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„Podporou kultury, 
vzdělání a mládeže rozvíjet 
hodnoty společnosti 
a podnikatelského ducha, 
díky kterému se stalo 
jméno Baťa slavným.“
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Aktivity Nadace 
Tomáše Bati 
Na úvod je třeba říci, že aktivity nadace byly od poloviny března těžce zasaže-

ny pandemií Covid 19 a opatřeními vlády omezujícími šíření nákazy. Vzhledem 

k tomu, že nadace orientuje většinu svých aktivit, (přednášky, soutěže, sym-

posia, společenské akce) na veřejnost, nebylo možné akce konat a k tomu vy-

užívat prostor Baťovy vily. Zrušením komerčních přednášek i pronájmů Baťovy 

vily nebylo možné naplnit plánovaný program, ani tržby. Většinu aktivit jsme 

přesunuli do online prostoru. 

V srpnu 2020 jsme se optimisticky dívali na konec roku, kdy se jevilo, že pande-

mie odchází. Bohužel se v září vše otočilo a pandemie v ČR znovu propukla ještě 

s větší intenzitou a lockdown trval dál. Abychom si udrželi naše příznivce a zá-

kazníky, přešli jsme kompletně na online platformu, přičemž jsme k tomu museli 

vybavit nadaci novým technickým zařízením pro záznam přednášek, Akade-

mii Baťa, podcasty  a další příspěvky pro sociální sítě.  Aktivně jsme pracovali 

na tom, aby se nám podařilo alespoň část našich aktivit komerčně realizovat  

a hlavně i nadále zůstat v povědomí našich zákazníků.

01.
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Příběh letadla pro 
Památník Tomáše Bati 

V rámci spolupráce mezi NTB a PTB vystoupil Pavel Velev s přednáškou o vý-

robě makety letounu JU F13. Maketa je umístěna od 24.5. 2019 v PTB. Cílem 

přednášky bylo představit celý proces spojený s přípravou a samotnou realiza-

cí makety letounu. Na návštěvníky přednášky čekalo ještě překvapení. Kromě 

vzácných kapesních hodinek, které měl u sebe Tomáš Baťa v den tragické ha-

várie, byl poprvé vystaven i jeho pečetní prsten. Tento cenný předmět přivezla 

do Zlína vnučka T. Bati  paní Rosemarie Bata Blyth v lednu 2020. 

29. 1. 2020, 40 osob
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Setkání s premiérem ČR Andrejem 
Babišem v Památníku Tomáše Bati
Při pravidelných schůzkách premiéra v krajích navštívil premiér ČR Andrej Ba-
biš Zlín, přičemž jednou z destinací byl Památník Tomáše Bati. Na žádost pri-
mátora města Zlína byl pro premiéra průvodcem po PTB ředitel NTB. Osvětlil 
ministerskému předsedovi historii Památníku i motiv jeho výstavby a pohovořil 
o výstavbě makety letounu JU F 13. Předal premiérovi publikaci Geniální podni-
katel  T. Baťa a požádal ho o šíření informace o existenci publikací vydávaných 
NTB.

5. 2. 2020

Akademie Baťa 
v Bratislavě

Po dohodě se Združením podnikatelov 
Slovenska otevřela Nadace Tomáše Bati 
v Bratislavě první kurs Akademie Baťa. 
Proběhly 4 lekce a z důvodů pandemie 
Covid byla závěrečná lekce přesunuta 
na podzim 2020. Lektorkou byla projek-
tová manažerka NTB G. Končitíková. 

1. setkání  30. 1. 2020, 30 osob 
2. setkání  6. 2. 2020
3. setkání  28. 2. 2020 
4. setkání  6. 3. 2020
5. setkání  4. 9. 2020

Akademie byla ukončena slavnostním 
předáním certifikátů.
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IVENTEXPO Bratislava
V rámci zvyšování propagace nadace prezentovala nabídku prostor Baťovy vily 
a aktivit  na  největším slovenském eventovém veletrhu EVENTEXPO 2020 na vý-
stavišti  Incheba v Bratislavě propagace, nadace. Ve svém stánku jsme nabízeli 
možnosti využití Baťovy vily, vhodné pro různá společenská či vzdělávací se-
tkání, Akademii Baťa i knihy z naší provenience. Největší zájem byl o pronájem 
vily Tomáše Bati. 

Podpora domovů 
seniorů 
v České republice
Svízelná situace (uzavření a izolace) do-
movů seniorů zapříčiněná pandemií 
Covid 19 nás přivedla k myšlence po-
vzbudit izolované seniory poslechem 
audioknih z provenience NTB. NTB zor-
ganizovala zaslání 3 audioknih Geniální 
podnikatel Tomáš Baťa, Zámožnost všem 
a Úvahy a projevy do domovů pro seniory  
v České republice, celkem jsme poslali 
knihy na 386 adresátů. Měli jsme spoustu 
děkovných ohlasů. 

Březen 2020
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Obraz Tomáše 
Bati a zhotovení 

promovidea 
Na základě nadačního příspěvku vznikl 
v ateliéru nadějného slovenského uměl-
ce Jozefa Stančíka obraz a taking off 
video o tvorbě tohoto výjimečného ob-
razu. Jde o největší obraz Tomáše Bati 
na světě. Tento obraz byl slavnostně 
představen médiím ve Zlíně 9. září 2020 
společně se vznikajícím videem. Pro 
obraz hledáme uplatnění v Památníku  
T. Bati a hodláme jej využít jako vizuál-
ní podklad pro komerční produkty na-
dace. Obraz byl dlouhodobě vystaven  
u příležitosti výstavy o Tomáši Baťovi na 
zámku v Holešově.

