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ÚVOD

KDO BYL TOMÁŠ BAŤA?
● československý selfmademan 
● král obuvi - tvůrce světové výrobní a obchodní firmy
● starosta Zlína

CO VŠECHNO UMĚL TOMÁŠ BAŤA?
● vyráběl a prodával boty
● brilantně řídil 36 odvětví výroby, obchodu, dopravy, služeb a financí
● vytvořil originální systém ekonomického řízení a motivace pracovníků
● ovlivnil úroveň podnikání a exportu Československa
● továrny a prodejny své obuvi zřídil na čtyřech kontinentech
● budoval továrny a města v zahradách: Zlín, Otrokovice, Ottmuth, Borovo, Möhlin, Hellocourt a další
● vytvořil soustavu odborného vzdělávání a reformoval veřejné školství ve Zlíně
● budoval moderní zdravotnictví ve Zlíně
● prosazoval projekty železniční, letecké, říční a silniční dopravy v Československu

NENÍ MNOHO ČECHŮ, KTEŘÍ JSOU ZNÁMÍ VE SVĚTĚ. JEDNÍM Z NICH JE TOMÁŠ BAŤA. ALE VÍME TOHO 
O NĚM DOST? NA TUTO OTÁZKU CHCEME ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍCH VÝSTAVNÍCH PANELECH. 
KDO BYL A CO DOKÁZAL TOMÁŠ BAŤA? KDO BYLI A JSOU JEHO NÁSTUPCI? MUSELI JSME VYBÍRAT 
Z OHROMNÉHO MNOŽSTVÍ INFORMACÍ A OBORŮ BAŤOVY ČINNOSTI: PRŮMYSL, ŠKOLSTVÍ, OBCHOD, 
ARCHITEKTURA, ZDRAVOTNICTVÍ, VEŘEJNÁ SPRÁVA, … NĚCO Z TOHO NAJDETE VE VYBRANÝCH TEX-
TECH A ILUSTRACÍCH.

AUTOŘI 
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RODINA 
A POČÁTKY FIRMY 

Z HISTORIE RODU BAŤA
Město Zlín je připomínáno v listi-
nách už roku 1322. Ve středověku 
bylo střediskem obchodu a řemesel 
a svou důležitost tu měl také šev-
covský cech.

Mezi zlínskými obyvateli už dávno 
nalezneme i rodinu Baťů, nejdříve 
se z nich připomíná Mikuláš Baťa 
(1644). O něco později čteme jméno 
Lukáš Baťa (1667), který se živil jako 
švec, a řemeslem se živili jeho syno-
vé i vnuci. V sedmé generaci po Lu-
kášovi se roku 1876 Antonínovi na-
rodil syn Tomáš. 

Ševcovské řemeslo se tedy u Baťů 
dědilo po generace a ani Tomáš ne-
opustil tuto tradici. Nezůstal však 
u pouhého řemesla a k velkovýrobě 
bot zřídil novou továrnu.

ZALOŽENÍ FIRMY
Tomáš Baťa se svými staršími sou-
rozenci Annou (1872 – 1936) a An-
tonínem (1874 – 1908) měli jako 
dědictví po své zemřelé matce 800 
zlatých a společně je vložili do no-
vého podniku. Úřední oprávnění 
bylo vydáno 21. září 1894 na jméno 
staršího Antonína (osmnáctiletý To-
máš ještě nebyl plnoletý) a nevelká 

obuvnická dílna byla umístěna v jed-
nom z domů na zlínském náměstí. 
Tomáš Baťa o tom později ve svých 
vzpomínkách napsal:

„Volbou místa, kde bychom se měli 
usadit, jsme si nelámali hlavy. O tom 
rozhodoval cit. Rozhodli jsme se pro 
Zlín jen proto, že to bylo naše rodiště.“

Roku 1895 pracovalo v dílně 10 
dělníků a dalších 40 zaměstnanců 
pracovalo ve svých domácnostech. 
Ve vedení se čím dál více uplatňo-
val nejmladší ze sourozenců Tomáš 
svou houževnatostí, organizačními 
schopnostmi i obchodní obratností. 
Podnik  ale stál před krachem a To-
máš Baťa jen s největším vypětím sil 
bankrot odvrátil.

POČÁTKY ROZVOJE
Obrat k prosperitě přinesl nový 
Baťův výrobek – lehké boty, které si 
nízkou cenou získaly zákazníky. Ří-
kalo se jim „baťovky“. Firmě se daři-
lo a rychle zvyšovala výrobu.  

V roce 1900 se firma A. Baťa změ-
nila v T. & A. Baťa. Ještě víc zkuše-
ností získal Tomáš Baťa v USA, kam 
se vypravil r. 1905. Poznal tam ducha 
soutěživosti, principy volného podni-
kání a také práci v tamních továrnách.

„Ve strojích a organizacích výro-
by nenalezl jsem v Americe mnoho 
nového. (…) Zručnost dělnictva byla 
ale ohromná. Docilovali tam u ně-
kterých strojů desetkrát větších 
výkonů nežli naši dělníci. Proto 
jsem v továrně pracoval jako děl-
ník, věda, že jest marné vykládat 
lidem, když jim to člověk nemůže 
ukázat. Chtěl jsem také na svém 
těle pocítit obtíže takových vyso-
kých výkonů.“

Po návratu z Ameriky postavil Baťa 
ve Zlíně velkou moderní tovární 
budovu. Po smrti bratra Antonína 
r. 1908 zůstal Tomáš Baťa jediným 
vlastníkem firmy. Rostoucí podnik r. 
1914 zaměstnával 400 pracovníků 
a patřil k největším v zemi.

Poválečnou hospodářskou krizi To-
máš Baťa překonal snížením cen 
obuvi a rozmachem svého podnikání. 
Uskutečňoval své vize:

Vize – r.1923 Tomáš Baťa při kam-
pani do komunálních voleb prohlá-
sil: “Mnozí lidé tvrdí, že nelze v naší 
zemi vybudovati veliké závody, pro-
tože nemáme moře a nemáme tolik 
uhlí a petroleje jako Amerika. … Chci 
dokázati, že i v naší zemi lze takové 
závody vybudovati.” 
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Skutečnost – r. 1927 byla Baťova 
továrna kolosem s 8.000 zaměst-
nanci, nejmodernějšími stroji a no-
vými budovami; růst firmy dále po-
kračoval – r. 1931 měla 29.500 za-
městnanců (r. 1938 to bylo  65.000 
osob).

RODINA
Na jednom vídeňském plese se To-
máš Baťa seznámil s krásnou Marií 
Menčíkovou, její otec byl kustodem 

císařské knihovny a také znalcem 
české historie a literatury. 

Svatba proběhla v roce 1912 a jedi-
ný syn Tomáš zvaný Tomík se naro-
dil roku 1914.

Po tragickém úmrtí Tomáše – zakla-
datele 12. 7. 1932 vyvstala otázka, 
kdo nyní převezme vedení Baťových 
závodů. Hned téhož dne byl otevřen 
trezor obsahující závěť a další doku-

menty po Tomáši Baťovi a v nastalé 
situaci se uskutečnil majetkoprávní 
převod: Jan Antonín Baťa, nevlastní 
mladší bratr zemřelého šéfa, za pří-
tomnosti vedoucích osobností firmy 
podepsal jednu z listin právě vyjmu-
tých z trezoru – prodejní smlouvu, 
podle které kupoval od Tomáše Bati 
veškeré akcie zlínské firmy za 50 
milionů korun. Tak Jan Antonín na-
stoupil do držení akciové společnos-
ti Baťa – stal se novým šéfem.    

GENERAČNÍ POSLOUPNOST RODINY BAŤŮ

ANTONÍN BAŤA 
1844-1905
1. Anna Minaříková
2. Ludmila Hrušťáková 

(1) ANNA
1872-1936

(1) ANTONÍN
1874-1908

(1) TOMÁŠ
1876-1932

(2) JAN ANTONÍN
1898-1965

TOMÁŠ J. JUNIOR 
THOMAS J.
1914 - 2008

THOMAS G.
1948

Tomáš Baťa

Jan Antonín Baťa

Tomáš Baťa Junior Letecký pohled na areál Baťových závodů ve Zlíně (1928)
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VÝROBA

OD BOTŮ ...
Tomáš Baťa vyráběl boty. 

