č. VIII (1939)
Částečně podsklepená dvoupatrová budova, o velikosti 28,2 m x 11,5 m, z režných
cihel s rovnou střechou měla být mírně v terénu, proto je hlavní vchod do budovy přístupný
menším schodištěm. Budova je členěna sedmi osami a středním tříosým rizalitem. V zadní
části budovy je střední osa prostoupena velkým oknem osvětlující střední osu domu všech
poschodí. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé v proskleném ostění, vchod ústí do vstupní haly,
ze které vede na obě strany dlouhá chodba, odkud je přístup do jednotlivých místností.
Naproti vstupní haly se nachází schodiště. Po jedné straně schodiště v přízemí se nachází
samostatný byt s kuchyní, ložnicí, obývacím pokojem a samostatnou koupelnou. Za tímto
bytem se nachází sdílené toalety a koupelna. Po druhé straně schodiště se nachází dva
pokoje a další sdílené toalety a koupelna. Po stranách vstupní haly jsou umístěny vždy tři
pokoje, z nichž krajní je v obou případech menších rozměrů. Na rozdíl od předešlých
návrhů, se v prvním patře přímo naproti schodiště nachází velká společenská místnost, ze
které se dá vejít na balkon (4,6 m x 1, 05 m), po každé její straně pak vždy dva pokoje,
z nichž krajní je menší. Po obou stranách schodiště se opět nachází dva stejně veliké
pokoje. Dohromady tedy osm pokojů v poschodí. Na obou koncích poschodí se nachází
toalety a koupelny. Další menší balkony se nachází vždy na koncích dlouhé chodby, tedy
po bočních stranách budovy. Podsklepená část se nachází pouze pod polovinou stavby, její
součástí je sklep, sušárna, prádelna, kolárna, sklad uhlí a kotelna.81
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6.8 Svobodárna (1936) – 5 domků
Částečně podsklepená jednopatrová budova o velikosti 22,25 m x 10,58 m s rovnou
střechou. Vstup do budovy umístěn ve středu budovy, ústí do menší předsíně, kde se také
nachází schodiště zpřístupňující patro i sklep. Celé přízemí podélně rozděluje dlouhá
chodba, odkud se vchází do jednotlivých pokojů. Naproti schodiště se nachází řada šesti
stejně velikých pokojů. Po pravé straně schodiště je umístěn byt domovníka s kuchyní,
ložnicí, předsíní a spíží. Po levé straně schodiště se nachází další dva pokoje a toalety
s koupelnou, které využívá i domovník. Patro rozděluje dlouhá chodba. V řadě naproti
schodiště je 6 stejně velkých pokojů. Po pravé straně schodiště se nachází 3 pokoje, po levé
2 a na kraji toalety a koupelna.82

6.9 Svobodárna (1948, S. Skopálek)
V lednu 1948 firma Baťa (národní podnik Zlín, pobočný závod Třebíč – Borovina)
podala žádost na Okresní úřad v Třebíči o postavení jedné ze čtyř plánovaných
dvoupatrových staveb k účelu svobodárny pro 100 osob.83 K realizace kompletního areálu
však nedošlo.
Se stavbou první svobodárny se započalo v dubnu roku 1948 a již v říjnu téhož roku
byla stavba zkolaudována a schopná plnit svou funkci. Stavbu navrhl stavebník firmy
Stanislav Skopálek, pod dohledem městského stavebníka a technického znalce Emila
Němečka.
Stanislav Skopálek navrhl budovu plně podsklepenou, z větší části cihelnou na
vápennou maltu s plochou střechou. Kvůli šetření železem jsou stropy trámové. Suterén
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sloužil jako sklep, dále se zde nacházely různé sklady, prádelna, žehlírna, sušárna, kotelna
a úschovna kol. V přízemí se nacházelo 9 pokojů pro svobodné, byt pro domovníka
s kuchyní a dva obývací pokoje. V 1. i ve 2. patře bylo pak dalších 15 pokojů pro
svobodné.
Průčelí dvoupatrového domu je devítiosé, přičemž mezi 2. a 3. a dále mezi 7. a 8.
osou byl širší rozestup. Střední osa je širší a v přízemí prolomena vstupním vchodem
v cihlovém ostění s betonovou markýzou. Mezery mezi okny jsou vyplněny cihlovým
zdivem. Zadní strana budovy je odlišná ve střední ose, kde není vchod, ale souběžný
vertikální pás oken, jelikož v této části stavby se nachází schodiště. V 1. a v 9. ose jsou
také na rozdíl od přední strany domu použity výrazně užší vertikální okna. Boční strany
jsou 3osé, přičemž střední osa je prolomena klasickými čtvercovými okny, osa směřující
k zadní straně budovy je prolomena úzkými horizontálními okny a osa směřující k přední
části domu je bez oken. Střechu pokrýval pozinkovaný plech a fasáda dostala břízolitovou
omítku.84

6.10 Shrnutí
Z dochovaných pramenů nalezených v archivech, i z regulačního plánu města je
zřejmé, že internátů mělo být postaveno několik. Není však jasné, zda měly konstrukčně
navazovat na stavbu z roku 1941 nebo měli nést podobu nerealizovaného Karfíkova návrhu
z roku 1942. Mohlo jít pouze o experimentální konstrukční typ, který měl být pouze
jedinečným projevem architekta. Je také možné, že od Karfíkova návrhu se upustilo právě
proto, aby se v plánovaném areálu nenarušila jednotnost budov stejného konstrukčního
systému známého ze Zlína a dalších baťovských měst.
Svobodárny byly ve většině případů plánovány jako jednopatrové, ojediněle
dvoupatrové budovy. Vnější plášť stavby známe pouze u nejmladšího z návrhů,
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pocházejícího z roku 1942. V ostatních případech se můžeme pouze domnívat, že fasády
byly řešeny podobně jako svobodárny nacházející se ve Zlíně nebo jiných baťovských
pobočných závodech, pomocí železo-betonové konstrukce s výplněmi z režného zdiva.
Členění bylo u všech návrhů obdobné. Každé podlaží bylo rozděleno dlouhou
chodbou a hlavní vstup byl místěn ve střední části stavby. V každé budově se též nacházel
samostatný byt správce nebo domovníka. Pokoje byly většinou pro dvě až šestnáct osob.
Umývárny a toalety byly společné a nacházely se na každém patře. Některé typy
svobodáren měly i společenskou místnost a kuchyň s jídelnou. Pokud chyběla kuchyně a
nebyla k dispozici ani přípravna, snídali a večeřeli zaměstnanci v závodní jídelně.
Z dochovaných plánů a stavebních žádostí bohužel není patrné, které z těchto
návrhů byly realizovány a které nikoli. Na plánech Boroviny můžeme vidět pouze barevně
vyznačená místa, kde byly svobodárny plánovány, ale nikoli určitý typ zrealizovaného
návrhu.
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7

TYPOLOGIE RODINNÝCH DOMKŮ
S růstem počtu zaměstnanců, způsobeným prudkým rozvojem závodů po převzetí