Víkendové pečení 
s Marií Baťovou 
V rámci tvorby obsahu na sociální sítě  
a podporu prodeje knih jsme začali  
s přípravou home made videí s recepty 
Marie Baťové. Gabriela Končitíková ka-
ždý týden připravila jeden recept, který 
byl v pátek nasdílen na sociální sítě NTB  
s myšlenkou „ Tip na nedělní desert“. 
Bylo připraveno 6 video receptů. Tato vi-
dea se těšila vysoké míře sdílení. Dosah 
17.000 uživatelů FB NTB.
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Spolupráce s KOMA MODULAR 
na modularitě

Společnost KOMA MODULAR přizvala NTB k celodenní diskusi o modulari-
tě. Cílem setkání odborníků bylo vytvořit platformu pro předávání informací  
v oblasti modularity v různých oborech. Vztah Tomáše Bati k modularitě je zřej-
mý z jeho pojetí nejen architektury, ale zejména z pohledu výroby. Modularita 
to nejsou jen moduly, architektura, výroba – to je také způsob myšlení a životní 
styl. Právě tuto modularitu v rámci firemní kultury rozvíjel Tomáš Baťa nejinten-
zivněji. Účastí na platformě hodlá nadace přispět právě odkazem Tomáše Bati 
a jeho využitím v současnosti. 
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Týden Baťa
Ve dnech 7. 9. - 11.9. jsme realizovali již 4. ročník Týdne Baťa. Hlavním tématem 
byl rodinný život manželů Baťových. V roce 2018 paní Rosemarie Bata Blyth 
přivezla z Toronta do Zlína několik cenných artefaktů, které vypovídají o ro-
dinném životě manželů Baťových. Tyto cennosti odvezla Marie Baťová. Hovo-
říme zejména o osobní korespondenci mezi Tomášem Baťou a jeho nevlastními 
bratry a blízkými přáteli.  Projekt byl podpořen z Kulturního fondu města Zlína 
částkou 16.563 Kč.

Uskutečnilo se 8 prohlídek, kterých se zúčastnilo 248 osob. V rámci programu 
jsme nabídli 3 přednášky, které navštívilo 124 osob. Týden Baťa měl velmi dob-
rý mediální ohlas, celkem bylo o Týdnu Baťa publikováno 6 článků, 2 rádiové 
spoty a 1 televizní vstup.
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Street art symposium
Jednalo se o řízené graffiti podchodu u Baťovy vily. V měsíci říjnu proběhlo 
výběrové řízení pro realizaci  symposia. Celkem se přihlásilo 6 umělců. Na zá-
kladě on-line výběrového řízení (vzhledem k situaci kolem Covid 19) byl vybrán 
umělec z Prostějova Dalibor Vybíral, jenž splňoval požadavky na ztvárnění čle-
nů rodiny Baťa, managementu firmy Baťa a hlavních baťovských highlights. 
Realizační práce byly zahájeny v 2. týdnu měsíce listopadu 2020. Projekt vznikl 
v úzké spolupráci a s podporou města Zlín. Symposium bylo podpořeno dotací 
40.000,- Kč z Kulturního fondu města Zlína.

Symposium trvalo 14 dní, během kterých vzniklo jedinečné umělecké dílo, jež se 
těší velkému zájmu veřejnosti. NTB vydala tiskovou zprávu, která byla rozeslá-
na celorepublikovým médiím. Celkem bylo realizováno 12 mediálních výstupů 
formou článků, 3 video spoty a 2 rádiové spoty. Doufáme, že tato aktivita získá 
své místo mezi nadačními projekty a bude opakována. Zároveň NTB informova-
la všechny své příznivce o vzniku tohoto díla, jejich reakce nás velmi mile pře-
kvapila. Dostali jsme několik děkovných e-mailů a zpětných vazeb za zkrášlení 
veřejného prostoru. 
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Tomáš Baťa očima studentů 
– výstava v holešovském zámku
Nadace Tomáše Bati má dlouhodobou spolupráci se Střední školou nábyt-
kářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem. Studenti SŠNO vystavovali 
své práce ve výstavních prostorách zámku Holešov. Výstava byla zahájena 
za přítomnosti ředitele Nadace Tomáše Bati 15. 9. 2020. Kromě student-
ských prací zde bylo možné vzhlédnout unikátní obraz-koláž Tomáše Bati. 
Tento obraz na výstavu zapůjčila Nadace Tomáše Bati.

Výstava sestávala ze dvou částí. První část inspirovanou odkazem Tomáše 
Bati si návštěvník zdarma prohlédl na chodbě prvního patra zámku. Dru-
hou část věnovanou historickému nábytku a designu dřeva se nacházela 
ve výstavních sálech zadní části galerie.

15. září 2020
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Soutěž MÁME VYBRÁNO
V soutěži MÁME VYBRÁNO o finančně nejúspěšnější sbírku 
za rok 2019, kterou každoročně vyhlašuje Institut pro pa-
mátky a kulturu, o.p.s.,  zvítězila Nadace Tomáše Bati v ka-
tegorii finančně nejúspěšnější sbírka. Konkrétně se jednalo  
o sbírku na výrobu repliky letounu Junkers F 13 do Památní-
ku Tomáše Bati ve Zlíně.

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. je nezisková organiza-
ce, která provozuje portál PROPAMÁTKY, pořádá konferen-
ce a realizuje projekt o financování kulturního dědictví.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže MÁME VYBRÁNO se 
uskutečnilo 15. září 2020 v dominikánském klášteře v Praze 
a Nadace Tomáše Bati získala certifikát.
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Vzdělávací videa 
Nadace Tomáše Bati připravila v roce 2020 sérii vzdělávacích videí. První byla 

realizována video prohlídka vilou Tomáše Bati, následovaly krátké video repor-

ty z Akademie Baťa a v závěru roku jsme připravili náš první video seminář – 

Mysli jako Tomáš Baťa. 

Video 
prohlídka vily 
Tomáše Bati

V rámci karantény jsme připravili pro pří-

znivce odkazu Baťa 4 krátká videa, která 

provází návštěvníka vilou T. Bati. Délka ka-

ždého videa cca 4–5 minut. Tato videa se 

stala skvělým obsahem pro sociální sítě 

a velmi často sdíleným příspěvkem. Videa 

sdílíme každou neděli s myšlenkou ná-

hradního programu vzhledem k omezeným 

možnostem využívání kulturních zařízení  

v současné době. O tato videa byl velký 

zájem. Zároveň z těchto jednotlivých videí 

vznikne jedno kompletní video, které bude 

využíváno jako edukační materiál pro ZŠ  

a SŠ o Tomáši Baťovi a jeho zlínské vile. 