K tomu potřeboval stroje – zří-
dil tedy vlastní strojírnu (r. 1903) 
a stal se nezávislým na výrobcích 
strojů. 

K výrobě kožených bot bylo nutno 
nakupovat kůže – a tak Baťa zřídil 
vlastní koželužny (r. 1915).

K pohonu strojů bylo třeba elektři-
ny,  proto se Baťa pustil do její vý-
roby (r. 1915) a získal nezávislost 
na dodavatelích energie.

Za první světové války byla nouze 
o potraviny,  tak tedy Baťa koupil 
hospodářský dvůr (r. 1917) a mohl 
své dělníky zásobovat potravinami 
vlastní produkce.

K výstavbě továrních budov i jiných 
objektů bylo potřeba cihly 

Baťa koupil cihelnu (r. 1918) a pustil se 
do výroby cihel.

Pro své zaměstnance chtěl Baťa vy-
dávat noviny,  a tak založil (r. 1918) 
vlastní vydavatelství novin. 

K výstavbě továren a měst založil své 
stavební oddělení (r. 1924).  

K dopravě osob, zboží a surovin začal 
provozovat vlastní leteckou (1924), 
nákladní automobilovou (1926), že-
lezniční (1931) a námořní lodní (1932) 
dopravu.

Pro zásobování zákazníků zřídil (r. 1927) 
moderní provozy na zpracování potravin. 

K vybavení svých nákladních automo-
bilů začal vyrábět (r. 1931/1932) pne-
umatiky.  

Pro ubytování návštěvníků nechal To-
máš Baťa postavit ve Zlíně 
(r. 1932) hotel Společenský dům.

... K LETADLŮM
Tomáš Baťa podnikal ve 35 oborech 
– řídil výrobu, obchod, financování, do-
pravu. Lépe a levněji než konkurence 

dodával na trh boty, stroje, potraviny, 
punčochy, pneumatiky a další zboží.

Baťa byl nezávislý na subdodavatelích 
a jiných vnějších vlivech. Ve vlastní režii 
měl nákup a zpracování surovin, výrobu 
zboží, dopravu, reklamu i prodej. Odbou-
ráním dodavatelských a zprostředko-
vatelských mezičlánků mohl snižovat 
náklady – a hlavně ceny svých výrobků. 
Svými cenami vítězil u zákazníků.

Baťovy podniky trvají dodneška, jen 
se proměnily do velkého počtu firem 
a nesou rozličné názvy, např.:
- boty vyrábí firma Moleda 
– strojírny nesou název Tajmac-ZPS 
– elektrárna se dnes jmenuje Alpiq 
Generation 
– stále vycházejí některé podnikové 
noviny 
– nástupcem stavebního oddělení 
jsou Průmyslové stavby 
– chleba se peče pod značkou Penam 
- pneumatiky se vyrábějí ve firmách 
Mitas a Barum Continental
 - hotel Společenský dům působí dnes 
pod názvem Hotel Moskva. 
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Tomáš Baťa zaměstnanci  páry obuvi
1895  50  
1922  2 632   1 750 000
1925  5 763   6 300 000
1928  13 089   14 277 000
1931  29 500   35 124 000
1932  25 005   36 291 000

J. A. Baťa, D. Čipera, H. Vavrečka
1933  26 696   36 057 000
1935  30 397   36 097 000
1937  41 988   47 800 000

OBORY PODNIKÁNÍ

1894 - 1932 
36 OBORŮ PRŮMYSLU, OBCHODU A SLUŽEB

1894   výroba obuvi 
1903      strojírenství 
1909      polygrafie 
1915      koželužství
1915   elektrárenství
1916   maloobchod (konsum)
1917   zemědělství, tuzemské prodejny obuvi
1918   lesnictví
1918   stavební hmoty, vydavatelství novin
1919   zpracování dřeva
1919      zahraniční prodejny obuvi, závodní spořitelna
1920   reklama
1923   správkárny obuvi
1924   gumárenství, stavebnictví, železniční a letecká doprava
1925   projektování staveb
1926   chemická výroba, zpracování papíru, nákladní doprava 
1926    vydavatelství knih
1926   biograf
1927   filmová tvorba, zpracování potravin
1928   chemický výzkum
1929   pedikúra 
1930/32 výroba pneumatik
1930   pojišťovnictví
1931   textilní výroba, plynárenství
1932   uhelné doly, hotel
1933   námořní lodní doprava

1932-39  
J. A. Baťa, D. Čipera, H. Vavrečka 
6 nových oborů

1932-34  výroba letadel
1934    kaučukové plantáže
1935    výroba umělých vláken 
1936    export  – velkoobchod
1938    říční doprava (Baťův kanál)
1939    lázeňství (Bojnice)

ZAMĚSTNANCI A VÝROBA
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OBCHOD 
A REKLAMA

OBCHOD A REKLAMA
Aby Baťa mohl vyrábět, musel prodá-
vat, získávat zákazníky. Našel k nim 
přímou cestu budováním sítě vlast-
ních prodejen obuvi od r. 1917. Získal 
tak nezávislost na velkoobchodnících 
a různých prostřednících, a mohl tedy 
snižovat ceny. Do ciziny Baťa pronikal 
se svou prodejní stí od r. 1919. Prodej 
podporovalo vlastní reklamní odděle-
ní zřízené r. 1920.

BAŤA DRTÍ DRAHOTU
Když po první světové válce vrcholi-
ly hospodářské obtíže a sklady byly 
plné neprodaných bot, ohromil Baťa 
snížením svých cen na polovinu k 1. 
září 1922. Změnu ohlašovaly plakáty 
představující, jak Baťa drtí drahotu. 
Poloviční ceny jako magnet lákaly 
zákazníky, zásoby zboží se vyproda-
ly a ve Zlíně mohli rozšiřovat výrobu. 

Jméno zlínského továrníka se stalo 
v Československu pojmem. Čtyři pís-
mena B AŤA  představovala symbol od-
vážného, úspěšného podnikání. Tomáš 
Baťa se stal uznávaným králem obuvi.

NÁŠ ZÁKAZNÍK – NÁŠ PÁN 
Ceny bot zakončovala typická baťov-
ská devítka, což spolehlivě přitahova-
lo zákazníka. Baťova zásada Náš zá-
kazník – náš pán se stala okřídleným 
heslem. Po celém Československu se 
ve 20. - 30. letech po desítkách a stov-
kách šířily nové firemní prodejny. Prý 
se říkalo, že tam, kde je fara a pošta, 
nemůže chybět ani Baťa. Prodejny se 
zařizovaly na náměstích a rušných ná-
rožích. Lákaly moderními portály a vý-
lohami. V Praze, Karlových Varech, Li-
berci, Brně a dalších velkých městech 
se stavěly výškové budovy – Baťovy 
domy služeb. 

Na světovém i domácím trhu měly 
Baťovy boty pevné místo. Zákazní-
kům je přibližovaly inzeráty, plakáty, 
nápadité propagační kampaně a také 
nejmodernější prostředek - reklamní 
filmy pořizované ve vlastním Baťově 
filmovém oddělení.

5 HLAVNÍCH DŮVODŮ ÚSPĚCHU 
FIRMY BAŤA: 

1. Prodejní cena.
2. Kvalitní výrobek pro masovou 
spotřebu.
3. Koncentrace na omezený počet 
druhů obuvi.
4. Standardizace výroby a zavedení 
vzájemné vyměnitelnosti dílců.
5. Prodejní systém, který zaručoval 
firmě Baťa vliv na všechny rozhodu-
jící činitele obchodního cyklu.
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OBCHOD A DŮVĚRA
Konejme jen takovou práci, která slouží veřejnosti.

OBCHOD JE SLUŽBOU LIDEM.
Čím obchodník více pochopí tuto pravdu, tím více bude s to rozšiřovati kruh lidí, kteří budou státi 
o obchodní spojení s ním. 

OBCHOD A ŠIZENÍ
projev z roku 1925:
Velká většina lidí chová přesvědčení, že velkého majetku nelze nabýti poctivou prací…, že obchod 
nebo průmysl je vlastně šizení a že jen ten může dobře pochodit, kdo dovede připravit jiné o jmění 
ve svůj prospěch. 
Zatím se to má se získáváním jmění docela jinak. Každé jmění v kulturně vyvinutých státech lze nabýt 
jenom poctivě řízenou výrobou nebo obchodem.

