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Anotace 
Bakalářská práce „Značka Baťa na českém trhu v letech 2004 – 2007“ popisuje 

marketingovou komunikaci značky Baťa na českém trhu od dob jejího vzniku až po 

současnost. Zahrnuje stručnou historii firmy, kde jsou popsány nejdůležitější okamžiky její 

existence. Hlavní pozornost je soustředěna na komunikaci v období let 2004 – 2007. Zmíněné 

období je popsáno z hlediska jednotlivých reklamních formátů používaných společností (in-

store komunikace, tisková reklama, venkovní reklama, kinoreklama, on-line komunikace, 

publikace a eventy) a marketingové strategie. Práce si všímá toho, na jaké úspěchy 

baťovského historického marketingu se v novodobé komunikaci firmy podařilo navázat a na 

jaké naopak ne. 

 

Annotation 
Diploma thesis „Bata in the Czech market during 2004-2007“ describes marketing 

communication of Bata Corporation in the Czech Republic and in Czechoslovakia from its 

beginning to the contemporary age. It includes brief history of Bata, where the most important 

moments of the company are described. It is mainly focused on the period 2004 – 2007. The 

description of this period is based on the type of advertising (in-store, print, outdoor, cinema, 

on-line, publications, events) and on marketing strategy. The thesis notices which types of 

communication were successfully taken from history and which were not. 
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Úvod 
Baťa je téma, které mne odjakživa lákalo a přitahovalo a to z toho důvodu, že znamená 

něco víc než jen obyčejný komerční subjekt. Je to fenomén, který přesahuje hranice 

pouhé výroby a prodeje. 

Jedním z důvodů výjimečnosti firmy je to, že ji Tomáš Baťa nevnímal pouze jako stroj na 

peníze. Styl a smysl svého podnikání asi nejlépe popsal ve své závěti, kterou adresoval 

rodinným příslušníkům: „V rozvoji našeho závodu spatřovali jsme rozvoj a zajištění 

blahobytu celého kraje. Bylo naší chloubou a pohnutkou k další práci neúmorné vidouce, 

že závodem naším přinášíme nový do toho času nepoznaný život do našich krajů, že 

zvedá se jeho rozvojem všeobecný blahobyt a vzdělání našeho lidu. Byla to touha tvořiti, 

poskytnouti stále a stále většímu množství lidu účasti na výhodách, které náš závod jak 

dělnictvu, tak konsumentu poskytoval. Potud budete nepřemožitelní. Jakmile, ale budete 

pamatovati jen na sebe, jakmile přestanete sloužiti svým závodem všeobecnu, stanete se 

zbytečnými a padnete neodvratně.“1

Tomáše Baťu považuji za průkopníka české reklamy a velkého inovátora. V jeho 

aktivitách nalezneme prvky disciplín, které dostaly jméno až dávno po jeho smrti – jde 

zejména o corporate social responsibility, customer relationship management či sociální 

marketing. Ve své práci popisuji marketingovou komunikaci značky Baťa na českém trhu 

od jejího vzniku – postupuji tedy deskriptivní metodou. Hlavní důraz kladu na období let 

2004 – 2007, které jsem si vybral jako reprezentativní ukázku směřování firmy ve třetím 

tisíciletí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

                                                 
1 Brož, 2002, str. 9 
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1. Historie firmy Baťa 
Počátky firmy Baťa sahají do roku 1894. Tehdy založili sourozenci Antonín, Tomáš a 

Anna Baťovi obuvnickou živnost. Tomáš, který se mezi nimi projevil jako vůdčí 

osobnost, se zanedlouho po založení firmy nadchl pro myšlenku mechanizace výroby, 

s níž se seznámil během své praxe v Německu. V roce 1897 začal s mechanizací výroby i 

u nás. Výsledkem byly plátěné boty, takzvané „baťovky“, které Baťu proslavily. Firma se 

rozvíjela ohromnou rychlostí. Zatímco na počátku měla deset interních a čtyřicet 

externích zaměstnanců, tak v roce 1906 měla firma Baťa zhruba 250 dělníků, kteří 

dokázali denně vyrobit více než 2200 párů bot.2

Do roku 1917 už činila roční produkce 2 miliony párů, za jejichž výrobou stálo přes 5000 

zaměstnanců. Tento ohromný rozvoj zažila firma díky první světové válce, která pro 

Baťu znamenala velký posun kupředu - vyráběl totiž vojenskou obuv pro rakousko-

uherskou armádu.3

Po první světové válce nastaly světovým firmám, Baťu nevyjímaje, značné potíže. Kupní 

síla obyvatelstva byla velmi nízká a obuv byla drahým artiklem. V této situaci se Baťa 

rozhodl k riskantnímu kroku – snížil ceny svých bot na  polovinu. Platy svým 

pracovníkům snížil o 40 procent, ale zajistil jim možnost nákupu základních potravin ve 

zlínském závodním obchodě za poloviční ceny oproti standardu. To vše doprovodil 

rozsáhlou reklamní kampaní, známým „drcením cen“4. Tato cesta se ukázala jako 

správná. O zlevněnou obuv byl enormní zájem, před obchody se tvořily fronty. „V době, 

kdy se u jiných firem zboží kupilo na skladech, tak Baťa prodával a vykazoval zisk.“5

Jak už jsem zmínil v úvodu – jednou z hlavních Baťových aktivit byla práce pro město 

Zlín. Toto jeho snažení znamenalo pro firmu výborné „public relations“. Baťa se stal ve 

Zlíně i celé republice respektovanou, někdy i nezdravě uctívanou figurou. Německý 

publicista Rudolph Philipp o něm dokonce na konci dvacátých let napsal knihu 

„Neznámý diktátor Tomáš Baťa“.6 Tato kniha ale Baťovým kultem nepohnula a ve Zlíně 

si získal ohromnou popularitu. V roce 1923 se Baťa rozhodl kandidovat do zlínského 

zastupitelstva. Do kampaně vstoupil s heslem "Chci pracovat pro všecky. Bojovat jen 

proti bídě.7“ Ve volbách uspěl a byl zvolen starostou města Zlína.8 Ten se měnil spolu 

                                                 
2 Pokluda, 2004, str. 4 
3 http://www.bata.cz/o-nas/z-historie.html (citováno 13. 5. 2009) 
4 podrobněji tuto problematiku rozebírám níže 
5 Pokluda, 2004, str. 6 
6 Brož, 2002, str. 45 
7 http://zlin.cz/index.php?ID=2060 (citováno 13. 5. 2009) 
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s expanzí Baťovy firmy. “Firma budovala ve městě obchodní domy, hotel, kino, velkou 

nemocnici, školní budovy, vědecké budovy, filmové ateliery, tisíce nových bytů. Počet 

obyvatel prudce stoupal: 4 678 v roce 1921, 21 582 v roce 1930, 37 342 v roce 1937. 

Horečná stavební aktivita přetvořila Zlín do podoby supermoderního průmyslového 

města. Nestavělo se nahodile, ale podle moderních urbanistických koncepcí. Působením 

významných architektů (J. Kotěra, F. L. Gahura, V. Karfík, M. Lorenc) získal Zlín 

evropsky ojedinělý charakter funkcionalistického města, o které se živě zajímal i známý 

architekt Le Corbusier.“9

Během třicátých let firma výborně prosperovala - i díky kvalitní reklamě, kterou se budu 

zabývat v další kapitole. Tomáš Baťa řídil společnost až do roku 1932, kdy zemřel při 

letecké havárii. Pro firmu to byla velká tragédie. Ve své netradiční poslední vůli Tomáš 

Baťa prodal všechny své akcie nevlastnímu bratrovi Janovi za 50 milionů korun a ten se 

tím stal výhradním vlastníkem společnosti Baťa.10

Jan Baťa převzal vedení v době těžké krize ekonomiky. Firma byla nicméně i přes tyto 

okolnosti ve velmi dobrém stavu. Na konci roku 1932 dokonce vyrobila o 1,1 miliónu 

párů bot více než v předchozím roce. Statistiky ukazují, že v této době se Baťovy podniky 

podílely na celkové obuvnické výrobě v Československu ze čtyřech pětin, ze tří čtvrtin se 

pak podílely na vývozu bot a také měly převážnou většinu domácího prodeje 

obuvnického a gumárenského zboží.11

Tomáš Baťa docílil toho, že jeho firma byla de facto nezávislá na bankách. To se v době 

finanční krize třicátých let ukázalo jako klíčové. Dalším důvodem, proč Baťa zvládl 

dobře krizi, byly investice do exportu – a to i přesto, že v té době sílil na zahraničních 

trzích protekcionismus.12

Dominantním prvkem, který formoval fungování společnosti Baťa v období od začátku 

druhé světové války až do smrti J. A. Bati, byl vztah mezi J. A. Baťou a synem Tomáše 

Bati - Tomášem Baťou mladším. Jan Antonín Baťa byl kontroverzní osobnost. Nikdo mu 

ale neupře, že za jeho éry dosáhla společnost Baťa ohromného rozmachu. „Dík jeho 

energické osobnosti došlo k ještě dynamičtějšímu rozmachu stavebního tempa. Vyrůstaly 

filiální závody, doma i v zahraničí. Zejména konstrukce nových strojů pod iniciativou 

Jana Bati byla daleko vpředu před celým světem. Ustavičně byly modernizovány 

                                                                                                                                                  
8 http://www.bata.cz/o-nas/z-historie.html (13. 5. 2009) 
9 http://www.zlin.eu/page/25031.centrum-batovy-obuvnicke-rise/ (13. 5. 2009) 
10 Brož, 2002, str. 8 
11 Brož, 2002, str. 17 
12 Pokluda, 2004, str. 12 
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prakticky všechny součástky a součásti strojů a zařízení. Pracovalo se v nových, vydatně 

prosvětlených dílnách. Významnou produkci přinášely vědecké a výzkumné výstavy. 

Rozšiřovala se vlastní baťovská železniční, autobusová a dokonce i letecká doprava. 

Neustále se vylepšovala péče o zaměstnance. Za nájem baťovského domku s třemi 

místnostmi se platilo měsíčně tolik, kolik by jinde stála činže za jediný den. Kvalitní 

obědy bývaly za 2 koruny, běžný oběd dokonce jen za 1 korunu. Krátce řečeno – ve 

světovém obuvnickém průmyslu měl Jan Baťa jen málo sobě rovných.“13

„V době krize, kdy se zavíraly ostatní podniky, nebo se snižovala produkce, ve Zlíně 

práce byla. Nebo jí alespoň bylo určitě víc než kdekoliv v republice. Ve městě se dík 

Baťovi stavěly školy, nemocnice, filmové centrum, sportovní zařízení. Byl zde nejvyšší 

počet sňatků, největší porodnost a nejméně úmrtí v celém předmnichovském 

Československu. Ve Zlíně žilo nejvíce lidí ovládajících cizí řeči a také zde lidé vlastnili 

nejvíce soukromých automobilů.“14

Společnost Baťa se v této době nezaměřovala pouze na boty, ale začala vyrábět také 

produkty, které by u obuvnické firmy čekal málokdo. Šlo zejména o jízdní kola, 

pneumatiky, průmyslové stroje a dokonce i letadla.15

Dravě se rozvíjející podnik zarazil až příchod druhé světové války. Ještě před jejím 

vypuknutím opustil Jan Baťa navždy svou vlast. Koupil pozemky v městečku Belcamp 

v americkém Marylandu a plánoval zde postavit nové sídlo společnosti po vzoru Zlína. 