Březen, duben 2020

Nedělní odpoledne v sále Dominika Čipery, 
dosah 21.000 osob, 1.177 zhlédnutí videa 

Nedělní odpoledne v pracovně Tomáše Bati, 
dosah 13.300 osob, 2. 100 zhlédnutí videa

Nedělní odpoledne v sále Jana Antonína Bati, 
dosah 10.000 zhlédnutí

Nedělní odpoledne v sále Marie Baťové, 
dosah 6 000 zhlédnutí
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Akademie Baťa 2020 
– edukační krátká videa 

Během Akademie Baťa realizované v Bratislavě v roce 2020 byly pořízeny vi-

deozáznamy. Gabriela Končitíková se podílela na výběru záběrů z těchto zá-

znamů. Z každé lekce Akademie tak vznikly 3 až 5 minutová promo videa, která 

využije jak NTB, tak Sdružení podnikatelů Slovenska. Videa byla hrazena Sdru-

žením podnikatelů Slovenska.

Prosinec 2020
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Myslete jako Tomáš 
Baťa – videokurz

Vzhledem ke Covid situaci a přechodu aktivit NTB na online platformu 

byly zahájeny rozsáhlé práce na kreativním pojetí přednáškových videí. 

Byli jsme si vědomi nutné transformace „live“ přednášek do „on-line“ verze. 

Připravili   jsme nový  vzdělávací program „Myslete jako Tomáš Baťa“. Pro-

gram je rozdělen do 10 témat.

První téma nese název „Jak být užitečný sám sobě i své firmě“. Toto téma 

je rozděleno do 10 samostatných kapitol (10 videí). Průměrná délka vi-

dea je 6 minut. Každé video může fungovat samostatně, ale zároveň být 

součástí hodinové přednášky. Současně bude tento soubor videí k on-li-

ne koupi dostupný na webu NTB. Jedná se o pilotní projekt, na základě 

těchto zkušeností a odezvě na nabízená videa budeme dále pokračovat  

v tvorbě vzdělávacích videí.

Témata videí:

1.  Na prvním místě měj sebe

2.  Služba

3.  Čas je nejcennější kapitál 

4.   Nebojte se odpovědnosti 

5.   100% plán = 70 % 

 vytíženost kapacity 

6. Buďte transparentní 

7. Zkušenosti nekoupíš 

8. V disciplíně je svoboda 

9. Buďte osobním příkladem 

10. Odpočívejtes Gabrielou
Končitíkovou
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Publikace 
V roce 2020 připravila Nadace Tomáše Bati dvě knihy do podoby audioknih. 

Novou publikací se stala kniha Zdeňka Pokludy – Nedělní odpoledne s Tomá-

šem Baťou. Knižní novinkou je také reprint publikace Josefa Vaňhary – Příběh 

jednoho muže a jednoho města. Pro velký zájem jsme dotiskli knihu – Základní 

zásady Baťova systému řízení.

Audio kniha 
Geniální podnikatel 
Tomáš Baťa

V období leden-duben 2020 

jsme připravili audio verzi naší 

nejlépe prodávané knihy - Ge-

niální podnikatel Tomáš Baťa. 

Svůj hlas Tomáši Baťovi propůj-

čil známý český dabér Alfred 

Strejček. Veškeré náklady spo-

jené s realizací projektu zaští-

tila společnost Fosfa a.s. Tento 

sponzorský dar umožnil, že kni-

hu jsme nabídli domovům pro 

seniory a školám, během covid 

karantény, zdarma. Audio kni-

hu je možné si koupit na webu 

NTB i v rámci partnerského pro-

deje na alza.cz a dalších.

Rozsah audioknihy je 8 hodin.
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Audio kniha 
Zámožnost všem

Ve stejném období jsme připravili do au-

diopodoby také knihu Zámožnost všem. 

Tato audio kniha byla podpořena společ-

ností Imperial Gold s.r.o. Audiokniha před-

stavuje první text Tomáše Bati o hospoda-

ření a finanční gramotnosti. 

Audio knihu je možné si koupit na webu NTB 

i v rámci partnerského prodeje na alza.cz  

a dalších. Rozsah audioknihy je 1,5 hodiny.

Nedělní odpoledne 
s Tomášem Baťou. 

Zdeněk Pokluda

NTB ve spolupráci s UTB připravila novou 

knihu zlínského historika Zdeňka Pokludy, 

jejímž obsahem je 52 krátkých příběhů o 

osobnosti a způsobu myšlení Tomáše Bati. 

Kniha byla vydána nákladem 1.500 kusů 

ve společnosti Graspo, celkový rozsah kni-

hy je 158 stran – měkká vazba. 

Srpen 2020, náklad 2.000 kusů
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Nadace vydala knihu Josefa Vaňhary 

„Příběh jednoho muže a jednoho měs-

ta“. Josef Vaňhara patřil mezi přední 

redaktory podnikových novin firmy 

Baťa a mimo jiné byl velmi talentova-

ným fotografem.

Smysl pro kvalitní novinářskou prá-

ci uplatnil také při psaní této knihy.  

Čtivě popisuje osobnost Tomáše Bati, 

významných ředitelů a představitelů 

jednotlivých oddělení firmy i jednotlivá 

odvětví výroby. Opomenuti nezůstali 

ani architekti, filmaři, lékaři či samotní 

novináři, kteří pomáhali vytvářet ob-

raz tehdejšího Zlína. 

Po celou dobu příběhu vás provází 

baťovský elán a dynamika. Prostřed-

nictvím jednotlivých kapitol je možné 

sledovat utváření názoru Tomáše Bati 

na člověka, důvěru v něj a jeho přístu-

pu k práci.

Září 2020, náklad 1.500 kusů

Příběh jednoho 
muže a jednoho 
města. 
Josef Vaňhara
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Na základě úspěchu knihy Z. Ry-

bky, kterou jsme vydali nákladem 

1.500 kusů v roce 2016, jsme se roz-

hodli pro dotisk této publikace. 

Náklad 1.000 kusů,

prosinec 2020

Základní zásady 
Baťova systému 
řízení. Zdeněk 
Rybka. Dotisk
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Výstavy
V roce 2020 otevřela Nadace Tomáše Bati dvě nové výstavy – „Baťův pedikér“  

a „Nejde –neexistuje“.

