
Zlín  

pro cyklus  O – Fenomén Zlín a R – Region Zlín 

http://www.zlin.estranky.cz/ 

 http://www.zlin.estranky.cz/clanky/batuv-system-_batismus_/batovy-zavody-na-svetove-

vystrave-v-parizi-_1937_.html - konkrétněji k propagaci 

http://batastory.net/cs/ - archivní portál Bati až ke dnešním časům 

http://batastory.net/cs/stopa/novy-pohled-na-tomase-batu-jako-na-prukopnika-svetelne-reklamy 

článek o reklamě na BataStorey.net 

http://www.youtube.com/watch?v=RpT1dZ8KTXA – „baťovský“ pořad ze Slovenska jako jeden z dílů 

pravidelného Večera pod lampou  

http://www.staryzlin.cz/ 

http://historie-gymnazia-zlin.webnode.cz/ - dobrý počin popisující chybějící část historie zlínského 

školství 

http://www.zlin.estranky.cz/clanky/stary-zlin 

http://www.zlin.estranky.cz/clanky/novy-zlin 

http://architekturazlin.cz/ 

 

Příklady adres videí souvisejících s Baťou, událostmi ve Zlíně a reklamou 

https://www.stream.cz/porady/bata-v-kostce - Pořad, který vznikl na základě knihy Zdeňka Pokludy 

Baťa v kostce 

http://www.youtube.com/watch?v=4yPQc7jPGDo – vzpomínky absolventů Baťovy školy práce 

s názvem Češi na špici 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/873537-hledani-ztraceneho-casu/208522161510015-z-batova-

zlina-1/ - Z Baťova Zlína (1) – Hledání ztraceného času – videa nyní nedostupná 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/873537-hledani-ztraceneho-casu/208522161510022-z-batova-

zlina-2/  - Z Baťova Zlína (2) – Hledání ztraceného času 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/873537-hledani-ztraceneho-casu/209522161510008-z-batova-

zlina-3/  - Z Baťova Zlína (3) – Hledání ztraceného času  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/873537-hledani-ztraceneho-casu/209522161510011-z-batova-

zlina-4/  - Z Baťova Zlína (4) – Hledání ztraceného času 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/873537-hledani-ztraceneho-casu/209522161510016-z-batova-

zlina-5/dalsi-casti/ - Z Baťova Zlína (5) – Hledání ztraceného času 

http://www.zlin.estranky.cz/
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http://www.youtube.com/watch?v=u4VSgeJk6Uo&feature=related Jan Antonín Baťa – náš velký 

občan, vlastenec a kosmopolita v Hledání ztraceného času 

http://www.youtube.com/watch?v=0w2ABHhI_Ek&feature=relmfu – Baťa journal – pohřeb Tomáše 

Bati a Jindřicha Broučka 1932 

http://www.youtube.com/watch?v=4CP_6Rhngic  – Jan Antonín Baťa – O budování státu pro 40 

miliónů - projev z roku 1936 

http://www.youtube.com/watch?v=XzEctX--4wE&feature=related – Příjezd Jana Antonína Bati do 

Zlína z cesty kolem světa - 1937 

http://www.youtube.com/watch?v=HyYsc6xxbeQ&feature=related Zlin – die gelebte Utopie 

http://www.youtube.com/watch?v=ACiS-kntM60&feature=related II. filmové žně 1941 

http://www.youtube.com/watch?v=SqSG6QpnVjU&feature=fvwrel Masaryk ve Zlíně 1928, reklamy 

(na obuv, Filmové žně 1937, boty pro Masaryka) 

http://www.youtube.com/watch?v=VR3qzzDixuY&feature=related – Vlasta Burian – reklama na 

pneumatiky Baťa 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/873537-hledani-ztraceneho-casu/200324246000249-jak-se-co-

dela-7/ - Střevíček vyráběný ve firmě Baťa. Hudba k filmu Bohuslav Martinů. 

http://www.youtube.zex.cz/index.php?id=ukaz&co=eVVqGtaB-ZE – reklama na pneumatiky Baťa 

http://www.youtube.com/watch?v=4odO5EpgJIE&feature=related – Reklamy Baťa – Nová píseň 

