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První panelové sídliště Bartošova čtvrť
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Rok: 1958
Architekt: Adolf Šrom
Architekt: Adolf Zikmund
Architekt: B. Kula
Bartošova čtvrť - první velké celopanelové sídliště vybudované ve Zlíně (Gottwaldově) mezi lety
1958-1962. Panelová konstrukční soustava G 57 (s experimentálními variantami 58,59) vyvinutá ve
Zlíně byla použita při výstavbě v celé první části sídliště. Tato metoda navazovala na konstrukční
soustavu panelového domu G 40. Konstrukční soustava G57 posléze sloužila jako celostátní panelová
metoda po dlouhá léta. Šlo o deskový nosný příčný panelový systém s krátkým rozponem 3,60 m.
Zmizely sorele poplatné pilastry či jiné dekorativní prvky. Za to se objevují zapuštěné lodžie.
Jako jeden dům expterimentální, s vchody umístěnými po obou stranách domu, ( u ostatních domů
jsou vchody jen na jedné straně) byl postaven jeden exemplář (fot.19,20). Typ domů s vchody
umístěnými po obou stranách obvodového pláště byl pak použit třeba při výstavbě sídliště
Malenovice.
Konstrukční systém G 57 byl pak ještě dlouhá léta využíván s různými obměnami. Metoda měla však
i dost technických nedostatků a domy musely být později často rekonstruovány.
Čelní stranu sídliště dotváří zděný bytový dům s drobnou infrastruturou a jeden výškový panelový
dům, který sloužíval něco jako koleje pro zdravotní sestry. Z cihlového zdiva byla rovněž postavena
budova mateřské školy v roce 1960. Tento soubor domů, převážně 3-5 podlažních, doplňuje
experimentální dům se závěsnými panely a ocelovými schody tzv. "Včelín" typu G59 (fotografie
13,14), který se vzhledově i konstrukčně ostatním domům vymyká.
Urbanistický koncept sídliště je na velmi kvalitní úrovni. Celý soubor podélně a příčně na sebe
navazujících domů působil velmi kompaktně. Pozdější rozšíření v 70-tých letech dle návrhu A.Šroma,
již postrádalo kvalitnějšího urbanistického řešení, zbylé území bylo povětšinou zastavěno deskovými
a bodovými domy typu T 0B, s ojedinělými pokusy o jejich oživení. Zejména jden dům se materiálně
vymyká okolním konstrukčním soustavám (obr. 16)
I tak je dnes Bartošova čtvrť jednou z nejvyhledávanějších klidných lokalit pro bydlení. Sídliště bylo
jako celek nedávno revitalizováno za přispění Evropských fondů.
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