Baťův pedikér 
– vernisáž výstavy

Ve spolupráci Nadace Tomáše Bati a 

Muzea jihovýchodní Moravy vznik-

la ojedinělá výstava historie prvo-

republikové pedikúry. Na základě 

materiálů a vzpomínek průkopníka 

pedikúry, baťovce Františka Ko-

courka, se podařilo sestavit 16 pa-

nelů dokumentů a fotografií, včet-

ně ukázky původních pedikérských 

nástrojů. Výstavu uvedli ředitel mu-

zea Ing. Pavel Hrubec a ředitel NTB 

Ing. Pavel Velev. K obsahu se vyjá-

dřila kurátorka paní Hana Kuslová.  

V rámci výstavy byla dohodnuta 

přednáška a prohlídka Baťovy vily 

pro Asociaci pedikérek ČR, kterou 

prezentoval ing. Pavel Velev v čer-

venci 2020.

13. 2. 2020, B. 14, přízemí, 100 osob
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Výstava kolorovaných historických 
fotografií starého Zlína 
„Nejde – neexistuje!“

Nadace připravila neobvyklou výstavu série původních fotografií starého Zlí-

na a areálu Baťových závodů z 20. a 30. let minulého století. Dvacet digitál-

ně kolorovaných, původně černobílých fotografií známých zlínských fotografů 

zobrazuje nepředstavitelné dobové vize, které dokázal baťovský Zlín zhmotnit. 

NTB poskytla nadační příspěvek 20.000,- Kč na kolorování těchto fotografií  

a současně získala dotaci z kulturního fondu města Zlín ve výši 23.400,- Kč. 

Výstava byla slavnostně otevřena 15. 9. v prostorách kavárny Továrny v budově 

13 Baťova areálu ve Zlíně a po týdnu z důvodů vládních opatření uzavřena. Pro 

prodej na výstavě jsme nechali vyrobit plakáty a pohlednice vytvořené ze série 

fotografií. 

V současné době je možné výstavu vzhlédnout online na webu NTB.

Předpokládáme výstavu představit také ve městech:  Otrokovice, Hulín, Třebíč, 

Sezimovo Ústí, Svit pod Tatrami, Partizánské

15. 9. – 1. 11. 2020
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Výstava Baťův pedikér 
v prostorách Obchodního 
domu Baťa na Dlouhé ulici 
ve Zlíně

Výstava Baťův pedikér, kterou nadace prezentovala v únoru 

v muzeu JVM, byla nabídnuta k prezentaci do prostor Ob-

chodního domu firmy Baťa na Dlouhé ulici ve Zlíně. O tuto 

výstavu byl opět velký zájem, ale vzhledem ke všem proti-

pandemických opatřením je tato výstava od 25. 12. 2020 

znovu uzavřena. Po dohodě s firmou Baťa, a.s. bude tato vý-

stava zpřístupněna i nadále, až to protipandemická opatření 

dovolí tak, aby ji mohlo vidět co nejvíce lidí.

Prosinec 2020

Dotace získané z kulturního fondu města Zlín

NTB reagovala na výzvu města Zlína podat projekt do Kul-

turního fondu. Zúčastnili jsme se těmito projekty:  

1. Výstava kolorovaných původních černobílých fotografií  

 Zlína 30. let „Nejde – neexistuje (získaná dotace  

 23.400 Kč)

2. Street Art (řízené graffiti podchodu u Baťovy vily  

 (získaná dotace 40.413 Kč)

3. Týden Baťa (získaná dotace 16.563 Kč)

4. Výstava „Baťův pedikér“ (získaná dotace 13.250 Kč)
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Značka – Nadace 
Tomáše Bati 

Nový design manuál a web NTB

Inovaci design manuálu a tvorbu nové web stránky NTB jsme plánovali již delší 

dobu. Potřebovali jsme nový design nejen webových stránek, ale také veškerých in-

formačních a administrativních materiálů, společně s novými mutacemi loga NTB. 

Velký důraz byl také kladen na nový moderní proklientsky vybavený e-shop. Na 

základě výběrového řízení byla ze 3 uchazečů vybrána zlínská společnost MIUZA, 

jež se tohoto úkolu ve spolupráci s nadací od března zhostila. 

Koncem června jsme spustili nové web stránky nadace www.nadacetomasebati.cz 

včetně e-shopu. V listopadu byly dokončeny úpravy anglické části webu. Doplnění 

textů, testování e-shopu – přijímání plateb ze zahraničí a zobrazování e-shopu ve 

vyhledávačích. 
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Grant Google

Zúčastnili jsme se s novou web stránkou výběrového řízení společ-

nosti Google a byli jsme úspěšně zařazení do programu Google 

Grants. Získali jsme podporu pro tvorbu reklamních kampaní ze 

společnosti Google. Podpora je na 1 rok a každý měsíc můžeme na 

Googlu využít reklamu v hodnotě 10.000 USD. 

Využívání nových programů 
na podporu Social Media: 
ZoomSpfere a Facebook 
manager

S ohledem na stávající karanténní opatření jsme se začali věnovat 

podpoře sociálních médií, které chceme více využívat jako pro-

dejní a informační kanál NTB. K efektivní prezentaci na sociálních 

médiích jsme začali využívat výše zmíněné programy, které nám 

jakožto neziskové organizaci, byly poskytnuty zdarma. Na zákla-

dě těchto programů nejenže efektivně spravujeme sociální sítě, 

ale také máme podrobný přehled, kdo je zákazník NTB na soci-

álních sítích, počty návštěvností, počty sdílení a další statistiky. 

Například nárůst návštěvnosti FB NTB za měsíc duben byl o 48 %, 

nových sledujících navýšeno o 512 uživatelů. 
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Zboží – edice Baťa 

Tužky 
a propisky  

S ohledem na nový design manuál 

jsme vytvořili také novou nabídku 

drobného zboží spojeného s od-

kazem Baťa. V první fázi se jedná  

o tužky a propisky, které mají pod-

pořit prodej stávajících publikací. 