(burlaci na Volze obutí do baťových gumových holínek, pak rybáři, oráč, pošťáci v pracovní obuvi a 

téměř na konci vlak ze zlínského nádraží vypravený do světa Rudolfem Veselým, přednostou stanice, 

který si přece účast v reklamě nemohl dát nikým vzít…). A kdo chce vidět pravé burlaky, navštíví 

stránky výtvarného umění jinak ovšem zde a zde. A zde zase zjistíte, jak se „burlakům“ říkalo původně 

http://www.youtube.com/watch?v=rVB8w26jWZg&feature=relmfu – Reklamy Baťa – Podzimní 

rozmary (reklama na galoše) 

http://www.youtube.com/watch?v=NTWGVog4P2s&feature=relmfu – Reklamy Baťa – Kolem dokola 

(krátký film s Theodorem Pištěkem) 

http://www.youtube.com/watch?v=4K09m6Aigek&feature=related – Baťa - Dýchej zhluboka (krátký 

film s reklamou na trampky – obuv, jak se zdá, na všechny sporty i na zemědělskou práci) 

http://is.muni.cz/th/147043/ff_m/DP-BATA-REKLAMA.pdf – Diplomová práce z Masarykovy 

univerzity s názvem Filmová reklama firmy Baťa do roku 1938 od Kateřiny Hlouchové 
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Zlínští architekti 

František Lidie Gahura 

http://www.archiweb.cz/architects.php?type=arch&action=show&id=447 

http://www.zlin.estranky.cz/clanky/spolupracovnici/frantisek-lydie-gahura---mestsky-architekt 

Vladimír Karfík 

http://www.archiweb.cz/architects.php?type=arch&action=show&id=436 

Jan Kotěra 

http://www.zlin.estranky.cz/clanky/spolupracovnici/jan-kotera-a-zlin 

http://www.archiweb.cz/architects.php?type=arch&action=show&id=435 

Miroslav Lorenc 

http://www.zlin.estranky.cz/clanky/spolupracovnici/ing_-arch_-miroslav-lorenc- 

Dominik Fey 

http://www.mic.uh.cz/osobnost/426/ 

http://www.zamek-buchlovice.cz/architektura?page=0%2C2 

http://zlin.idnes.cz/navrhl-zaloznu-i-prvni-tovarnu-bati-jeho-jmeno-uz-temer-nikdo-nezna-1ps-/zlin-

zpravy.aspx?c=A111025_1674072_zlin-zpravy_sot 

Jiří Voženílek 

http://www.cygnus.estranky.cz/clanky/pisani/ing_-arch_-jiri-vozenilek 

Le Corbusier 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier 

 

Kolektivní dům – Unité d’habitation 

http://en.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_d'Habitation 

http://www.galinsky.com/buildings/unitedhabitation/index.htm 

http://www.zlin.estranky.cz/clanky/novy-zlin/kolektivni-dum-ve-zline 

http://www.zlin.eu/page/279.kolektivni-dum/ 

http://www.zlin.eu/page/29272.kolektivni-dum-evangelicky-kostel-hvezdarna/ 

http://litvinov.sator.eu/pages/koldum-koldom-kolektivni-dum-39 

http://www.google.cz/search?q=firminy+corbusier&hl=cs&rls=com.microsoft:cs&prmd=imvns&tbm=

isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=kI9yUM-

mHcam4gT3zoCQAg&sqi=2&ved=0CB8QsAQ&biw=1280&bih=939#hl=cs&rls=com.microsoft:cs&tbm

=isch&sa=1&q=firminy+corbusier+Unit%C3%A9+d%27habitation&oq=firminy+corbusier+Unit%C3%A

9+d%27habitation&gs_l=img.3...21692.37016.0.37426.22.21.1.0.0.0.133.1582.19j2.21.0...0.0...1c.1.X

oBhXdpcUiU&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=8a1813055e7bd42f&biw=1280&bih=939 – přehled 

obrázků ke kolektivnímu domu ve Firminy s mezonetovými byty z r. 1960. Betonový skelet zůstává 

ničím nepokrytý, vidíme betonovou fasádu včetně betonových reliéfů v přízemí odkazujících na lidský 
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rozměr, který byl pro Corbusiera mírou pro jeho stavby. Některé obrázky ukazují i interiér domu. Je 

vidět i další stavby jako Kulturní a mládežnické centrum a Kapli zbudovanou ve Firminy až 40 let po 