Podmínky pro obuvnickou firmu ale nebyly ve Spojených státech nejlepší. Platila zde 

silná ochranářská opatření, velký vliv měly odbory a byla zde velká konkurence. Baťa 

zde těžko mohl zápasit svojí hlavní zbraní – cenou. Do toho se přidaly problémy s úřady, 

mnoho pracovníků zde bylo logicky „na černo“, neboť to byli lidé, kterým Baťa pomohl 

vycestovat z okupované vlasti. Přesto se mu povedlo svojí firmu na trhu udržet a ještě 

navíc budovat další zahraniční filiálky – zejména v Brazílii.16

 Větším problémem byl však Baťův postoj k nacistickému Německu. Odmítal se přidat 

na stranu českého odboje a samotnou okupaci ani Hitlerovy kroky nikdy neodsoudil. To 

následně vedlo k tomu, že se v roce 1940 dostal na takzvanou „černou listinu“ ve Velké 

Británii. Jeho podniky byly blokovány postupně na veškerých územích britského impéria. 

                                                 
13 Brož, 2002, str. 14 
14 Brož, 2002, str. 14 
15 Pokluda, 2004, str. 20 
16 Brož, 2002, str. 85 
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Za rok se dostal i na podobnou listinu Spojených států.17 Po těchto událostech se Jan 

Baťa natrvalo přesunul do Brazílie, kde zakládal nové baťovské podniky. 

Nejkontroverznějším činem, který se pojí s Janem Baťou, je návrh na vystěhování 

českého národa do Patagonie. „O rafinovanosti tohoto projektu svědčí pasáže, ve kterých 

Baťa zdůrazňoval, že německé úřady „projevily ochotu dát amnestii“ všem, kteří bojují 

proti Říši a umožní jim vyřídit si během půl roku své majetkové a osobní záležitosti 

v protektorátě, pokud se odstěhují jako první do oné, vyhlédnuté končiny. Vše bylo 

koncipováno tak, jako by toto přestěhování, které Baťa rozpracoval pro jednotlivé 

kategorie obyvatelstva na etapy s patřičným finančním zajištěním, bylo záležitostí 

českého národa, jeho výslovným přáním, ke kterému Berlín dává jen svůj „laskavý“ 

souhlas“.18 Tento plán ukazuje, v jakých monumentálních měřítcích Jan Baťa přemýšlel a 

jakým způsobem uvažoval. Po válce byl právě na základě tohoto plánu odsouzen lidovým 

soudem za kolaboraci s nacistickým Německem. V roce 2007 však městský soud v Praze 

toto rozhodnutí zrušil.19

V Kanadě se mezitím rozrůstala druhá větev Baťova obchodního impéria. V roce 1939 

sem odešel Tomáš Baťa mladší. Založil zde město Batawa, které se mělo stát centrem 

Baťových operací v Kanadě.20

Po druhé světové válce byla dekretem prezidenta Beneše na Baťův podnik 

v Československu uvalena národní správa. Podnik byl přejmenován na Svit a Baťova 

etapa v Československu na dlouhou dobu skončila. 

Právě po druhé světové válce se také naplno rozhořely spory mezi Janem Antonínem 

Baťou a Tomášem Baťou mladším. Nakonec všechny žaloby, týkající se zahraničních 

majetků společnosti, vyhrál Tomáš a sídlo společnosti se přesunulo do Toronta, kde 

zůstalo až do roku 2002, kdy se hlavním centrem stalo Lausanne ve Švýcarsku.21 Do 

Československa se Baťa vrátil až po sametové revoluci. Nejprve v osobě Tomáše Bati 

mladšího, který o návratu napsal: “Podobalo se to krásnému snu, stál jsem na balkóně 

s vyhlídkou na náměstí ve Zlíně, ve městě, kde jsem vyrostl a které jsem téměř před 

padesáti lety, těsně před vpádem nacistů, opustil. Od chvíle, kdy komunisté uchvátili po 

válce moc, soustavně naši rodinu špinili, náš majetek zabavili a otcovu památku hanobili. 

Onoho prosincového dne 1989 drobně mrholilo, náměstí však zaplnily tisíce lidí, kteří 

                                                 
17 Brož, 2002, str. 87 
18 Brož, 2002, str. 104 
19 http://www.lidovky.cz/j-a-bata-ocisten-po-60-letech-d02-
/ln_noviny.asp?c=A071116_000028_ln_noviny_sko&klic=222471&mes=071116_0 (13. 5. 2009) 
20 http://batastory.net/info/batawa-nejuspesnejsi-maly-zlin-v-novem-svete  (13. 5. 2009) 
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vzdor zimě přišly, aby mohly mě a mou ženu přivítat.  Všude vlály vlajky a byly portréty 

mého otce, zakladatele obuvnické firmy Baťa. „Tak to je, tak to je“, skandovali lidé, když 

jsem jim vyprávěl, jak svět obdivuje jejich hrdinný zápas o demokracii. Podařilo se mi 

říci ještě něco navíc. „Ať žije Baťa!“ volali.“22

Tomáš Baťa zemřel v roce 2008. V té době už společnosti šéfoval jeho syn Thomas 

George Bata, který na vrcholnou pozici nastoupil v roce 1984. Tomu se po pádu 

komunismu podařilo znovu expandovat do východní Evropy. „Například opět otevřel 

obchody Baťa v České republice, v Rusku, Chorvatsku, Polsku, Slovinsku a 

Maďarsku“.23 „V současné době firma působí v 68 zemích světa, vlastní 50 výrobních 

závodů a ročně vyrobí 221 miliónů párů obuvi.“24

 

2. Historický přehled komunikace firmy Baťa  
2.1 Počátky 
Baťova firma vznikla v roce 1894, což byla doba, kdy se reklama v českých zemích 

velmi rychle rozvíjela. Na přelomu 19. a 20. století si obchodníci začínali uvědomovat 

důležitost a nezbytnost dobré propagace. Uměním už nebylo pouze zboží vyrobit, ale 

zejména ho prodat. „Opravdu velkorysé reklamní kampaně, které by svým rozsahem a 

provedením překročily úroveň praktických zkušeností a cizích vzorů, však byly stále 

velmi vzácné. Finanční prostředky vložené do novinové inzerce, plakátů, světelných 

poutačů, výkladních skříní, výstav i dalších propagačních prostředků se stále považovaly 

za nejistou investici.“25 Zatímco v průběhu 19. století byl pohled na reklamu většinově 

negativní, byla vnímána často jako podvodný prostředek a šlendrián a pochybovalo se o 

jejím účinku, například Riegrův slovník o ní píše jako o „bezcenné a bezvýznamné“26, 

tak v počátcích 20. století se situace velmi změnila. Ottův obchodní slovník (1918) už 

píše o reklamě takto: „Reklama může působiti a také působí ve prospěch kupujícího, ba i 

pro dobro obecné. Ovšem, doporučuje-li zboží, z jehož prodeje má prospěch jedině 

prodávající, tedy zboží např. nehodné, pak ovšem byl účel reklamy ryze sobecký. Avšak 

reklamou doporučuje se z valné části zboží a činy dobré, ba i takové, jehož rozšíření 

pokud možná největší jest velmi žádoucno, jest na prospěch lidstvu, na př. mýdla, 

                                                                                                                                                  
21 http://www.bata.cz/o-nas/z-historie.html  (13. 5. 2009) 
22 Sinclairová, 1991, str. 7 
23 Pokluda, 2004, str. 
24 http://www.bata.cz/o-nas/z-historie.html  (13. 5. 2009) 
25 Vošáhlíková, 2007,  str. 283 
26 Vošáhlíková, 1999, str. 23 
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desinfekční látky, pojišťování na život a proti ohni a pod. Tyto věci zajisté by nebyly tak 

rozšířeny, kdyby je reklama nedoporučovala. Také dobročinné ústavy neobejdou se bez 

reklamy. (České srdce, nemocnice, útulny a pod.), takže v těchto případech pracuje 

reklama přímo v zájmu lidstva.“27

Tomáš Baťa je mnohými nazýván průkopníkem české reklamy.28 O marketingové 

komunikaci společnosti Baťa můžeme hovořit od roku 1907. Tehdy Baťa založil 

samostatné prodejní oddělení. To bylo tvořeno prodejci, kteří fungovali jako obchodní 

cestující. Jejich povinností, mimo rozvoz bot klientům, byla i přiměřená starost o 

propagaci značky. Vyhledávali například v místních tiskovinách vhodná místa pro 

inzerci.29 Nejstarší zachovaný Baťův inzerát vyšel 6. 2. 1911 v německy psaných 

novinách Trautenauer Echo. Jak bylo v této době pro Baťu typické, tak nepropaguje 

konkrétní produkt, ale veškerou Baťovu produkci a už v této době láká na ušetření peněz.  

Oblíbeným typem propagace byly plakáty. Na konci devatenáctého století a zejména v 

počátcích dvacátého století se plakáty staly součástí koloritu měst. Mnozí lidé tento 

fenomén nesli nelibě a tak v roce 1850 vznikla ve Vídni Ústřední komise k zachování 

památek, která působila na území Předlitavska, do kterého spadaly i české země. Tato 

instituce byla v roce 1859 podřazena pod ministerstvo kultu a vyučování30. Na rozdíl od 

jiných evropských zemí však regulace plakátové reklamy nebyla v Rakousku – Uhersku 

příliš úspěšná. Zajímavé je, že v Praze byla v roce 1906 vydána vyhláška, která platila i 

během obou světových válek! Stala se následně vzorem i pro ostatní česká a moravská 

města. Tato vyhláška zněla takto: „Na průčelí domů pražských rozmnožily se v poslední 

době měrou netušenou reklamní a firemní tabule, které svými přílišnými rozměry, 

nevkusným tvarem, nápadnou barvou aneb tím, že architektonicky cenné části zakrývají, 

průčelí domu značně pozměňují, a to nikoliv ve prospěch pěkného vzhledu... Tímto 

způsobem mění se značně zevní vzhled ulic a náměstí a může nastati jejich zohyzdění. 

Tabule firemní a reklamní nejsou často dostatečně upevněny, takže mohou se uvolnit a 

spadnout. Veliká důležitost reklamních a firemních tabulí pro obchod a průmysl jest 

nepopiratelná, naproti tomu nelze zůstaviti jednotlivcům, aby dle libosti bez součinnosti 

úřadu stavebního měnili zevní vzhled domů, ulic a náměstí, a nelze trpěti, aby 

ohrožována byla veřejná bezpečnost. Dle zásadního rozhodnutí zemského výboru Král. 

českého ze dne 2. srpna 1906... služno připevnění a vyvěšení tabulí reklamních, štítů a 

                                                 
27 Vošáhlíková, 1999, str. 23 
28 Richters, 2006 
29 Richters, 2006 
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pod., má-li vliv na fasádu domu a lze-li v něm spatřovati změnu fasády domovní, 

posuzovati dle řádu stavebního.“31 Záležitost plakátů tak byla svěřena do kompetence 

stavebního úřadu. Poplatky, které plynuly z povolení umístit reklamní tabuli na vnější 

fasádu domu, pak putovaly do městské pokladny. 

