


večerní pohled z ulice J. A. Bati

Představujeme vám nový ambiciózní projekt společnosti 

CREAM Real Estate, revitalizaci budovy 32 areálu Baťovy 

továrny ve Zlíně. Rekonstrukce budovy byla navržena 

mezinárodně uznávaným ateliérem CMC architekti pod 

vedením Víta Másla, Davida Chisholma a Evžena Duba. 

Na spolupráci při vytváření programu se spolupodíleli také 

kreativci ze studia Graffitti Networks.

Budova je funkčně rozdělena na 5 částí:

•	 ubytovací část

•	 kancelářské prostory

•	 obchody v přízemí

•	 fun a relax část

•	 parkování

Program v budově byl připraven a stvořen s akcentem 

na studenty a mladé inovativní lidi, u kterých cítíme svěží 

nápady a motivaci. Tento dům je navržen k tomu, aby se 

stal pulzujícím místem studentského kreativního života. 

Vrchní patra budou určena pro ubytovací loftové jednotky 

s industriálním šarmem, patra pod nimi budou poskytovat 

kancelářské prostory pro ty, kteří hledají místo pro své 

skvělé nápady. V přízemí budou obchodní jednotky, které 

lze propojit s prvním patrem. 

Vizí společnosti CREAM Real Estate je stavět společensky 

prospěšné, komerčně úspěšné a udržitelné budovy. Věříme, 

že MAX32 je takovým projektem.

MAX32 má ambici být líhní skvělých nápadů z hlav talentovaných studentů 

a mladých lidí, kteří mají velké plány a hledají kreativní místo pro jejich 

realizaci.
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 kompletní občanská vybavenost v pěší dostupnosti 

 centrum Zlína, náměstí Míru – 10 minut pěšky

 autobusové nádraží – 5 minut pěšky

 vlakové nádraží – 5 minut pěšky

 budova 21 „Baťův mrakodrap“ – 30 sekund pěšky

 nejbližší autobusová zastávka – 150 m

 UTB, fakulta managementu a ekonomiky – 250 m

 UTB, fakulta multimediálních komunikací – 750 m

 UTB, fakulta technologická – 320 m

 VŠ umělecko průmyslová, katedra designu – 600 m

 kolej Antonínova – 360 m

 Zimní stadion Luďka Čajky – 600 m

 filharmonie – Kongresové centrum – 500 m

 poliklinika, lékařské služby – 250 m

 zlínské lázně, stadion mládeže – 10 minut pěšky

 divadlo – 10 minut pěšky

Perfektní dostupnost a centrální 

lokalita budovy MAX32 je 

bezpochyby jednou z jejích 

hlavních výhod. 
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Tomáš Baťa měl vizi, kterou se nebál uskutečnit. Jejím 

výsledkem byla dodnes úspěšná firma světového věhlasu 

a velkolepý rozvoj města Zlína. Jeho dvorní architekti 

F. L. Gahura a Josef Gočár realizovali Baťovu myšlenku 

budování nového Zlína a vytvořili objekty, jejichž 

architektura dala městu osobitý a nenapodobitelný 

charakter.

Společnost CREAM Real Estate vlastní významnou 

část objektů bývalé Baťovy továrny a je si vědoma 

své společenské odpovědnosti. Právě z tohoto důvodu 

cítíme, že je třeba areál rozvíjet a rekonstruovat tak, 

aby odpovídal současné době a potřebám společnosti. 

Aktuálně probíhají v areálu rozsáhlé investice v řádu 

několika miliard korun. 

V okolí budovy MAX32 nyní probíhá několik zásadních 

developmentů. Jednak je to výstavba Baťova institutu 

obsahující muzeum, krajskou knihovnu a galerii 

(budovy 14,15) a také projekt Laboratorního centra 

Fakulty technologické. V blízkém budoucnu se plánuje 

výstavba multifunkčního centra s obchody, kancelářemi 

a univerzitou (na místě budov 24-25-26), výstavba 

nového vlakového nádraží (budova 16) a Centra 

polymerních systémů. Byl vytvořen nový vjezd do 

průmyslové zóny přes křižovatku Antonínova.

Cílem společnosti je pozvednout celou tuto lokalitu, 

vnést život do ulic bývalého továrního areálu a udělat 

z něj udržitelné pulzující srdce Zlína. MAX32 je jednou 

z vlajkových lodí tohoto ambiciózního plánu.

Regenerace budovy MAX32 je součástí dlouhodobě realizovaného plánu 

revitalizace areálu baťových závodů developerskou a investiční společností 

CREAM Real Estate s vizí postavit na základech bývalé továrny pulzující 

městskou čtvrť. MAX32 je již třetím realizovaným projektem této obnovy.
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V zásadě lze říci, že je pouze na poptávce z řad 

budoucích rezidentů, kolik pater bude využito 

k bydlení a kolik jako kancelářské prostory.  