Corbusierově smrti podle původních plánů z let 1954-67 Paulem Raftery. Některé obrázky vám po 

kliknutí odhalí další a jsou u nich zajímavé informace. 

 a další adresy při hledání v Googlu – na klíčové slovo „kolektivní dům“ 

Bonus o kolektivním domě ve Zlíně – dokument České televize: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169912707-pribehy-domu/308295350520003-kolektivni-

soukromi-ve-zline/titulky 

 

Knihy z knihovny UTB: 

NOVÁK, Pavel: Zlínská architektura 1900-1950  

72/NOVÁK,P. (pouze ve studovně 3. patro. Vydání z r. 93 jednodílné a 2008 dvoudílné) 

Zlín v proměnách času 

943.7/ZLÍN (i ve volném výběru) 

NOVÁČEK, S. - POKLUDA,Z.: Zlín ve fotografii : (1890-1950) 

943.7/NOVÁČEK,S.  (i ve volném výběru) 

NOVÁK, P.: Proměny baťovské architektury 

72/NOVÁK,P. (pouze ve studovně 3. patro) 

NOVÁK, P.: Zlín nepostavený 

72/NOVÁK,P. (pouze ve studovně 3. patro) 

NOVÁK, P.: 10+1 baťovských vil  

72/NOVÁK,P. (pouze ve studovně 3. patro) 

Slavné vily Zlínského kraje 

72/SLAVNÉ (i ve volném výběru) 

SEDLÁKOVÁ, R. – FRIČ, P.: 20. století české architektury (Kap.  1932, František Lydie Gahura: Památník 

Tomáše Bati ve Zlíně, s. 84-85; 1933, Vladimír Karfík, Miroslav Lorenc: Hotel Společenský dům ve 

Zlíně, s. 86-87; 1937, Vladimír Karfík: Správní budova firmy Baťa ve Zlíně, s. 94-95.) 

72/SEDLÁKOVÁ,R. (pouze ve studovně 3. patro) 

VLČEK, Pavel: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách 

69/ENCYKLOPEDIE (pouze ve studovně 3. patro) 

HORŇÁKOVÁ, L.: František Lýdie Gahura 1891-1958 : projekty, realizace a sochařské dílo, Katalog 

výstavy, Dům umění  ve Zlíně 12. prosinec 2006 – 18. únor 2007 (vydala Krajská galerie výtvarného 

umění) 

72/GAHURA,F.L. (pouze ve studovně 3. patro) 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169912707-pribehy-domu/308295350520003-kolektivni-soukromi-ve-zline/titulky
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169912707-pribehy-domu/308295350520003-kolektivni-soukromi-ve-zline/titulky
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000051303
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000020624
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000052953&
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000013730
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000020623
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000000018
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000037964
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000029368
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000004379
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000036595


Fenomén Baťa – zlínská architektura 1910-1960, Katalog výstavy, Národní galerie v Praze 19. 3. – 31. 

5. 2009 (vydala Krajská galerie výtvarného umění) 

72/FENOMÉN 

Odd. cestovního ruchu a vnějších vztahů Zlín: Zlínská architektura 

72/ZLÍNSKÁ 

 

 

Další publikace k architektuře: 

Vladimír Karfík: budova č. 21 ve Zlíně, památka českého funkcionalismu (vydal Zlínský kraj), 

k dispozici u pokladny v Obuvnickém muzeu 

následující 3 publikace má pouze Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně, na UTB nemáme 

VŠETEČKA, P.: Správní budova č. 21 firmy Baťa a.s. –„Baťův mrakodrap“ – sídlo Zlínského kraje a 

Finančního úřadu ve Zlíně: průvodce budovou (vydal Zlínský kraj) 

ŠLAPETA,V.: Baťa: architektura a urbanismus 1910-1950, Katalog výstavy, Dům umění ve Zlíně 12. září 

až 10. listopadu 1991 (vydala Státní galerie Zlín) 

Zlínský funkcionalismus: sborník příspěvků sympózia pořádaného u příležitosti 100 výročí narození 

Františka Lydie Gahury a 90. narozenin Vladimíra Karfíka, Dům umění 24.-25. 9. 1991 (vydala Státní 

galerie ve Zlíně) 

NEČASOVÁ, K. – VALŮŠEK, D.: Historie zlínských hřbitovů 
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