Přes tyto překážky a regulace se Baťovy plakáty staly jakousi nosnou vlajkou firmy a 

dokázaly se v těžké konkurenci prosadit. Byly stručné, jasné, jednoduché, ale zároveň 

musely být pro tehdejší publikum velmi působivé. V plakátové tvorbě Baťa zprvu podlehl 

funkcionalismu, později vyhledával díla stále více lidová.32 Pro funkcionalistické plakáty 

je charakteristické výrazné logo a také přítomná cena, to vše bez velkých příkras. Na 

tvorbě plakátů se podíleli mnozí umělci a malíři. Sám Baťa se k této věci vyjádřil takto: 

„My umění potřebujeme. Přiveďte do Zlína tisíc malířů a všechny zaměstnáme. Nemusejí 

malovat nahé ženské, ale mohou jim namalovat alespoň boty.“33

Důležitým prvkem propagace firem a živnostníků byly v té době také výlohy. Tento 

reklamní prostředek byl podporován i ze strany městských samospráv, které jinak nelibě 

nesly vylepování plakátů.34 Například v roce 1912 se jejich podpora projevila tím, že 

v Praze město zorganizovalo soutěž o nejhezčí úpravu výlohy.35

Aranžování výloh bylo jako marketingový prvek velmi důležité a Tomáš Baťa si to 

uvědomoval. Boty, umístěné ve výlohách, tak byly opatřeny cenovkami, většinou se do 

nich dávala obuv s nižší cenou, aby nalákala zákazníka. Výlohy neměly pozadí, aby 

potenciálnímu zákazníkovi zprostředkovaly pohled do útrob prodejny. Baťovy výlohy 

také často užívaly „živé reklamy“ – například ukázek řemeslné práce.36

 

2.2 1914 - 1948 
Po první světové válce se začala komunikace firmy vysoce profesionalizovat. V roce 

1920 vznikla v rámci prodejního oddělení samostatná reklamní divize. Její činnost 

nejlépe vystihuje desatero, které Baťa pro její pracovníky nechal vypracovat: 

 

„1. Dodržuj termíny uvedené v reklamním plánu i termíny mimořádných objednávek 

návrhů. Buď si vědom toho, že návrh je jen začátkem práce a že jeho realizování trvá 

                                                                                                                                                  
30 Vošáhlíková, 1999, str. 44 
31 Vošáhlíková, 1999, str. 45 
32 Růžička, 2008 
33 Růžička, 2008 
34 viz výše 
35 Vošáhlíková, 1999, str. 45 
36 Richters, 2006 
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mnohem déle. V návrhu buď vždy o krok dopředu, aby se mohlo tisku věnovat dost času 

na kvalitní práci. 

 

2. Nedopusť kopírování reklamy jiných firem, zvláště ne konkurenčních, neboť špatná 

pověst o reklamě se přenáší na jméno firmy a zcizené návrhy stojí mnoho peněz. 

 

3. Dbej kvality návrhu, jak po stránce výtvarné, tak i prodavačské. Nevkusná reklama 

dělá v očích zákazníka i nevkusné zboží. 

 

4. Idealizuj zboží v reklamě a zvláště si buď toho vědom při kontrolování retuší, neboť 

obuv špatně vyobrazená se nebude líbit a také ji neprodáš. 

 

5. První obtah reklamy pokládej za originál. Kontroluj kvalitu obtahu a dbej, aby tisk 

odpovídal originálu. 

 

6. Spolupracuj s nejlepšími výtvarnými pracovníky. Přijdou doby, kdy sám přestaneš 

stačit a proto si vybuduj spolupráci s nejlepšími textaři a malíři. Ujednej si nejnižší ceny a 

hlavně nezapomínej na doložku „Včetně reprodukčního práva.“ Tím zamezíš zbytečným 

nedorozuměním a soudům. 

 

7. Sleduj konkurenci. V její reklamě hleď využít její slabiny, nikdy však s konkurencí 

nepolemizuj. 

 

8. Uč se z knih a časopisů, které dostáváš do učebny. V reklamě nejsi nikdy dost moudrý, 

abys reklamu dělal stále stejně úspěšně. Archivuj svoje návrhy, vytisknutou reklamu a 

také reklamu konkurence.  

 

9. Měj neustále připraven všechen potřebný materiál, jako jsou barvy, papír, kreslící papír 

a fotomateriál, aby se ti nestalo, že tví spolupracovníci by kvůli nedostatku těchto 

pomůcek nemohli pracovat. 

 

10. Plať rozumně svým spolupracovníkům, kteří mají úkolovou mzdu a proto sleduj výši 

jejich mzdy a tuto pak úměrně zvyšuj nebo snižuj. Pamatuj, že každý pracovník pracuje 
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jiným způsobem a odevzdává zadané úkoly v různé době. Obklopuj se proto dobrými a 

výkonnými pracovníky.“37

Z tohoto desatera vidíme, že Baťa nevěřil negativní a srovnávací reklamě. Uvědomoval si 

také důležitost reklamního práva. Nejvýraznější rys je všudypřítomný perfekcionismus – 

Baťa nestrpěl nekvalitně provedenou reklamu. 

Důležitou roli začala hrát corporate identity. Pro firmu bylo velmi důležité, aby zákazník 

poznal originální prodejnu Baťa. Vznikl tedy jakýsi „grafický manuál“ společnosti, který 

určoval, jak mají prodejny vypadat.38 Dominantu prodejny vždy tvořila klasická cedule 

Baťa s jednotným logotypem. 

Po první světové válce využívala česká reklama ve velké míře národní a sociální 

tematiku. „Národně orientované reklamní texty, které vyzývaly české a německé 

zákazníky k podpoře vlastní výroby, se uplatnily zejména v maloživnostech regionálního 

významu, které se obracely na omezený a národnostně jednotný okruh spotřebitelů.“39 

Pro Baťu tedy nacionální styl vedení kampaně nepřipadal v úvahu – ať už 

z ekonomického, nebo filozofického hlediska. Baťa chtěl obouvat celý svět, bez ohledu 

na národnost a proto se rozhodl vsadit na tematiku sociální. V období poválečné recese se 

tedy Baťa rozhodl reagovat na malou kupní sílu obyvatelstva dnes už legendární 

marketingovou kampaní, kterou vedl pod názvem „Boj proti drahotě“. V rámci této 

kampaně snížil ceny svých výrobků na polovinu a nechal natisknout sérii plakátů, kde 

ruka drtí „drahotu“. Druhou částí kampaně byl inzerát, který informoval o snížení ceny 

obuvi na polovinu, ale současně také o snížení mezd zaměstnanců o 40 procent s tím, že 

jim budou po dobu trvání akce nabídnuty základní produkty za poloviční ceny. Kampaň 

měla ohromný úspěch. Za jediný den trvání kampaně (1. 9 1922) bylo prodáno celkem 99 

tisíc párů bot za 8,1 miliónů korun.40 Sociální motivy Baťa ve své komunikaci 

v Československu až do znárodnění podniku neopustil a tak se stal  „synonymem nízké 

ceny přístupné širokým lidovým vrstvám“.41

Právě v této době se také začaly užívat takzvané „baťovské ceny“, tedy ceny, které končí 

číslem 9. Takovéto ceny mohou u spotřebitelů navodit dojem, že získávají řádově 

levnější produkt. „Další výhodou nezaokrouhlených cen je to, že navozují dojem slevy 

                                                 
37 Staňková, 2005, str.185 
38 Richters, 2006 
39 Vošáhlíková, 2007, str. 285 
40 Lešingrová, 2007, prezentace 
41 Vošáhlíková, 2007,  str. 286 
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nebo výhodné koupě.42 Baťovu propagaci zajišťoval také slogan „Náš zákazník - náš 

pán“, který se kromě plakátů a tiskových inzerátů objevoval i ve formě světelného nápisu 

na obchodních domech společnosti. 

Baťa stále hojně využíval tiskové propagace. Kromě standardního inzerátu využíval také 

obchodní korespondenci. „Propagace prostřednictvím obchodní korespondence nebyla u 

Bati jen záležitostí firemního dopisního papíru, ale celkového přístupu a stylu, kterým 

byla vyřizována. Základními požadavky byla věcnost, stručnost a rychlost. Zdatný 

korespondent, který dopisy koncipoval, měl získat zkušenosti z oblasti propagace, znát 

adresáta i vlastní výrobní program a v neposlední řadě byla předpokladem jeho úspěchu i 

stylistická zběhlost.“43

 Formou tiskové propagace byla také spolupráce s předními žurnalisty, na kterou se firma 

začala orientovat zejména po nástupu Jana Bati. Jedním z nejúspěšnějších počinů firmy 

v této oblasti bylo vyhlášení novinářské ceny za nejlepší články v tisku, která se 

uskutečnila v roce 1936. Prémii v celkové hodnotě 50 000 korun Baťa orientoval ke 

státnímu svátku 28. října. První ceny byly uděleny roku 1937. Porotu, která ceny 

udělovala, jmenoval on sám. Její složení je poměrně zajímavé. Jejím předsedou byl 

univerzitní profesor dr. J. Šusta, dále zde byli zastoupeni senátor A. Štefánek, šéfredaktor 

Českého slova K. Z. Klíma, agrární poslanec O. Suchý, katolický novinář Alfréd Fuch, 

redaktor Prager Tagblattu H. Klepetář a advokát F. Fousek. Nejvyšší cenu této soutěže 

získal tenkrát pod pseudonymem Stanislav Yeseter Emanuel Moravec, člověk, který 

vešel do dějin kolaborací s nacistickým Německem.44  

Kromě novinářských cen zřídil Jan Baťa také ceny za literaturu. “V roce 1936 pozval do 

Zlína kolem půl druhého sta spisovatelů, které vyzval k tomu, aby se ve své tvorbě 

vyhýbali pesimismu a prosazovali “životní klady” v zájmu “duchovní převýchovy 

národa”. Baťa ovšem dbal na to, aby mezi vyznamenanými spisovateli byli autoři 

vskutku hodnotných děl, jak o tom svědčí skutečnost, že literární cenu firmy dostali 

například Jaroslav Seifert nebo Karel Poláček”45

V letech první světové války Baťova firma sice prosperovala, ale nepotřebovala reklamu, 

protože pracovala zejména na státních zakázkách. Z reklamního hlediska se tedy nejedná 

o moc zajímavé období. Výjimku tvoří Baťovy reklamní kalendáře. Druhou výjimkou je 

to, že v posledním roce první světové války začal Baťa vydávat podnikový časopis. První 

                                                 
42 Kotler, 2001, str. 464 
43 Vošáhlíková, 2007, str. 287 
44 Brož, 2002, str. 44-45 
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číslo vyšlo pod názvem Sdělení zřízenectvu firmy T. & A. Baťa, následně bylo 

přejmenováno na Sdělení zaměstnanců firmy T. & A. Baťa. Toto periodikum vycházelo 

v období 1918 – 1945. Sdělení firmy Baťa „postupně svým významem, obsahem a úrovní 

přerostly z podnikového zpravodaje v hlavní periodikum celého zlínského regionu.“46

Pro spolupracovníky podniků vydávalo reklamní oddělení Baťa také brožury, které jim 

pak společnost věnovala při významných příležitostech, například k novému roku. 

Jednou z těchto brožur je také titul „Jak a co kdo řekl o punčochách“.  Tato brožura byla 

vydána v roce 1939 a spolupracovníkům byla rozdána na nový rok 1940. Tato ilustrovaná 

brožura obsahuje nejrůznější citáty, přísloví, krátké povídky, básně a rýmovánky. Od 

krátkých citátů jako je tento: „Do punčochy jsou vetkány nitky zdraví“47, až po 

zajímavosti jako je tato: 

„Punčochy a láska“, A. Lehman: 

„Pověry připisovaly punčochám zvláštní moc při získávání ženských sympatií. Ve 

Francii stačilo vzíti děvčeti punčochu tak, aby to ona nevěděla a její srdce patřilo tomu, 

kdo punčochu odcizil. Vesničtí chlapci v Německu číhávali u řeky, kde děvčata prala 

prádlo, aby jim mohli ukrást punčošku a tím si získat jejich srdce a lásku.“48 O rok dříve 

vyšla podobně koncipovaná brožura „Jak a co kdo řekl o botách“. 

Zvláštní kapitolou v historii Baťovy propagace je bezesporu film. I v této oblasti byl Baťa 

českým průkopníkem. Od roku 1924 začaly vznikat Baťa žurnály. “Tyto snímky se 

vyráběly zpočátku ve třiceti a později i ve více kopiích, aby mohly být promítány 

současně ve více biografech. Putovaly po celé republice a sledovanost se pohybovala 

kolem sedmdesáti milionů diváků ročně.“49 Ohromná sledovanost ukazuje, že vliv 

reklamních filmů byl opravdu velký.  