V současnosti jedno ubytovací patro pojme 

34 dvoulůžkových loftů a 6 třílůžkových loftů. 

Existuje ale i možnost spojení 2 dvoulůžkových 

jednotek a vznikne úžasný loft pro 3 až 4 lidi. 

* pouze v případě, že nevznikne rockový klub

Patra s kancelářemi mají pronajímatelnou plochu 

okolo 1 540 m2 na patro. 1. patro může být 

schodištěm propojeno s obchodními jednotkami 

v přízemí, kterých může být až 8. 

PATRA
BYTOVÉ 

JEDNOTKY
KANCELÁŘSKÁ 

PLOCHA
OBCHODY, 

KAVÁRNA, KLUB
SKLADY PARKING

-2. PATRO - -  250 m2 350 m2 45*

-1. PATRO - - - 76 m2 37

PŘÍZEMÍ - -  1 355 m2

1. PATRO - 1 540 m2 -

2. PATRO  - 1 540 m2 -

3. PATRO 1 540 m2 -

4. PATRO 36 -

5. PATRO 36 -

6. PATRO 36 -

7. PATRO 36 -

CELKEM 144 4 620 m2 1 605 m2 426 m2 82

 lofty
 28 dvoulůžkových, 
 4 třílůžkové a 4 čtyřlůžkové
 jednotky na každém patře

 kanceláře
 cca 1 540 m2 kancelářské
 plochy na 1 patře
 s dělitelností na 4 samostatné
 jednotky

 obchodní jednotky
 až 8 obchodních jednotek
 v přízemí

 parkování a sklady
 až 82 parkovacích míst

 možnost využití atomového
 bunkru jako rockového klubu

tabulka 
ploch
MAX32 je multifunkční budova, která nabízí 

mnoho možností a kombinací využití. 



Každé ubytovací patro poskytuje úžasné loftové bydlení se světlou 

výškou 4,2 m, vzniká tím prostor s jedinečným charakterem.

studentský 
život
 centrum města

 loftové bydlení 

 blízko autobusového a vlakového nádraží

 nákupní možnosti, nemocnice, restaurace, zábava

 28 dvoulůžkových jednotek, 4 třílůžkové 

 a 4 čtyřlůžkové jednotky na každém patře

 světlá výška 4,2 m

 kuchyňka s varnou deskou a lednicí (možnost)

 vlastní sociální zařízení v každé jednotce

 možnost bezbariérového ubytování pro 

 handicapované studenty

 dostatek slunečního světla

 velká otvíratelná okna s izolačním dvojsklem 

 centrální vytápění

 možnost individuální regulace tepla

 vysokorychlostní internet na každém pokoji 

 recepce se službami 24/7

 bezpečnostní systém monitorující vstup do budovy 

 a její okolí

 možnost placeného parkování

 obchodní jednotky přímo v budově

 startovací kanceláře přímo v budově

příklad dvoulůžkového pokoje

příklad dvoulůžkového pokoje

příklad třílůžkového pokoje

příklad dělitelnosti ubytovacích jednotek
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Každé ubytovací patro poskytuje úžasné loftové bydlení se světlou 

výškou 4,2 m, vzniká tím prostor s jedinečným charakterem.

 centrum města

 loftové bydlení 

 blízko autobusového a vlakového nádraží

 nákupní možnosti, nemocnice, restaurace, zábava

 28 dvoulůžkových jednotek, 4 třílůžkové 

 a 4 čtyřlůžkové jednotky na každém patře

 světlá výška 4,2 m

 kuchyňka s varnou deskou a lednicí (možnost)

 vlastní sociální zařízení v každé jednotce

 možnost bezbariérového ubytování pro 

 handicapované studenty

 dostatek slunečního světla

 velká otvíratelná okna s izolačním dvojsklem 

 centrální vytápění

 možnost individuální regulace tepla

 vysokorychlostní internet na každém pokoji 

 recepce se službami 24/7

 bezpečnostní systém monitorující vstup do budovy 

 a její okolí

 možnost placeného parkování

 obchodní jednotky přímo v budově

 startovací kanceláře přímo v budově
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příklad třílůžkového pokoje příklad čtyřlůžkového pokoje



Kancelářská podlaží nabízejí flexibilní plochu, která dovoluje 

jak halové uspořádání, tak uzavřené kanceláře s dělitelností 

až na 4 samostatné jednotky s celkovou pronajímatelnou 

plochou cca 1 540 m2.