POD OBCHODNÍ POCTIVOSTÍ ROZUMÍME,
že veškeré strany na obchodě zúčastněné musí být po provedení obchodu bohatší, než byly před 
tím. Poctivé vedení výroby nebo obchodu znamená tvoření hodnot, čili rozmnožení majetku nejen pro 
jednoho, nýbrž pro všechny, kteří jsou na obchodě neb na výrobě zúčastněni.

 Tržnice a obchodní dům – Zlín (1936)

Prodejna v Rotterdamu (1926)
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EXPANZE 
DO SVĚTA

EXPANZE DO SVĚTA
Baťovy závody, které byly založeny 
v roce 1894, se brzy rozrostly o řadu 
dalších odvětví a firma začala ex-
pandovat do celého státu a posléze 
i za jeho hranice. Byla vybudová-
na obchodní síť v Československu, 
obchodní domy byly otevírány také 
na Slovensku nebo v nizozemském 
Amsterodamu. Později vznikaly 
mimo Československo obchodní po-
bočky, sesterské společnosti i filiál-
ky. Spolu s nimi byly budovány obyt-
né a společenské zóny pro zaměst-
nance ve zlínském stavebním stylu 
– na jejich řešení se podíleli vedle 
Františka L. Gahury například Josef 
Gočár, Emil Hruška nebo švýcarský 
architekt a urbanista Le Corbusier. 

Tomáš Baťa začal v roce 1930 bu-
dovat Otrokovice – Baťov a polský 
Chelmek, po jeho tragické smrti roku 
1932 pak pod vedením jeho nevlast-
ního bratra Jana A. Bati vznikaly 
další satelity v Evropě, Asii a Ame-
rice.

SATELITNÍ JEDNOTKY

V ČESKOSLOVENSKU 
Otrokovice – Baťov (1930)

podniky v Bošanech, Třebíči – Boro-
vině, Nových Zámcích, Batizovcích 

(dnes Svit), Napajedlích, Baťovanech 
(dnes Partizánske), Liptovském sv. 
Mikuláši, Zruči nad Sázavou a Sezi-
mově Ústí 

V EVROPĚ
Borovo - Chorvatsko (1931)
Ottmuth - Otmet dříve Německo, 
nyní Polsko 
Möhlin - Švýcarsko
Chelmek - Polsko 
Hellocourt a Vernon – Bataville - 
Francie (1932)
Tilbury – Anglie (1932)
Best - Holandsko (1933) 
Martfü - Maďarsko 

FIRMA BAŤA A SESTERSKÉ 
SPOLEČNOSTI
V letech 1919 – 1945 bylo zřízeno 
přes 120 sesterských společností. 

Například:
1930 N. V. Handel Mij Brave, Am-
sterdam, Nizozemí
1930 Chaussures Bata Egyptienne 
S. A., Alexandrie, Egypt
1931 Bata Kenkä O/Y Sko A/B, 
Helsinki, Finsko
1931 Bata Shoe Comp. Ltd.,  
Johannesburg, Jihoafrická unie
1931 Palestine Bata Shoe Comp. 
Ltd., Haifa, Palestina
1933 Chaussures Bata S. A., 
Bejrút, Sýrie

1934 Bata S. A. Marocaine, 
Casablanca, Maroko
1938 Bata Shoe  Comp. of Canada 
Ltd., Batawa, Kanada
1939 Fabriza de Calzado Peruano 
S. A., Lima, Peru
1940 Hidena Inc., Belcamp, USA
a další…

MIMOEVROPSKÉ SATELITNÍ 
JEDNOTKY 
Batanagar - Indie (1934)
 jako Konagar mylně udávaný sate-
lit - Sýrie u Bejrútu
Belcamp – USA (1936)
předměstí Alexandrie - Egypt
Batavie – Kalibata - Indonésie  
(1938)
Batapur - Pákistán
Dháka - Bangladéš
Gwelo (později Modrat) - Zimbabwe 
Pinetown - dnešní JAR
Limuru - Keňa
Cosika - Peru
Sandak - Mexiko
Batawa - Kanada (1939)
Batatuba, Bataypora, Bataguassu 
a Mariapolis – Brazílie

„PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRISE?“
Podobně jako ve Zlíně, také v zahra-
ničních továrnách dostávali Baťovi 
zaměstnanci firemní noviny – v něm-
čině, polštině, srbochorvatštině, 
francouzštině, angličtině atd. Tak 
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se i zahraniční baťovci dočetli, jaký 
má jejich šéf názor na světovou hos-
podářskou krizi – Tomáš Baťa o ní 
v červenci 1932 řekl: 

„Přelom hospodářské krise? Nevě-
řím v žádné přelomy samy od sebe. 
To, čemu jsme si zvykli říkat hos-
podářská krise, je jiné jméno pro 

mravní bídu. Mravní bída je příčina, 
hospodářský úpadek následek. … 
V postavení, v němž se nacházíme, 
nepotřebujeme žádných geniálních 
obratů a kombinací. Potřebujeme 
mravního stanoviska k lidem, k prá-
ci a veřejnému majetku ....  je třeba 
překonati krisi důvěry. Technický-
mi zásahy, finančními a úvěrovými 

ji však překonati nelze. Důvěra je 
věc osobní a důvěru lze obnoviti jen 
mravním stanoviskem a osobním 
příkladem.“

Expanze se nezastavila a ve 30. le-
tech firma Baťa postavila, kromě 
Evropy, také továrny v Asii, Africe 
a Americe.

Baťova loď „Morava“ (1932) T. Baťa Junior se spolupracovníky v Kanadě (1941)

Baťova továrna v Bestu, Holandsko (30. léta) Baťova škola práce, skupina Indů (1933)
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ŘÍZENÍ, MOTIVACE, 
KOMUNIKACE

1894-1932 = 38 let
Tomáš Baťa (1876-1932)
●  36 oborů průmyslu, dopravy a služeb
●  31 000 zaměstnanců v ČSR a cizině
●  továrny a sesterské společnosti ve 25 zemích
●  síť 2 500 firemních prodejen obuvi od Chicaga po Singapur
●  roční výroba 36 300 000 párů obuvi (1932)

1932-1939 = 7 let
Jan A. Baťa + Dominik Čipera + Hugo Vavrečka
●  40 oborů průmyslu, dopravy a služeb
●  65 000 zaměstnanců v ČSR a cizině (1938)
●  továrny a sesterské společnosti ve 39 zemích
●  síť 5 500 firemních prodejen obuvi
●  roční výroba přes 58 000 000 párů  (1936)

1945-2001 = 56 let
Tomáš J. Baťa jun. (1914-2008)
po znárodnění podniků ve střední a jihovýchodní Evropě (1945) řídil 
baťovské společnosti v demokratickém světě (Western Bata Orga-
nisation) 1945 Londýn (Bata Development Limited) 1964 Toronto 
( Bata Shoe Organisation)

●  1946 - 34.000 zaměstnanců
●  1975 - 90.000 zaměstnanců v 89 zemích
●  1970 - roční výroba 220,000.000 párů, roční prodej 
     300,000.000 párů 

1991 návrat do Československa - zřízena společnost Baťa se 
sídlem ve Zlíně.

VÁLKA 1939-1945
Kontinentální Evropa (Zlín)
1939-1945 D. Čipera + H. Vavrečka + J. Hlavnička
●  asi 85.000 zaměstnanců (kol. r. 1943)
Velká Británie a zámoří
1939-1941 J. A. Baťa
1941-1945 T.J. Baťa jun.
●  asi 30.000 zaměstnanců, (kol. r. 1945)
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ŘÍZENÍ FIRMY PO SMRTI 
TOMÁŠE BATI 
Po jeho úmrtí bylo zřejmé, že Tomá-
še Baťu nelze jednoduše nahradit 
- všechny jeho funkce už nezasta-
ne jeden člověk. A tak řízení firmy 
Baťa přešlo do rukou tříčlenného 
týmu ve složení – Jan Antonín Baťa, 
Dominik Čipera, Hugo Vavrečka. 
Do funkce starosty města Zlína byl 
postaven Tomášův nejbližší spo-
lupracovník Dominik Čipera. Tak to 
zůstalo sedm let do r. 1939 a firma 
Baťa pokračovala v rozmachu i v ex-
panzi do světa.