KBS firmou Baťa roku 1931, a tím i vyčerpání zdrojů pracovní síly přímo v Borovině nebo
v Třebíči se prodlužoval zejména čas trávený dopravou pro dojíždějící. Zaměstnanci mohli
využívat pouze vlakové spojení, neboť autobusová doprava nebyla doposud rozvinuta.
Dojíždějící pracovníci nastupovali pracovní směny unaveni ještě před jejich zahájením.
Nutností tedy bylo vytvořit pro pracovníky závodu takové podmínky, aby své síly, energii a
čas mohli věnovat práci v závodě, a dále také potřeba připoutat je ekonomicky a ideově
k závodu. Nájemní vícebytový dům nikdy nenašel sympatie u vedoucích pracovníků firmy
Baťa, jelikož velké činžáky podporují sdružování zaměstnanců a jejich organizování proti
závodu. Naopak rodinný domek dával lidem pocit soukromého vlastnictví, i když je
zároveň činil závislejšími na továrně.85
Filosofie T. Bati se řídila především hlediskem ekonomickým: náklad na jeden byt
se musel pohybovat v rozmezí 16000 – 20000 korun. Společenské hledisko je obsaženo
v těchto větách: „Každá rodina musí žít svůj vlastní život, jedna nesmí rušit druhou v její
intimitě. Základem rodinného štěstí je spokojená a neunavená žena, mající porozumění pro
radosti i námahu mužova zaměstnání a pro zdravý vývoj svých dětí. Neboť je pouze jediné
místo na světě, kde muž, soustředěný po celý den na svou práci v průmyslovém podniku,
může načerpat nových sil a nových podnětů, a to je pečlivě vybudovaný a pečlivě
udržovaný domov. Rozvoj techniky a služeb ať zbaví ženu těžké a nekonečně se opakující
práce v domácnosti. Není žádný důvod, aby průmyslové středisko skýtalo svým občanům
méně pohodlí a příjemností než město lázeňské.“ Takovou představu nejlépe vystihoval typ
anglického zahradního města a vzor průmyslových sídlišť Německa.86
Kolonie rodinných domků je pro Borovinu důležitá z architektonické i urbanistické
kvality. Její výstavba probíhala především v letech 1935 až 1942. Ihned po příchodu
Tomáše Bati se započalo se stavbou 12ti bytových domků. Další výstavba probíhala až od
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roku 1935 v severní části Boroviny. Do roku 1938 bylo postaveno 122 domků a počítalo se
s dalším rozšiřováním. Mezi domy se nacházelo sedm výše zmíněných svobodáren a za
plánovaným náměstím byl vybudován jeden internát. Již v roce 1940 měly dělnické kolonie
150 rodinných domků a vilek. Výstavba byla v tradici zlínské architektury s plochými
střechami a s fasádou z režných cihel. V roce 1945 se kolonie rozšířila ještě o dalších 20
domků a několik malých vilek, dnes nazývaných jako Hájenky, podle toho, že byly
vystavěny v prostoru bývalé hájenky.
Se stavbou první kolonie začal Baťa ve Zlíně na Letné, jižně od továrny, již roku
1915. Regulační plán na její výstavbu navrhnul Jan Kotěra. Jednalo se o první hromadnou
bytovou výstavbu na základě urbanistické koncepce. S porozuměním pro složitosti terénu a
citlivě dimenzovanou komunikační síť vznikl první sídlištní útvar rodinných domků
v jednotné zeleni bez plotů, tvořící nenásilný přechod do přírody. Původně se ve Zlíně
začalo se stavbou jednodomků a čtyřdomků s mansardovou střechou, kde se ještě využíval
i půdní prostor, a s omítnutými fasádami, ale postupně byl tento typ nahrazen jednoduššími
plochými střechami a omítka trvalejším spárovaným zdivem. Nejstarší dispozice byla
založena na principu jedné denní místnosti s vařením a jedné ložnice, měla však už
splachovací klozet, koupelnu a tekoucí vodu v kuchyňské lince. V roce 1926 se ve Zlíně
započalo s výstavbou čtvrtí Zálešná a Nad ovčírnou, kde se stavěly především jednodomky
a dvojdomky. Dispozice už byla upravena na pracovní kuchyň s odděleným obytným
pokojem a dvěma a více ložnicemi. Cihelná konstrukce domu s dřevěnými stropy a
s převážně již plochými střechami byla připravena pro proudovou výstavbu. Dokonce
bednění základů bylo montovatelné a prefabrikované. Vnější výraz už úplně ovládalo
spárované zdivo. Po roce 1930 došlo k dalšímu vývoji, kdy se začalo se zřizováním garáží
u domu. 87
Kolonie domků jsou, dle plánů architekta R. H. Podzemného, situovány na návrších
po obou březích potoka. Snaží se jim dát pravidelný rastr, který kontrastuje s tvarem
tovární a společenské čtvrti, které jsou částečně přizpůsobeny toku potoka. Menší obytná
část je umístěna na kopci mezi Stařeckým potokem a řekou Jihlavou. Jde o místo, kde se
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nachází původní výstavba, a tak je zde rastr ulic přizpůsoben místním komunikacím.
Situování obytných čtvrtí mělo své logické komunikační a prostorové spojení s městským
centrem a výrobou a trvalé spojení s přírodou. Prokázala se nezbytnost plánovité a
organizované vazby mezi výrobou a osídleními a způsobem společenského života a vztahů.
Myšlenka plánovitého a organizovaného sepětí průmyslu s městem, výroby s bydlením,
byla rozvíjena postupně uskutečňovanou centralizací výroby spojenou současně se stavbou
osídlení a je společná pro Zlín i většinu sesterských společnosti firmy Baťa.
V Borovině bylo do roku 1940 postaveno 36 jednodomků, 90 dvojdomků a 19
pětidomků nebo činžovních domů. Zajímavostí je, že zde nebyl postaven ani jeden
čtyřdomek, který byl ve Zlíně i v jiných sesterských závodech zcela běžný. Největší
zahradní čtvrť se rozléhala kolem Revoluční třídy. Domky byly postaveny podél ulic
Okružní, Řípovská, Borovinská, Stará, Tomáše Bati, Ševcovská, Punčochářská, Jihlavská,
Lípová, Luční, Květná, Zahradnická, Zámečnická a Krátká.88 Domky byly stavěny na
pozemcích, které spadaly pod správu v Třebíči nebo v Řípově. Řípovský i třebíčský úřad
dal ke stavbě povolení spolu s nařízením, že závody k domkům na své náklady zbudují
uliční stoku a vozovku. Třebíč si navíc kladla podmínku, že v případě splynutí Boroviny
s městem má město právo žádat přestavbu chodníků dle norem města na náklady firmy.89
Dohled nad okolím domků a domky samotnými mělo po vzoru Zlína sociální
oddělení závodů. Zástupce tohoto oddělení měl právo navštívit dům, aby se přesvědčil, zda
se rodina o dům dobře stará. Veškeré přestupky se zapisovaly do osobních záznamů
zaměstnanců. Chov domácího zvířectva byl zakázán. Pěstování zemědělských plodin bylo
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povoleno, ale v omezené míře. Tomáš Baťa byl zastáncem toho, že člověk si má doma
odpočinout, a ne po práci ještě obstarávat dobytek a kopat v zahradě.90
V poválečných letech vzniklo několik dalších různých dvojdomků. Dnes jsou hojně
rekonstruovány a přestavovány, takže se ztrácí typická Zlínská jednolitost.