variabilní 
kanceláře

 centrum města

 světlá výška kancelářských prostor a chodeb 4,2 m 

 v celé ploše patra

 otvíratelná okna s izolačním dvojsklem

 telefonní linky

 vysokorychlostní  internetové připojení 

 možnost umístění TV a satelitních antén na střeše budovy

 samostatné kuchyňky v každé jednotce

 přístupy kontrolované magnetickou kartou

 elektronické detektory kouře a sprinklery 

 kamerový systém monitorující budovu a její okolí

 4 výtahy v budově

 24/7 bezpečnostní služba a recepce

 prostory pro výstavní plochy v přízemí  

 skladové prostory v podzemním podlaží

 zelené plochy mezi budovami a v blízkém okolí

 dieslový generátor pro případ výpadku proudu

 restaurace v objektu

 dostatek parkovacích ploch 

 obchodní jednotky přímo v domě 

příklad dělitelnosti kancelářské plochy

kreativní příklad otevřené kanceláře



pohled z ulice J. A. Bati

 centrum města s velkou frekvencí obyvatel

 v areálu zaměstnáno až 10 000 osob

 největší průmyslová zóna v kraji

 bezbariérový přístup přímo z ulice

 dům plný studentů a mladých kreativních lidí

 velkoformátové výkladce

 možnost vnitřního propojení s 1. patrem

  světlá výška obchodních prostor a chodeb 4,2 m  

v celé ploše patra

 telefonní linky a vysokorychlostní internetové připojení

 autobusové, vlakové nádraží, MHD do 5 minut pěšky

 kamerový systém, bezpečnostní služba

 skladové prostory v podzemním podlaží

 dokovací stanice pro vaše dodavatele

 zásobovací výtahy

 dostatek parkovacích ploch

Přízemí domu nabízí 1 355 m2 pronajímatelné plochy,

kterou lze rozdělit až na 10 obchodních jednotek s možností 

propojení do 1. patra budovy MAX32. 

obchodní 
jednotky

recepce recepce

1 2 3 4 5 6 7 8



Jsme si vědomi, že to není to úplně standardní „komerční“ 

přístup, ale naše zkušenost je založena na osobním 

poznání. Každý musíme někdy relaxovat, na gauči, 

sportem, s kamarády. Je to zcela přirozené, bez energie 

jsme v práci nebo ve studiu nepoužitelní. 

Představujeme proto koncepční řešení, jak funkci budovy 

MAX32 dále rozvinout. Nechceme, aby MAX32 byl 

pouhou ubytovnou či kancelářským prostorem, který 

ztichne po páté hodině. Je tady spousta možností, nás 

napadla například horolezecká stěna na jedné z věží nebo 

basketbalové hřiště na střeše s kavárnou a letním kinem, 

kde si můžete s kamarády užít volného času, vyčistit hlavu 

a načerpat novou energii na své nápady. 

možnost vyžití na střeše MAX32

není to
jen o práci...

Je důležité umět vypnout z práce nebo studia, 

užít si odpočinek, zasportovat si, jít na pokec 

s kamarády. Jen tak načerpáte novou energii 

na vaše studium nebo nové projekty.
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Upozornění

Tato brožura nepředstavuje nabídku prodeje nebo 

pronájmu, ale je určena pouze pro informační účely; 

žádné informace uvedené v této brožuře nejsou závazné. 

Správnost a úplnost informací v této brožuře není možno 

zaručit, zejména proto, že mohou být předmětem změny. 

Všechny údaje jsou založeny na aktuálních informacích 

v době vydání této brožury. Věříme, že veškeré popisy 

jsou správné, nicméně jejich aktuálnost a úplná přesnost 

nemůže být zcela zaručena. CREAM Real Estate si 

vyhrazuje právo provádět změny informací obsažených 

v této brožuře (včetně a bez omezení u specifikací, 

vybavení, barev a materiálů a ostatních informací) 

kdykoliv a bez předchozího upozornění nebo povinnosti 

informovat. CREAM Real Estate nemůže nést odpovědnost 

za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody a/nebo ušlý 

zisk, které vyplývají z přímé a/nebo nepřímého užívání 

této brožury a/nebo informací v ní obsažených. (Duben 

2012, CREAM Real Estate, změna vyhrazena.)

developer: CREAM Real Estate

architekt: CMC architekti 

logo / koncept / grafika: Graffitti Networks Grafix

vizualizace: Studio Horák

nábytek: Vitra

interior design study: Robert Jašek a Břetislav Horák

Naší vizí je stavět společensky prospěšné, 

komerčně úspěšné a udržitelné budovy. 

CREAM Real Estate je společnost specializující 

se na poskytování služeb v oblasti realit, 

developmentu, facility managementu, energií 

a asset managementu. 

Hlavní provozovna skupiny sídlí ve Zlíně, 

v bývalém areálu Baťovy továrny, který z části 

vlastní a v současnosti také revitalizuje. Filozofií 

společnosti CREAM Real Estate je poskytovat 

klientům ten nejlepší možný servis  s pomocí týmu 

profesionálů a odborníků s širokými zkušenostmi 

v oborech správy nemovitostí, pronájmu či 

prodeje realit, developmentu, prodeje energií 

nebo zhodnocování portfolia a hledání nových 

investičních příležitostí.

Činnost skupiny spočívá na vzájemné důvěře, jen 

tak mohou vzniknout solidní základy dlouhodobé 

spolupráce a prosperity.

naše
vize
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