„Při tvorbě filmových reklam se kladl důraz na vtip (např. inspirace slavným ruským 

obrazem Burlaci na Volce), vtipný text (např. Na Bílé hoře, sedláček oře, zoře-li to on 

nebo to on nedooře? Jakpak by to nemoh zorati, když má na to boty od Bati), originalitu, 

dokonalou režii (Elmar Klos, František Šestka), střih, hudbu (Julius Kalaš) a k propagaci 

se často využívaly i známé osobnosti (Vlasta Burian, Pepa Maleček, Čeněk Šlégl, Hana 

Vítová).“50 Největší rozmach filmové reklamy ale přišel až ve třicátých letech po smrti 

Tomáše Bati. V roce 1936 Jan Baťa koupil filmové ateliéry. Na pomezí 30. a 40. let 

                                                                                                                                                  
45 Brož, 2002, str. 45 
46 http://www.kfbz.cz/bata_noviny.htm  (13. 5. 2009) 
47 Vranovský, 1939, str. 7 
48 Vranovský, 1939, str. 20 
49 Vošáhlíková, 2007, str. 287 
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pracovalo v baťovské filmové společnosti už přes 100 lidí. O důležitosti filmu pro Baťu 

svědčí i to, že průměrný plat pracovníků činil 455 korun a byl v této době jeden 

z nejvyšších v celé zemi.51 Zpracovávaly se zde nejenom Baťa žurnály a reklamní šoty, 

ale také instruktážní filmy. Točily se zde i celovečerní hrané filmy. Natáčely zde takové 

veličiny české filmové tvorby, jako byl Karel Zeman, Elmar Klos a Hermína Týrlová. 

Po druhé světové válce éra soukromé firmy Baťa v Československu skončila. Jak již bylo 

řečeno – obuvní závody byly přejmenovány na Svit a přejmenování se nevyhnul dokonce 

ani Zlín, který změnil jméno na Gottwaldov. „Obdobně jako u jiných znárodněných 

továren se ale komunisté brzy vracejí k tradičním značkám, protože i jim bylo jasné, že 

mají svou hodnotu. Obuv, vyráběná v komunistickém Československu, tak nesla značku 

Baťa, zahraniční továrny vlastněné rodinou zase používaly logo Bata.“52 Tato éra ovšem 

není z hlediska působení značky na českém trhu nijak zajímavá a ve své práci se jí 

zabývat nebudu. 

 

2. 3 Baťovy slogany 
Baťa užíval úderné a snadno zapamatovatelné slogany a hesla. V roce 1939 vydalo 

reklamní oddělení Baťa brožurku „600 hesel“, kterou editoval Vilém Veselý. Tato 

brožurka byla určená pro spolupracovníky a zaměstnance firmy Baťa a obsahovala, jak 

už název napovídá, 600 říkanek a sloganů, které se ve firmě Baťa užívaly postupně už od 

jejího počátku. Jejím smyslem bylo pomoci zaměstnancům v práci. Vilém Veselý uvádí 

tento manuál takto: 

„Posluž si, když nepřijdeš sám na nic lepšího, když budeš potřebovat vhodný nápis do 

výkladu, na portál neb výstavní stánek, když si budeš chtít dát popsat volný prostor na 

stěnách v prodejně nad regály neb ve správkárně, pedikúře, v bytech zaměstnanců, ve 

společenských místnostech, na chodbách, když budeš hledat vhodnou myšlenku pro 

nadpis noticky, inzerátu do novin, na leták, vizitku, diapozitiv, standartu, reklamní auto, 

přesuliční pás nebo příležitostnou akci, když budeš chtít svízelný problém objasnit 

vhodným podobenstvím – okřídleným slovem -, když budeš chtít zdůraznit své 

stanovisko jadrným způsobem, když budeš chtít narovnat sebe i druhé.“53

Hesla hrála velmi důležitou roli jak v marketingové komunikaci firmy, tak ve vzdělávání 

a výchově vlastních zaměstnanců. Ing. Solar, který spolupracoval na mnoha baťových 

                                                                                                                                                  
50 Staňková, 2005, str. 187 
51 Brož, 2002, str. 51 
52 Vykoukal, 2006 

 24



 

reklamních aktivitách napsal v publikaci „Půjde to“ tato slova: „Hesla jsou křídla, štít 

jsou a meč. Hesla jsou prapory, vedou nás v seč. Hesla jsou jiskry, sil bohatý klín. 

Z hesel, jež zapálí, rodí se čin.“54 Toto rýmované poselství plně vystihuje nezastupitelnou 

úlohu, jakou hrála hesla a slogany ve fungování firmy. Hesla, která Baťa šířil mezi svými 

zaměstnanci pro zlepšení jejich morálky a pro jejich osobní rozvoj, jsou velmi rozmanitá 

a na všech je poznat, jaký styl myšlení a jednání Baťa v práci i soukromém životě 

prosazoval. Ostatně posuďte sami: 

 

„Špatný prodavač – vydavač, dobrý prodavač – služebník. 

Život je věčnou otázkou – služba věčnou odpovědí. 

Žebrák či boháč – zákazník. 

Zdvořilost nic nestojí, ale mnoho platí. 

Den má 86 400 vteřin 

Uvažuj pomalu, jednej rychle. 

Lépe dobrým ševcem, nežli špatným králem. 

Dobrý generál – jen z dobrého vojáka. 

Nezdar – nejlepší učitel. 

Jen blázen se bojí strojů.“55

 

Pro ilustraci reklamních sloganů uvedu tyto, které byly používány k propagaci kolekcí 

obuvi ve třicátých letech: 

„Jak mladou se žena cítí, takové střevíčky nosí. 

I za mlčícího mluví jeho boty! 

Dobré boty – dobrá nálada! 

Šaty dělají člověka – boty sebevědomí! 

Střevíček sponkový – nožka si pohoví! 

K štěstí klíček – je střevíček Baťa! 

Do deště, do bláta - galoše Baťa! 

Meltonky v zimě – lék proti rýmě! 

Pochodéém – vchod. V botách Baťa! 

Paci, paci, pacičky – táta koupí botičky – Baťa!“56

                                                                                                                                                  
53 Veselý, 2007, str. 5 
54 Veselý, 2007, str. 6 
55 Veselý, 2007, výběr 
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Tyto slogany se objevovaly na plakátech, ve výlohách i v tiskových inzerátech. Některé 

z nich nám s odstupem času mohou připadat směšné, ale v tehdejší konkurenci plnily 

svoji úlohu na výbornou. Hesla jsou krátká, stručná a mají jasné poselství. 

  

2.4 Baťa a veřejné mínění 
V roce 1947 provedl Československý ústav pro výzkum veřejného mínění pod vedením 

Dr. Čeňka Adamce šetření, které se týkalo názorů a postojů československé veřejnosti k 

firmě Baťa. Tázáno bylo 1000 občanů českých zemí, české národnosti, starších osmnácti 

let. Výzkum proběhl formou anonymního dotazníku a na základě kvótního výběru. 

Přestože jsou údaje nepochybně poznamenány duchem doby a staví se k Baťovi poměrně 

kriticky, nabízí tento výzkum velmi zajímavé údaje, týkající se vnímání reklamy 

společnosti Baťa tehdejší veřejností. Z výzkumu se například dozvídáme, že 65 procent 

občanů souhlasí se znárodněním průmyslu. Přímá otázka ohledně znárodnění firmy Baťa 

nebyla položena, ale na otázku „Myslíte, že bude firma Baťa prosperovat jako národní 

podnik nebo ne?“ odpovědělo 64 procent občanů, že ano a pouhých 13 procent, že ne. 

Zbytek lidí do odpovědi uvedlo, že nevědí.57 Dalšími zjištěními, která jsou zajímavá pro 

mé téma, jsou počty lidí, kteří si kupují obuv výhradně u Bati, kteří si u Bati kupují obuv 

pouze někdy a kteří si obuv u Bati nekupují vůbec. Zatímco do první kategorie patřilo 43 

procent respondentů, do druhé 51 a do třetí pouze 6 procent.58 Vidíme tedy, že plných 94 

procent Čechů patřilo mezi zákazníky firmy Baťa!  

Mezi přednosti obuvi Baťa uváděli respondenti zejména nízkou cenu – uvedlo jí 57 

procent respondentů, 24 procent respondentů uvedlo, že je to obuv dobrá a pohodlná. 

Pouze 12 procent lidí uvedlo, že mezi hlavní přednosti bot od Bati patří vkusný tvar. 

Největší vadou „baťovek“ byla podle respondentů jejich nízká kvalita – respektive to, že 

toho moc nevydrží a že brzy ztratí formu.59

O efektivnosti Baťovy reklamy vypovídá otázka: „Všimnete si reklamy firmy Baťa často, 

občas nebo nikdy?“ Jen 6 procent lidí uvedlo, že si Baťovy reklamy nevšimlo nikdy. 

Polovina všech respondentů odpověděla, že si Baťovy reklamy všímá často a 44 procent, 

že občas. Výzkum se věnoval také vztahu mezi vnímaním reklamy a nákupním 

chováním. Ukazuje, že 48 procent lidí, kteří si často všímají Baťovy reklamy si kupují 

                                                                                                                                                  
56 Veselý, 2007, výběr 
57 Adamec, Pospíšil, Tesař, 1947, str. 4-5 
58 Adamec, Pospíšil, Tesař, 1947, str. 10-11 
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boty výhradně u Bati, zatímco pouze 4 procenta z nich u Bati nekupují. Z těch, co si 

Baťovy reklamy nevšimnou nikdy, jich výhradně u Bati kupuje 33 procent a plných 21 

procent z nich u Bati nekupuje nikdy.60 Ještě zajímavější otázka výzkumu je: „Dělá 

národní podnik Baťa vcelku dobrou nebo špatnou reklamu?“ Téměř tři čtvrtiny 

respondentů odpovídá, že dělá reklamu dobrou. Pouze 4 procenta tvrdí, že špatnou a 

zbytek tuto otázku nedokáže posoudit. Nejvíce spokojeni s reklamou jsou mladí lidé mezi 

18-ti a 25-ti lety. Staří lidé často na otázku nedovedli odpovědět. Zajímavý je vztah mezi 

hodnocením reklamy a počtem vlastněných bot Baťa. Zatímco 29 procent lidí, kteří jsou 

s reklamou Baťa spokojeni, má doma více než 5 párů bot od Bati, tak jen 11 procent lidí, 

kteří s reklamou Baťa spokojeni nejsou, má doma více než 5 párů bot od Bati. Pouze 7 

procent lidí, kteří jsou s reklamou Baťa spokojeni, nemá doma žádný pár bot od Bati a 16 

procent lidí, kteří s reklamou spokojeni nejsou, nemá doma ani jeden pár bot Baťa. Sám 

pan Dr. Adamec konstatuje, že reklamní odborníci firmy Baťa mohou být s čísly 

spokojeni.61 Cenné informace o vnímání různých formátů reklamy nám dávají odpovědi 

na otázku: „Který z propagačních prostředků n. p. Baťa na vás nejvíce působí: plakát, 

inzerát, výklad, diapositiv, film?“ Nejvíce respondentů – 60 procent, se vyjádřilo, že na 

ně nejvíce působí výkladní skříň. Na druhém místě se umístil plakát s 31 procenty. Třetí 

místo pak zaujímá inzerát s 13 procenty. Diapozitiv a film obsadily poslední místa.62 Je 

zajímavé, že se u mládeže neobjevuje větší zaujetí filmem – naopak je to skupina, která je 

nejvíce ovlivněna výlohou! 

