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Průmyslu ve Zlíně se daří a mnohé firmy plánují další rozvoj, včetně investic do modernizace budov.
Vedení Kovárny VIVA dokonce připravuje rekonstrukci původní Baťovy továrny. Důraz bude
i tentokrát kladen na architekturu, kvalitu a příjemné prostředí.
Zdroj: http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/ve-zlinskem-tovarnim-arealu-vyroste-architektonickyskvost-nejen-pro-kovare-20161021.html

„Snažíme se o citlivou konverzi budov, viditelně oddělujeme přístavby, pokud je nezbytně
potřebujeme," vylíčil za Kovárnu VIVA Čestmír Vančura.
Nyní má vedení společnosti před sebou mnohamilionovou investici [1] do přestavby budovy číslo
95 ve výrobní zóně bývalého baťovského areálu.
„Jde o rozsáhlý projekt zahrnující jak stávající, tak nové budovy na místě těch původních," popsal pro
Deník architekt a autor návrhu Pavel Míček.
„Nejedná se již o kovárnu, ale o obrobnu a nástrojárnu továrnu využívající i nejmodernější
technologie. Bude zaměstnávat významné množství lidí a provoz by přitom měl být velmi ohleduplný
vůči městu," vysvětlil.
Jeho projekt je založen nejen na dialogu starého s novým, ale také na určité revizi vztahu mezi
člověkem a jeho pracovním prostředím.
„Projekt se bude realizovat etapovitě a jeho dílčí části jsou navrženy tak, aby umožňovaly
proměnlivé využití i ve vzdálenější budoucnosti," upřesnil zlínský architekt, který má na svém kontě
několik významných ocenění. Architekt Pavel Míček je známý také díky odvážnému návrhu renovace
zlínského zámku.
Nyní se více než rok zabývá plánováním unikátní továrny pro Kovárnu VIVA, která působí v několika
budovách průmyslového [2] areálu. Pro příští období plánuje VIVA zvýšení objemu výroby a služeb
zákazníkům až o třicet procent.
„Rozšiřujeme oblast robotiky ve výrobě a výrazně investujeme do nových projektů v obrábění naší
produkce apod.," vysvětlil Čestmír Vančura.
„K tomu jsme doposud jen ve Zlíně investovali v posledních 3 letech více než 400 milionů korun,"
vyčíslil a zdůraznil, že projekt konverze komplexu hal nadčasové architektury firmy [3] Tomáše Bati
je příležitostí pokusit se o něco podobného.
Kvalitní [4] architektura by měla podpořit smysl podnikání vytvořit dobré podmínky pro práci. „V tom
[5] se s naším spoluakcionářem, společností Moravia Steel, dobře shodujeme," zmínil.
Zlín vyrostl z práce a výrobní firmy stále sledují původní autentickou linku ve vývoji města. Projekt za
minimálně sto milionů korun již schválili památkáři a jeho realizaci tak nic nebrání.
„V příštím roce bychom rádi dokončili projekt, získali stavební povolení a začali stavět. První etapu
bychom rádi dokončili v roce 2018," informoval Čestmír Vančura.
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