7.1 Jednodomek s garáží a terasou (1937)
Plány k domu jsou z roku 1937, autorství se však z podpisu nedá určit. Jde o
rodinný domek s rovnou střechou o rozměrech 9,07 x 8,79 m. Výška stropu v suterénu byla
2,27 m, a v přízemí a v patře 2,70 m. V přízemí byla garáž a za ní veranda. Z ní se
vstupovalo do předsíně, ze které vedly dveře do spíže, koupelny, kuchyně a obývacího
pokoje. V horním patře byla ložnice rodičů průchozí do pokoje dětí a pokoj pro hosta.91
Typově domek navazuje na jednodomek ve Zlínské čtvrti Díly z roku 1930 nebo
poté na pozdější variantu individuálně řešeného rodinného domu stavěného ve Zlíně kolem
roku 1935. Soubor 21 baťovských domků podobného typu tvoří souvislou zástavbu v ulici
Slovenské ve Zlíně. Elegantní architektura jednotlivých domků je umocněna jejich
opakováním a pootáčením v uličních průhledech. Podobný typ se vyskytl i ve Zruči nad
Sázavou.92

7.2 Standardní jednodomek (1939, J. Kučera)
Pod projektem signatura stavitele J. Kučery a pochází z roku 1939. Tento typ
domku je stejných rozměrů jako jednodomek předešlý, odlišná je pouze výška jednotlivých
podlaží. Výška stropu v suterénu byla 2 m, v přízemí 3 m a v patře je 2,70 m. I rozmístění
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pokojů je stejné jako u předešlé varianty. V přízemí byla garáž a za ní veranda. Z ní se
vstupovalo do předsíně, ze které vedly dveře do spíže, koupelny, kuchyně a obývacího
pokoje. V horním patře byla ložnice rodičů průchozí do pokoje dětí a pokoj pro hosta. Na
terasu, umístěné nad garáží, se vstupovalo z malé chodbičky nad schodištěm.
Pravděpodobně se jednalo pouze o přepracování staršího typu z roku 1937 s menšími
obměnami, především ve vzhledu fasády a použití jiných oken a jejich orámování.93
Na základě dokumentů Městského úřadu v Třebíči s určitostí víme, že k výstavbě
domků tohoto typu došlo na parc. č. 22 (okolí stadionu), 565 a 570/1 (okolí četnické
stanice). O schválení výstavby se jednalo na komisi, která proběhla 20. října 1939.
Účastnili se jí náměstek Metoděj Charvát, člen stavebního odboru Jan Jílek, městský
stavitel Emil Němeček, stavebník Baťa a.s. Zlín, Obecní rada Řípov, Odbor pro udržování
dráhy v Třebíči a Okresní úřad v Třebíči za zprávu silnic. Rozhodnutí o schválení výstavby
bylo poté vydáno 10. ledna 1940. Výstavba probíhala pod zodpovědným provedením
stavitele Arnošta Sehnala.94

7.3 Jednodomek Třebíč (1939, J. Kučera)
Tato varianta jednodomku z roku 1939 je ještě o něco luxusnější než předešlý typ.
Dokazuje to též plán místností, jelikož v přízemí se kromě běžných místností jako je
obývací pokoj, kuchyň, předsíň, spíž a toaleta nachází také pokoj pro služebnou. Na rozdíl
od ostatních jednodomků a dvojdomků, se koupelna objevuje až v patře, společně s ložnicí
rodičů a dětí a dále také pokojem pro hosta. Terasa v patře zaujímá pouze prostor nad
garáží, v zadní části se nacházel zmíněný pokoj pro hosta. Bližší informace o probíhající
výstavbě bohužel nemáme. Pod plány je podepsán stavitel Kučera. Situování domku je
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odlišné od ostatních typů, kdy ve většině případu je vchod umístěn na boční straně domu,
za to tady je vchod umístěn v přední části.95

7.4 Malý dvojdomek Třebíč (1939)
Tento typ dvojdomku se začal stavět v roce 1939. Malý dvojdomek s rovnou
střechou je na ploše 9,70 x 6,50 m plus přístavek z každé strany 1,5 x 4 m a arkýř 0,90 x
6,50 m. Vchod do domu se nacházel na boční straně vedle přístavku. Přístavba, vchod i
arkýř byly zastřešené, patro se nacházelo pouze nad hlavním obytným prostorem. Výška
stropu v přízemí i v patře je 2,70 m. V přízemí se nacházel obývací pokoj s kuchyní, arkýř,
koupelna, malá předsíň, schodiště a místnost „palivo“ v přístavku. V patře byly dvě ložnice
a schodiště, které vedlo přímo do dětského pokoje, odtud se pak vcházelo do ložnice
rodičů. Tento typ je zajímavý především tím, že není podsklepen. Jeho vzhled je
ozvláštněn přistavěným proskleným arkýřem. Fasáda byla nejčastěji ze světlých cihel.96

7.5 Dvojdomek (1936)
V roce 1936 bylo postaveno 9 domků tohoto typu. Tento dvojdomek s rovnou
střechou je na ploše 9,40 x 8,40 m a je přístupný menším zastřešeným schodištěm o čtyřech
stupních na boční straně domu. Výška stropu v suterénu je 2 m, a v přízemí i v patře 2,70
m. V přízemí se nacházel obývací pokoj, kuchyň, koupelna a malá předsíň, schodiště bylo
od předsíně oddělené dveřmi. V patře byly dvě ložnice. Zajímavé je rozmístění oken, na
zadní straně jsou okna pouze v přízemí, za to na bočních stranách jsou okna pouze v patře
a v přízemí jen dveře. Na přední straně jsou okny osvětlena obě podlaží. Na rozdíl od
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zlínských domků byla všude použita malá okna. Fasáda dvojdomků byla řešena různě,
nejčastěji však byly kompletně ze světlých cihel.97

7.6 Dvojdomek 1939 Třebíč (1939)
Tento dvojdomek je na ploše 9,40 x 4,39 m plus přístavek 2,20 x 1,25 m. Výška
stropu v suterénu je 2 m, a v přízemí a v patře 2,70 m. V přízemí se nacházel obývací
pokoj, kuchyň, koupelna a spíž přístupná z předsíně. V patře byly dvě ložnice a terasa,
která se nacházela nad přístavkem s komorou. Zajímavostí je, že na zadní fasádě v patře
nebyla žádná okna. Dětský pokoj byl osvětlen pouze malým bočním oknem a balkonovými
dveřmi. Fasáda dvojdomků byla řešena různě. Některé jsou zcela omítnuty, jiné mají
cihlové okenní ostění, ostatní mají obložen celý prostor mezi okny a vytvářejí tak dojem
pásového okna. Plány z MZA v Brně dokazují, že se mohly vyskytovat také varianty
domků kompletně obezděné cihlami, jako tomu je ve Zlíně.98

7.7 Dvojdomek „Florián“ Třebíč (1940, A. Florián)
Plány k tomuto typu jsou z roku 1940 a jeho autorem je méně známý architekt A.
Florián. Jak již bylo řečeno, tento typ vychází ze zlínské experimentální výstavby.
Projektování a výstavba Zlínských domků se proměnily s příchodem Jana Antonína Bati.
Ten požadoval větší typovou rozmanitost a již nelpěl na minimálním rozpočtu, jako jeho
bratr Tomáš. Konkrétně se to projevuje v používání přístavků s vchodem a spíží nebo
koupelnou, omítání domků a jejich celková architektonizace. Je používán cihelný obklad,
sedlové či valbové střechy, u některých domků se objevují šambrány kolem oken. Tyto
vlivy se projevily jak v Borovině, tak i u ostatních satelitů stavěných ve stejné době. Např.
ve Zruči nad Sázavou bylo postaveno 10 domků tohoto typu. U domků ve Zruči nad
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Sázavou bylo použito cihelné ostění kolem oken, zda tomu bylo tak i v Borovině, se
můžeme jen domnívat.99
Tento dvojdomek je na ploše 9,34 x 5,62 m plus přístavek 3,35 x 1,39 m. Výška
stropu v suterénu je 2,32 m, v přízemí 3 m, v prvním patře 2,70 m. V přízemí se nacházel
obývací pokoj, kuchyň a koupelna, v patře byly dvě ložnice a terasa nad přístavkem. V
MZA v Brně jsou uloženy 2 varianty domku, lišící se typem střechy (sedlová nebo rovná).
Nákres k podobě vnějšího pláště domu bohužel nebyl nalezen, takže vzhled si můžeme
pouze domýšlet.100