Po okupaci, v létě 1939 odjel Jan A. 
Baťa do zámoří a usadil se posléze 
v Brazílii (1941). Také Tomášův syn – 
Tomáš Baťa junior odjel hned r. 1939 
do exilu a zakotvil v Kanadě (1939). 
Vliv na řízení zámořských společ-
ností přebíral od r. 1941 Tomáš 
Baťa junior. Ve Zlíně zůstalo říze-
ní po celých šest let protektorátu 
v rukou osvědčených baťovců Domi-
nika Čipery, Hugo Vavrečky a Josefa 
Hlavničky.

Po druhé světové válce byly Baťo-
vy závody v Československu a také 
v dalších středoevropských zemích 

znárodněny. Tomáš Baťa junior zří-
dil r. 1945 novou firemní centrálu 
v Londýně a přenesl ji r. 1964 do To-
ronta. Jeho firma ve 40. - 80. letech 
vzrostla natolik, že zaměstnávala 
až 90.000 zaměstnanců. V čele svě-
tového seskupení Bata Shoe Or-
ganization stojí od r. 2001 Thomas 
George Bata.

SAMOSPRÁVA DÍLEN
Postupem doby vytvářel Baťa vlast-
ní originální systém řízení podniku. 
V něm r. 1924 zavedl decentralizo-
vané řízení (tzv. samospráva dílen), 
které zvyšovalo pravomoci i odpo-
vědnost vedoucích provozních úseků 
(dílen). Zároveň zavedl účinné meto-
dy motivace pracovníků.

Nejužší vedení tvořilo 6 lidí včet-
ně Bati. Pracovních porad se ko-
nalo jen minimum, většinou vedoucí 
pracovníci rozhodovali samostatně. 
Dělníci, kteří neměli podíl na zisku, 
dostávali plat podle zařazení do jed-
né z devíti tarifních tříd.

Týdenní mzda byla vypláce-
na v pondělí či úterý, aby ji za-
městnanci o víkendu nevhodně  
neutratili.

Leccos z toho, co bylo luxusem 
za tzv. první republiky, je dnes sa-
mozřejmostí, systém baťovských 
podnikových výhod byl však jako 
celek lepší než ve většině dnešních 
podniků. Pracovní týden byl pětiden-
ní (po osmi hodinách), zatímco v ji-
ných závodech byl tehdy ještě šes-
tidenní (48 hodin). Zásadní důraz byl 
kladen na kvalitu a čistotu vnitřního 
i vnějšího prostředí - tovární budovy 
byly umístěny v zeleni parků a kvě-
tin, pracoviště byla dobře osvětlena 
a zřízena tak, aby byly minimalizo-
vány škodlivé výpary. Pod heslem 
„LIDEM MYŠLENÍ - STROJŮM DŘI-
NU“ byly nakupovány nejmodernější 
stroje usnadňující práci.

K motivaci přispívalo také informo-
vání pracovníků firemními novinami, 
které ve Zlíně vycházely pod názvem 
„Sdělení“ a později „Zlín“. Vycházely 
ve stále větších nákladech a působi-
ly také na širší veřejnost.  Vzájem-
nou soudržnost v podniku posilovaly 
také společné oslavy Prvního máje, 
které Tomáš Baťa začal pořádat   
r. 1924. Do širokého povědomí pro-
nikala firma Baťa také prostřednic-
tvím filmů, které vznikaly ve vlast-
ním filmovém oddělení.

OSLAVY SVÁTKU PRÁCE - 1. MÁJE VE FIRMĚ BAŤA
CITÁTY TOMÁŠE BATI:
V roce 1924 pozval Tomáš Baťa dopisem veškeré své spolupracovníky do svého domu (tehdy se ještě vešli do zahrady) 
a od tohoto roku slavil společně s nimi Svátek práce. V projevech předkládal Tomáš Baťa tohoto dne svým spolupracovní-
kům a veřejnosti sociální bilanci působení závodu. Zájem o tento Svátek práce ve Zlíně byl tak velký, že v roce 1931 se jej 
zúčastnilo 80 000 lidí.

Dlouhé pracovní sály zlínských továren se toho dne proměnily v slavnostní jídelny. Toho dne byli všichni hosty závodu a hos-
titele a hostitelku zastupoval vedoucí dílny se svou chotí.

Projev 1. května 1924
„Vítám Vás do svého domu. Přišli jste z blízka i z daleka na mé přátelské pozvání, abychom společně oslavili Svátek práce… 
Do továrny chodíme, abychom si tam vybojovali živobytí. Kde živobytí, tam život, kde život, tam boj.“

Projev 1. května 1926
„Děkuji Vám za vaše přátelské pozdravy k mé padesátce. Děkuji svým rodičům za svůj život, z kterého se těším přes to, že je 
mi padesát let, a ještě více jim děkuji za jejich výchovu v obuvnickém řemesle, které mne naučili milovat… Jsem šťasten, že 
mohu prohlásiti, že letošní úspěch naší práce nám dovoluje věnovati 1 000 000 Kč na postavení závodní nemocnice.“

Projev 1. května 1929
Letošní 1. máj není pro nás tak radostný, jako jiná léta, protože jsme v několika odděleních nedosáhli předpokladů mezd 
a výkonů, které jsme si tak rok uložili. Na tomto okamžitém neúspěchu má vinu vedení závodu, ale nejvíce já.“
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BAŤOVI 
ZAMĚSTNANCI

PRÁCE
V prvním roce samostatného pod-
nikání zaměstnával Tomáš Baťa 50 
zaměstnanců. V roce 1900, kdy se 
firma přestěhovala ze zlínského ná-
městí do první vlastní budovy u ná-
draží, zaměstnával již 120 lidí. V roce 
1914 byla jeho továrna 7. největší 
v Předlitavsku, díky zakázce na vý-
robu 50 000 párů vojenských bagan-
čat  jeho dělníci nemuseli narukovat 
na frontu. Tomáš Baťa zachránil velké 
množství lidských životů. V roce 1932 
(rok úmrtí T. Bati) zaměstnávala firma 
Baťa 31 000 lidí v ČSR a cizině.

Baťa požadoval vysoký pracovní vý-
kon, cenila se perfektní práce  a sa-
mostatnost a za to se v podniku vy-
plácela nadprůměrná mzda.

Tomáš Baťa se snažil pro své za-
městnance vytvořit co nejpříznivější 
pracovní prostředí, jež by motivova-
lo k vyšším výkonům a věrnosti fir-
mě. Od roku 1919 ve Zlíně působila 
Baťova závodní spořitelna, která po-

skytovala zaměstnancům 10% úrok. 
Každý zaměstnanec si povinně spo-
řil, ročně mohl ušetřit až 10 000 Kč. 
Od roku 1924 byla ve vybraných díl-
nách zavedena samospráva, dělníci 
se podíleli na zisku a ztrátě podniku. 
V roce 1927 byla zavedena pásová 
výroba. U Baťů se vyplácela týdenní 
mzda, od roku 1930 byl zaveden pě-
tidenní pracovní týden s 8 hodinami. 

O zaměstnání u Bati byl velký zájem. 
Při přijímání nových pracovníků užívala 
firma testy, které pomáhaly rozpoznat 
schopnosti uchazečů. U zaměstnan-
ců se cenila obratnost, spolehlivost, 
samostatnost, hospodárnost, podni-
kavost. Tyto vlastnosti se pěstovaly 
u mladých zaměstnanců, kteří k firmě 
nastupovali jako učni hned po škole, 
tedy ve 14 letech. 

V rámci firmy byl postupně vybudo-
ván také rozsáhlý stravovací systém 
a vlastní potravinářské provozy - 
pekárna, cukrárna, mlékárna, úprav-
na masa a výroby uzenin. Jídelny 

dodávaly denně 7000 obědů během 
jedné hodiny a 5500 večeří a stejný 
počet snídaní.

