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V Památníku Tomáše Bati hledá Zlín využití pro
prázdné horní patro
zpět
Autor: MF Dnes - Milan Libiger
Památník Tomáše Bati s letadlem, v n?mž se zakladatel obuvnických závod? v roce 1932 zabil, je chloubou Zlína.
P?edloni se vrátil do p?vodní, krystalicky ?isté podoby, jakou mu vtiskl architekt František Lydie Gahura. Te? m?sto
?eší využití jeho horního patra, zatím prázdného.

Architekt Petr Všete?ka, jenž je autorem p?estavby a ctí p?vodní zám?r autora objektu, dává p?ednost st?ídmému
?ešení.
„?ím mén? toho v pat?e bude, tím lépe,“ míní. „Je to jediný samostatn? využitelný prostor v památníku, ale není
bezbariérov? p?ístupný a jeho p?ístupnost je omezená i s ohledem na požární bezpe?nost. Dovedu si p?edstavit
jeho využití nap?íklad pro krátkodobé výstavy, aniž bychom ho p?íliš zapl?ovali v?cmi,“ nastínil Všete?ka.
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Zobrazit fotogalerii [1]
Architekt Všete?ka je ?lenem pracovní skupiny radnice, která další využití památníku ?eší. Podle nám?stka
primátora Miroslava Adámka, jenž má památník v kompetenci, je d?ležité využití volných prostor neusp?chat. Kloní
se také spíše ke st?ídmému ?ešení.
„A? si lidé t?eba rok užijí prostoru jako takového a památník si postupn? hledá sv?j život sám. Budeme to sledovat.
Jsem pro, a? se potom horní prostor oživí,“ ?ekl Adámek.
Podle dalšího nám?stka primátora, Pavla Brady, který je také v pracovní skupin?, by mohl prostor sloužit pro
prezentaci ba?ovského odkazu.
„Za hlavní hodnotu, zejména Tomáše Bati, považuji jeho myšlenky. Byl podnikatel, ale sou?asn? taky psycholog a
filozof. Mohly by tam být uvedeny jeho myšlenky, citáty i ?asová osa ba?ovského impéria. N?co by se mohlo
promítat p?ímo na st?ny,“ uvažuje Brada.
Budovy a tedy architekturu považuje za formu, myšlenky za obsah Ba?ova odkazu. V úvahu, jak prostor využít,
p?ichází také vystavení v?cí, které souvisí s Ba?ovým životem. K dispozici jsou nap?íklad hodinky ?i prsten.
Všete?ka by ale necht?l, aby památník náplní suploval muzeum.

„Hodinky jsou už tém?? relikvie, nem?žeme je tam jen tak položit. Musí k tomu být n?jaké libreto,“ domnívá se.
„M?li bychom nejprve p?emýšlet o tom, jak památník rozvíjet. Sou?asná ?istá forma je silná a o jakémkoli zásahu
do ní bychom m?li dlouze diskutovat. Pro nejbližší období by bylo dobré, kdyby z?stal památník prázdný.
Uvažujeme i o možnosti rozvinout Ba?ovu expozici v sousední budov? gymnázia, kde má památník zázemí,“
up?esnil Všete?ka.
„V horním pat?e by mohly být informace, které se nevejdou do zázemí. Všechno, co se váže k památníku a k
Ba?ovi. To by ud?lali lidé, kte?í se tím zabývají,“ podotkl Adámek
.
Podle n?ho jsou um?lci, kte?í mají zájem uspo?ádat v památníku své vystoupení, zmínil houslistku a zp?va?ku Ivu
Bittovou ?i houslistu Václava Hude?ka. Mohla by tam být také premiéra divadelního p?edstavení o Tomáši Ba?ovi
juniorovi.
„P?jde ale vždy o to, aby se nenarušila pieta místa,“ poznamenal Adámek.
Kulturní akce by mohly p?ilákat další návšt?vníky, i když památník jejich nouzí vyložen? netrpí. V letní sezon? ho
navštíví zhruba tisíc lidí m?sí?n?, p?es zimu kolem 700.
Zájem roste s tím, jak se informace o jeho poda?ené oprav? dostává do pov?domí nejen ?eských turist?. Nedávno
se objevil ?lánek o památníku v renomovaném ?asopise National Geographic, dokon?uje se filmový dokument.
Loni na podzim o n?m vyšla reprezentativní kniha.

„Doufám, že návšt?vnost p?jde ješt? výš. Jsem zv?davý, jak se to bude dál vyvíjet,“ ?ekl Adámek.
Osmdesátikorunové vstupné m?sto m?nit nechce. Alespo? prozatím. „Památník není v?c, která musí vyd?lávat.
Nechal bych to jako zavád?cí cenu,“ nazna?il Adámek.
Památník Tomáše Bati je ve staronové podob? od podzimu 2018, loni v kv?tnu se v n?m se zpožd?ním objevila
maketa letadla, v n?mž se Tomáš Ba?a zabil.
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