7.8 Dvojdomek „Musil“ Třebíč (1940, Eichler)
Na projektu z července 1940 signatura Eichler v. r. Tento dvojdomek je na ploše 9,85
x 8,16 m plus přístavek 2,20 x 1,25 m. Výška stropu v suterénu je 2,16 m, a v přízemí a
v patře 2,70 m. V přízemí se nacházel obývací pokoj, kuchyň, koupelna a spíž přístupná
z předsíně. Prostor obývacího pokoje byl rozšířen a předsunutou část domu, čímž byla
vytvořena příjemná architektonická obměna oproti ostatním dvojdomkům. Tato předsunutá
část byla v patře zastřešena. Na rozdíl od typu Florian, v patře se nacházely dvě ložnice,
předsíň a balkon. Balkon byl přístupný z předsíně, stejně jako ostatní pokoje. Dětské
pokoje byly osvětleny pouze menšími okny, zato ložnice byly osvětleny okny velkými.101

7.9 Dům pana ředitele Radvanovského (1940, Růžička)
Plány ke stavbě byly vypracovány 11. května 1940 a jsou signovány stavitelem
Růžičkou. Nedaleko továrny byl vybrán velký pozemek pro stavbu ředitelské vily. Jedná se
o velký podsklepený jednodomek bez garáže se sedlovou střechou. Velikost zastavěné
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plochy je 9,59 x 13,04 m. Vrchní stavba byla kryta břízolitovou omítkou, stropní
konstrukce dřevěná. V suterénu se nachází prádelna, kotelna a zvláštní oddělené místnosti
na ovoce a zeleninu. Vstup do domu je na malé vyvýšené terase přístupné schodištěm,
odkud se vstupuje do tzv. zádveří a odtud do oddělené haly. Hala dále vede napříč celým
domem a vchází se z ní do jednotlivých pokojů, pracovny, obývacího pokoje, kuchyně,
jídelny, pokoje pro služebnou, na toaletu a do spíže. Obývací pokoj, jídelna a kuchyň jsou
přístupně nejen z haly, ale jsou navíc propojené i mezi sebou. Schodiště v patře ústí do
haly, odkud se vchází do ložnice dětí a do oddělených ložnic pro pána a dámu. V patře je
také umístěna koupelna a pokoj pro hosty. Prostor nad obývacím pokojem slouží jako
rohová zastřešená logie, která je přístupná z dětského pokoje. Střecha je zde v rohu
položena na cihlový sloupek. Tento výklenek sloužící jako logie ozvláštňuje jinak
obyčejnou rodinnou vilku. Zítka lemující logii byla zdobena truhlíky s květinami. V
obytných místnostech byla parketová podlaha, v kuchyni dlaždičková. Kuchyň i lázeň byla
obkládaná. Hala a schodiště jsou obložené modřínovým dřevem. Dům byl zařízen na
domácí ústřední topení a byl vybaven elektrickým boilerem na ohřev vody, vanou, bidetem,
dvěma klosety, třemi umyvadly a dvoudílným dřezem.102

7.10 Shrnutí
Všechny borovinské domky mají stejné prvky, které se opakují ať už u jednodomku
nebo dvojdomku. Jde především o stavební materiály a vybavení. Téměř všechny typy
domků byly podsklepeny betonovým zdivem. Vrchní stavba byla cihelná, stropní
konstrukce dřevěná. Původní ploché střechy byly lepenkové, šikmé střechy taškové,
venkovní zdi byly omítané břízolitem. Vnitřní místnosti měly palubovou podlahu,
pomocné místnosti pouze cementový potěr. V jednodomcích byla používána parketová
podlaha a koupelna byla obkládána. Každý byt byl zařízen lázeňskými kamny, vanou,
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kotlem na prádlo, umyvadlem a klosetem. Dům měl výlevku, byl připojen na městskou
kanalizaci a byl plně elektrifikován.
Jednodomky byly zpravidla obývány výše postavenými zaměstnanci. Měly větší
obytnou plochu a garáž s velkou terasou nad ní. Ve většině případů byly fasády tvořeny ze
spárového zdiva v kombinaci s břízolitovou omítkou.
Autoři projektů rodinných domků jsou většinou anonymní. Projekty nesou pouze
razítko Baťova stavebního oddělení a signatury projektantů (J. Kučera, Eichler, Zula,
Dohnal, Růžička a další). Ve výjimečných případech byly v SOkA v Třebíči nalezeny
kolaudační listiny nebo žádosti o povolení stavby, kde je uveden např. A. Sehnal, který
firmě propůjčoval oprávnění k výstavbě. Většinou však chybí svědectví o účasti architektů,
jelikož šlo a perfektně promyšlený systém projektování a stavění na základě standardizace
a typizace. Systém opakování projektů a postupů výstavby zaručovalo projektovat a stavět
neomylně, s jistotou dobrého výsledku. Názvy typů domků byly většinou totožné se jmény
prvních nájemníků – uživatelů.103
Po roce 1939 se začala projevovat, stejně jako ve Zlíně v letech 1932 – 1937,
nespokojenost s přílišnou jednotvárností a malou diferencovaností typů rodinných domků.
Začala se uplatňovat výstavba nikoli už jen jediného, ale několika typů domků. V Borovině
vznikaly typy jako „Musil“ a „Florián“, které vznikaly též ve Zlíně společně ještě s dalšími
typy jako „Drofa I – II – II“, „Vítek“, „Karfík I – II“, „Ríša“ apod. Tyto už se Borovině
neobjevují. Dále také návrhy s označením jen typ 1936, 1939 apod. Dům ředitele pak byl
ryze individuální jak v řešení dispozice i vzhledu. Tyto typy už se vzhledem velmi lišily od
původních červených cihelných kostek. Už zde nebylo dosaženo oné architektonické
kázně, jelikož docházelo ke kombinaci vnějších materiálů, střídání střech a celkově nebylo
dosaženo prosté jednoty, kterou se vyznačovaly předchozí celky. Kladem zůstává úsilí o
zdokonalení dispozice a konstrukce domu.104
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8

VEŘEJNÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY
Přestože se v podniku pracovalo již od počátku převzetí firmou Baťa, větší stavební