 

2.5 Historická komunikace Bati pohledem současného marketingu 
Ze všech historických příkladů, které jsem zde uvedl, vidíme, že Baťův úspěch spočíval 

v neustálé inovaci, v hledání nových řešení. Baťa používal ve své době novátorské 

metody budování značky a propagace, které jsou dnes již běžné. Jádro jeho aktivit 

bychom slovy dnešního marketingu označili jako corporate social responsibility. „Je to 

závazek zlepšovat život komunity slušným a zodpovědným podnikáním a příspěvky 

z korporátních zdrojů.“63 Druhá, trochu odlišná definice praví: „CSR je závazek přispívat 

k udržitelnému ekonomickému rozvoji, spolupracovat se zaměstnanci, jejich rodinami, 

                                                                                                                                                  
59 Adamec, Pospíšil, Tesař, 1947, str. 12-13 
60 Adamec, Pospíšil, Tesař, 1947, str. 24-25 
61 Adamec, Pospíšil, Tesař, 1947, str. 26-27 
62 Adamec, Pospíšil, Tesař, 1947, str. 28-29 V této otázce se součet procent nerovná 100, protože 
respondenti mohli označit více odpovědí. 
63 Kotler, Lee, 2005, str. 3         

 27



 

místní komunitou a celou společností na zlepšování kvality života “64 CSR je ovšem něco 

jiného, než pouhé dodržování zákonných limitů a etických norem. Důležitým prvkem 

celého konceptu je dobrovolnost. Firma svých chováním musí poskytnout jakousi 

nadstavbu – něco navíc. 

Ještě dále než CSR jde koncept corporate social leadership. Společnosti, které využívají 

příležitostí CSL, jsou podle Steva Hiltona ty, které dokáží propojit kulturní sílu svých 

značek s pozitivní společenskou změnou, prosazují vlastní inovaci jako způsob 

společenského rozvoje, používají svojí sílu k tomu, aby rozšiřovaly benefity, které může 

přinášet globalizace65. 

Steve Hilton tvrdí, že „rozdíl mezi CSR a CSL je jako rozdíl mezi útokem a obranou ve 

fotbale. Zatímco první je reaktivní: zejména zabraňuje útokům, tak druhá je vždy 

proaktivní: střílí góly. Každý dobrá firma potřebuje obojí.“66 Baťa byl takovouto dobrou 

firmou. Tomáš Baťa nevnímal prodej bot pouze jako způsob, jak zbohatnout. Vnímal ho 

jako svoji misi za obutím celého světa. Jak sám pravil v ohnivém projevu: „Nebojme se 

budoucnosti, polovina lidí na světě chodí bosa a sotva pět procent obyvatel světa je dobře 

obuto. Tu vidíme nejlépe, jak málo jsme dosud vykonali a jak ohromná práce očekává 

všechny ševce tohoto světa.“67

Z hlediska CSR měl Baťa ve světě jen málo sobě rovných. Již ve 20. a 30. letech zakládal 

instituce jako byla Baťova škola práce, Baťova nemocnice a Baťův podpůrný fond.68 

Mezi jeho CSR aktivity musíme zahrnout také výstavbu rodinných domů, které pak byly 

pronajímány Baťovým zaměstnancům za velmi nízkou cenu či vydávání vzdělávacích 

brožurek pro zaměstnance – například Výchova a vzdělávání Mladých mužů z roku 1925 

nebo Výchova a vzdělávání Mladých žen z roku 1929.69  

V Baťových aktivitách vidíme také zárodky vztahového marketingu a customer 

relationship management. Vztahový marketing se zaměřuje na „budování dlouhodobých, 

rentabilních zákaznických vztahů. Firmy se zaměřují na nejrentabilnější zákazníky, 

produkty a distribuční cesty“70 Vztahovým marketingem bychom mohli u Bati nazvat 

například vydávání brožur a kalendářů pro stálé zákazníky, spolupracovníky a 

distributory. 

                                                 
64 Kotler, Lee, 2005, str. 3 
65 Hilton, 2003, str. 56 
66 Hilton, 2003, str.56 
67 proslov je možné najít na http://www.youtube.com/watch?v=jvUegwfGs5o&feature=related 
(aktualizováno ke dni 16. 5. 2009) 
68 Vítková, Hercík, 2005, str. 101 
69 Vítková, Hercík, 2005, str. 101 
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„CRM zahrnuje každý vztah mezi zákazníky a firmou. Je to celkový set interakcí se 

zákazníkem, ať už iniciovaný zákazníkem nebo společností. CRM aktivity tak nastanou 

například v případě, kdy zákazník zavolá na servisní linku, nebo když je zákazníkovi 

zaslána nabídka koupě nějakého produktu.“71 Zatímco v dnešní době je v oblasti CRM 

často kladen důraz zejména na specializovaný software, u Bati se projevoval jako 

dlouhodobý proces práce se zákazníky a svým okolím. Každý prodejce měl přesně 

určeno, jakým způsobem se chovat k zákazníkovi. Jeho chování určovalo šest Baťových 

zásad: „1. přivítat zákazníka, 2. zeptat se, 3. nabídnout výrobky, 4. pomoci při výběru, 5. 

výpočet, 6. doporučení“72 Tyto základní zásady byly dále rozpracovány, v oběžníku pro 

své prodejce Baťa například píše: „Nedopusťte nikdy, aby se zákazník vyzouval  

a obouval sám. Zákazníku se u nás musí dostat veškerého pohodlí, aby rád vyhledával 

našich služeb. Obouvání a vyzouvání je jednou z maličkostí, kterou žádný zákazník tuze 

rád sám nevykonává.“73

Termín corporate identity v dobách Tomáše Bati nikdo neznal a nepoužíval, přesto lze 

Baťu označit za průkopníka i v tomto směru. Dbal na to, aby jeho prodejny měly stejný 

vizuální styl, stejně tak jeho tiskoviny a plakáty. Z každého vizuálního prvku bylo patrné, 

že jde o firmu Baťa. 

V Baťově komunikaci nalezneme také mnohé prvky sociálního marketingu. Dle Kotlera 

je sociální marketing proces, který používá marketingové techniky k tomu, aby změnil 

chování cílové skupiny ku prospěchu společnosti i cílové skupiny samé.74 Některé 

Baťovy kampaně – například „Boj proti drahotě“ jsou zdařilou kombinací prvků 

klasického a sociálního marketingu. Za sociální marketing můžeme považovat také výše 

zmíněné edukativní slogany pro zaměstnance, které se objevovaly na zdech továrních hal 

a v brožurách. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
70 Kotler, 2001, str. 45 
71 Malthouse, Calder, 2005, str. 152 
72 Staňková, 2005, str. 183 
73 Staňková, 2005, str. 184 
74 Kotler, Lee, 2008, str. 7 
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3. Značka Baťa na českém trhu v polistopadovém období 
3.1 Komunikace značky po listopadu 1989 
Firma Baťa se na český trh vrátila po více než čtyřicetileté pauze. Nevrátila se ale 

v takovém stavu, v jakém odcházela. Zatímco v předválečné době byl Baťa světovým 

lídrem na trhu s obuví, tak v devadesátých letech už šlo pouze o jednu obuvnickou firmu 

z mnoha. 

V polistopadovém Československu se první prodejny Baťa otevřely v roce 1992 a do 

roku 1998 značka komunikovala pouze přejímáním a kopírováním komunikace své 

mateřské firmy Bata Shoe Company z Kanady. Do roku 2002 byla komunikace velmi 

nekoncepční. V tomto roce ale vznikl Corporate Identity Manual a značka na českém trhu 

prošla revitalizací a repositioningem.  

V Baťově novodobé marketingové strategii se objevují dva základní koncepty. Jeden 

spočívá v tom, že se Baťa snaží profilovat jako specialista na boty a prezentovat portfolio 

svých produktů jako „obchodní dům“ s obuví, ve kterém si každý vybere něco svého. 

Druhý koncept je založen na propagaci značky Baťa jako módní ikony.  

Cílová skupina je velmi široká. Jejím hlavním segmentem, na který se Baťa ve své 

novodobé komunikaci zaměřuje, jsou mladé ženy do 35-ti let. Snaží se na ně působit jako 

módní ikona, přesvědčit je o tom, že boty jsou součástí módy a mají se pravidelně měnit 

spolu s módními sezónami. Zároveň se prostřednictvím své komunikace snaží tento 

segment i edukovat – doporučovat možné kombinace barev, střihů apod. Boty zásadně 

prezentuje jako nezbytnou součást módní výbavy – usiluje o jejich ikonizaci v rámci 

módního průmyslu, ve svých in-store kampaních zdůrazňuje někdy až jejich obsesivní 

chrakter. Se zaměřením na tuto cílovou skupinu souvisí i koncept „tváří Bati“, který 

společnost začala užívat v roce 2006 a v rámci něhož na své propagaci kontinuálně 

spolupracuje s vybranými celebritami. Svou klíčovou cílovou skupinu, která si kupuje 

boty pravidelně s příchodem nové módní sezóny, se Baťa snaží zapojit do věrnostního 

programu Baťa klub a vybudovat u ní loajalitu ke značce. 

Díky své dlouhé historii v českých zemích může Baťa těžit z vysoké znalosti značky. 

Tradice a historie komunikaci značky ovšem také limituje, neboť si nemůže dovolit 

přílišnou extravaganci, jež by mohla odradit zákazníky, kteří Baťu vnímají jako tradiční a 

spolehlivou značku. Dalším limitem je univerzálnost produktového portfolia, která 

neumožňuje zaměřit se pouze na specifickou cílovou skupinu.  
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3.2 Identita značky Baťa 
„Identita značky je unikátní sadou asociací, o jejichž vytvoření a udržení usilují 

stratégové světa obchodních značek. Tyto asociace reprezentují to, co značka představuje 

a zároveň naznačují určitý slib vůči zákazníkům ze strany výrobce. Identita značky by 

měla pomoci zavést vztah mezi značkou a zákazníkem tím, že vytvoří nabídku určité 

hodnoty, jež má pro zákazníka význam funkční, citový a význam související s jeho 

sebevyjádřením.“75 Identitu značky Baťa jsem dle Tonyho Allena  

a Johna Simmonse rozdělil na dvě části – vizuální a verbální. Při jejím popisu vycházím 

z Corporate Identity Manuálu značky Baťa, z jeho prováděcího sešitu a také 

z konkrétního pozorování. 

 

3.2.1 Vizuální identita 

Vizuální identita je nedílnou součástí značky. „Zahrnuje grafické komponenty, které 

dávají dohromady systém, na základě něhož značku identifikujeme a který značku 

reprezentuje.“76 Jde tedy o logotypy, symboly, barvy, vizuální doplňky, typy písma. 

Vizuální identita reprezentuje hodnoty, které společnost vyznává. 

Baťova vizuální identita má odrážet firemní stabilitu a tradici, chuť k inovacím  

a přímou orientaci na zákazníka. Jejím základním prvkem je značka Baťa, která je 

registrovanou ochrannou známkou. Značka je používána nejčastěji v červeném provedení 

na bílém podkladu. Někdy se používá také v barvě černé. V případě, že je značka 

vyobrazena na barevném pozadí, objevuje se v bílé barvě. K této variantě se přistupuje 

v reklamních materiálech, neboť barevné pozadí je nutné zvolit tak, aby zapadalo do 

celkového vizuálního stylu konkrétního reklamního výstupu, ať už jde  

o billboard, tiskovou inzerci nebo některou z publikací. Bílou barvu značky nejčastěji 

vidíme v prodejnách ve velkých obchodních centrech, protože víc vynikne v horších 

světelných podmínkách, které panují v uzavřených objektech. Pro používání podkladové 

barvy platí v corporate identity společnosti pravidlo, že musí mít vždy sytost alespoň 20 

procent. 

Co se týče firemních písem, tak Baťa používá typ Rotis Sans Serif a Rotis Semi Serif. 

Těmito písmy je podporován jednotný vizuální styl značky a používají se ve všech 

reklamních materiálech a tiskovinách. Pro účely jednotlivých reklamních kampaní lze 

písma kombinovat s jinými typy – ale samozřejmě musí vždy splňovat typografická a 

                                                 
75 Aaker, 2003, str. 60 
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estetická pravidla. Pro tiskoviny posílané elektronickou formou a používané v operačním 

systému Windows se používá jako písmo buď Microsoft Sans Serif anebo Tahoma. Pro 

profesionální polygrafickou práci se tato písma ale nepoužívají. 

