
REVITALIZACE SPODNÍ ČÁSTI GAHUROVA PROSPEKTU 

VE ZLÍNĚ ❚ REVITALISATION OF THE LOWER PART OF 

GAHURA BOULEVARD IN ZLÍN
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Ve  Zlíně byla zrevitalizována spodní část 

Gahurova prospektu. Území protínají čtyři vzá-

jemně se křižující trasy chodníků zapuštěných 

pod úrovní terénu. Charakteristický výškový 

předěl mezi chodníky a  travnatou plochou je 

řešen železobetonovou zídkou obloženou pro-

storovými sklovláknobetonovými kryty. ❚ The 

lower part of Gahura Boulevard was revitalised 

in the city of Zlín. The area features four mutually 

intersecting pavements embedded below the 

terrain level. The characteristic height boundary 

line between the pavement and the grass is 

solved here by a  concrete wall, tilled by 3D 

glass-fibre reinforced concrete covers. 

POPIS MÍSTA A  JEHO HISTORIE

Gahurův prospekt má dominantní po-

lohu v  centrální části města. Je  cha-

rakteristický rozvolněným urbanismem 

baťovského období vytvořeným arch. 

Františkem Lydií Gahurou ve dvacátých 

a třicátých letech 20. století.

Prospekt je hlavní severojižní kompo-

ziční osou centra města a  tvoří „zele-

nou“ příčnou páteř centra (obr. 1 a 2). 

Je vymezen dvěma řadami budov bý-

valých baťovských internátů, v nejvyš-

ší poloze je zakončen objekty bývalého 

Studijního ústavu a v podélné ose pro-

storu vrcholí objektem Památníku To-

máše Bati, který byl v roce 1948 necit-

livě přebudován na Dům umění a kon-

certní sál filharmonie. Baťův památník 

je nejpůsobivějším architektonickým 

dílem architekta Gahury.

Revitalizovaná část se nachází ve 

spodní části prospektu, je obklopena 

budovami Tržnice a obchodního domu 

na západní straně a na východní stra-

ně v  80. letech asanovanými Masary-

kovými školami. V  roce 1961 byl v  ře-

šeném území osazen pomník komuni-

stického prezidenta Klementa Gottwal-

da, po němž bylo město přejmenováno. 

Pomník byl v  roce 1990 deinstalován, 

prostor zůstal neřešen a na místě Ma-

sarykových škol bylo v  roce 2007 po-

staveno Kongresové centrum a  rekto-

rát Univerzity Tomáše Bati. 

Počet chodců, kteří se v  prostoru 

v současnosti pohybují, výrazně narostl 

a vznikla potřeba řešené území, které je 

součástí Městské památkové zóny Zlín, 

zapojit do struktury města.

Návrh revitalizace Gahurova pro-

spektu vzešel z  veřejné architektonic-

ké soutěže, jejímž cílem bylo najít kul-

tivovanou podobu zaintegrování ne-

průchozí části zeleně do města v sou-

vislosti s  nově otevřenými budovami 

Kongresového a  univerzitního cent-

ra, s  nabídkou krátkodobé relaxace 

a  umístěním uměleckého díla, nebo 

vodního prvku. Přitom prostor musel 

zůstat zřejmou součástí zeleného pá-

su Gahurova prospektu. 

Finanční náklady bez uměleckého dí-

la měly být 450.000  Euro (bez DPH) 

a  realizace stavby byla financována 

z dotací z programu Regionálního ope-

račního programu se spoluúčastí měs-

ta Zlín.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Hlavním záměrem architektů, autorů 

vítězného projektu, se stalo naplně-

ní základní a na první pohled jednodu-

ché ideje „Projít a  nepřerušit“. Projít – 

umožnit lidem volný pohyb v  prosto-

ru, který je kultivovaný, čistý, přehledný 

a  funkční, nepřerušit – cíleně reagovat 

na koncepci F. L. Gahury. Tedy vztaho-

vat projekt jak k  lidskému, tak k urba-

nistickému měřítku. 

