STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
slouží úêast ve Stavbø roku. „Shodli jsme se
s investorem i architektem, že tato ojedinølá konverze snese co do objemu a naprosté
zmøny funkce srovnání s dalšími zajímavými
stavbami,“ Ćíká Vít Mach, marketingový manažer CENTROPROJEKT GROUP a. s.
Monolitické sýpky na obilí z roku 1938
tak v minulém roce nahradily vzdušné a prosklené kanceláĆe, moderní datové centrum
a další nezbytné prostory investora, spoleênosti NWT a. s.
Motivací ke kompletní rekonstrukci zanedbané budovy byla potĆeba sestøhovat oddølené provozy spoleênosti NWT na jedno
místo. Výhodou tohoto sila je celková podlahová plocha 8 200 m2 na zastavøné ploše
1 400 m2. „Nepopiratelnou výhodou je také
tøsná blízkost kapacitní silnice I/55, vlaku
i cyklostezky. Navíc se jedná o nepĆehlédnutelnou dominantu západního okraje centra
Zlína,“ pĆipomíná logistické výhody umístøní sila Vít Mach.

BAŤOVSKÉ SILO

mezi TOP30 stavbami České republiky
Architektura meziválečného Zlína se dnes
stává celosvětovým fenoménem. Vyznačuje
se masivním využitím pohledového režného
cihelného zdiva ve ztvárnění fasád, ať již se
jedná o domy pro bydlení, průmysl, obchod
nebo kulturu.
V současné době probíhá na území
Zlína řada rekonstrukcí průmyslových budov pro nové využití právě
z tohoto období. Jedné z nich se
fantastickým způsobem zhostila
společnost Centroprojekt. Ptáte se,
v čem zdařilost a výjimečnost tohoto
projektu spočívá? Zejména v tom, že
ačkoliv rekonstrukce vtiskla budově
zcela nové moderní prvky, její vzhled
se od původního takřka neliší a zcela
respektuje dřívější architekturu Baťova Zlína. To je pro budoucí zachování
originality města mimořádný přínos.

Nároêná promøna funkce a modernizace
vzhledu baČovského obilného sila postoupila
v soutøži Stavba roku mezi 30 nejlepších staveb. PĎvodní vzhled budovy zĎstal zachován, nejviditelnøjším moderním prvkem se
stalo nové pojetí vstupní êásti a foyer.
Promøna pĎvodní stavby na moderní víceúêelovou budovu byla výzvou, která si za-

Během 80 let
od sila k moderní budově
PĎvodní objekt postavilo v roce 1938 stavební oddølení firmy BaČa jako obilné silo. Konstrukênø budova využívala baČovský modul o rozmørech 6,15 x 6,15 m. Úêelu
stavby odpovídalo i dispoziêní Ćešení interiéru rozdøleného na jednotlivá sila. PĆesto
byla tato stavba již brzy po válce êásteênø
adaptována pro jiné úêely.
Pozvolný ústup od pĎvodního zamøĆení
pokraêoval až do 90. let, kdy už se nové využití hledalo obtížnø. Nakonec celou budovu koupila spoleênost NWT, která chtøla objekt odvážnø transformovat pro své potĆeby
a prezentaêní úêely. Kompletní zmøna úêelu
stavby byla dokonêena za pouhý jeden rok,
od ledna do prosince 2014, kdy byla stavba
zkolaudována.
„Pro Centroprojekt byla tato zakázka
o to zajímavøjší, že naši dĆívøjší kolegové
tuto budovu projektovali. Pro celý realizaêní
tým byla i z tøchto dĎvodĎ práce na projektu
skuteênø zavazující. Takto ojedinølý náhled
do práce kolegĎ z 30. let minulého století se
totiž nepovede každý den. Nyní jsem pĆesvødêen, že výsledek stojí opravdu za to!“
dává do souvislostí výstavbu, rekonstrukci
a historii projekêní firmy Vít Mach.
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