Jedním z nejdůležitějších prvků vizuální identity značky jsou samozřejmě barvy. 

Základní barvy jsou pro Baťu červená a černá. Barvy společnosti jsou používané na 

všech merkantilních, informačních i administrativních tiskovinách, v reklamní 

komunikaci, na dopravních prostředcích, na budovách společnosti (ať už jde o vlajkovou 

loď společnosti mezi prodejnami – obchodní dům na Václavském náměstí, anebo 

centrálu společnosti ve Zlíně). „Červená je barva, která vyvolává dojem důstojnosti, 

přízně a šarmu. Je to nápadná barva, která k sobě přitahuje pozornost.“77 Působí výrazně 

a pozitivně. Černá barva působí důrazně a zároveň seriózně. „Zprostředkuje ale také pocit 

vznešenosti, důstojnosti a elegance.“78

Doplňkem vizuálního stylu je čtverec. Prolíná se firemní kulturou společnosti – ve 

formátech plakátů i na reklamních tiskovinách. Základní barvy čtverce jsou červená, 

černá a bílá, přípustné jsou ale i další varianty. Standardní velikost čtverce odpovídá 

přibližně velikosti písmena B ve značce Baťa při vyplnění v prostoru. Často se ale 

používá v menším formátu. 

Pro běžný kontakt se zákazníky nebo jednotlivými odděleními firmy se používají firemní 

tiskoviny. Základními tiskovinami jsou dopisní papíry, dopisní obálky, faxové zprávy a 

vizitky. K obvyklé korespondenci se užívá základní dopisní papír ve formátu A4. 

Vyplňování tohoto papíru se řídí normami a zvyklostmi adresáta. Pro jeho vyplňování se 

používá šablona, kterou má každé oddělení k dispozici v digitální podobě na osobních 

počítačích. Dopis i obálka mohou místo plnobarevného loga používat jen jeho 

jednobarevnou verzi. Faxová zpráva je také formátu A4. Vizitky mají formát 90/50 mm a 

obsahují vždy logo společnosti, jméno, funkci, pracoviště, telefonní, faxové a internetové 

spojení. 

Baťa prodává své výrobky výhradně ve značkových prodejnách, které se nezřídka 

nacházejí ve vlastních budovách, pro vizuální identitu značky je tedy velmi důležité, jak 

jsou tyto obchody označeny. Už zakladatel společnosti – Tomáš Baťa – dbal na to, aby 

každá prodejna zřetelně a jasně reprezentovala značku Baťa. Tam, kde je to možné, Baťa 

používá pro označení svých prodejen dva režimy – denní a noční. Noční varianta je 

                                                                                                                                                  
76 Allen, Simmons, 2003, str. 114 
77 Mikeš, Vysekalová, 2003, str. 62 
78 Mikeš, Vysekalová, 2003, str. 61 
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osvětlená (i po zavírací době prodejny). Prodejny identifikuje značka Baťa v 

trojrozměrném vyvedení – podoba vychází ze základního provedení značky. Způsob 

umístění na budovu je dán charakterem architektury a každé umístění musí být 

konzultováno s architektem a grafikem. Kolem značky by vždy měla být přiměřená 

ochranná zóna. Barva takovéto značky je buď červená nebo bílá a primární postavení je 

v horizontální poloze. Pokud je z nějakých důvodů nutné označit prodejnu kolmo 

k fasádě, tak platí pravidlo umístění loga do podkladového čtverce v jeho dolní polovině. 

Doporučuje se umístění v light boxu z plastu pokrytého translucentními fóliemi, přičemž 

light box má být v noci prosvětlen vnitřním světelným zdrojem. 

 

3.2.2 Verbální identita 

„Základní elementy verbální identity mají za cíl odlišit jazyk značky od ostatních. Mezi 

součásti verbální identity patří tedy jméno, systém pojmenování pro produkty, způsob 

vytváření titulů a sloganů, tón komunikace, použití příběhů v komunikaci.“79  

Verbální identita značky Baťa je ve zmíněném manuálu definována pouze tónem 

komunikace. Ten je určen jako přátelský, vstřícný a otevřený. Má působit dynamicky  

a asociovat spolehlivost a eleganci. Další aspekty verbální identity značky Baťa můžeme 

vysledovat z jejího konkrétního užití. Vybral jsem náhodně jména několika kolekcí, které 

Baťa po roce 2002 uvedl: Reclassify, Singular, Homeland, Dream, Puerto – Rico, 

Caribic. Názvy všech kolekcí jsou v angličtině, někdy označují konkrétní geografickou 

oblast. Způsob pojmenování Baťových kolekcí můžeme tedy nazvat „světáckým“, 

exotickým. Snaží se působit po vzoru svého claimu „Obouváme svět“, který je sám o 

sobě důležitým prvkem verbální identity. Slogany, další prvek verbální identity značky, 

působí seriózně a jednoduše, je z nich možné vysledovat důraz na tradiční hodnoty 

značky – například „U Bati je každý zákazník hvězdou první velikosti“ nebo „Mě obouvá 

Baťa“. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Allen, Simmons, 2003, str. 115 
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4. Marketingová komunikace značky Baťa v letech 2004 - 2007 
Období, které jsem si vybral, je reprezentativní ukázkou směřování značky Baťa na 

českém trhu ve třetím tisíciletí. Baťovi se v některých ohledech úspěšně podařilo navázat 

na svojí nejúspěšnější éru v době před druhou světovou válkou. Jde zejména o vydávání 

vlastního periodika, které dokáže obstát i v konkurenci nezávislých časopisů. Magazín 

Detail tak můžeme s jistou mírou nadsázky vnímat jako zdařilý pokus o obnovení 

předválečného „Sdělení“. Nejblíže byl svému vzoru z první poloviny dvacátého století 

v letech 2002 – 2007. Tehdy se prodával na pultech Baťových prodejen, dostal se tedy i 

k lidem, kteří nemuseli být nutně Baťovými pravidelnými zákazníky. Od roku 2007 se 

časopis neprodává, pouze se zdarma zasílá členům Baťa klubu. 

Jako pozitivní oživení baťovské tradice vidím také komunikaci uvnitř prodejen a 

komunikaci skrze výlohy, která v historii společnosti hrála vždy zásadní roli. V již 

zmíněném výzkumu Československé akademie věd vidíme, že šlo o nejefektivnější druh 

reklamy, který jako nejpůsobivější označilo 60 procent lidí.  Podrobněji ji rozebírám 

v následující kapitole.  

Projekt Baťa klubu pro stálé zákazníky je zase snahou o návrat Baťova úspěšného 

vztahového marketingu a CRM a vzhledem k počtu členů musíme konstatovat, že jde o 

projekt úspěšný. 

Na co se naopak nepodařilo navázat? Dle mého názoru jde jednoznačně o podcenění 

CSR. Zatímco v minulosti byl Baťa v tomto ohledu průkopníkem, v současné době je 

pouze jedním z mnoha. CSR není budováno koncepčně a projevuje se pouze nahodilými 

projekty. Baťa už není firmou, kterou by si lidé spojovali se společenskou odpovědností, 

nadstandardními možnostmi pro zaměstnance či vztahem k životnímu prostředí. V tomto 

ohledu se dostal do šedého průměru. 

V období 2004 – 2007 se Baťa držel firemní identity, kterou jsem popsal v předchozí 

kapitole. Pro svojí propagaci využíval zejména in-store komunikaci, tiskovou reklamu, 

venkovní reklamu a on-line komunikaci. V roce 2007 se ve formě jediného spotu objevila 

kinoreklama, hrála tedy pouze marginální úlohu. Za další důležité prvky komunikace 

považuji věrnostní program a jednorázové propagační akce – tzv. události (eventy).  

Baťa v České republice komunikuje zejména své produkty, které tvoří tematicky laděné 

kolekce. Tyto kolekce se soustřeďují do dvou hlavních období – Jaro/Léto a 

Podzim/Zima a jsou prezentovány v magazínu Detail jako nové trendy. Kolekce mají 

jednotný styl, ladění a vizualizaci, kterým je podřízena veškerá komunikace – ať už jde o 
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tiskové inzeráty, nebo billboardy. Na propagačních materiálech se v letech 2004 – 2006 

objevují zejména vizuálně zajímavé módní fotografie, na kterých vystupují „obyčejní“ 

modelové a modelky. Tento koncept byl pozměněn v roce 2006, kdy se na fotografiích 

začaly objevovat výhradně celebrity, které se staly „tvářemi“ Bati. V letech 2006 – 2007 

šlo o známé herce Lindu Rybovou a Tomáše Krejčíře. 

  

4.1 In-store komunikace a výlohy 
Jako první oblasti se věnuji právě in-store komunikaci z toho důvodu, že je dle mého 

názoru pro Baťu klíčová. Obuv značky Baťa se u nás prodává výhradně ve firemních 

prodejnách, kterých je devadesát. Vlajkovou lodí je prodejna Baťa na Václavském 

náměstí, která je zároveň největším obchodním domem Baťa v Evropě80. Část prodejen je 

umístěna v samostatných domech, někdy jde o tradiční místa, kde se obuv Baťa 

prodávala i ve 20. letech. Vzrůstá ovšem počet prodejen umístěných v nákupních 

centrech. V každé prodejně je sortiment rozdělen na čtyři části – obuv pánskou, dámskou, 

dětskou a sportovní. Ve větších prodejnách jsou ještě samostatně odděleny batohy a 

zavazadla. U vchodu je vždy umístěno punčochové zboží, prostředky na čištění obuvi a 

oděvní doplňky. Uspořádání prodejny je klasické, přehledné a neexperimentuje se s ním. 

V zásadě bychom mohli říct, že zůstalo stejné od dvacátých let.  

Stejně jako v minulosti je velký důraz kladen na zaměstnance prodejen, kteří by měli mít 

předepsaný oděv skládající se z košile, vesty a kalhot. V poslední době se od této praxe 

ustupuje a stále častěji můžeme vidět zaměstnance v černých kalhotách a červených 

tričkách Baťa. Samozřejmostí je důraz na čistotu obuvi a upravenost zaměstnanců 

(například účes či vkusné nalíčení). 

V rámci společnosti se rozlišují různé koncepty prodejen, které se liší zejména rozsahem 

prodávaných produktů. Nejširší sortiment mají takzvané „City stores“, ve kterých jsou 

umístěny i rychloopravny obuvi a které se většinou nacházejí v samostatných budovách. 

„Superstores“ jsou prodejní pobočky v nákupních centrech s univerzálním sortimentem. 

„Family stores“ najdeme v centrech měst, mají užší výběr zboží, zaměřený zejména na 

standardní obuv.81 V prodejnách jsou na strategických místech rozmístěny plakáty a POS 

materiály.  

                                                 
80 http://www.bata.cz/o-nas.html  (13. 5. 2009) 
81 http://www.bata.com.my/page.php?kon=3_1  (13. 5. 2009) 
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Jako příklad in-store komunikace a výloh uvedu obchodní dům na Václavském náměstí, 

neboť slouží jako vzor pro všechny ostatní prodejny.  

Obchodní dům je označený značkou Baťa v trojrozměrném provedení. Od vedlejších 

budov ho výrazně odlišují grafické prvky na výlohách, které mají až charakter ornamentů 

a jsou voleny v závislosti na grafickém provedení kolekce, která se zrovna prodává. 

V noci ho odlišuje výrazné osvětlení. 