 „…největší překážku překoná pod-
nikatel, který pochopí, že jest po-
volán k tomu, aby zisky pocháze-
jící z pokroku výroby, spravedlivě 
rozděloval ihned mezi dělnictvo, 
zákaznictvo a závod…“  (Sdělení, 
2.8.1924)

BYDLENÍ 
V roce 1912 začal  T.Baťa ve Zlíně 
stavět domky pro své zaměstnance. 
Postupně vzniká 7 zahradních čtvr-
tí – Letná, Nad Ovčírnou, Zálešná, 
Podvesná, Díly, Lesní čtvrť, Mokrá. 
Za Baťova života se postavilo 1564 
domků pro zaměstnance, do roku 
1945 to bylo 2 210 domků. 

„Svobodný občan potřebuje ku své-
mu rozvoji prostor… Proto stavíme 
naše nová obydlí prostraná a volná 
na všechny strany. Proto chceme za-
hradní město. (T.Baťa)
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SCHÉMA ROZDĚLENÍ ZISKU DÍLNY

ZISK DÍLNY (ODDĚLENÍ)

2/3
účasti na zisku

 zaměstnanců dílny

1/3
pokladna 

tovární budovy

amortizace, údržba 
budovy a strojů, 
daně a pojištění

pro správu závodůúčast na zisku 
správce budovy 
a jeho zástupce

TÝDENNÍ MZDY VE FIRMĚ BAŤA
V roce 1932 v obuvnických závodech byly mzdy 250 Kč a v gumárnách 
216 Kč – včetně platů technicko-správního aparátu. 

CIZÍ JAZYKY
Své boty prodával Baťa do ce-
lého světa, takže ovládat jazyky 
bylo pro Baťovy zaměstnance ne-
zbytností. I. Krutil vzpomíná, jak 
to zkoušel u Bati, když roku 1933 
„po skončení studia na Vysoké 
škole obchodní a po vojenské 
službě hledal zaměstnání. Bylo to 
právě v době naší největší pová-
lečné hospodářské krize. Na mou 
první žádost o místo odpověděla 
firma zamítavě, neměla zájem. 
Napadlo mě zkusit to jinak. Na-
psal jsem novou žádost v češtině, 
němčině, francouzštině, srbochor-
vatštině a tuším i v angličtině. 
Odpověď byla okamžitá a 2. květ-
na1933 jsem nastoupil do školy 
prodavačů v budově č. 11.“ 

(I. Krutil, Nevšední osudy, 
strany 9, 37)

Pohled na čtvrť Letná (1934) 
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VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ
Tomáš Baťa získával mnoho po-
znatků vlastní četbou Schillera, 
Tolstého, Zoly, Čecha, Bezruče, 
Londona, Sinclaira a mnohých dal-
ších. Po celý život vyhledával nové 
poznatky a také své zaměstnance 
pobízel ke stálému vzdělávání. Mezi 
r. 1918 a 1929 zřizoval a organizo-
val ve Zlíně nové formy vzdělávání 
ve třech směrech.

1. Zdokonalovací vzdělávání zapo-
čalo u firmy Baťa r. 1918 nabídkou 
kursů po pracovní době. Pracovníci 
byli vyzýváni zpočátku především 
ke kursům technického zaměření. 
K tomu se vzápětí přidružila nabídka 
výuky cizím jazykům. Zdokonalovací 
vzdělávání se r. 1932 soustřeďovalo 
ve firemní Vyšší lidové škole Tomá-
še Bati, která nabízela přednášky 
a kursy v mnoha oborech – cizí ja-
zyky, psaní strojem, těsnopis, che-
mie, elektrotechnika, daně apod. 
Tento směr vzdělávání se ve 30. le-
tech rozvíjeli v baťovském Studijním 
ústavu.

2. Odborné vzdělávání nabízela 
ve Zlíně od r. 1925 firemní učňovská 
škola zvaná Baťova škola práce. 
Přijímali se do ní čtrnáctiletí chlap-
ci (Mladí muži) a pak také děvčata 
(Mladé ženy). Vzdělávání ukončili 

učňovskou zkouškou. Ti schopnější 
pak mohli ve 30. letech u firmy zís-
kat i středoškolské vzdělání, když 
vstoupili na zlínskou Průmyslovou 
školu, která se ukončovala maturi-
tou. Firma zřídila ve Zlíně také spe-
ciální školy poskytující vyšší odbor-
né vzdělání – v letech 1938-1940 
působila manažerská škola pro ve-
doucí pracovníky (tzv. Tomášov) a r. 
1939 byla založena Škola umění pro 
výtvarné obory.

3. Veřejné školství ve Zlíně ovlivňo-
val Tomáš Baťa ve své funkci staros-
ty města. V r. 1925 navrhl reformovat 
povinnou školní výuku v zájmu toho, 
aby se vzdělávání přiblížilo praxi 
a zároveň navrhl vyšší odměny uči-
telům. Jeho návrh vzbudil diskuse 
a po několika letech dozrál k usku-
tečnění. S pomocí významných pe-
dagogických teoretiků i praktiků byl 
vytvořen program tzv. pokusného 
školství, byl schválen ministerstvem 
a od r. 1929 zaveden ve zlínských 
školách. Firma věnovala zlínskému 
veřejnému školství velkou pozor-
nost a materiální podporu – zejmé-
na výstavbou početných moderních 
školních budov a dalších zařízení.    

Hlavní novinkou, kterou nový baťov-
ský vzdělávací systém přinesl, byla 
skutečnost, že všichni mladí muži 

(a později i mladé ženy) se vzdělá-
vali pomocí trojjediného principu 
- v učebnách, školních dílnách ale 
i přímo ve výrobních provozech. Ná-
bor přitom probíhal dost extenzivně. 
Firma chtěla nejlepší z nejlepších, 
a tak vysílala do moravských škol 
své zástupce, kteří se o systému 
vzdělávání mladých mužů (a později 
i žen) a o všech možnostech snažili 
informovat a získat tak ještě neroz-
hodnuté studenty.

ŽIVOT NA INTERNÁTĚ
Do internátu bylo mladému muži 
dovoleno vzít si jen to nejnutnější. 
Počítalo se totiž s tím, že vše si záhy 
pořídí sám, protože už od začátku do-
stával týdenní plat sto dvacet korun 
a to byly tehdy velmi slušné peníze. 

Později se nejednou stávalo, že stu-
dent vydělal týdně více než jeho ro-
diče. Rodiče jej tak nemuseli podpo-
rovat. Avšak ani mladý muž nesměl 
podporovat rodiče, protože k výcho-
vě patřilo, že o své peníze se měl 
naučit starat sám, spořit je a také 
investovat. Za tím účelem měl kaž-
dý své konto. K tomu, aby z něj za-
platil i něco jiného než pravidelná 
vydání za byt a stravu a nejnutnější 
oděv, potřeboval souhlas mistra či  
vychovatele.
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Na internátech se vstávalo v půl 
šesté. Potom byla - většinou venku 
a často i v zimě - rozcvička, po ní při-
šla na řadu hygiena a úklid a teprve 
poté snídaně. Od sedmi již všichni 
pracovali v továrně a tam se také od-
poledne znovu vrátili. Na oběd však 
měli celé dvě hodiny, takže zbyl i čas 
na jisté osobní volno. Potom znovu 
pracovali - od dvou do pěti. V šest 
hodin byla večeře a po ní přišlo 
na řadu studium. Některé předmě-
ty si mladí volili sami, povinné však 
byly cizí jazyky, většinou němčina 
a angličtina, účetnictví a obchodní 
korespondence. V devět se šlo spát 
do jednoho z internátů. V roce 1932 
bydlelo v chlapeckých internátech 
2 700 mladých mužů, v dívčích inter-
nátech 2 800 dívek a v ubytovnách 
pro svobodné dělníky 700 osob. 

O sobotách se studovalo, neděle 
patřily vycházkám a volnu, jen zříd-
kakdy také cestám k rodičům (přes-
tože nebylo rodné město nebo ves 
daleko). Všechno bylo podřízeno 
efektivitě hlavního záměru: mladé 
lidi nejen něčemu naučit nebo k ně-
čemu vyškolit, ale také vychovat. 

Právě díky těmto pravidlům došli 
prakticky všichni absolventi BAŤOVY 
ŠKOLY PRÁCE úžasného uplatně-
ní, a to nejen ve Zlíně, ale po celém 
světě (od Peru až po Nový Zéland, 
Ceylon nebo Britskou Indii).