Zveřejňovaní těchto produktů bude 

na e-shopu probíhat postupně. 

Celkem jsme připravili 9 variant. 

Nové produkty necháváme vyrábět 

výhradně u českých firem.

Kolorované 
plakáty 
a pohlednice 

Během příprav výstavy “Nejde nee-

xistuje” jsme připravili nové plakáty  

a pohlednice k prodeji. Jedná se  

o výběr 3 nejzdařilejších kolorova-

ných fotografií z baťovského Zlína. 

Zároveň jsme připravili sadu pohled-

nic. 

Současně jsme také připravili do po-

doby plakátu a pohlednic reprodukci 

obrazu Jozefa Stančíka. Představení 

obrazu se uskutečnilo v září, během 

Týdne Baťa.
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Motivační plakát 
s citáty Tomáše 
Bati

Plakát byl zhotoven ve 2 velikostech A4 

a A3. Cílem NTB je doručit baťovské my-

šlenky do českých firem. Tento plakát je 

nabízen jako vhodný doplněk kanceláří 

a společných pracovních prostor. 

Diář s motivačním 
heslem Tomáše 
Bati

Ve spolupráci s firmou Baťa a.s. Dolní 

Němčí potiskujeme motty diáře, které 

jsou doplněny novou sadou psacích 

potřeb s hesly a motty Tomáše Bati. 

E-SHOP NTB

V době pandemie se stal e-shop NTB 

nejdůležitějším místem pro prodej na-

šich vzdělávacích aktivit a zboží. 

Usilujeme o to nabízet na e-shopu 

NTB stále novou nabídku zboží pro 

příznivce odkazu Tomáše Bati. V roce 

2020 bylo vytvořeno 90 e-shop ob-

jednávek, 347 prodaných položek  

v hodnotě 52.936,- Kč bez DPH.

29
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Výročí a pietní akce 
88. výročí tragické havárie 
Tomáše Bati  

Radnice města Otrokovice uspořádala 13. 7. 2020 pietní setkání u památníčku 

připomínajícího tragickou smrt Tomáše Bati. Setkání se účastnili zástupci měs-

ta Otrokovice, dalších spolků a institucí. Krátce promluvil místostarosta Otro-

kovic Petr Ťopek a ředitel NTB. Společně pak položili u památníčku květiny. Ze 

setkání pořídila televize TVS záznam i s rozhovorem s ředitelem NTB.

Ve Zlíně nadace položila na hroby T. Bati a  J. Broučka květiny, dále pak u soch 

T. Bati u univerzity a před 21. B.

13. 7. 2020
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Připomenutí 
výročí úmrtí 
Tomáše Bati jr. 

1. září jsme si připomněli  výročí 

úmrtí Tomáše Bati juniora, syna 

zakladatele firmy Tomáše Bati. 

T. Baťa mladší se narodil v Pra-

ze 17. září 1914. Vyrůstal ve Zlíně, 

kde na přísnou výchovu dohlížel 

jeho otec. Od mládí se učil jazy-

ky, vzdělání získával také v Anglii 

a ve Švýcarsku. Ve Zlíně se vyučil 

obuvníkem a postupně mu byly 

svěřovány zodpovědné vedoucí 

pozice. V průběhu druhé světo-

vé války řídil továrnu v kanadské 

Batawě odkud podporoval exilo-

vou Benešovu vládu a úsilí Spo-

jenců. Po válce firemní podnikání 

konsolidoval a dovedl k vrcholu – 

v roce 1981 firma zaměstnávala 

téměř 90 000 lidí, provozovala 

99 továren, přičemž ročně pro-

dala více jak 300 000 000 párů 

obuvi. V roce 1984 předal vede-

ní firmy synu Thomasi G. Batovi  

a ve firmě působil v roli poradce. 

V roce 1989 přijel do Českoslo-

venska a poté zde obnovil firem-

ní podnikání.

1. 9. 2020

Připomenutí výročí 
narození Tomáše Bati jr. 

17. září jsme si připomněli 106. výročí narození To-

máše Bati jun. Květiny byly položeny u jeho busty 

u vily Tomáše Bati a u náhrobní desky na Lesním 

hřbitově. Současně jsme zveřejnili na facebooko-

vých stránkách nadace jeho životopis včetně jeho 

významných funkcí. 

17. 9. 2020

Hroby Baťa na Lesním 
hřbitově

Vycházeje z dlouhodobých zkušeností a poznání 

neznalosti veřejnosti o koho z rodiny Baťa vlastně 

jde, jsme se rozhodli u hrobů rodiny Baťovy umístit 

centrální informační panel pro celkovou orientaci 

a větší informovanost návštěvníků. NTB celoročně 

pečuje o hroby rodiny Baťovy a připomíná výročí 

jednotlivých členů rodiny.  
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Mediální aktivity 
a výstupy

Během období, kdy nebylo možné realizovat přednáškovou činnost, 

jsme se zaměřili na prezentování Nadace Tomáše Bati v tisku. 

Podařili se nám opravdu velmi dobře a kladně hodnocené články. 

Děvět těchto článků bylo pro specificky orientovaná média, které 

čte naše cílová skupina - podnikatelé a manažeři. 

Spolupráce byla navázana s:

Be the Best (tištěné médium) - 3 články

forbes.sk (online) - 3 články

startitup.sk (online) - 2 články 

podnikaj.sk (online) - 3 články 

12 článků propagující akvitiy NTB v denním tisku (Týden Baťa, audio 

knihy, nové knihy, rozhovor s Pavlem Velevem, obraz TB). 

Velký dosah měly články publikované ve forbes.sk a startitup.sk 

- nejvyšší počet sdílení byl 2280, průměrný počet sdílení 780. Or-

ganický dosah článků po sdílení byl průměrně 72.000 čtenářů na 

forbes.sk.
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Víkendové vysílání 
o Tomáši Baťovi 
a jeho filosofii 
dnes 

V sobotu (12.35-13.00) i neděli (17:05-

17:30) bylo možné na rádiu Z slyšet 

rozhovor s Gabrielou Končitíkovou, 

projektovou manažerskou Nadace To-

máši Bati.