 

82

(Obr. 1 – Obchodní dům Baťa v noci, prosinec 2005) 

 

Baťa dokáže velice šikovně proměnit výlohy svých obchodů v efektivní komunikační 

kanál. Tato schopnost se projevuje nejvýrazněji právě na příkladu obchodního domu na 

Václavském náměstí. Častým prvkem komunikace je využívání velikosti budovy  

a vícepatrovosti budovy k vytvoření silného vizuálního sdělení. Na obrázku číslo 2 

vidíme, jak vypadaly vizuály, které zdobily obchodní dům Baťa na Václavském  náměstí 

v létě roku 2005 a které avizovaly příchod letní kolekce „Sunny“. 
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(Obr. 2 – výloha Sunny, léto 2005) 

 

Ve výloze pátého patra bylo písmeno S, po patrech šla písmena dolů až k Y. Z venku 

tedy byl jasně čitelný nápis Sunny, doplněný modrými a béžovými ornamenty na 

výlohách.  

Styl výzdoby výloh se u obchodního domu mění v závislosti na sezóně čtyřikrát do roka. 

Vizuály jsou buď nalepené na skle výloh, anebo jsou umístěné na panelech za výlohou. 

Barvy a vizualizace korespondují s ročním obdobím a s vizuálním stylem dominantní 

kolekce. Od tohoto stylu se ustupuje pouze ve zvláštních případech. Ve sledovaném 

období byla nejvýraznější výjimkou výzdoba výloh v létě roku 2006. Baťa se tehdy stal 

sponzorem animovaného filmu Auta od studia Pixar a výlohu obchodu ozdobilo kreslené 

červené auto – hlavní hrdina zmíněného filmu. 

 
(Obr. 3 – Obchodní dům Baťa s výlohou “Auta”, léto 2006) 

 

                                                                                                                                                  
82 zdroj všech obrázků v práci: archiv Pantograph s.r.o. 
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Spodní výloha obchodu je dle baťovské tradice průhledná a nabízí široký průhled do 

prodejny. U vchodu a ve spodní výloze jsou umístěny POS materiály dle sezóny (viz 

obrázek č. 4). 

 

 
(Obr. 4 – vstup do obchodního domu Baťa) 

 

Výzdoba vnitřní části prodejny koresponduje s výzdobou vnější. Mění se ovšem častěji – 

zpravidla každý měsíc. Obchodní dům má pět pater, rozdělených dle typů módy  

a podzemní podlaží. Pro děti je zde rozsáhlý dětský koutek, ve kterém je nápaditým 

způsobem rozmístěno zboží. Sám o sobě tak plní funkci efektivního komunikačního 

kanálu. 

 
(Obr. 5 – dětský koutek Baťa, podzim 2006) 
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V letech 2004 – 2007 se pro vizuální úpravu prodejny používal jednotný formát. Obuv je 

z největší části rozmístěna na skleněných průsvitných stěnách. Za těmito stěnami jsou 

umístěny vizuály, které mají charakter ornamentů a korespondují s grafickým laděním 

sezóny. Na obrázcích vidíme, jak tyto stěny vypadaly na podzim roku 2006. 

 

 
(Obr. 6 – interiér prodejny, podzim 2006) 

 
(Obr. 7 – interiér prodejny, podzim 2006) 
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V přízemí, u vchodu do obchodního domu, se používají velké plakáty ve formátech 480 

cm x 360 cm nebo 480 cm x 240 cm. Jsou postavené tak, aby mohly působit jak na 

zákazníky uvnitř prodejny, tak na potenciální zájemce za výlohou. Standardním 

formátem pro komunikaci uvnitř prodejny je plakát o rozměrech 240 cm x 120 cm, který 

se nachází ve všech patrech. Nad každou pokladnou je umístěn plakát o velikosti 90 cm x 

90 cm. Formáty dalších, doplňkových plakátů se různí, jsou to zejména plakáty ve 

formátech 120cm x 120cm a 200 cm x 200 cm. Na regály s botami se dávají papírové 

stojánky v malých formátech. Pro komunikaci uvniř prodejny se používají také nálepky 

na podlahách. V období 2004 – 2007 ale nešlo o častý fenomén. 

 
(Obr. 8 – interiér prodejny, jaro 2005) 
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(Obr. 9 – interiér prodejny, podzim 2005) 

 

4.2 Tisková reklama 
Tisková reklama hrála ve zkoumaném období velmi důležitou roli. Tiskové inzeráty se 

objevovaly zejména v life-stylových časopisech a dámských magazínech. Můžeme je 

rozlišit na dvě základní kategorie a to podle pohlaví cílové skupiny. Inzerce cílená na 

ženy se objevovala v časopisech Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan, Fashion Club, Joy, 

Juicy, Lucky Star, Marianne. Na muže cílila inzerce v časopisech Maxim, Esquire, For 

Men a Auto Tip. Pro časopis Auto Tip byla inzerce specializovaná – zaměřovala se na 

řidiče. Formát inzerce byl takřka výhradně celostránkový. Ohledně obsahu inzerce platí, 

že čím novější je inzerát, tím menší je kladen důraz na pouhou prezentaci produktu. 

Zatímco inzeráty z roku 2004 jsou z velké části pouze prezentací určitých typů obuvi, tak 

inzeráty v letech 2005 – 2006 přinášejí kvalitní módní fotografie. Do podzimu 2006 se na 

inzerátech objevovaly neznámé tváře a nedílnou součástí každého inzerátu byla cena. 

Tento prvek vnímám jako pokračování baťovské tradice, neboť většina historických 

plakátů Baťa cenu také obsahuje. Od podzimu 2006 se v inzerci objevovaly tváře Bati – 

Linda Rybová a Tomáš Krejčíř. Samostatnou kapitolou inzerce je komunikace 

technologií Climatec a Insolia. Tyto patentované obuvní technologie jsou komunikovány 

zejména skrz tiskovou inzerci, což je dáno jejím charakterem, neboť umožňuje čtenářům 

vysvětlit, co daná technologie přináší. 
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Jako příklad období 2004 – 2006, tedy užití neznámých tváří, uvedu inzertní kampaň 

z jara roku 2006. 

 

 

 
(Obr. 10 – inzerát v časopise Autotip, jaro 2006) 

 

Takovýto inzerát (obr. č. 10) se na jaře 2006 objevoval v časopise Auto Tip. Ten je 

nejčtenějším motoristickým časopisem na českém trhu. Cílovou skupinou jsou dle 

vydavatele „především mladí muži, kteří chtějí udržet krok s vývojem techniky a kteří 

touží být neustále informováni o všem novém, aktuálním a progresivním.“83 Inzerát 

nabízí pohodlnou obuv vhodnou pro řidiče. 

Inzerát na obr. 11 se objevoval ve výše zmíněných časopisech pro muže. Propaguje 

novou kolekci kožené obuvi. 
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(Obr. 11 – inzerát v časopisech pro muže, jaro 2006) 

 

Tyto inzeráty se objevovaly na jaře roku 2006 v časopisech pro ženy: 

  
(Obr. 12, obr. 13 – inzeráty v časopisech pro ženy, jaro 2006) 

                                                                                                                                                  
83 http://www.i-autotip.cz/page/67763.pro-inzerenty/ 
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Na obrázku č. 14 vidíme inzerci z jara roku 2007. Už se na ní objevuje tvář Bati – Linda 

Rybová. Je zde jasně představený produkt. Cena ustupuje do pozadí – nachází se malým 

písmem pod botou. 

 
(Obr. 14 – inzerát s Lindou Rybovou, jaro 2007) 

 

Druhý inzerát s Lindou Rybovou z jara roku 2007 (obr. č. 16) se už nezaměřuje na 

propagaci konkrétního produktu, ale na prezentaci značky Baťa jako luxusní a kvalitní 

značky. Heslo kampaně je „U Bati je každý zákazník hvězdou první velikosti“. 
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(Obr. 15 - inzerát “U Bati je každý zákazník hvězdou první velikosti”, jaro 2007) 

 

Na obrázcích níže je ukázka inzertní komunikace technologie Climatec z roku 2006. 

Používá se jak verze s celebritou, tak samotná prezentace produktu. 

 
(Obr. 16 – inzerát Climatec s Tomášem Krejčířem, 2006) 
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(Obr. 17 – inzerát Climatec, 2006) 

 

4.3 Venkovní reklama 
Úloha venkovní reklamy byla v uvedeném období spíše vedlejší. Dominantním médiem 

byly plakáty a CLV. Plakáty se objevovaly zejména v prostředcích MHD, CLV ve 

velkých městech. Zvýšená koncentrace pronajatých CLV je celoročně v okolí 

obchodního domu na Václavském náměstí. V okolí velkých obchodních domů jsou CLV 

„personifikovány“ tak, aby o jejich blízkosti informovaly kolemjdoucí. 

Na obr. číslo 19 vidíme, jak vypadala CLV na podzim roku 2006 na Národní třídě. Na 

blízkost obchodního domu zřetelně upozorňuje spodní červený pruh. 
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(Obr. 18 – CLV  u Václavského náměstí, podzim 2006) 

 

4.4 Kinoreklama 
V období 2004 – 2007 se nanatočila žádná televizní reklama. V listopadu roku 2007 ale 

vznikl jeden třicetipěti sekundový spot, který byl vysílán v kinech po celé České 

republice. Spot začíná příjezdem černé limuzíny před obchodní dům Baťa na Václavském 

náměstí. Limuzína je obležená fotografy. Zastaví u červeného koberce, z auta vystoupí 

Linda Rybová a jde směrem ke dveřím prodejny. Fotoaparáty cvakají, Linda Rybová se 

otočí, vyhrne si trochu šaty, aby jí byla vidět bota na podpatku z Baťovy kolekce. Potom 

se zase otočí zpátky a vejde do prodejny Baťa. Obrazovka ztmavne, objeví se bílé logo 

Baťa na červeném podkladu a mužský hlas řekne „Obouváme svět“.84

                                                 
84 spot je možné zhlédnout na http://www.youtube.com/watch?v=6h3I81VtqJQ  (13. 5. 2009) 
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(Obr. 19 – spot s Lindou Rybovou, listopad 2007) 

 

Spot má působit jako scéna z vyhlašování Oscarů a navodit dojem luxusu a VIP chování. 

Vizuálním stylem připomíná reklamu společnosti Channel z roku 2005, ve které 

vystupovala Nicole Kidman. 

 

4.5 On-line komunikace 
Hlavním prvkem firemní on-line komunikace jsou webové stránky www.bata.cz, které 

vznikly již v roce 1997. V roce 2004 se web radikálně obměnil – a stal se dokonce 

předlohou řešení webů Baťa po celém světě.85 Rozhraní internetových stránek se v 

průběhu let 2004 – 2007 neměnilo. Je jednoduché a přehledné, s moderním designem. 

Barevné ladění je dominantně bílé s modrými odstíny. Stránky jsou dynamické  

a pravidelně aktualizované.  

Od roku 2004 je v rámci stránek zavedena služba Baťa DOMŮ. Umožňuje zákazníkům 

vybrat si přes webové rozhraní produkt a objednat si ho přímo do svého bydliště. V roce 

2006 získala společnost Baťa za tento projekt ocenění Internet Effectiveness Award 

v kategorii nejlepší e-commerce řešení. Samotné stránky Bata.cz si zase odnesly vítězství 

v soutěži Web Top 100 (v kategorii Shop and Retail) - také za rok 2006.86  

Na stránkách nalezneme informace o nových kolekcích. Můžeme se zařadit do databáze 

lidí, kteří dostávají novinky o produktech Baťa po e-mailu. Přímo z rozhraní stránek se 

lze připojit ke svému účtu v rámci věrnostního programu Baťa klub. Zajímavý projekt byl 

spuštěn v roce 2006 – jde o možnost virtuální prohlídky obchodního domu Baťa na 

Václavském náměstí.  

                                                 
85http://web.archive.org/web/20061012090918/http://www.bata.cz/page.php?kon=6_0&type=detail&a_pag
e=1,  (13. 5. 2009) 
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Jinou formu on-line komunikace – například internetové reklamy - Baťa ve sledovaném 

období nevyužíval. 

