
23

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

CENTROPROJEKT GROUP a. s.
Štefánikova 167, 760 01 Zlín
tel.: 573 038 200
e-mail: ctp@centroprojekt.cz
www.centroprojekt.cz

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 průmyslo-
vých 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 Baťo-
va Zlína. To je pro budoucí zachování 
originality města mimořádný přínos.

Náro ná prom na funkce a modernizace 
vzhledu ba ovského obilného sila postoupila 
v sout ži Stavba roku mezi 30 nejlepších sta-
veb. P vodní vzhled budovy z stal zacho-
ván, nejviditeln jším moderním prvkem se 
stalo nové pojetí vstupní ásti a foyer.

Prom na p vodní stavby na moderní ví-
ceú elovou budovu byla výzvou, která si za-

slouží ú ast ve Stavb  roku. „Shodli jsme se 
s investorem i architektem, že tato ojedin -
lá konverze snese co do objemu a naprosté 
zm ny funkce srovnání s dalšími zajímavými 
stavbami,“ íká Vít Mach, marketingový ma-
nažer CENTROPROJEKT GROUP a. s.

Monolitické sýpky na obilí z roku 1938 
tak v minulém roce nahradily vzdušné a pro-
sklené kancelá e, moderní datové centrum 
a další nezbytné prostory investora, spole -
nosti NWT a. s.

Motivací ke kompletní rekonstrukci za-
nedbané budovy byla pot eba sest hovat od-
d lené provozy spole nosti NWT na jedno 
místo. Výhodou tohoto sila je celková pod-
lahová plocha 8 200 m2 na zastav né ploše 
1 400 m2. „Nepopiratelnou výhodou je také 
t sná blízkost kapacitní silnice I/55, vlaku 
i cyklostezky. Navíc se jedná o nep ehléd-
nutelnou dominantu západního okraje centra 
Zlína,“ p ipomíná logistické výhody umíst -
ní sila Vít Mach.

Během 80 let 
od sila k moderní budově
P vodní objekt postavilo v roce 1938 sta-
vební odd lení firmy Ba a jako obilné si-
lo. Konstruk n  budova využívala ba ov-
ský modul o rozm rech 6,15 x 6,15 m. Ú elu 
stavby odpovídalo i dispozi ní ešení inte-
riéru rozd leného na jednotlivá sila. P esto 
byla tato stavba již brzy po válce áste n  
adaptována pro jiné ú ely.

Pozvolný ústup od p vodního zam ení 
pokra oval až do 90. let, kdy už se nové vy-
užití hledalo obtížn . Nakonec celou budo-
vu koupila spole nost NWT, která cht la ob-
jekt odvážn  transformovat pro své pot eby 
a prezenta ní ú ely. Kompletní zm na ú elu 
stavby byla dokon ena za pouhý jeden rok, 
od ledna do prosince 2014, kdy byla stavba 
zkolaudována. 

„Pro Centroprojekt byla tato zakázka 
o to zajímav jší, že naši d ív jší kolegové 
tuto budovu projektovali. Pro celý realiza ní 
tým byla i z t chto d vod  práce na projektu 
skute n  zavazující. Takto ojedin lý náhled 
do práce koleg  z 30. let minulého století se 
totiž nepovede každý den. Nyní jsem p e-
sv d en, že výsledek stojí opravdu za to!“ 
dává do souvislostí výstavbu, rekonstrukci 
a historii projek ní firmy Vít Mach. 
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