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                                    FILMOVÝ UZOL – VILA BAŤA – BAŤOV INŠTITÚT 

PROGRAM:  
07:00 hod odchod zo Žiliny do Zlína, kde bude pokračovať naše rozprávanie, ktoré sme začali 
5.3.2022 v Baťovanoch. Či už ste na našom výlete v Partizánskom boli, alebo neboli, srdečne vás pozývame 
do mesta, nad ktorým v rokoch 1935-6 firma Baťa postavila budovy Filmového uzla s ateliérom.  
Počas viac ako 80-ročnej histórie tu pôsobilo mnoho osobností českej kinematografie. K najznámejším z nich 
nepochybne patrí Karel Zeman a Hermína Týrlová, ale aj hudobný skladateľ Zdeněk Liška a autor viacerých 
filmov pre deti Josef Pinkava. Pôvodná animovaná a triková tvorba bola zameraná na výrobu reklamy  
pre firmu Baťa. Dnes je Filmový uzel celoročne prístupný verejnosti so zámerom naviazať na bohatú tradíciu 
a ponúknuť priestor pre vzdelanie, kultúru, zábavu, filmovú a predovšetkým animovanú tvorbu. 
Po komentovanej prehliadke a osobnom voľne na občerstvenie budeme pokračovať v poznávaní Zlína: 
 

Pamätník Tomáša Baťu – perla svetového funkcionalizmu – patrí k najvýznamnejším stavbám Zlína. 
Postavili ho na počesť tragicky zosnulého Tomáša Baťu a jeho význam je vraj porovnateľný s vilou Tugendhat. 
Po rekonštrukcii je otvorený pre verejnosť. Budova zo skla, betónu a kovu je unikátna v každom ročnom 
období počas ktorejkoľvek hodiny dňa. 

 

Dvadsaťjednotka – niekdajšiu správnu budovu firmy Baťa – dal postaviť Jan Antonín Baťa  
v rokoch 1936-1939. Na každom poschodí bola veľkopriestorová kancelária pre 200 osôb a výťahy, schodiská, 
a ďalšie obslužné priestory boli vyčlenené mimo hlavný priestor. Impozantný Baťov mrakodrap bol so svojou 
výškou 77,5 m druhou najvyššou budovou v Európe. Jej technickým unikátom bola pojazdná klimatizovaná  
kancelária J.A.Baťu s rozmermi 6x6 m. Ak sa s ňou chcete vyviesť na najvyššie poschodie, oznámte svoje 
želanie pri objednávke. Odmenou bude krásny výhľad na mesto a vyskúšať môžete aj ďalekohľady, ktoré sú 
rovnaké, ako na amerických mrakodrapoch. 

 

V bývalom továrenskom areáli ponúka Múzeum juhovýchodnej Moravy pohľad do obuvníckej dielne, 
na stroje, na ktorých pracovali Baťoví zamestnanci, slávne reklamné tabule a heslá a stovky topánok. 
Nechýbajú ani ďalšie výrobky firmy Baťa od šnúrok do topánok po lietadlá. Návštevníkov poteší replika 
Tatry 87 cestovateľov Zikmunda a Hanzelku, ktorých aj firma Baťa podporovala. 

 

Vila Tomáša Baťu - v interiéroch zmes secesie a kubizmu  - je umiestnená v tichej záhrade  

neďaleko rušnej ulice. Počas jej prehliadky možno vidieť okrem iného aj vybavenú pracovňu Tomáša Baťu. 
17:00 odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:30 hod. 
 

CENA: 25 € /os. za zájazdový autobus a sprievodcu CK 
 

Nepovinný príplatok: vstupné                  dosp.os.             +65 rokov, ZŤP 

                                 Filmový uzol            14 €                     12 € + 60 r. 
                                 Baťov inštitút             7,50 €                 4,50 € 

                                 Vila Baťa                 13 €                     13 € 
                                 

                              zájazdové poistenie UNION 3 €/ osoba      
                                                                                           

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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