Tento záměr byl zrealizován prostřed-

nictvím modelace terénu plynulým vy-

pnutím tvaru travnatých ploch do po-

doby mírných kopečků a vybudováním 

nových chodníků zapuštěných pod 
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úroveň terénu (obr. 3). Pro vzdáleného 

pozorovatele tak vzniká dojem, že úze-

mí je zatravněné a  celistvé, nepřeru-

šený pás zeleně se opticky sčítá a vy-

tváří efekt trávníkového zrcadla. Uvnitř 

prospektu naopak nově vzniklý terén 

chrání odpočívajícího chodce od  ruš-

né křižovatky. Každý si může pohodl-

ně sednout na zvýšené obrubníky ne-

bo přímo na trávník, který je zátěžový 

a předurčený k pobytu. Nové trasy od-

kazují na již existující chodníky v horní 

části, které v diagonálách rovněž pro-

tínají travnatou plochu a  spojují jed-

notlivé objekty internátů po obou stra-

nách. Gahurův prospekt je místem kří-

žení a pohybu většího počtu lidí, proto 

je i v návrhu zdůrazněn moment křížení 

protínajícími se cestami pro pěší. Mo-

delovaná travnatá plocha je výtvarným 

prvkem sama o sobě. 

Minimalistické architektonické řeše-

ní vedlo k rozhodnutí nenarušovat pro-

stor samostatnou skulpturou nebo ob-

jektem, ale dílem, které by se auto-

maticky stalo jeho součástí. Tento po-

žadavek, vybízející ke konceptuálnímu 

řešení, od  začátku určil i  výběr uměl-

ce, kterým se stal básník a  vizuál-

ní umělec Jiří Valoch. Dílo tvoří krát-

ké textové sdělení – „pokaždé úplně ji-

ná slova“, které je šestkrát zopaková-

no napříč celým prostorem na kolmých 

stěnách obrubníků. Text, kolem ně-

hož lze procházet, je jednoduchý, sro-

zumitelný, jasný každému a  pokaždé 

jinak. 

Význam díla je otevřený mnoha inter-

pretacím – věta může vyvolat emo-

ci, nést osobní sdělení diváka-chodce, 

který se v prostoru nachází. Ve vztahu 

k pomníku Klementa Gottwalda, který 

prostoru v minulosti dominoval, může-

me „pokaždé úplně jiná slova“ chápat 

jako memento, připomínku poukazující 

na relativitu a pomíjivost veřejných po-

mníků, politických systémů – i relativitu 

samotných slov. 

Obr. 1 Gahurův prospekt ve Zlíně, pohled ze střechy obchodního 

domu Prio ❚ Fig. 1 Gahura Boulevard in the city of Zlín, view from 

the Prior mall roof

Obr. 2 Situace ❚ Fig. 2 Situation

Obr. 3 Princip vytvoření klidového prostoru ❚ Fig. 3 The principle 

of creation of a quiet space

Obr. 4 a) Příčný řez chodníkem, b) podélný řez, c) půdorys ❚ 

Fig. 4 a) Cross section of the pavement, b) longitudinal section, 

c) layout
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VÝROBA SKLO VLÁKNO-
BETONOVÝCH KRYTŮ

Charakteristický výškový předěl me-

zi chodníky a travnatou plochou je ře-

šen železobetonovou zídkou oblože-

nou prostorovými sklovláknobetonový-

mi kryty s výškou 450 mm a proměn-

livou hloubkou 180 až 600 mm. V prů-

běhu jejich realizace byla pro zdařilost 

výsledného díla důležitá spolupráce 

výrobce krytů s architekty a projektan-

ty. V součinnosti s nimi byla vypracová-

na dílenská a montážní dokumentace, 

konzultována výsledná podoba grafic-

kých motivů objevujících se na lavicích 

či instalace technických doplňků, kte-

ré park nabízí. Zvláštní pozornost bylo 

potřeba věnovat zejména výrobě dílců 

v  místech křížení cest a  jejich návaz-

nosti na jednotlivé trasy.