ŠKOLA MLADÝCH MUŽŮ
„ŽÁDNÁ ORGANIZACE nezaručí zá-
vodu budoucnost, jestliže jeho staří, 
zkušení lidé se nepodělí o své zku-
šenosti s mladými lidmi.

Tuto zásadu lidé velice dobře pocho-
pili již dávno ve středověku. Řemes-
la a obchod, zorganizované v cechy, 
měly přesně upravenou výchovu mla-
dých lidí, učňů, jíž se přenášely řeme-
slné znalosti z pokolení na pokolení.

Průmysl přenechal bohužel tuto 
veledůležitou složku života - uče-
ní a výchovu - náhodě. O mladého 
člověka, vstupujícího ve 14 letech 
do továrny, se vlastně nikdo nesta-
ral. Přišel, dostal jednoduchou prá-
ci v dílně a kvalifikovaným pracím 
na strojích se musel učit jen když ho 
nikdo neviděl, když od těchto strojů 
odešli starší dělníci. 

Ve 14 letech začal vydělávat. Pře-
stal na něj působit výchovný vliv 
školy, za časté i domova. V době nej-
prudšího vývoje těla i duše byl tento 
mladý člověk ponechán v průmyslu 
úplně náhodě, bez porady a vedení 
ze strany dospělých lidí.“

Tomáš Baťa k mladým mužům zá-
vodní odborné školy o jejich večerní 
mikulášské slavnosti roku 1925:
 
„Mladí mužové!
JSTE JEDINEČNÝMI MLADÝMI 
MUŽI v naší republice. Jsou ovšem 
hoši ve vašem věku (14-15 let), kteří 
si i při svém učení vydělávají peníze. 
Avšak oni jsou dětmi. Bydlí u svých 
rodičů, kterým odvádějí svůj výdělek 
a kteří je živí. O jejich hospodářské 
záležitosti a životní potřeby se stará 
maminka.

Napsal jsem, že slovo muž znamená 
živitel. Úkol mužův je těžký a vzne-
šený. Tímto úkolem je práce. Práce 
pro lidskou společnost, na níž je zá-
vislý. Práce pro jeho rodinu, která je 
závislá na něm.“

Kurz výuky angličtiny (1925)

„Každý krejcar, který vydáme na účelné vybudování školy, 
se nám v životě mnohokráte vrátí…“
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KULTURA, SPORT, 
ZDRAVOTNICTVÍ

KULTURA
Kulturní vyžití zaměstnanců firmy 
Baťa bylo pestré, již roku 1918 byla 
zpřístupněna knihovna, o tři roky 
později začalo promítání filmů. 
Rovněž v roce 1921 zahájila svou 
činnost závodní hudba (funguje 
dodnes) a postupně další ama-
térské soubory, které firma pod-
porovala. 

Důležitou akcí, posilující baťov-
skou identitu byly každoroční pr-
vomájové průvody, které se staly 
demonstrací sounáležitosti za-
městnanců s firmou, ba dokonce, 
města jako celku s firmou Baťa. 

Roku 1930 byla založena zoologická 
zahrada a také muzeum obuvi, kte-
ré se rozvíjelo i jako šířeji zaměřená 
muzejní instituce. 

Od roku 1936 se Zlín stal známým 
pořádáním Salonů výtvarného umě-
ní. Nákupy uměleckých děl daly pak 
vzniknout galerii (která působí do-
dnes). Konání Salonu v roce 1940 
je datem vzniku československého 
designu.

SPORT
Podpora sportu se ve Zlíně dostala 
na pevnou půdu roku 1924 zřízením 
firemního Sportovního klubu  - SK 
Baťa. Přibývalo v něm sportovních 
disciplín a podmínky k tréninkům 
výrazně zlepšilo vybudování nového 
stadionu roku 1926 – obsahoval hři-
ště pro fotbal a házenou, atletickou 
a cyklistickou dráhu a dva tenisové 
dvorce. Když musel tento stadion 
ustoupit další výstavbě továrny, byl 
v roce 1934 nahrazen výstavbou no-
vého, ještě rozsáhlejšího. 

Významnou osobností se stal zlín-
ský gymnasta, Baťův zaměstnanec 
Ladislav Vácha, úspěšný českoslo-
venský reprezentant na olympiá-
dách v Paříži roku 1924 a v Amster-
damu v roce 1928. V Paříži získal 
dvě bronzové medaile, v Amste-
rodamu získal zlato ve cvičení 
na bradlech a stříbrné medaile 
za cvičení na kruzích a v soutěži 
družstev. Od svých zlínských tré-
ninků směřoval k olympijské karié-
ře také Emil Zátopek.  Jedinečnou 
masovou akcí byl každoroční Jarní 
běh městem.

ZDRAVOTNICTVÍ 
A SOCIÁLNÍ OBLAST
Baťa neopomíjel ani sociální a zdra-
votní oblast, již roku 1910 umožnil 
zaměstnancům závodní stravování, 
v roce 1924 došlo k založení zdra-
votního a sociálního oddělení. Ote-
vřen byl útulek pro přestárlé obyva-
tele, v roce 1926 začala firma Baťa 
zaměstnávat tělesně postižené. 
S vybudováním zlínské nemocnice 
jsou spojena jména Tomáše Bati, 
architekta Františka Lydie Gahury 
a doktora Bohuslava Alberta.  Areál 
nemocnice byl koncipován jako park, 
ve kterém stály relativně malé pa-
vilony jednotlivých zdravotnických 
oddělení. Při prvomájové oslavě 
roku 1926 Tomáš Baťa konstatoval, 
že může z výtěžku firmy věnovat 
milion korun na stavbu zlínské ne-
mocnice. Ta začala fungovat v lis-
topadu 1927, kdy došlo k přijímání 
prvních pacientů. Areál nemocnice 
byl dle původního projektu budován 
do roku 1936, i později se rozšiřoval. 
Zajímavým počinem bylo otevření 
oddělení pedikúry, tedy péče o dolní 
končetiny – ať ten, kdo obuv vyrábí, 
má v pořádku své nohy.
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Zoologická zahrada v městském parku (1932) Velké kino ve Zlíně (1932)

Vstupní budova Baťovy nemocnice (kolem r. 1930)

Jarní běh Zlínem (1936)
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ROZVOJ ZLÍNA 
A ARCHITEKTURA

POČÁTKY A IDEÁLY
Ve válečných letech Baťa odkoupil 
od barona Haupta pozemky jižně 
od areálu továrny a podle plánů 
J. Kotěry nechal v letech 1918 až 
1921 vystavět první čtvrť domků 
se zahrádkami (stavbu měl re-
alizovat Dušan Jurkovič, ale ze 
spolupráce sešlo).  Důraz na do-
statek zeleně přímo ve městě byl 
typickým prvkem Baťových úvah, 
již ve funkci starosty pronesl roku 
1925 ve svém projevu: „Potřebuje-
me vybudovati plíce obce, to jest 
parky, kde by naše děti měly mož-
nost pobytu na čerstvém vzdu-
chu…“ V Baťových představách 
se objevovala pestrá škála vyžití 
obyvatel Zlína, plánoval nemocni-
ci, školy, jesle, obchodní dům, láz-
ně, kino, poštu, hotel… Cílem byl 
spokojený, motivovaný a po všech 
stránkách zabezpečený zaměstna-
nec, který se bude v pracovní době 
oddávat plně výkonu pro firmu 
a v době volna bude mít na dosah 
paletu služeb.

ZLÍN
Ve Zlíně se ve 20. - 30. letech po-
čet obyvatel mnohonásobně zvý-
šil, protože sem přicházely tisíce 

nových Baťových zaměstnanců. 
Kolem starého městského jádra 
se budovaly nové čtvrti podle pro-
myšlených urbanistických projek-
tů – vznikaly zde komfortní obyt-
né čtvrti, areály škol, nemocnice. 
Mnozí lidé vyjadřovali dojem,  jako 
by Zlín byl americkým městem.

VÝZNAMNÍ ARCHITEKTI
Fenomén zlínské architektury se 
rodil postupně. K výstavbě ve své 
továrně a pak i ve městě Zlíně do-
vedl Tomáš Baťa získat významné 
architekty. - Jana Kotěru, Františ-
ka L. Gahuru, Vladimíra Karfíka, 
Miroslava Lorence.