Redaktor Ondřej Albrecht ji vyzpovídal 

nejen na téma, co je podstatou baťov-

ské filozofie, ale také  proč se jí inspiru-

jí významní současní podnikatelé. 

Časopis „Be the Best“ – prezentace NTB

NTB se podílela na přípravě  náplně prestižního časopisu „Be the Best“, jehož téma byl 

Fenomén Baťa. NTB připravila několik textů a zprostředkovala interview s 5ti podnikateli, 

kteří při své práci využívají principy řídicího systému Baťa. Slavnostní představení časo-

pisu proběhlo v Praze v Sovových mlýnech. Představení se zúčastnili za NTB Pavel Velev  

a Gabriela Končitíková. 

14. 1. 2020
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99 sladkých teček 
Marie Baťové 
v přímém vstupu 
Dámského klubu  

Poslední týden v červnu jsme měli příle-

žitost bezplatně propagovat v přímém 

vysílání populární relace Dámský klub na 

slovenské národní televizi Jednotka, kni-

hu 99 sladkých teček…

Gabriela Končitíková prezentovala tři 

recepty podle Marie Baťové a v každém 

jednotlivém vstupu hovořila o aktivách 

Nadace Tomáše Bati, společném životě 

Marie a Tomáše Baťových i o tom, jak vy-

užívat Baťův odkaz dnes.

Baťovy principy 
v podnikaní – live 

Gabriela se jako host účastnila dvou podcastů. 

První byl pro pořad Cesta úspěchu a druhý pro 

Klíč úspěchu. Oba podcasty byly zaměřené na 

odkaz Tomáše Bati a jeho využití v současnoti. 

Oba podcasty jsou k poslechu na youtube. 

První si poslechlo 712 osob, druhý 1228 osob
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Trilogie článků 
na Forbes.sk

Na prvním místě mějte sebe, říkal Tomáš 

Baťa. NTB se podařilo umístit ve sloven-

ském časopise Forbes článek o baťovské 

službě.

Článek měl po zveřejnění v průběhu 24 

hodin více než 1000 sdílení a očekáváme 

zvýšený zájem o Akademii Baťa nebo jed-

notlivé přednášky na baťovská témata.

30. 7. 2020

V rámci spolupráce s Forbes Slovensko 

jsme připravili druhý článek na téma ba-

ťovské pochvaly. 

19. 8. 2020

Třetí článek, který se NTB podařilo zve-

řejnit v on-line verzi časopisu Forbes Slo-

vensko, se věnuje části baťovské filosofie. 

Ta filozofie říká, že není problém naučit se 

pracovat, je problém naučit se efektivně 

odpočívat. Důležité je, aby si lidé uvědo-

movali důležitost průběžného a dostateč-

ného odpočinku. 
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Spolupráce s Českou 
televizí na pořadu 
„Kluci v akci“

NTB se stala významným partne-

rem pro přípravu prosincového dílu 

známého českého pořadu o vaře-

ní – „Kluci v akci“. Pořad se natáčel  

v prostorách Baťovy vily. Pavel Velev 

představil poslání a fungování NTB  

a základní ideje Baťovy soustavy 

řízení. Gabriela Končitíková před-

stavila cukrářku Marie Baťové a ku-

linářské umění u Baťů. Zároveň byl 

prezentován recept Marie Baťové na 

medovinové perníčky. Pořad České 

televize „Kluci v akci“ byl odvysílán  

v exklusivním čase 5. 12. 2020.

11. 11. 2020

Publicita článku na Femminity.sk

V prestižním slovenském dámském časopise Femminity.sk byl publikován článek „Sebevě-

domé ženy“, ve kterém G. Končitíková představuje život baťovských žen, jejich způsob my-

šlení a životní seberealizace. Článek v rozsahu 4 stran byl publikován jak v tištěné podobě 

časopisu, tak i on-line.

Listopad 2020
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Rozhovor pro Český rozhlas 
„Baťovské vánoce“

Dne 12. 12. 2020 prezentovala Gabriela Končitíková pro Čes-

ký rozhlas (celorepublikové vysílání) pořad o baťovských vá-

nocích. Z celkového 15minutového rozhovoru vznikl také onli-

ne článek, který se těšil vysokému počtu sdílení.

12. 12. 2020

Přednášková činnost 
a prohlídky vilou 

Komerční přednášky 

18. 1. 2020, CE-PA Zlín, 25 osob

24. 1. 2020, CE-PA Zlín, 28 osob

19.-21. 2. 2020, Madal Bal, 30 osob

17. 6. 2020, Vysoká škola PIBS v Praze, 13 osob

17. 1. 2020, PROMENS Zlín, 25 osob

18.-20. 2. 2020, Madal Bal, 30 osob

21. 2. 2020, Promens Zlín, 25 osob

17. 6. 2020, Andy Winson - ve vile T. Bati, 25 osob

18. 6. 2020, CAFIN - v Praze, 30 osob

19. 6. 2020, DENTAMED - v Praze, 20 osob

9. 7. 2020, Madal Bal Zlín, 25 osob

11. 9. 2020, Soukromá firma Allrisk Slovensko – 

v Hornej Tižine, 80 osob

16. 9. 2020, Sdružení podnikatelek Středočeského kraje – 

zámek Berthold u Prahy, 42 osob
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Video přednáška 
pro Imperial Gold

Pro slovenskou společnost Imperial 

Gold byla natočena a prodána vi-

deo přednáška. 

Téma: Finanční gramotnost v rámci 

Baťovy soustavy řízení. 

19. 12. 2020, online, 170 posluchačů

Realizace on-line webináře 
pro JA Slovensko

Téma: Osobnost Tomáše Bati jako hlavní inspirace pro začínající mla-

dé, české a slovenské podnikatele a jejich učitele. 

Seminář se uskutečnil formou rozhovoru mezi Gabrielou Končitíko-

vou a moderátorem webináře. Na základě tohoto webináře vznikla 

poptávka po přednáškách na téma Baťa a to zejména na středních 

školách Slovenska. Tato poptávka bude uspokojená formou on-line 

přednášek.

