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         HISTORICKÁ ČASŤ ZLÍNA – BAŤOVA VILA - BAŤOVA KOLÓNIA LETNÁ 

 
PROGRAM: 

  

07:00 hod odchod zo Žiliny do Zlína, kde bude pokračovať naše rozprávanie, ktoré sme začali 
               5.3.2022 v Baťovanoch a v Zlíne 11.03.2023. 

 
Po príchode prechádzka po historickom Zlíne, v ktorom sa Tomáš Baťa narodil a neskôr spolu s bratom 

Antonínom založil svoju prvú „fabriku“. 

 
Po prehliadke a osobnom voľne na občerstvenie presun do časti Čepkov, kde v tichej záhrade stojí 

Vila Tomáša Baťu - v interiéroch zmes secesie a kubizmu.  
 

O 11:00 hod prehliadka vily, v ktorej žil so svojou rodinou podnikateľ a vizionár Tomáš Baťa.  
Dodnes je v nej zachovaná energia jej majiteľa a pre mnohých návštevníkov je inšpirujúcim miestom. 

Prehliadkový okruh začína v obývačke, pokračuje v preslávenej kancelárii, nasleduje knižnica, pánsky salónik 

a balkón s vitrážami. Prehliadka končí v jedálni, kde návštevníkom priblížia kuchyňu, zimnú záhradu a záhradu 
s domom záhradníka. Sprievodné slovo o príbehu Tomáša Baťu a jeho firmy a rodiny je doplnené rozprávaním 

o významných osobnostiach, ktoré vilu navštívili, alebo sa podieľali na rozvoji fenoménu Baťa. 
 

Po osobnom voľne na neskorší obed prehliadka Baťovej štvrte Letná s miestnou sprievodkyňou. 

Charakteristickú zlínsku štvrť stavali od roku 1918 podľa návrhu architekta Jana Kotěru.  
Tomáš Baťa dal postaviť domy pre zamestnancov nielen v časti Letná, ktorá bola neskôr rozširovaná stavbami 

podľa plánu F.L.Gahuru, ale aj v ďalších lokalitách: Zálešná, Podvesná, Lesní čtvrť a Nad Ovčírnou.  
Firma Baťa postavila pre svojich zamestnancov celkom 2210 domov. 

 

17:00 odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:15 hod. 
 

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

 
Nepovinný príplatok: vstupné                                                             

                              Vila Baťa                13,50 €     

                              prehliadka Lesnej    10,50 €             
                                 

                              zájazdové poistenie UNION 3 €/ osoba      
 

                                Počet účastníkov na prehliadky je obmedzený na 30 osôb. 

 
                                                                                           

 

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