Významného pražského architekta 
Jana Kotěru získal Baťa k výstav-
bě své rodinné vily. Byla dokončena 
r. 1912 a vzápětí se stavěly (podle 
Kotěrových návrhů) první Baťovy 
dělnické domky. V r. 1918 Kotěra 
předložil Baťovi rozsáhlý projekt 
pro výstavbu obytných a dalších 
objektů jižně od zlínské továrny.

Zlínský rodák František Lydie Ga-
hura získal Baťovu podporu v době 
svých pražských studií. Poté mladý 
architekt pracoval pro Baťovu fir-

mu a od 20. let určoval urbanistic-
kou podobu nové výstavby Zlína. 
Tomáš Baťa a František L. Gahura 
se stali tvůrci Zlína jako supermo-
derního zahradního a průmyslové-
ho města. Ve funkcionalistickém 
duchu zde vyrůstaly prostorné, 
světlé budovy z červených cihel 
a bílého betonu obklopené par-
kovou zelení. Podle tohoto vzoru 
„zlínské“ nebo „baťovské“ archi-
tektury se pak stavěly další Baťo-
vy továrny a města v Českosloven-
sku i v cizině.

Vladimír Karfík přišel do Zlína 
z Chicaga r. 1930. Získal zkuše-
nosti u špičkových francouzských 
a amerických architektů a ve Zlíně 
dostal velkou příležitost k tvorbě. 
Podílel se na dokončení výškové 
stavby zlínského hotelu, vytvořil 
zde mnohé další stavby a dodneš-
ka jej nejvíc připomíná mohutná 
budova zlínského Baťova mrako-
drapu.

Krátce u Bati působil Miroslav 
Lorenc, jenž pro firmu navrhl bu-
dovu hotelu. Pak se osamostatnil 
a navrhl mnoho domů ve Zlíně pro 
místní zadavatele. 
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VÝVOJ POČTU OBYVATEL ZLÍNA
rok  Zlín    Zlín
  včetně Zlínských Pasek včetně připojených obcí
1869   2 823
1880   2 793
1890   2 834
1900   2 975
1910   3 557
1921   4 678
1930 21 582
1938 36 243     43 420
1950 40 036     60 929 (vč. Otrokovic)
1961 44 307     54 184
1970 44 067     64 969
1980 51 990     83 983
1991 56 907     84 634
2001 55 706     80 854

„Bude potřebí bytů. Může-li být co krásnějšího,  než může-li člověk uchýliti se do svého, když ob-
čerstviv se zasedne dokonce do své zahrádky, kde sluníčko nejkrásnější na světě svítí, kde prohřálo 
vzduch i ve stínu, že milo tam setrvat  jako ve vlažné koupeli.“ 

T. Baťa, 1918

„Svobodný občan potřebuje ku svému rozvoji prostor. (…) Proto stavíme naše nová obydlí prostranná 
a volná na všechny strany. Proto chceme zahradní město.“ 

T. Baťa , 1927

„Naším cílem jest … zahradní město, plné slunce, vody, občerstvující zeleně a čistoty, město nejvyšších 
mezd, kvetoucích živností, obchodů a řemesel, město s nejlepšími školami.“ 

T. Baťa, 1931

„Není žádného důvodu, aby průmyslové středisko skýtalo svým občanům méně pohodlí a příjemností nežli 
na příklad města lázeňská. (…) Zeleň okolních lesů jsme vedli širokými  pruhy sadů až do samého středu 
města. Široký zelený pás našich lesů okolo města je zabezpečen tak, aby sloužil stále svému zdravotnímu 
účelu ochrany města a osvěžení jeho obyvatel.“    
      D. Čipera, 1935

Internáty Mladých žen Baťovy školy práce, dnes náměstí T. G. Masaryka

Architekt Vladimír Karfík (1901 - 1996)
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BAŤA 
A POLITIKA

BAŤA STAROSTOU
Zvolením za zlínského starostu  
r. 1923 vstoupil Tomáš Baťa na půdu 
komunální politiky. Úspěšně budo-
val město a získával podporu voličů, 
takže starostenský úřad vykonával 
až do konce života r. 1932. Pak se 
stal starostou jeho nejbližší spolu-
pracovník Dominik Čipera a budová-
ní Zlína pokračovalo bez přerušení 
až do druhé světové války. Čipera se 
zasloužil o rozvoj Zlína jako regio-
nálního centra východní Moravy.

KRITIKOVÉ BATI
Tomáš Baťa se stal významným 
podnikatelem a mířila proti němu 
kritika z různých stran. Jednak to 
byli továrníci vyrábějící boty, kte-
ří s obtížemi konkurovali Baťovým 
nízkým cenám, a byli to také drob-
ní řemeslníci-ševci, kterým ubývalo 
zákazníků. Nejostřeji Baťu kritizovali 
komunisté výčitkami, že svými rafino-
vanými kapitalistickými metodami vy-
kořisťuje dělníky. Baťa komunistické 

kritice snadno čelil tím, že dělníkům 
vyplácel vysoké mzdy a poskytoval 
jim mnohé výhody jako bydlení, vzdě-
lávání, zdravotnickou péči atp.

D. ČIPERA MINISTREM
S Tomášem Baťou úzce spolupra-
coval významný diplomat Hugo Va-
vrečka, jenž r. 1932 přešel k firmě 
Baťa a v r. 1938 byl presidentem 
Benešem jmenován ministrem pro-
pagandy v době, kdy republika čelila 
útokům hitlerovské propagandy. Ba-
ťovský ředitel a zlínský starosta Do-
minik Čipera působil v letech 1938-
1942 jako ministr veřejných prací 
a v této funkci mj. prosadil a zahájil 
výstavbu dálnice z Prahy do Brna.

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Za druhé světové války podporovalo 
zlínské vedení firmy Baťa moravské 
a slovenské partyzánské skupiny 
bojující proti okupantům. V kanad-
ském exilu spolupracoval Tomáš 
Baťa junior s londýnskou exilovou 

vládou presidenta Beneše. Avšak 
odlišný postoj zastával Jan A. Baťa 
v Brazílii, neboť zůstával stranou 
a zastával vyhýbavé postoje; měl 
také potíže kvůli tomu, že zůstával 
zapsán na černé listině Angličanů 
a Američanů. Kanadská a brazilská 
větev rodiny Baťovy se za války 
od sebe vzdálily.

SOUD S VEDENÍM FIRMY BAŤA 
PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
Po druhé světové válce se komunis-
tům podařilo vyjádřit nenávist proti 
baťovskému systému nespravedli-
vými soudními rozsudky. Už r. 1947 
byl odsouzen Jan A. Baťa a v pro-
sinci 1948 následovaly rozsudky nad 
Dominikem Čiperou, Hugo Vavreč-
kou a Františkem Malotou. 

Jméno Baťa muselo zmizet a podnik 
byl přejmenován na národní podnik 
Svit. Město Zlín bylo přejmenová-
no na Gottwaldov – a jméno Zlín se 
mohlo vrátit až po listopadu 1989.
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BAŤOVEC vs. BAŤOVÁK

Baťovec
Tímto pojmem se označovali všichni dobří pracovníci firmy Baťa. Název nesli s hrdostí. Se samozřejmostí se 
tak označovali chlapci a dívky jako Mladí muži a Mladé ženy, kteří prošli od roku 1925 Baťovou školou práce. 
Slovo „baťovec“ se ve 
20. a 30. letech stalo pojmem, devizou.

Baťovák
Slovo “baťovák“ se ve 30. letech objevovalo v rozdílném smyslu – užívali ho především komunisté, mj. i jako 
název kritického listu „Baťovák“ vydávaného Antonínem Zápotockým a místní organizací KSČ ve Zlíně.

Přejmenování Zlína na Gottwaldov (1949)

Přejmenování n. p. Baťa na n. p. Svit (1949)

Baťa žaluje soudruha Fučíka, Rudé právo 12. 11. 1936 
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FIRMA BAŤA 
V LETECH 1945-2013 

VÝVOJ  PO  2. SVĚTOVÉ  VÁLCE 
Ve Zlíně po odstranění baťovských 
ředitelů místní národní výbor jmeno-
val v květnu 1945 národní správu po-
věřenou vedením baťovského výrob-
ního komplexu. V čele národní správy 
stanul komunista JUDr. Ivan Holý.