8. 12. 2020, online, 300 posluchačů
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Prohlídky vily Tomáše Bati 
s výkladem 

Celkem 21 prohlídek,  220 osob

1. 1. 2020  němečtí turisté, 45 osob

20. 2. 2020  studenti gymnázia Přerov, 40 osob

27. 2. 2020  p. Červíčková, 6 osob

18. 6. 2020  p. Filip, 5 osob

29. 6. 2020  p. Maloušková, 8 osob

7. 7. 2020  p. Hrbková, 4 osoby

7. 7. 2020  p. Jirásková, 6 osob

18. 7. 2020 Pedikérská společnost ČR a SR, 35 osob

21. 7. 2020 p. Jankovská, 2 osoby

21. 7. 2020 p. Matěj Vondřich, 8 osob

22. 7. 2020 p. Žižlavská, 4 osoby

23. 7. 2020 p. Pfortner, 3 osoby

29. 7. 2020 p. Švardalová, 4 osoby

30. 7. 2020 p. Housková, 7 osob

4. 8. 2020 Klára Armstrong, 4 osoby

5. 8. 2020 p. Dorotziaková, 5 osob

5. 8. 2020 p. Pijáček, 4 osoby

11. 8. 2020 p. Chovanec, 8 osob

12. 8. 2020 p. Šuchová, 2 osoby

12. 8. 2020 p. Glazarová, 6 osob

13. 8. 2020 p. Košařová, 5 osob

14. 8. 2020 p. Baťa, 9 osob

39
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Studentské 
programy
Manažerem nanečisto 
– mezinárodní online soutěž

NTB a JA Czech organizovaly již 12. ročník mezinárodní soutěže, který je ur-

čen pro studenty českých a slovenských univerzit a vysokých škol s ekonomic-

kým zaměřením. Soutěžící museli během základního a finálového kola prokázat 

dostatečné ekonomické znalosti, zdatnost v řízení firmy a zároveň mít pevné 

nervy, schopnost týmové práce, komunikace i rychlého rozhodování. Soutěž 

je založena na interaktivní počítačové simulaci v anglickém jazyce JA TITAN.  

Po 7 kolech soutěže se do finále probojovalo 6 týmů. Vzhledem k situaci bylo 

vedením soutěže rozhodnuto letos nekonat fyzické finále, ale pokračovat v on-

line průběhu. Finále se uskutečnilo online dne 11. června 2020 od 13 -16 ho-

din. Ceny pro vítěze soutěže připravila Nadace Tomáše Bati. Vítězové obdrželi 

vouchery do e-shopu Alza v hodnotě 2x2.500 Kč, tým na 2. místě 2x 1.500 Kč  

a 3. místo 2x 1.000Kč. K tomu ještě publikace vydané nadací. Partnery akce 

byly Hewlett Packard Enterprise a JA Alumni Czech. 

Březen-červen 2020

02.
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FameLab – Bavme se vědou 
2020 (mezinárodní soutěž)

Nadace je již 9 rokem významným partnerem British Council při 

organizaci soutěže FameLab – bavme se vědou pro mladé vědec-

ké pracovníky. Hlavním cílem soutěže je popularizace vědy a vý-

zkumu. Letošní průběh soutěže byl poznamenán pandemií a tak 

se celý odehrál v online podobě. Nadace podpořila pro finalisty 

vzdělávací program MasterClass a udělila při finále cenu E pub-

lika.

Listopad 2020
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Kultura a rozvoj 
společnosti
Příprava textů pro Zlínský 
architektonický manuál 

Nadace Tomáše Bati je partnerem  projektu Zlínský architektonický manuál 

(ZAM) a připravila texty pro tento projekt. Konkrétně se jednalo o texty k popisu 

vily Tomáše Bati, osobnosti Tomáše Bati, osobnosti Jana A. Bati. Rozsah textů 

byl 20 stran. Supervizorem textů byl Pavel Velev. 

Tento projekt se dále rozvíjí a Nadace Tomáše Bati pokračuje ve spolupráci na 

jednotném prezentování odkazu baťovské architektury ve Zlíně.

03.
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Přednáškou doc. Jiřího Janáka z České-

ho egyptologického ústavu pokračova-

la NTB v cyklu přednášek pro veřejnost. 

Příběh o Sinuhetovi je jedním z literár-

ních klenotů starého Egypta. Přestože 

byl již mnohokrát přeložen i zapracován 

do slavného románu Mika Waltariho 

(1908–1979), stále budí zájem badatelů 

a laiků.

Doc. Jiří Janák, ředitel Českého egyp-

tologického ústavu FF Univerzity Karlo-

vy se ve své přednášce zamýšlel nad vý-

znamem Sinuhetova vyprávění v rámci 

staroegyptského náboženství i královské 

ideologie a porovnával jej s postavami 

biblických praotců a jejich příběhy.

Co přimělo Sinuheta opustit milovanou 

vlast, jaká dobrodružství prožíval na 

Předním východě a co měl společného  

s Josefem, Davidem nebo Jóbem?

16. 1. 2020, 80 osob 

Egypťan Sinuhet 
a bibličtí 

patriarchové
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Cestování ve starověkém Egyptě bylo věnováno různým druhům dopra-

vy a účelům cest. Podívali jsme se na to, kam Egypťané putovali, jaké 

o tom jsou doklady a jak se v průběhu dějin proměňovaly prostředky. 

Cesty byly směřovány zejména v průběhu toku Nilu, což byla, řekně-

me, taková běžná doprava. Pak se ale vydávali do vzdálenějších míst  

v rámci cest vypravovaných panovníkem. Tyto cesty směřovaly za zdroji 

materiálů, tedy do pouští nebo dále přes moře do vzdálenějších míst, 

jako byl Punt. Díky tomu jsme si něco řekli o doložených přístavech na 

pobřeží Rudého moře nebo o karavanních stezkách v Západní poušti, 

nápisech na Sinaji nebo ve Východní poušti. Přednášela  Mgr. Lucie 

Vendelová-Jirásková, Český egyptologický ústav

13. 2. 2020, 50 osob 

Cestování 
ve starověkém 
Egyptě
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Abúsír v 1. tisíciletí 

Přednáška prof. Ladislava Bareše (Čes-

ký egyptologický ústav Praha) o nejno-

vějších nálezech českých egyptologů v 

Abúsíru – největším řeckém pohřebišti 

na území Egypta z doby před přícho-

dem Alexandra Makedonského.