Směs použitá pro výrobu sklovlák-

nobetonových obkladů se svým slo-

žením téměř neliší od směsi používané 

běžně pro fasádní panely. Jejím zákla-

dem je portlandský cement, písek, vo-

da a  rozptýlené skelné vlákno. Vzhle-

dem k tomu, že jde o prostorové prvky 

vystavené působení povětrnosti, byla 

k  těmto surovinám přidána disperzní 

látka sloužící k uzavření povrchu des-

ky. Předností vzniklého materiálu (ob-

chodní název Dakobet) jsou vysoká 

pevnost v tahu za ohybu při zachování 

relativně nízké objemové hmotnosti, tr-

vanlivost a odolnost (tab. 1). 

Na  základě posouzení statika byla 

pro sklovláknobetonové lavice navrže-

na tloušťka materiálu 20 mm namísto 

12 mm používaných běžně při realizaci 

fasád. Zkoušky deklarující požadované 

vlastnosti materiálu jako mrazuvzdor-

nost, pevnost v tahu za ohybu, požární 

odolnost nebo únosnost byly provede-

ny brněnskou pobočkou TZÚS Praha. 

K  uchycení svislých částí obkla-

dových desek slouží hliníkové kot-

vy v horní části s pevným a ve spodní 

části s kluzným uložením, jejichž kom-

binací dochází ke  stabilizaci nosné 

konstrukce při proměnlivém teplotním 

zatížení během roku (obr.  4). Vertikál-

ní profily ve  spojení s  hlavními nosný-

mi kotvami umožňují díky spojení sys-

témem pero-drážka vyrovnání nerov-

ností podkladové železobetonové kon-

strukce. Na Gahurově prospektu bylo 

použito skrytého kotvení panelů pro-

střednictvím systému lepení speciál-

Obr. 5 Forma pro výrobu sklo vlákno-
betonového obkladu, do které byl aplikován 

zpomalovač tuhnutí, po otryskání získá 

textová část strukturu odlišnou od zbytku 

panelu ❚ Fig. 5 Formwork for glass-fibre 

reinforced concrete cladding, into which 

a setting retarder was applied, after shot 

blasting the text part gets a different structure 

than the rest of the panel

Obr. 6 Skladování prefabrikovaných obkladů 

tloušťky 20 mm, maximální délka prvků 

2 990 mm (kvůli dilataci) ❚ Fig. 6 Storing 

the precast cladding panels of 20 mm 

thickness, max length of the elements is 

2990 mm (for dilatation)

Obr. 7 Detail lavice s piktogramy krátce po 

odformování ❚ Fig .7 Detail of the bench 

with pictograms shortly after removing the 

formworks

Obr. 8 Manipulace se sklovláknobetonovým 

obkladem ❚ Fig. 8 Handling with the 

glass-fibre reinforced concrete cladding

Obr. 9 Průběh montáže ❚ 

Fig. 9 Mounting

Tab. 1 Technické parametry sklo vlákno-

betonu ❚ Tab. 1 Technical parameters of 

glass-fibre reinforced concrete

Veličina Hodnota

objemová hmotnost 1 950 kg/m3

pevnost v tahu za ohybu 14 MPa

vodní součinitel 0,3 až 0,35

poměr cementu a písku ve směsi 50 : 50

obsah skelných vláken ve směsi 5 %

celková délka tras 287, 5 m

celková plocha sklovláknobetonu 423 m25 6
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ním pružným lepidlem. Na  horní část 

zídky byly před instalací obkladu umís-

těny antivibrační pásy z  recyklované 

pryže tak, aby se  vytvořil rovný pod-

klad pod vodorovnou část dílce – ta 

je k  monolitické konstrukci přilepena 

mrazuvzdornou lepící hmotou.

Vzhledem k objemovým změnám byl 

železobetonový základ rozdělen do di-

latačních celků po 3 m; tomuto členě-

ní odpovídají rozměry sklovláknobeto-

nových prvků – osová vzdálenost pa-

nelů je 3  000  mm, šířka spáry mezi 

panely činí 10 mm. Nosné profily svis-

lých částí obkladu jsou pravidelně roz-

místěny po  1  000  mm. Velikost krytů 

s  maximálními rozměry 2  990 × 650 

× 430 mm umožnila při realizaci sklo-

vláknobetonového obložení chodníků 

ruční manipulaci s jednotlivými prvky. 

