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

1924 samospráva dílen
1924 účast na zisku a ztrátě
1924 výzkumné odd. (vynálezy)
1924-27 technolog. racionalizace
1925 psychotechnická laboratoř
1930 pětidenní pracovní týden

1923 starosta Zlína
1929 člen zemského zastupitelstva

1910 závodní stravování
1910-1920 podpora umělců 

– Gahura, Kobzáň
1912 byty pro zaměstnance
1918 závodní knihovna
1918 závodní mateřská školka
1918 zdokonalovací vzdělávání
1921 zpřístupnění továrny exkurzím
1921 promítání filmů zaměstnancům
1921 závodní hudba
1924 zdravotní a sociální oddělení
1924 sportovní klub SK Baťa
1925,1930 odborné vzdělávání: 

učňovské (Baťova škola práce) 
středoškolské

1925-29 reforma veřejného vzdělávání
(zlínské pokusné školy)

1926 zaměstnávání tělesně postižených
1927 Baťova nemocnice
1928 Baťův podpůrný fond
1928 podpora vědy – Anthropos Brno
1930 specializované odborné časopisy
1930 muzeum obuvi
1930 zoologická zahrada

1894 Zlín
1917-23 Pardubice
1929 Otrokovice
1930 Krasice
1931 Třebíč
1931 Bošany
1931 Nové Zámky

1922 poloviční ceny obuvi – vliv na cenovou hladinu v ČSR
1923 tisíce nových pracovních příležitostí
1923 nahrazování řemesla tovární velkovýrobou
1928 záměr železnice Praha–Česká Třebová–Kroměříž–

–Zlín–Púchov–Košice
1929 návrh na uspořádání financí země Moravskoslezské
1929 aglomerace Zlín–Otrokovice
1930 záměr úprav vodního hospodářství na Moravě
1931 program regionál. rozvoje střední a východní Moravy
1931 časopis Přítomnost – anketa o působení T. Bati v národním hospodářství

TOMÁŠ BAŤA 1876–1932československý 
selfmademan

1932: 81 % výroby obuvi v ČSR
75 % čsl. exportu obuvi

Zlín  1900 – 2 975  obyvatel
1932 – 26 350

1895 – 50 zaměstnanců
1931 – 29 500 zaměstnanců

1917-32 síť cca 1800 prodejen v ČSR
1919-32 síť cca 700 prodejen v zahraničí 

od Chicaga po Singapur 
1921-32 síť zahranič. sester společností
1931 export továren a architektury

práce veřejná správa člověk

národní hospodářství

starosta 
Zlína

1919-21 Lynn, USA
1931 Ottmuth, Něm.
1932 Borovo, Jugo.
1932 Chelmek, Pol.
1932 Möhlin, Švýc.
1932 Hellocourt, Fr.

Konagar,Tilbury

architektura
1910 architekt J. Kotěra
1912 rodinné domky
1919 architekt F. L. Gahura
1924 projekt „Továrna v zahradách“
1926-27 urbanismus zahrad. města
1930 architekt V. Karfík
1931 architektura mrakodrapů

organizace práce

Z. Pokluda, Baťovi muži, Zlín 2012, s. 21

Sestavil Z. Pokluda, grafická úprava S. NováčekVydala Nadace Tomáše Bati v roce 2013

ze Zlína do světa



T. Baťa v USA, 1905. – „Ve strojích 

a organisaci výroby nenalezl jsem v Americe

mnoho nového… Zručnost dělnictva byla ale

ohromná. Docilovali tam u některých strojů

desetkráte větších výkonů nežli naši dělníci.

Proto jsem v továrně pracoval jako dělník,

věda, že jest marné vykládati lidem, když jim

to člověk nemůže ukázat. Chtěl jsem také na

svém těle pocítiti obtíže takových vysokých

výkonů.“ (Úvahy a projevy, 1932)

„Hlavu rozpaloval mi můj tehdejší názor na lid-

skou společnost, názor mých dvaceti let na život,

vyčtený z knih Tolstého, z básní

Svatopl. Čecha… Snil jsem 

o prostém životě Tolstého…

Budu-li potřebovati rýč a ná-

řadí, to se udělá ve společen-

ské socialistické továrně, jak 

ji vylíčil Zola ve své ‚Práci‘.“

(Úvahy a projevy, 1932)