úpravy byly odstartovány až v roce 1935. Na základě regulačních plánů R. H. Podzemného
firma započala s bouráním starých továren a na jejich místě vznikly moderní provozy.
Plánovaných bylo pět moderních 5ti etážových budov, z nichž byly do doby nuceného
přerušení výstavby nacisty provedeny pouze tři, které v prostředí ostatních historizujících
staveb působily velmi pronikavě.
První tovární budovy stavěné novou technologií, které se staly vzorem pro tovární
budovy ostatních pobočných závodů, stejně tak i v Borovině, byly postaveny ve Zlíně po
roce 1924. Tehdy započala velká přestavba Zlínské továrny a zrodil se tak nový svébytný
architektonický styl.105
Po prvních praktických příkladech byly rychle rozpoznány vynikající vlastnosti
železobetonových konstrukcí. Mohly se takřka průmyslově vyrábět pomocí předem
připravovaného přemístitelného bednění. Po krátkých studiích respektujících podmínky
stavebního řádu, technologie i optimálnosti rozměrů železobetonových rámových
konstrukcí, byl zvolen základní dispoziční modul 6,15 x 6,15 m, který přivezl T. Baťa
počátkem 2. poloviny 20. let z jedné ze studijních cest do Spojených států. Objemový typ
standardní etážové budovy měl hlavní rozměry 3 x 6,15 m ve směru podélném a 3 x 6,15 m
ve směru příčném s přičleněným pevným vertikálním jádrem, které obsahovalo výtah,
schodiště a některé pomocné plochy. Železobetonový skelet byl vyplněn cihelnými
parapety a okny, to umožňovalo intenzivnější prosvětlení pracovních ploch a přirozené
větrání. Počet podlaží se pohyboval od dvou do pěti. Sloupy byly původně čtvercové,
kruhové o průměru 50 cm se začaly vyrábět až od roku 1930. Tento systém se stal vedle
neomítané cihly dalším základním znakem baťovské architektury typické především pro
Zlín.106
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Rozsáhlá standardizace nejen v projektování, ale i průmyslové výstavbě výrobních
budov a jejich technologie a především snaha stavět rychle umožňovala dispoziční,
konstruktivní i provozní jednotnost, z níž se postupně vyvinula celá známá zlínská
standardizace.107

8.1 Adaptované budovy bývalé koželužské továrny Budišovských
Punčochárna a další výrobní prostory se nacházely v budovách bývalé koželužské
továrny, kterou původně vlastnil Karel Budišovský. Jde o souběžný pás na sebe
navazujících budov, stejného architektonického vzezření. Všechny jsou zděné z cihelného
režného zdiva s vyspárováním cementovou maltou a osvětlené velkými valenými okny.
Tyto budovy měly být všechny zbourány a nahrazeny třemi moderními 5ti etážovými
budovami.108 K plánovaným přestavbám však nedošlo. Byly postaveny pouze dvě
z původních pěti plánovaných (viz. Nové stavby) na protější straně.109

8.1.1

Punčochárna (1936, Antonín Špot) – budovy 43, 32 a 33
Ke zřízení provozovny na výrobu punčoch byla provedena v roce 1936 adaptace

továrních budov č. 32, 33 a 43 na pozemku parcel. č. 462. Ze zmíněných budov bývalé
koželužny nechala firma Baťa postavit pletárnu. Budovy jsou řadové v pokračování
ostatních továrních objektů po pravé straně okresní silnice II. třídy Stařeč – Třebíč. Budova
č. 32 je trojpodlažní, budova č. 33 dvoupodlažní a budova č. 43 opět trojpodlažní. Na
straně ke zmíněné silnici terén zasahuje až do výše přízemku těchto budov.
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Budova č. 32 s rovnou střechou, krytou dřevocementovou krytinou měla stropy
klenuté do železných nosičů, podporovaných nosičovým průvlakem, uložených na
litinových pilířích. Okna byla železná se sklopnými ventilačními křídli kol střední
vodorovné osy a to v přízemku byla okna na dvorní straně a v podlažích oboustranná.
Budova byla přístupna z továrního dvora, avšak jednotlivá podlaží byla přístupna
schodištěm ze sousední budovy č. 43 a po železných schodech v budově č. 33.
Dvoupodlažní budova č. 33 umístěna mezi budovami č. 32 a č. 34 byla stejného
provedení jako ostatní sousedící budovy. Střecha opět dřevocementová, stropy klenuté do
dřevěných nosičů s průvlakem na litinových sloupech. Přízemí bylo přístupno z budovy č.
32 a podlaží pak železným můstkem se schodištěm z továrního dvora a budovy č. 25, ležící
naproti. V přízemí byla podlaha šamotová, ve druhém podlaží však betonová. Přízemí
sloužilo jako skladiště hedvábí a příze a v dalších poschodích se nacházela správkárna
strojů a pletárna.
Budova č. 43 se skládala ze dvou budov, jak je zřejmé ze situačního plánu. Byla
přístupna dvěma vchody ze dvora proti kamenným schodištím. Stropy byly betonové,
žebrové s průvlaky a střecha plochá s dřevocementovou krytinou. Vnitřní prostor větší
budovy byl rozdělen dvěma řadami betonových sloupů na 3 oddělení, menší budovy na 2
oddělení. Ve větší budově v rohu do dvora byly umístěny toalety žen s umývárnou a šatnou
a v podlouhlé místnosti vedle schodiště skladiště, v menší budově na uliční straně za
schodištěm se nacházely toalety mužů se šatnou a umývárnou. Přízemí budovy č. 43
sloužilo jako barvírna pleteného zboží, sušárna a bělidlo. V prvním a ve druhém patře této
větší budovy se pak nalézali pletárny, v menším dílu této budovy dále správkárna strojů a
manipulační místnosti. Rozvržení ostatních místností v prvním a ve druhém patře bylo
stejné jako v přízemí.
Všechny místnosti zmíněných tří budov byly vzdušné, dostatečně světlé a
vyhovující zmíněné výrobě. Autorem adaptace těchto továrních budov je stavitel Antonín
Špot, pod kontrolou městského stavitele Juřeny. 110
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8.1.2

Kino (1936, V. R. Sluka) – budovy 34 a 35
Koncem roku 1936 došlo k další adaptaci jedné z továrních budov na provizorní

provozovnu k provozování veřejných kinematografických představení. Podmínkou bylo
schválení pouze na jeden rok, tedy do konce roku 1938. Do konce roku 1938 měl právo na
pořádání kinematografických představení spolek „Okresní péče o mládež“. Až poté došlo
ke změně vlastníka a práv na firmu Baťa a.s. Vzhledem k omezeným stavebním
možnostem nemohlo dojít k postavení kinematografické novostavby, proto bylo každý rok
o schválení provizorní kinematografické provozovny zažádáno a opětovně prodlužováno
vždy na jeden rok. Poslední dochovaný dokument o prodloužení je z roku 1943. Původně
se v místech budovy č. 35 nalézala strojírna a v budově č. 34 skalisko.
Prostor kina o velikosti 32 m x 9,2 m byl členěn na vstupní halu, pokladnu, šatnu,
oddělené toalety, operatér a hlavní podlouhlý promítací sál. Ten měl celkem 226 sedadel.
V roce 1943 došlo k navýšení počtu sedadel z původních 226 na 303 sedadel. Bylo celkově
upraveno rozmístění sedadel a došlo také k rozšíření obou hlavních vchodů. Autorem
tohoto rozšíření byl V. R. Sluka, autora původního návrhu se však nepodařilo zjistit.111

8.1.3

Stará kotelna (1932) – budova 36
Pro kotelnu byla adaptována budova č. 36 na parc. č. 456, která taktéž navazovala

na pás budov bývalé koželužské továrny, od roku 1936 přebudované na punčochárnu.
V roce 1936 byla na východní straně areálu postavena kotelna nová.112
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8.1.4

Kovářská a zámečnická dílna (1940, Fiala) – budova 37
V červenci roku 1940 byla provedena další adaptace jedné z budov bývalého

koželužského závodu. Tato adaptace se týkala dvoupodlažní budovy č. 37 o rozměrech
10,35 m x 17,8 m. Byla upravena tak, aby její přízemí mohlo být využíváno jako
zámečnická dílna a druhé poschodí jako kovářská dílna. Na plánech je signatura Fiala.113

8.1.5

Obuvnická odborná škola (1938) – budova 38
V polovině roku 1938 byla budova č. 38 adaptována na provizorní obuvnickou

odbornou školu na 2 roky. Později budova sloužila jako sklad obchodního domu, který se
nalézal poblíž.114