22. září 2020, 45 osob 

Oslava 1. máje

22. ročník tradiční oslavy 1. máje byl 

připravován od ledna 2020. Větši-

na vystupujících byla písemně na-

smlouvána a byl připraven program. 

Pomalu se rozbíhaly i přípravy gra-

fiky pozvánek, plakátů a poutačů. 

Bohužel oslava 1. máje musela být 

z důvodů opatření vlády proti šíření 

Covid-19 zrušena.

Příměstský tábor 
Inspirace Zlín 

Nadace poskytla pro konání příměst-

ského tábora pro děti prostory  Ba-

ťovy vily a okolní zahrady. V rámci 

programu proběhla komentovaná 

prohlídka vily. 

13. – 17. 7. 2020, 15 dětí

45
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Svatební obřady

Nadace poskytuje pro konání svatebních obřadů 

historické prostory Baťovy vily. V letošním roce se 

z důvodu pandemie zde konaly pouze 2 obřady:

29. 2. 2020, sl. Jandová

6. 6. 2020 sl. Martínková
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Rozvaha 
k 31.12.2020 /v tis. Kč/

Aktiva Brutto Korekce Netto

Dlouhodobý majetek 72 152 -21 089 51 063

Finanční majetek   31 338

Zásoby   1 537

Pokladna   45

Běžný účet   9 512

Pohledávky   575

Náklady a příjmy příštích období   28

Celkem   94 098

Pasiva 

Vlastní jmění   93 407

Fondy   0

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku   666

Závazky vůči dodavatelům   27

Zaměstnanci   164

Zdravotní a sociální pojištění   96

Ostatní závazky   207

Dohadné účty pasivní   29

Výnosy a výdaje příštích období   163

Nerozdělený zisk minulých let   889

Hospodářský výsledek běžného období   -1 550

Celkem   94 098
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Výkaz zisků a ztrát za období 
1.1. – 31.12. 2020 /v tis. Kč/

Náklady 

Náklady na pořádané akce

Provozní náklady     2 936

Osobní náklady   3 598

Odpisy dlouhodobého majetku, prodané cenné papíry  2 625

Ostatní náklady   519

Poskytnuté příspěvky   382

Hospodářský výsledek běžného období   - 1 550

Daň z příjmů   0

Celkem   8 510  

Výnosy 

Dary, příspěvky, dotace   4 180

Tržby z hlavní činnosti   2 824

Výnosy z finančního majetku a z prodeje majetku  1 506

Celkem   8 510
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Přijaté dotace a dary, 
nadační příspěvky

Poskytovatel Částka v Kč

Výstava kolorovaných původních černobílých fotografií  

Zlína 30. let „Nejde – neexistuje“    23.400,-

Street Art - řízené graffiti podchodu u Baťovy vily   40.413,-

Týden Baťa    16.563,-

Výstava „Baťův pedikér“    13.250,-

Celkem   93.626,-

V roce 2020 byly přijaty následující dotace od města Zlín:

Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány.

 

V roce 2020 byly přijaty 
následující dary

Poskytovatel  Částka Komentář

Zakladatel BATA SCHUH STIFTUNG 3.900.895,25

Ing. David Pivec, Zlín 3.600,-

Dita Charanzová 15.000,-

Bedřich Köhler, Ostrava 10.000,-

Berani Zlín s.r.o. Zlín 60.000,-

Pavel Mašek, Zlín 477,-

Jan Herman, Otrokovice 5.454,-      Nepeněžní dar

Z výše uvedených darů organizace v roce 2020 využila všechny 

dary ve výši 3.995.426,25 Kč.
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V roce 2020 byly poskytnuty 
následující nadační příspěvky:

Příjemce Částka v Kč Schváleno SR dne

JUDr. J. Pospíšil, Holešov / vydání publikace 

“V objetí zrady” 60 000,- 23. 1. 2020

J. Stančík, B. Bystrica / Obraz TB 68 000,- 23. 1. 2020

V. Parízek, Zlín / Výstava Baťův barevný Zlín 55 000,- 23. 1. 2020

Univerzita Tomáše Bati, Zlín / Startup Weekend Zlín 1 586,74 23. 1. 2020

Zlínský zámek o.p.s., Zlín / Baťova éra Zlínského zámku 10 000,- 23. 1. 2020

Divadlo Scéna, o.s., Kuřin / 

Divadelní pohádka “Kosí bratři” 20 000,- Per rollam 5/2020

Střední škola nábytkářská a obchodní, 

Bystřice p. Hostýnem / Výstava Vize T. Bati 25 000,- Per rollam 5/2020         

Spolek V. Hudečka, Zlín / Akademie V. Hudečka 20 000,- Per rollam 5/2020

aArchitektura spolek, Zlín / 

Zlínský architektonický manuál 40 000,- Per rollam 10/2020

Univerzita Tomáše Bati, Zlín / Baťa na všech 

kontinentech 50 000,- Per rollam 10/2020

Technologické inovační centrum s.r.o., Zlín / 

Akcelerační program “Můj první milion” 17 754,- Per rollam 10/2020

ALZA – poukazy / Manažerem nanečisto 10.049,-

Ceny pro výherce / FameLab 4.852,-

V roce 2020 bylo poskytnuto 11  nadačních příspěvků v celkové výši 382.241,74 Kč.



54

Gahurova 292
760 01 Zlín

+420 605 459 181
+420 577 219 083

www.nadacetomasebati.cz
www.facebook.com/batovavila
E-mail: sekretariat@batova-vila.cz

Bankovní spojení: UniCredit bank Zlín
Číslo účtu:  50392-006/2700
  IČO: 658 22 374
  DIČ: CZ65822374

Zlín, 18. června 2021

Schvaluje:  Rosemarie Bata Blyth
  předsedkyně Správní rady Nadace Tomáše Bati

Tým Nadace Tomáše Bati:  Ing. Pavel Velev
  ředitel NTB
  
  Ing. Mgr. Gabriela Končitíková
  projektová manažerka
  
  Jitka Zvolská
  sekretářka