Zola

Tolstoj

Čech

„Účastí na zisku chceme povznésti dělnictvo jak hmotně, tak i mravně… Přejeme si učiniti ze všech

našich dělníků kapitálové účastníky našeho závodu… Přejeme si, aby každý dělník u nás zaměstnaný,

vychoval ze sebe mistra a aby jeho chování bylo dle toho, abychom jej každým okamžikem mohli mis-

trem jmenovati.“ (Zámožnost všem)

„Samospráva dílny jest nejen lacinější, ale také lepší… musel býti vynalezen způsob, který působí

vždy, který nikdy neselže, třeba jako zákon o přitažlivosti země.“ (Zámožnost všem)

„Kalkulace, účty ztráty a zisku … u nás se nalézají v rukou dělníků a zřízenců. Dělníci společně 
s dílenskými mistry vypočítávají své podíly, účasti na zisku, ale i podíly, které připadají závodu, 

a tak dělníci jsou informováni dříve než ředitelna, s jakým výsledkem se pracovalo.“ (Sdělení, 13. 6. 1925)

„Mnozí lidé tvrdí, že nelze v naší zemi vybudovati veliké zá-

vody, protože nemáme moře a nemáme tolik uhlí a petroleje

jako Amerika. Já tvrdím, že velký blahobyt amerického lidu

vybudován jest především na moudrosti a pilnosti tamnějšího

obyvatelstva… Chci dokázati, že i v naší zemi lze takové 

závody vybudovati.” (Sdělení, 25. 8. 1923)

Jan Kobzáň: „Rád naslouchal druhým, počkal

se svým slovem, póza bez pozérství… Baťa

každého zdraví, každého vidí – i kdybys chtěl

přejít diskrétně kolem. Jeho ´Vítám vás!´

znělo úplně lidově, sousedsky, ponašemu,

valašsky a venkovsky.“

Ludvík Vaculík: „Tomáš Baťa povznášel Čecha ze

ševce na Evropana… Baťu nelze napodobit jenom

technicky, když to byl fenomén i duševní, kulturní…

Myslím, že to byl nerozpoznaný utopista, jemuž

však se pořádný kus sociální utopie podařilo usku-

tečnit.“

„…největší překážku překoná podnikatel, který pochopí, že jest

povolán k tomu, aby zisky pocházející z pokroku výroby, spra-

vedlivě rozděloval ihned mezi dělnictvo, zákaznictvo 
a závod… I nejcennější socialní zákonodárství jest často

více ku škodě než ku prospěchu pracujícího lidu, pro-

tože podnikateli lze sice zákonem naříditi, aby konal

dobro, ale nelze však nikoho donutiti, aby se stal
nebo zůstal podnikatelem.“ (Sdělení, 2. 8. 1924)

„Bankrotář, který vyšel z bankrotu chudý 

a s umdleným tělem, nezasluhuje opovržení.

Ale mezi bohatým bankrotářem a zločincem 

nevidím žádného rozdílu.“ (Naše banky, 1927)

„To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská

krise, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní
bída je příčina, hospodářský úpadek následek…

je třeba překonati krisi důvěry.“ (České slovo, 3. 7. 1932)

„Prodej, zač můžeš, avšak poctivě měř. Kup, zač

můžeš, avšak poctivě plať.“

„Dělník s úsporami jest svobodnější, samostatnější 

a nezávislejší, nežli zadlužený velkostatkář nebo továrník.“

„Moje drahé – obecní svaté. Povinností občana

je vládnout – ne hubovat. Stejně jako chci, aby

každý člověk v naší továrně si byl sám ředite-

lem, přál bych si, aby každý občan naší

obce si byl sám starostou.“                                      

„Svobodný občan potřebuje ku svému

rozvoji prostor… Proto stavíme naše

nová obydlí prostraná a volná na

všechny strany. Proto chceme zahradní

město.“

Přeji si získati každý den sám nějakých

vědomostí, kterým se ve škole učí můj

syn. Takto vlastně budujeme školy
nejen pro svoje děti, nýbrž školy, ze 

kterých sami čerpáme vědomosti, kterými

bychom svůj život zlepšili, zkrášlili a zpří-

jemnili.“

„Každý krejcar, který vydáme na účelné vybu-

dování školy, se nám mnohokráte v životě vrátí…“

Československý sel fmademan   •••    Tomáš Baťa 1876–1932   •••    starosta Zl ína

Sestavil Z. Pokluda, grafická úprava S. NováčekVydala Nadace Tomáše Bati v roce 2013
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24. 11. 1939
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Baťa Menschen und Werk, Zlín 1935

Nadace 

Tomáše Bati



1894 – 1932 = 38 let Tomáš Baťa (1876–1932)

35 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 sester. společnostií ve 39 zemích 

síť  5.500 firemních prodejen obuvi

roční výroba přes 58,000.000 párů /1936

Válka 1939–1945

Kontinentální Evropa (Zlín)

1939–1945 D. Čipera + H. Vavrečka + J. Hlavnička

asi 85.000 zaměstnanců (kol. r. 1943)

1945–2001 = 56 let Tomáš J. Baťa jun. / Thomas J. Bata (1914–2008)

po znárodnění podniků ve střední a jihovýchodní Evropě (1945) řídil baťovské 

společnosti v demokratickém světě (Western Bata Organisation) 

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.