8.1.6

Soukárna (1936, Antonín Špot) – budova 25
Soukárna byla zřízena taktéž roku 1936, v jednopatrové tovární budově č. 25, která

původně sloužila jako koželužna a obuvnická továrna. Budova byla osvětlena
jednoduchými valenými železnými okny, z nichž každé bylo opatřeno v horní třetině
ventilačním křídlem. Plášť budovy byl horizontálně členěn římsami oddělujícími jednotlivé
podlaží, okna a dveře v přízemí byla zdobena profilovaným ostěním. Původně bylo
v soukárně umístěno 21 soukacích strojů se samostatným pohonem s elektrickým motorem.
Počet se navyšoval v závislosti na růstu firmy. Vedle soukárny se nacházela manipulační
místnost oddělená drátěnou sítí, sklad režijního materiálu a česárna. Vedle toho byla
v tomto traktu umístěna vlažírna (budova č. 24), oddělená od ostatního prostoru pevnou
zdí.115
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8.1.7

Lékařská ambulance (1936) – budova 98
Střediskem zdravotní péče Baťových závodů v Třebíči-Borovině byla tovární

lékařská ambulance, která byla zřízena na počátku roku 1936. Zaměstnanci do té doby
využívali ambulanci okresní nemocenské pojišťovny v Třebíči. Ambulance sloužila
především ke vstupním prohlídkám, na základě kterých se vyhodnotilo, zda je člověk
schopen danou práci vykonávat a podle toho byl zaměstnán nebo ne. Tovární lékař dále
prováděl zdravotní kontrolu v továrních objektech po stránce průmyslové hygieny, dohlížel
na internáty, příležitostně přednášel posluchačům Baťovy školy práce, dohlížel na závodní
kuchyni, byl zdravotním poradcem S. K. Borovina a sledoval aktivně činné sportovce.
V roce 1938 byla provedena menší přízemní přístavba (4,45 m x 9,75 m) zahrnující
temnou komoru a rentgenovou místnost.116

8.1.8

Zubní ambulance (1940) – budova 1
V roce 1940 došlo k přestavbě bývalého studijního ústavu o velikosti 25,9 m x 8,25

m na zubní tovární ambulatorium a ošetřovnu. Na plánech signatury projektantů Erbena a
Vojty. Tato barokizující budova se nacházela před starou bránou do bývalé koželužské
továrny Budišovských. Hlavním vchodem se vstoupilo do okosené menší předsíně, která
dále pokračovala jako úzká chodba, táhnoucí se po jedné straně budovy, odtud se pak
vcházelo do jednotlivých místností. V přízemí se nacházela čekárna, ordinace, archiv,
rentgenová místnost a odpočívárna pro muže. Další poschodí bylo přístupno mírně točitým
schodištěm nacházejícím se vedle vstupních dveří. Chodba se opět táhla podél jedné strany
budovy a byla zakončena malou místností čajovny. V patře byla další čekárna, ordinace,
technická laboratoř, dva pokoje pro ošetřovatelky a odpočívárna žen.117
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8.1.9

Obchodní dům (1930, Antonín Králík) – budova 207
Novostavba prodejny obuvi od stavitele inž. Antonína Králíka byla postavena již

roku 1930 ještě pod záštitou firmy „Karel Budišowsky a synové“ a sloužila především
jako krám její dceřiné společnosti „Busi“. Svou původní funkci plnila ještě v roce 1936,
kdy celá továrna už patřila J. A. Baťovi. Prodejna se nacházela v rohu okresní silnice
Třebíč–Stařeč a veřejné cesty vedoucí k stanici Řípov, naproti hlavnímu vchodu do
továrního objektu firmy. Šlo o přízemní částečně podsklepenou budovu z pevného
materiálu s rovnou střechou s krytinou z pozinkovaného plechu přístupnou dveřmi
umístěnými v okoseném rohu budovy. Větší rožní místnost sloužila jako prodejna obuvi a
menší místnost jako obchod se smíšeným zbožím. V přístavku se nacházely toalety a
schodiště do sklepa. Celá přední strana do ulice byla osvětlena velkým výkladním oknem,
nad kterým se linul dlouhý pás s reklamním označením „Busi“.118

8.2 Nové stavby
8.2.1

Obuvnická dílna (1936, Jeřábek) – budova č. 98/I.
Tovární budova patřící k domu č.p. 98 Stařečka v Třebíči–Borovině byla pod

vedením stavitele Jeřábka započata 25. dubna 1936 na parcele č. 622/1 a dokončena byla 1.
prosince 1936. Jednalo se o pětietážovou budovu provozovny pro výrobu obuvi.
Konstrukčním systémem byl železobetonový skelet 3x13 polí o modulu 6,15 m, s kulatými
sloupy o průměru 50 cm a s výplní z režných cihel s velkými železnými okny. Tato obdélná
stavba byla ještě ve střední části rozšířena o 1x3 pole, kde se nacházelo schodiště
zpřístupňující všechny poschodí, společně s oddělenými šatnami, toaletami a umývárnami
pro každé pohlaví nacházející se v každém podlaží. V přízemí se zde nacházel hlavní
vchod do budovy a vevnitř rozvodna. Po levé části tohoto rizalitu se nacházel ještě výtah
s nosností 1800 kg. Hlavní budova sloužila jako pracovní hala, její využití bylo v každé
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etáži jiné. Ve třetí etáži byla pracovní hala rozdělena chodbou na velkou společenskou
místnost a společnou noclehárnu. Oba tyto pokoje zaujímaly největší část patra. Dále se
zde nacházela menší místnost pro nemocné, kancelář a sklad prádla.119

8.2.2

Administrační budova (1935, Antonín Jiřička) – budova č. 98/II.
Budova č.p. 98. byla postavena v roce 1935 stavitelem Antonínem Jiřičkou a

původně byla určena pro dílny závodů. Dříve se na jejím místě nacházely budovy č. 44, 45
a 46, které patřili ke koželužské továrně Karla Budišovksého. Budova z režných cihel má
opět železobetonovou konstrukci 3x13 polí o modulu 6,15 m stejně jako budova předešlá.
Osvětlení jednotlivých místností bylo provedeno velkými železnými okny téměř na plnou
plochu obvodových zdí. O větrání bylo postaráno ventilačními křídli v oknech, sklopnými
od vodorovné osy. Budova byla přístupná hlavním vchodem v prostřední ose domu, kterým
se vcházelo do chodby, odkud pak byly přístupny další místnosti. Dále pak byl samostatný
vchod v pravé části budovy do čekárny určený pro pletařky opánků a ještě jeden vchod
v levé části budovy. Celé první podlaží bylo složitě členěno na několik místností. Nalevo
se nacházela velké pracovní hala, která sloužila ke konferencím a k posuzování reklamací,
dále zde byly přepážkami oddělené další místnosti jako archiv, účtárna, hospodářství –
stavební konstrukce, kancelář vedoucího, výplatní oddělení, sociální a ubytovací osobní
oddělení, a lékařská ordinace sloužící pro vstupní prohlídky nově přijatých zaměstnanců.
V pravé části budovy se nacházely sklady.
Od roku 1936 se v druhé etáži nacházela kantýna, která byla v roce 1940 rozšířena
na úplnou koncesi hostinskou a výčepnickou. Kantýna zaujímala cele první patro, její
místnosti byly rozděleny takto: Ze schodišťové podesty byl přístup do prostorné haly, která
byla od schodiště oddělena dřevěnou stěnou s kývacími dveřmi. V hale byla umístěna
šatna. K provozním místnostem kantýny patřila francouzská restaurace pro 80 osob, lidová
restaurace pro 350 osob a kavárna pro 250 osob s tanečním parketem a menším jevištěm.
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Kuchyně byla umístěna za restauračními místnostmi. Toalety se nacházely po obou
stranách schodiště, jako tomu bylo i u ostatních 5ti etážových budov.
Třetí etáž se od dubna roku 1942 používala jako internát mladých mužů. Byla
rozdělena na dvě části, východní se využívala jako ubytování a západní jako škola. Ve
východní části se nacházelo osm pokojů pro studenty I. a II. ročníku, dále také sklad prádla
a oddělená menší místnost pro nemocné. Úplně poslední největší místnost sloužila jako
klubovna, kde se nacházel menší promítací sál s jevištěm a dále také dva pingpongové
stoly a kulečník. V západní části využívané jako škola se nacházely 4 učebny, obuvnická
kreslírna, pletařská kreslírna s pletařskými stroji, čistírna obuvi a sborovna. Přímo naproti
schodiště se nacházela kancelář a po obou stranách schodiště opět toalety, sprchy a
umývárny.
Čtvrtá etáž byla taktéž rozdělena na dvě části. V západní polovině se nacházelo 8
pokojů se 12 jednolůžky a dalších 6 pokojů s 17 dvoulůžky. Ve východní části se nacházela
čistírna obuvi, sklad kufrů, klubovna, knihovna, 5 dalších pokojů, a ještě jedna větší
klubovna sloužící též jako studovna. Přímo naproti schodiště se nacházela kancelář a po
obou stranách schodiště opět toalety, sprchy a umývárny.120