 

4.6 Publikace 
4.6.1 Magazín Detail 

Od roku 2002 Baťa začal vydávat magazín Detail. Tento časopis vychází už od doby 

svého vzniku dvakrát ročně. Jedinou výjimkou byl rok 2006, kdy vyšel třikrát: pro 

období „Jaro“, „Léto“ a „Podzim-zima“. Kromě této výjimky se vždy první číslo věnuje 

období Jaro – léto a druhé číslo období Podzim – zima. Časopis byl distribuován do 

prodejen Baťa, kde si ho zájemci mohli koupit. V období 2004 – 2006 byla jeho 

šéfredaktorkou Barbora Šuláková (až na první číslo roku 2005, pod kterým je jako 

šéfredaktorka podepsána Pavla Čelůstková), v roce 2007 na její místo nastoupil Stanislav 

Rýdl. Cena magazínu měla klesající tendenci – zatímco v roce 2004 a 2005 byly časopisy 

k mání za „baťovskou“ cenu 29 korun, tak v roce 2006 už stál 25 korun  

a v roce 2007 dokonce 20 korun. Pro členy věrnostního programu Baťa klub byla cena 

zvýhodněná. Od roku 2007 se časopis neprodává v prodejnách, ale zdarma se zasílá všem 

členům Baťa klubu. Každý magazín ve sledovaném období měl přes 100 stran. 

Detail je hybrid mezi firemním katalogem a módním magazínem. Během sledovaného 

období projevoval snahu vystoupit ze škatulky reklamních katalogů a stát se opravdovým 

a čtivým magazínem o módě. Zatímco v prvním čísle roku 2004 zabírala katalogová část 

většinu celého magazínu, tak v posledním čísle roku 2007 už rozsahem nezabrala ani 

polovinu.  

V katalogové části každého čísla magazínu jsou představeny aktuální módní trendy 

zaváděné společností Baťa v ČR pro dané období. V první čísle roku 2004 šlo o trendy 

City, Caribic, Marina, Easy.  V druhém čísle byly představeny Gallery, Dream, Aviatic a 

No. One. První Detail roku 2005 uvedl trendy Free, Siesta, Route, Desire a 2 sides, druhý 

potom Night, Ethno, British, Poetic, 3D a Army. První vydání roku 2006 představilo Fly, 

Energy, Sense a kolekci dětské obuvi Eda. Druhé – letní vydání – pak Navy, Sweet a Art, 

třetí díl pak uvádí patentované technologie obuvi Insolia a Climatec. Rok 2007 přinesl 

v první části kolekci Baleríny, Graphic, Authentic, Passion, Rebel  

                                                                                                                                                  
86 Novák, 2007, str. 71 
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a představil kolekci Fizbee, ze které se stala samostatná značka. V druhé časti roku jde o 

trendy Future Noir, Visionary, Reclassify, Propaganda, Singular, Universal, Homeland a 

Collision. Na tomto výčtu vidíme, že počet trendů má stoupající tendenci. 

Tyto trendy jsou v každém čísle popsány a v některých číslech uvedeny odborníkem – 

stylistou nebo módním návrhářem.  

Nekatalogová část magazínu se příliš neliší od jiných módních magazínů (jako například 

Elle). Páteří každého čísla jsou rozhovory s celebritami, zajímavými lidmi a často také 

s manažery společnosti Baťa. Například v prvním čísle roku 2004 je rozhovor 

s Michalem Jánským, generálním ředitelem Baťa v České a Slovenské republice, 

rozhovor s nositelkou ocenění Top Designer roku 2003 Ivetou Řádkovou a rozhovor 

s Václavem Marhoulem. 

Další složkou jsou články o módě a životním stylu. V každém čísle je stálá rubrika, kde 

renomovaný stylista radí, jakým způsobem se obléknout. 

 Například v prvním čísle roku 2005 radí stylistka Anna Slezáková. Ve stejném čísle 

najdeme také článek „Jak se dělá módní přehlídka“ o zákulisí módních přehlídek, práci 

modelek, módních návrhářů, choreografů a vizážistů. Následuje „Botník Marcely 

Augustové“, kde tato moderátorka ukazuje, jaké nosí ráda boty. Další článek je o dětské 

módě a tuto „life-style“ složku uzavírá článek o wellness. 

Zbylý prostor vyplňují články, které se týkají historie společnosti Baťa. Například 

v posledním čísle sledovaného období se jedná o historii Baťovy módy pro muže a o 

architektuře Zlína ve 30. letech. 

Inzerce tvoří v každém čísle zhruba desetinu obsahu, většinu tvoří celostránkové inzeráty. 

V prvních dvou číslech roku 2004 se objevuje komiks pro děti od kreslíře Jana Lišky, kde 

jako hlavní hrdina vystupuje malý švec Batík. Baťa se tím pravděpodobně snažil docílit 

toho, aby magazín Detail s chutí prolistovaly i malé děti a podívaly se na katalogové 

kolekce pro ně určené. Vzhledem k tomu, že v roce 2005 se už Batík v Detailu 

neobjevuje, tak jejich snaha asi nebyla příliš úspěšná. Nutno říct, že příběh komiksů je 

bezduchý a v zásadě nemá žádný příběh. Malý švec Batík pouze dětem radí, jak pečovat 

o boty a v závěru užívá hesla „Když chceš botky správné mít, s Batíkem se stačí poradit“. 

Samotná postavička Batíka se ještě několikrát vrací na letácích, v katalozích a in-store 

komunikaci. Do Detailu se už ale nevrátila. 
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4.6.2 Ostatní publikace 

Detail není jediný výstup Baťovy publikační činnosti. V daném období šlo také o 

Klubové noviny a katalogy.  

Klubové noviny vycházely čtyřikrát do roka a obsahovaly informace o nových kolekcích 

a produktech a to nejen Bati, ale také jeho partnerů. Plnily spíše funkci informačního 

letáku. Všichni členové Baťa klubu je dostávali poštou. 

Katalogy vycházely také čtyřikrát do roka, v sezónách dle ročních období. Svým 

obsahem duplikovaly katalogovou část časopisu Detail. Oproti Detailu ale obsahovaly 

mnohem větší počet představovaných produktů a také v nich byl umístěn seznam všech 

prodejen Baťa. Katology byly distribuovány zdarma v prodejnách Baťa a členové Baťa 

klubu je dostávali zdarma poštou spolu s Klubovými novinami. 

  

4.7 Věrnostní program 
Věrnostní program společnosti se jmenuje Baťa klub. Funguje od roku 1999 a důležitou 

roli hrál i mezi lety 2004 a 2007. Princip je jednoduchý a podobný jiným členským 

klubům: člen má svoji kartu, na kterou se mu při každém nákupu připisují body. Za 

každou zaplacenou korunu dostane člen na svůj účet jeden bod. Za body jsou poté 

členům nabízeny různé odměny a prémie. Čtyřikrát do roka pak dostávají členové klubu 

Klubové noviny a katalog. Mezi další výhody patří možnost reklamovat zboží bez 

předložení nákupního dokladu a také možnost vrátit nenošené zboží do doby jednoho 

roku od zakoupení. Do Baťa klubu se člen může přihlásit v každé prodejně Baťa tím, že 

vyplní přihlášku a dá společnosti souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Baťa 

klub posiluje u zákazníků loajalitu ke značce a pro firmu má velkou hodnotu. Počet členů 

Baťa klubu se v období let 2004 – 2007 pohyboval mezi 340 000 až 290 000 a měl 

 52



 

klesající tendenci (viz graf níže). 

87

(Graf č. 1 – počet členů Baťa klubu v letech 1999 - 2007) 

 

4.8 Události 
„Události (respektive eventy) jsou společenské akce, pořádané za účelem předání 

určitých sdělení cílovým příjemcům.”88 V propagaci značky Baťa nehrají klíčovou úlohu. 

V období 2004 – 2007 pořádal Baťa dvakrát ročně tiskové konference pro novináře 

z módních časopisů, kde jim nové kolekce představil stylista společnosti. Na podzim roku 

2006 tak byly uvedeny i „tváře“ Baťa Tomáš Krejčíř a Linda Rybová. 

Další eventy se konaly nepravidelně a byly plánovány ad hoc. Jednalo se například  

o Karibik večer, který se konal v létě roku 2004 u příležitosti zavedení kolekce Caribic. 

Obchod se otevřel v 8 hodin večer a zákazníci mohli mezi regály ochutnávat karibská 

jídla a koktejly, které jim servírovaly hostesky. V prodejně byly také na plátna promítány 

záběry z Dominikánské republiky. Večerem uváděl moderátor, který se po prodejně 

pohyboval na kolečkových bruslích a program zahrnoval rovněž ukázky tanečních stylů 

salsa a merenge. 

 

 

 

 

                                                 
87 Zdroj: Marketingové oddělení Baťa 
88 Kotler, 2001, str. 554 
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5. Závěr 
Značka Baťa má na českém trhu dlouhou tradici. Svého zenitu dosáhla na přelomu 

dvacátých a třicátých let minulého století. Po roce 1948 se z českého prostředí nuceně 

stáhla a vrátila se až po více než čtyřiceti letech. Odcházela jako světová špička, vrátila se 

jako jedna z mnoha, byť významných světových značek. 

Na českém trhu se jí i díky prvorepublikové tradici podařilo vybudovat silnou pozici a 

stát se jedničkou na trhu. Svým komunikačním konceptem se stala inspirací i pro 

pobočky Baťa v jiných zemích a kontinentech. V dílčích záležitostech se jí podařilo 

navázat na úspěchy baťovského historického marketingu – například konceptem Baťa 

klubu, vydáváním magazínu Detail anebo kvalitní in-store komunikací. Značce však 

chybí něco, čím by se zásadně odlišovala od konkurence. Tento problém se týká značky 

Baťa po celém světě. Komunikace má nepříliš jasnou koncepci, cílová skupina, na kterou 

se obrací je příliš široká. Dle mého názoru by společnosti prospělo jasnější zaměření. 

Zatímco prvorepublikový Baťa stavěl svůj unikátní prodejní koncept na nízké ceně 

přístupné pro všechny, společenské odpovědnosti a neustálých inovacích, tak současný 

Baťa úspěšný prodejní koncept stále hledá. V současnosti se tak jedná spíše o silný 

řetězec prodejen s obuví než o unikátní „brand“ jako takový.  
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Summary 
Bata is a company with a long tradition in the Czech market. It was founded in 1894 by 

Antonin, Tomas and Anna Bata. It reached its peak before World War II. After World 

War II, the company had to leave Czechoslovakia due to political reasons. It returned 

after the Velvet Revolution in 1989 and became a leader in the Czech market with shoes. 

Main communication channels used by the company in the Czech market in post-1989 

era are in-store communication and print commercials. In the 2004 -2007 period which is 

main focus of my work were other important forms of advertising outdoor, cinema 

commercials, publications, loyalty program and events. 

Contemporary Bata successfully refreshed some of its ideas from pre-war era like 

publishing own magazine, loyalty program, good in-store communication. However, the 

company is still missing something that would really distinguish it from its competition. 

Unique selling proposition of Bata at its peak was low price, corporate social 

responsibility and ongoing innovations. Nowadays, the company is still searching for its 

new USP.  
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Největší obchody s obuví v roce 2007 v ČR (tabulka) 

 
Zdroj: TextilŽurnál [online]. České a slovenské odborné nakladatelství, 2000 [cit. 2009-

05-13]. Dostupný z WWW: <http://www.textilzurnal.cz/ebricky-prehledy/>. 

 

Příloha č. 2: Nejstarší dochovaný inzerát firmy Baťa (obrázek) 

 
Zdroj: Podnikový archiv Svit 
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Příloha č. 3: Tovární hala ve Zlíně v 30. letech (obrázek)  

 
Zdroj: Výstava Fenomén Baťa – Zlínská architektura 1910 – 1960, 20.3.2009 do 

31.5.2009, Veletržní palác, Praha 
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