Pro vyšší pohodlí procházejících se 

v  křížení tras nacházejí nerezová pít-

ka s  vodou, která jsou určena jak 

pro chodce, tak pro jejich psí dopro-

vod (obr. 10 a  12). Jsou vsazena do 

sklovláknobetonového obkladu, voda 

z  trysky stéká do spodního rezervoá-

ru sloužícího k  osvěžení zvířat. Tento 

přepad lze odejmout a  prostor podle 

potřeby vyčistit nebo například v zim-

ním období úplně vypustit. Technolo-

gie pro ovládání a  údržbu automatic-

kého závlahového systému jsou skryty 

pod předělenými uzamykatelnými kry-

ty se zvedacími písty a panty. 

Chodníky jsou osvětleny integrova-

nými svítidly instalovanými do  svislých 

částí vybraných desek. V  předem ur-

čených panelech byl vyříznut otvor, 

do kterého byla tato svítidla osazena. 

Grafické prvky – texty – byly vytvoře-

ny prostřednictvím zpomalovače tuhnu-

Obr. 10 Detail místa s nerezovým pítkem 

a piktogramem ❚ Fig. 10 Detail of the 

place with stainless steel bubbler

Obr. 11 Detail napojení sklovláknobetonových 

prvků v návaznosti na drenážní vrstvu 

a trávník ❚ Fig. 11 Detail of connection of 

the glass-fibre reinforced concrete elements to 

the drainage level and grass

Obr. 12 Pítka jsou z boku přístupná i pro 

zvířata ❚ Fig. 12 Bubblers are also 

accessible for animals from the side
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tí naneseného do forem při výrobě sklo-

vláknobetonového obkladu. Po otrys-

kání odformovaného dílce vodou má 

plocha jednotlivých písmen odlišnou 

strukturu od zbytku panelu a výtvarné 

dílo tak patřičně vynikne. Piktogramy 

byly vytvořeny vložením pryžové mat-

rice do bednění.

ZÁVĚR

Urbanismus místa zůstal zachován, ze-

lený pás z dálkových pohledů směrem 

k  památníku Tomáše Bati je dodržen, 

uprostřed zvlněné zelené hladiny lze po-

zorovat proplouvající chodce. Chodci se 

vynořují a zase ztrácejí v zákrytech trav-

natých ploch. Občané začali nové tra-

sy spontálně užívat. Jedni prostorem 

prochází pro zkrácení své cesty, dru-

zí se v prostoru zastavují i kvůli městem 

provozované veřejné Wifi síti. Instalova-

ná pítka s přetokem do psí misky si ta-

ké záhy po otevření našla své uživatele. 

Díky realizaci projektu revitalizace Ga-

hurova prospektu se podařilo propo-

jit Náměstí T. G. Masaryka do jednoho 

funkčního celku a obyvatelé města mo-

hou pohodlně přecházet mezi jednotli-

vými veřejnými budovami (obchodním 

domem, tržnicí, KUC a  univerzitní kni-

hovnou) a zároveň se mohou v otevře-

ném prostoru náměstí zastavit a  spo-

činout. Poprvé od  dvacátých let je 

pro občany vytvořen přátelský prostor 

k  posezení. Díky umělecké intervenci 

a mnoha možnostem jejího čtení a na-

cházení se do zelených prostor dostá-

vá meditativní energie, blízká četbě ze-

nové básně. 
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Obr. 13a, b Místo již žije svým životem 

❚ Fig. 13a, b The place lives on its own 

already

Obr. 14 V noci jsou chodníky nasvíceny 

integrovanými svítidly instalovanými do svislých 

částí vybraných desek ❚ Fig. 14 The 

pavements are illuminated by integrated lights 

installed into vertical parts of the selected 

panels
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