8.2.3

Kotelna (1936, Jeřábek)
V druhé polovině roku 1936 došlo k výstavbě nové kotelny. Šlo o samostatně stojící

budovu o velikosti 9,5 m x 18,75 m, která se nacházela po pravé straně souvislého pásu
budov, tedy vedle budovy č. 43. Byla vystavěna kompletně v duchu zlínských továrních
staveb, za použití typické železobetonové konstrukce s cihelnou výplní. Výkresový návrh
je podepsán panem Jeřábkem.121,122
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8.2.4

Spínací stanice (1937, Arnošt Sehnal) – budova 192
Jednopatrová podsklepená stavba zděného objektu nazvaného „spínací stanice“

s přilehlým rozlehlým dvorem byla postavena počátkem roku 1937 na pozemku fy Baťa
parc. č. 1965 pod zodpovědným provedením stavitele Arnošta Sehnala. V přízemí se
nachází dva byty, každý o kuchyni, pokoji, kabinetu s příslušenstvím a na dvoře skladiště
pro nářadí a dřevo. Patro sloužilo pouze jako prostor pro spínací stanici.
Díky této budově a jejímu obestavěnému dvoru se celé hlavní tepně dostalo
jednotné výstavby. Tehdy byla také Městským úřadem v Třebíči vznesena připomínka, aby
další nové budovy lemující západní průčelí Dělnického náměstí byly stejně tak vhodně
zvolené, ale větších rozměrů, aby bylo docíleno přiměřené prostorové uzavřenosti.123

8.2.5

Dřevěná noclehárna a skladiště na nářadí (1936)
V červenci roku 1936 byla postavena nedaleko Borovinského rybníka provizorní

dřevěná noclehárna a skladiště na nářadí pro pracovní tábor v Třebíči-Borovině na parcele
č. 590/4 na základě plánu pod zodpovědným provedením stavitele Arnošta Sehnala u firmy
Zlín. Jednalo se o dřevěnou přízemní budovu velkou 10 x 25 m. Byla určená pro 100 osob.
Noclehárna byla opatřena umývárnou a dalšími menšími dvěma místnostmi, z nichž jedna
sloužila pro vedoucího a druhá pro čerpadlo na vodu. Zbytek noclehárny tvořila velká hala
s 50 palandami.124

8.2.6

Garáže (1938)
V roce 1938 byly na parcele č. 541 postaveny garáže s dílnou na mytí a opravu aut

s prodejnou firmy Baťa a.s. Zlín. Délka budovy byla 40,95 x 17,65 m. V budově bylo místo
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pro 30 aut, místnost pro menší opravy aut, místnost pro prodej součástek a toaleta
s umývárnou.125

8.2.7

Garáže (1945)
Novostavba továrních garáží stála na parcele č. 559 nalézající se v továrním

komplexu budov od roku 1945. Sloužila výhradně pro garážování aut firmy Baťa. Garáže
byly situovány svou podélnou osou rovnoběžně s hlavní tovární komunikací a to jejich
štítovou zdí byly úplně přisazeny k této komunikaci. Budova byla 19,8 m dlouhá a 7 m
široká. Obvodové zdivo bylo cihelné, 30 cm silné, zvenku režné s vyspárovanými spárami
cementovou maltou. Prostranství před garážemi bylo provizorně vydlážděno dlažebními
velkými kostkami 20 x 30 cm, později však byl prostor před garážemi celý vybetonován.126

8.2.8

Dřevěná budova pro stavební sklad a stolárnu (1947)
Roku 1947 byl postaven dřevěný objekt na parcele č. 556/1. Objekt se nalézal podél

soukromé cesty spojující tovární objekty a nádraží v Řípově. Byl typové, rozkládací
konstrukce, jaké se užívalo během druhé světové války, pro táborové bydlení. Objekt byl
postaven na pevné zděné podezdívce o ploše 490 m2. Dispozičně byl dřevěný objekt
rozdělen příčně na dvě části, a to větší, užívanou jako skladiště stavebního oddělení fy.
Baťa, druhá část byla menší a byla opět rozdělena podélnou stěnou na místnost pro dělníky
a tesařskou dílnu. Mimo to obsahovala provozovna ještě příruční sklad a ve stavebním
skladišti místnost sloužící jako kancelář skladníka.
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8.2.9

Dřevěná chata pro zaměstnance u Steklého rybníka (1947)
Další dřevěnou stavbou z roku 1947 byla chata pro zaměstnance u Steklého

rybníka. Dřevěná chata byla opět německé válečné rozkládací konstrukce a zastavěná
plocha činila 258 m2. Chata byla trojtraktová, jeden trakt sloužil jako společenská místnost,
druhý trakt jako chodba a třetí opět jako společenská místnost. K chatě byly přistavěny
samostatně vlevo od vstupu samostatné záchody pro oddělená pohlaví.127

8.2.10 Dřevěná chata pro zaměstnance u Borovinského rybníka (1947)
Společně s chatou u Steklého rybníka byla postavena ještě další u Borovinského
rybníka na parcele č. 590/4, také v roce 1947. Chata téže konstrukce jako chata u Steklého
rybníka, jenže byla menší a to o půdorysné ploše 129 m2. Půdorysná dispozice byla velmi
jednoduchá, a to taková, že chata byla vytvořena jako jedna prostorná místnost, do které
byla postavena malá příruční kuchyně o rozměrech 3 x 5 m. Konstrukce chaty byla stejná
jako u předešlé chaty u Steklého rybníka.128