Baťovy továrny byly v socialistic-
kých státech znárodněny bez ná-
hrady. Pobočky v kapitalistických 
státech ale zůstaly v rodinném 
majetku. Dlouholeté soudní proce-
sy (1947 – 1962) mezi brazilskou 
a kanadskou rodinnou větví Baťů 
vedly k tomu, že vedení baťovských 
společností se soustředilo u kanad-
ského Tomáše Bati mladšího a byly 
řízeny z Toronta.

Po 2. světové válce žil Jan Antonín 
Baťa se svou rodinou v Brazílii, vě-
noval se podnikání a především ko-
lonizační činností založil města: Ba-
tatuba, Mariapolis, Bataypora a Ba-
taguassu. Zemřel v roce 1965 v Sao 
Paulu. V roce 2007 byl ve vlasti plně 
rehabilitován.

STATISTIKA VÝROBY
„Zatímco v Evropě a severní Americe 
se začaly rýsovat obtíže, na jižní po-

lokouli Baťovo podnikání pokračova-
lo v expanzi. V Chile se vedle starší 
továrny (Peňaflor - Bataflor) otevíral 
r. 1965 nový závod (Melipilla) a při-
byla také společnost v Kolumbii. 
V Africe vyrostly podniky v Nigérii 
(1965), Kongu (1965), Ugandě, Horní 
Voltě (1969), Nigeru (1978). Na asij-
ském kontinentě začaly pracovat 
továrny v Pákistánu (Tongi, Maraka) 
a Indii (Penya). Někde však baťovské 
podnikání skončilo kvůli místním po-
litickým poměrům: po ústupu Ame-
ričanů z Jižního Vietnamu r. 1975 
byla ztracena továrna v Saigonu; 
kvůli mezinárodní izolaci jihoafric-
kého apartheidu ukončil zde Baťa 
podnikání a odprodal v Jihoafrické 
republice svých pět továren za-
městnávajících 3.500 lidí. Při všech 
různých změnách pokračoval v 60. 
- 70. letech růst výroby i obchodu. 
V roce 1975 náležela k baťovské-
mu holdingu v 89 zemích síť 98 
společností s 90.000 zaměstnanci; 
v 90 továrnách se vyrobilo za rok 
250 milionů párů bot; v 5.000 pro-
dejnách se kromě vlastních výrob-
ků prodalo dalších 40 milionů párů 
od jiných výrobců. Baťova obuvnická 
organizace byla ve svém oboru nej-
větší na světě.“

SOUČASNÉ  VEDENÍ  
FIRMY  BAŤA 
Thomas George Bata je současným 
prezidentem Baťovy světové organi-
zace. Žije ve Švýcarsku, stojí v čele 
rodinného impéria.

Současná evropská centrála firmy 
je ve švýcarském Lausanne, cen-
trála pro Českou republiku je opět 
ve Zlíně. Guinessova kniha rekordů 
firmu Baťa označila za „největšího 
prodejce a výrobce bot“ všech dob, 
protože podle nich za svoji existenci 
firma prodala již přes 14 miliard párů 
obuvi.

NADACE  TOMÁŠE  BATI   
Baťova vila byla rodině navráce-
na v roce 1989, prošla rekonstrukcí 
a v roce 1997 ji Tomáš Baťa junior 
nabídl k užívání Nadaci Tomáše Bati. 
Vila se stala místem, kde se odehrá-
vá většina vzdělávacích, kulturních 
a společenských aktivit. Někte-
ré sály ve vile jsou k dispozici jako 
konferenční prostory pro veřejnost. 
Nadace také spolupracuje s Univer-
zitou Tomáše Bati ve Zlíně. 
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Baťova vila v současnosti  - sídlo nadace Tomáše Bati

Návrat Tomáše Bati juniora do Zlína (1989)
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PROJEKT MODERNÍ  
DĚJINY DO ŠKOL

Cyklus seminářů k tvorbě metodic-
kých materiálů a jejich využití ve vý-
uce je zaměřen na praktickou a tvůr-
čí práci učitelů v oblasti moderních 
metodických postupů.

Putovní výstavy: během projektu 
bude vytvořeno šest putovních vý-
stav, které se svým obsahem zaměří 
na témata soudobých dějin. Občan-
ské sdružení PANT poskytne k pří-
pravě každé výstavy tvůrcům (žá-
kům a učitelům) metodický manuál 
s praktickými radami a návody. 

Film a dějiny: komentované pro-
jekce filmů se budou týkat děl za-
bývajících se soudobými dějinami, 
půjde o dokumenty i umělecká díla 
s historickou tematikou.

Studentská konference: Občan-
ské sdružení PANT připraví tři 
dvoudenní konference k dílčím té-
matům z novodobých dějin. 

Studentská minikonference: jed-
nodenní setkání žáků z pořádající 
školy a spřátelených škol z regi-
onu budou věnována konkrétním 
historickým údobím s přihlédnutím 
k dějinám regionu. 

Příběhy 20. století: studentská 
soutěž. Úkolem žáků bude podle 
připravené metodiky zaznamenat 
a zpracovat svědectví (text, vi-
deo) rodinného příslušníka, který 
byl svědkem historicky významné 
události 20. století. Cílem aktivity 
je přivést studenty k často první-

mu zachycení části rodinné his-
torie. Kreativní prací se studenti 
seznámí s metodou oral history, 
pochopí smysl zkoumání minulos-
ti, ověří si obecné znalosti dějepisu 
na konkrétních lidských osudech 
a uvědomí si postavení obyčejného 
člověka, který je pozorovatelem 
dějinné události. Nejlépe hodnoce-
né práce budou zveřejněny na por-
tálu Moderní dějiny.cz a v tištěném 
sborníku. 

Konference škol Moderních dějin 
navazuje na čtyři ročníky úspěš-
ných mezinárodních konferencí 
o výuce soudobých dějin, konaných 
každoročně v Ostravě. 

Webová antologie pramenů: 
v rámci této aktivity projde portál 
Moderní dějiny.cz inovací a bude 
přehledněji strukturován. Stáva-
jící databáze obsahuje digitalizo-
vané obrazové a textové prameny 
z dobového tisku, plakáty, karika-
tury, reprodukce uměleckých děl, 
videozáznamy svědectví pamětní-
ků. Jedná se o významný zdroj pro 
učitele i studenty. 

Občanské sdružení PANT je vzdě-
lávací institucí akreditovanou 
MŠMT ČR. Zaměřuje se na novodo-
bé dějiny a na společné historické 
okamžiky zemí visegrádské sku-
piny, realizuje projekty mapující 
historii a kulturní dědictví v českém, 
středoevropském i celoevropském 
regionu. Vlajkovou lodí sdružení je 
vzdělávací portál Moderní dějiny.cz.

Občanské sdružení PANT realizuje 
v období 2012–2014 tříletý granto-
vý projekt Moderní dějiny do škol, 
který je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky. Jeho náplní 
jsou moderní formy výuky historie  
20. století. Cílovou skupinu tvoří: 
Žáci škol a školských zařízení, pra-
covníci škol a školských zařízení, 
vedoucí pracovníci škol a školských 
zařízení, pracovníci školní inspek-
ce, pracovníci organizací působících 
v oblasti vzdělávání dětí a mládeže 
a pracovníci organizací působících 
v oblasti volného času dětí a mláde-
že (mimo Prahu). 

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu 
a efektivitu vzdělávání žáků i pe-
dagogů základních i středních škol 
v oblasti národních dějin 20. století 
v mezinárodním kontextu

DÍLČÍ AKTIVITY PROJEKTU
Tvorba výukových materiálů: 
moderní, interaktivní, tematicky 
koncipované výukové sety k jed-
notlivým údobím či událostem 20. 
století, vycházející z požadav-
ků učitelů. Odborně zpracované 
materiály (výukové prezentace, 
metodické listy pro práci žáků, 
shrnující texty historiků a polito-
logů, textové a ikonické prameny, 
metodiky projektového vyučová-
ní, finální přípravy, konkrétní ná-
vody na jednotlivé hodiny a pří-
klady z praxe) budou publikovány 
na portále Moderní dějiny.cz. 
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VÝSTAVNÍ PANELY
PRACOVNÍ LISTY:

www.pant.cz
 info@pant.cz    

www.moderni-dejiny.cz
redakce@moderni-dejiny.cz
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