ŘÍZENÍ FIRMY BAŤA

J. A. Baťa (1898–1965) D. Čipera (1893–1963)

starosta Zlína 1932–1945

ministr veřejných prací

(1938–1942)

H. Vavrečka (1880–1952)

ministr (1938)

Velká Británie a zámoří

1939–1941 J. A. Baťa

1941–1945 T. J. Baťa jun.

asi 30.000 zaměstnanců, (kol. r. 1945)

„Mussolini vykoupil za 100 miliard lir italský národ.
Z žebráků, lenochů a nedostatečných udělal
národ, aspirující na místo mezi prvními na světě…“
(J. A. Baťa, Zlín, 25. 1. 1937)

„Dosud je na světě nesmírné množství prostor.
… Převezení 10 milionů lidí do Jižní Ameriky by
stálo asi 14 miliard Kč...“ 
(J. A. Baťa, Zlín, 4. 4. 1938)

„Zlín musí být velký! Lidé místo do Ameriky se musí
stěhovat do Zlína. (…) Není-li u nás podnikatelů, kteří
by se živili budováním pohodlných měst… musíme to
dělat sami.“
Z dopisu D. Čipery, 1925

„Musíme se vmyslit do mentality cizinců a představit si,
co by dělali např. pražští uzenáři, kdyby si na Žižkově
otevřeli Číňané velkou uzenářskou továrnu s padesáti
prodejnami v Praze.“
Z dopisu H. Vavrečky, 1939

starosta Zlína (1923–1932)

Nadace Tomáše Bati



CONTINENTAL BARUM, Otrokovice (53,8 mld/2012)

MITAS, Zlín a Otrokovice (6,6 mld/2009)

PSG INTERNATIONAL, Otrokovice (6,2 mld/2010)  /  EUROVIA CS, Zlín

D PLAST-EFTEC  /  D PLAST  /  SPUR  /  DURA-LINE CT  /  PROMENS  /  EFFBE-CZ  /

/  INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI /  IGTT  /  EGO  /  

/  PLASTSERVIS  (dohromady 4,3 mld /2011-2012) 

BAŤA, Zlín (1,8 mld/2012)

TEPLÁRNA OTROKOVICE (1,1 mld/2011)  /  ALPIQ GENERATION CZ, Zlín 

TAJMAC – ZPS, Zlín (1,4 mld/2012)  /  ZPS – SLÉVÁRNA, Zlín 

KOVÁRNA VIVA, Zlín (0,85 mld/2012)

SLÉVÁRNA PŘESNÝCH ODLITKŮ / ZPS FRÉZOVACÍ NÁSTROJE / KALÍRNA ZLÍN – CHYTIL /

/  GENICZECH /  TRIMILL /  FLOW TECH  /  KONFORM– PLASTIC  / FREMA  /  HAMAG /  

/  SVIT MACHINERY  /  SOLIDVISION

CENTROPROJEKT, Zlín

GRASPO, Zlín

ORGANIK, Otrokovice / VÚK, Otrokovice / TOMATEX, Otrokovice

MOLEDA, Zlín / KOMPONENTY, Zlín

PENAM, PEKÁRNA ZLÍN

ZLÍNSKÉ ATELIÉRY, Zlín

HOTEL MOSKVA, Zlín

PRIOR, OBCHODNÍ DŮM ZLÍN

VELKÉ KINO, Zlín

Dopravní společnost Zlín–Otrokovice

Baťova krajská nemocnice Zlín

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Střední průmyslová škola Zlín

Aglomerace Zlín – Otrokovice – Napajedla

v baťovských stopách pokračují dnešní firmy a instituce

ZLIN  AIRCRAFT, Otrokovice

FATRA, Napajedla (2,6 mld/2011) 

PIPELIFE CZECH, Otrokovice (0,8 mld/2011)

Nadace Tomáše Bati

Nadace Tomáše Bati