8.2.11 Dřevěná tělocvična (1947)
A v neposlední řadě také dřevěná budova sloužící jako tělocvična na parcele č.
589/2 taktéž z roku 1947. Tělocvična byla situovaná na volném prostranství továrního
pozemku. Dřevěná konstrukce spočívala na zděné podezdívce a její zastavěná plocha činila
618 m2. Tělocvična sestávala z cvičebního prostoru, v jehož čele bylo zřízeno pódium. Do
cvičebního sálu se vcházelo závětřím, z kterého byly napravo přístupny sprchy a WC pro
ženy, nalevo kóje pro pokladnu, vestavěná do prostoru šatny, z které vedlo schodiště na
galerii a ze sálu pak byly přístupny záchody pro muže, oddělené od těchto dvěma
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předsíňkami, z nichž druhá byla instalována pro umývárnu a pisoár. Celek stavby byl
oboustranně ošalován diagonálními hoblovanými prkénky sraženými k sobě na pero a
drážky. Osvětlení tělocvičny bylo ze všech tří obvodových stěn zdvojenými okny o
rozměru 2,30 x 2,15 m s ventilačními křídly. Podlaha byla dřevěná, lodová, taktéž v galerii
a šatnách, kdežto na záchodech a ve sprchách byla podlaha betonová s cementovým
potěrem a stěny byly opatřeny cementovou omítkou. Z tělocvičny vycházely dva nouzové
vchody do volného prostranství.129
8.2.12 Shrnutí
Jak je patrné ze soupisu starších budov postavených ještě v 19. století, jejich
adaptace byly pouze ve smyslu změn interiérů, ale vnější stav zůstal zachován. Zajímavé
jsou především moderní pětietážové budovy, jejichž vzhled i konstrukční systém odpovídá
dobovým požadavkům baťovské architektury. Nijak nevybočují z řad poněkud starších
továrních budov v centrálním městě baťovských závodů ve Zlíně. Kotelna, spínací stanice
a garáže zapadají taktéž do celkového konceptu staveb, mají stejné prvky, které se opakují
ať už u rodinných domků nebo svobodáren. Fasády tvořeny ze spárového zdiva
v kombinaci s břízolitovou omítkou. Cílem mělo být dosažení prosté jednoty, kterou se
vyznačovaly předchozí celky.
Dřevěné stavby sloužily jednak pro letní pobyt zaměstnanců a dále jako sklad
surovin. Byly zřízeny jako provizórium na dobu deseti let a jejich význam pro baťovskou
architekturu je tedy zanedbatelný.
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9

ZÁVĚR
Práce shrnuje dosavadní poznatky z oblasti architektury a urbanismu městské části

Třebíče-Boroviny třicátých a čtyřicátých let 20. století. Původní třebíčské podniky (Busi a.
s., a Karel Budischowsky a synové a. s.) byly převzaty od Moravské banky a také díky
tomu mohla být akcionována mateřská společnost T. & A. Baťa. K založení švýcarské
holdingové společnosti Leader AG, St. Moritz došlo v únoru 1931. Společnost byla
založena na dobu neurčitou a disponovala oprávněním zřizovat odštěpné závody a sklady
nejen na území Československa, ale i v zahraničí.130
Po představení základních principů koncepce ideálního průmyslového města, tak
jak jej navrhlo stavební oddělení firmy Baťa, se práce zabývá urbanistickou koncepcí
Třebíče-Boroviny a jejím stavebním vývojem. V Československu, na rozdíl od zahraničí,
vzniklo pouze několik měst založených na těchto principech, většina z nich však nebyla
dokončená. Borovina do této skupiny nepatří, jelikož nemohla být vystavěna na zelené
louce a myšlenky ideálního průmyslového města zde nemohly být plně rozvinuty. Zdejší
situace se musela vyrovnat se stávajícími budovami, které kopírovali tok potoka a zdejší
terén. Nová baťovská výstavba tedy pouze nahradila část původní. Regulační plán od R. H.
Podzemného sice počítá se zakomponováním samostatné části dle zásad ideálního
průmyslového města na levém břehu potoka, ale bohužel s příchodem socialistického
režimu nedošlo k jeho dokončení. Další plány navržené V. Kubečkou a J. Voženílkem ve
čtyřicátých letech upouští od koncepce navržené R. H. Podzemným a od jeho plánu
ideálního průmyslového města a začleňují vedle typické zástavby rodinné kolonie místo
toho ještě čtvrť s kolektivními domy. Z hlediska baťovské architektury Borovina tedy kvůli
své nedokončenosti nevykazuje příliš významný doklad urbanismu a plánování. Jedná se
spíše o průměrnou výstavbu baťovské čtvrti. Z uměleckohistorického pohledu se jeví
zajímavá pouze souhra historizujících továrních budov Budischowských a moderních
baťovských továren.
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Díky osobnímu setkání s ing. arch. M. Podzemným se v práci nachází také kapitola
věnovaná samotnému navrhovateli zdejšího ideálního průmyslového města R. H.
Podzemnému, s dosud neznámými fakty o jeho životě. Jeho význam pro Borovinu je
nezanedbatelný.
Jak již bylo řečeno v úvodu, součástí práce je také soupis domů a staveb, které byly
projektovány rozmezí let 1936 a 1947, rozšířený také o adaptace stávajících původních
staveb, tak aby vyhovovali dobovým požadavkům provozu. Soupis zahrnuje i
nerealizované návrhy s důrazem na zjištění podobnosti staveb s dobovými stavbami
v centrálním městě Baťova závodu, ve Zlíně. I když jde jen o jedenáct let, lze vysledovat
určitý vývoj staveb a proměnu jejich funkce. V této práci jsou domy rozděleny dle funkce
využití na tři soubory (kolektivní bydlení, rodinné domky, veřejné a průmyslové stavby).
V jednotlivých kapitolách byla provedena důkladná analýza většiny objektů, které
vycházely především z pramenů uložených v archivech. Důraz byl kladen na objasnění
okolností stavební aktivity, původní vzhled a účel domů. V některých případech se díky
projektové dokumentaci podařilo osvětlit i nejasné autorství některých staveb. Velká snaha
byla také směřována k objasnění činnosti některých architektů působících převážně ve
Zlíně, jako je Vladimír Karfík, František Lýdie Gahura a Miroslav Lorenc, jejichž jména
jsou často zmiňována v médiích i ve spojitosti s Borovinou. Podařilo se nalézt pouze
signaturu Vladimíra Karfíka na jednom z plánů pro 5ti etážovou budovu internátu. Další
zmínky o jeho činnosti pro Borovinu se však nenalezli. O dalších zmíněných stavitelích
nebyla nalezena žádná zmínka, tudíž se lze domnívat, že jejich tvůrčí činnost sloužila spíše
jako inspirační vzor pro méně známé stavitele. Objevení jmen méně známých stavitelů
působící v Borovině se může stát východiskem pro další bádání v této oblasti. Je možné, že
s dalším bádáním budou objasňovány nové informace, se kterými bude třeba přehodnotit
tuto práci. Právě to je ale podstatou další uměleckohistorické práce.
Tato bakalářská práce se pokusila shrnout dostupné prameny i literaturu a představit
soubor baťovské architektury a urbanismu v Třebíči-Borovině. Na základě získaných
informací byly stavby vzájemně porovnány a to nejen mezi sebou, ale i s domy, které byly
budovány dříve ve Zlíně. Snahou bylo představit ucelený soubor staveb a pokusit se rozšířit
povědomí o rozmanitosti baťovské architektury i tady v Třebíči-Borovině, přestože jejich
kvalita je spíše průměrná.
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I přes pozdější zástavbu zůstala velká část Boroviny, převážně kolonie rodinných
domků, ve stylu baťovské architektury. Jistě by bylo vhodné na tento aspekt více upozornit
jak laickou, tak i odbornou veřejnost. Bylo by vhodné zakonzervovat alespoň jeden objekt,
který by nadále zachovával baťovský styl.
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