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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se věnuje tématu specifického urbánního politického reţimu města Zlína 

mezi lety 1923 a 1938. V meziválečném období byl Zlín ovládán jediným aktérem – obuvní 

společností Baťa. Tato společnost ve městě drţela dominantní ekonomickou pozici a vytvářela 

vlastní kandidátní listinu sloţenou z firemních manaţerů vítězících v obecních volbách. 

Město Zlín se tak stalo příkladem specifického fenoménu kapitalistického paternalismu (náš vlastní 

termín) realizovaného na ploše tzv. firemního města. V naší studii poskytujeme základní historický 

přehled týkající se výše zmíněných termínů. Dále prozkoumáme jednotlivé aspekty Baťovy vlády 

nad Zlínem, jako jsou faktory kulturní, ekonomické nebo zaměstnanostní politiky. Po zmapování 

všech podstatných rysů se pokusíme vytvořit celkový obraz Baťova reţimu, který srovnáme 

s dobově se prosazujícími politickými systémy.  

Baťův zlínský reţim, tzv. batismus, vykazoval silné modernistické a emancipační efekty ovlivňující 

své účastníky. Současně tyto účastníky formoval a manipuloval jimi bez toho, aby se „Baťovi lidé“ 

těmto krokům očekávaně vzpírali. Vzhledem k tomu se hodláme prozkoumat specifické mocenské 

vztahy uvnitř Baťovy vlády a popsat reţimní chování a jeho recepci ve zlínské společnosti 

meziválečné éry.  

 

ABSTRACT 

This master thesis deals with topic of specific urban political régime of the town of Zlín between 

years of 1923 and 1938. In the interwar period Zlín was ruled by monopolist rule of Baťa Shoes 

Company. This firm had dominant economic position in the respective town and it created own 

candidate list composed of company managers which was winning municipal elections. 

Town of Zlín is example of specific phenomenon of capitalist paternalism (our own term) realized 

over area of so called company town. In our study we provide basic historic background of 

mentioned terms. Then we explore particular aspects of Baťa´s rule over Zlín like factors of 

cultural, economic or employment policies. After all of these aspects we try to create whole picture 

of Baťa´s régime. We compare it with other flourishing régimes of the period too.  
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Baťa´s Zlín régime (“batism) had strong modernist and emancipatory effect on its participants. In 

the same time it formed and manipulated with these respective participants without expectable 

defense reactions of these people. We would like to examine specific power relations of Baťa´s rule 

and to describe its behavior and reception in Zlín society of interwar time.  
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ZDŦVODNĚNÍ VÝBĚRU TÉMATU PRÁCE 

Předkládaný projekt diplomové práce se zabývá fenoménem tzv. batismu, tedy systémem řízení 

spojeným s meziválečným koncernem Baťa, jenž byl realizován především v aglomeraci města 

Zlína, ale i v jiných městech tehdejší ČSR. Otázce batismu se doposud věnovali především badatelé 

z oblastí ekonomických věd, marketingu nebo historiografie. Studie cílené na mapování politického 

aspektu baťovského systému podle autora návrhu doposud chybějí. Stejně tak v obecné diskusi 

chybí práce mapující styčné body mezi kapitalismem a socialismem – jejichž společnými znaky se 

právě batismus vyznačuje. Cílem práce tedy bude poskytnout nový úhel pohledu na jinak 

nesouvztažně pojímané kategorie kapitalismu a socialismu prismatem batismu jako jisté „třetí 

cesty“.  

Batismus představuje nepříliš probádané téma. Autor tedy předpokládá a předznamenává jisté 

problémy se získáváním relevantní literatury, problémy s teoretickým vymezením apod. V tomto 

ohledu považuje výslednou diplomovou práci za východisko možného dalšího výzkumu tématu a 

očekává jistý tematický posun práce v průběhu saturace zdrojů.  

 

PŘEDPOKLÁDANÝ CÍL 

Existující „baťovské“ studie jsou podle autora poznamenány jistou tendenčností. Ať se jedná o 

demagogickou kritiku z pozic komunistických, nebo o nekritickou adoraci z pozic některých 

soudobých pravicových i levicových kruhů. Navíc se v diskursu objevují i tendence romantizující - 

vzešlé z okruhu autorů-lokálních zlínských patriotů.  

Jedním z cílů autora bude tedy poskytnout nestrannou analýzu politického aspektu „baťovského 

světa“ nezatíženou žádnou z těchto tendencí. 

Obecná laická, ale i odborná debata o batismu v současné České republice podle autora 

neprobíhá. Dalším z vytčených cílů bude tedy oživení zájmu o okolnosti fungování koncernu Baťa, 

aspektů jeho řízení a jeho propojení s rozvojem města Zlína a dalších českých měst, kde se 

v minulosti nacházely filiálky firmy.  

Principy baťovského řízení jsou v mnoha ohledech inspirativní (ať už z pozitivních nebo negativních 

hledisek) i pro dnešní debaty o řízení státu, firmy, nebo o propojení businessu s politikou. Zvlášť 

aktuální se téma jeví ve vztahu k současné světové hospodářské krizi a problémům, které přináší – 
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jako je otázka vysoké nezaměstnanosti nebo nespokojenosti s politikou či obecně demokracií jako 

modelem vládnutí. 

  

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TÉMATU 

Snahou práce bude na základě primárních (firemní tisk, spisy baťovských činitelů, firemní a lokální 

archiválie) a sekundárních pramenů (různé historické či ekonomické studie) analyzovat charakter 

baťovského režimu. Primární výzkumná otázka autora předpokládá, že batismus představuje 

specifický druh ideologie vykazující analogie s aspekty kapitalismu, socialismu a fašismu, potažmo 

korporativismu. Diplomová práce provede srovnání styčných bodů batismu a těchto vybraných 

„ideologických rodin“ a baťovský systém na základě takovéto analýzy definuje.  

Ze studia „chování“ batismu v rámci zlínské aglomerace jako specifického prostoru jisté správní 

monoliticky řízené jednotky (Baťa jako faktický samovládce) a ze studia navržených státnických vizí 

baťovských činitelů bude představen hypotetický model baťovské vlády na úrovni státu.  

Autor se rovněž zamyslí nad paralelami baťovského (politického) řízení s dnešní realitou a vznese 

teze do případné debaty o využitelnosti některých baťovských přístupů v současnosti.  

Je třeba říci, že vzhledem k dosud neetablovanému výzkumu na poli tohoto tématu autor hodlá 

zavádět vlastní pracovní termíny jako například „utopický kapitalismus“ (srovnej s utopickým 

socialismem, Fordem, Owenem).   
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PŘEDPOKLÁDANÁ STRUKTURA PRÁCE 

1. Úvod – uvedení do problematiky, představení tématu, struktury a výzkumných otázek práce 
2. Utopický kapitalismus 

 jeho charakteristika, východiska, dobový kontext 

 Baťova inspirace v tomto okruhu  
3. Geneze fenoménu Baťa 

 osobní historie Tomáše Bati, expanze firmy do druhé světové války - obecná data 
4. Baťův systém 

 ekonomická specifika řízení 

 struktura podniku, vnitřní konkurence zaměstnanců 

 unifikovaný finanční systém 

 služby a bydlení 

 tiskový, zábavní a kulturní monopol  

 školství a mládežnické organizace 

 rozvoj města Zlína 

 zahraniční expanze – vývoz modelu do světa 

 dosažené výsledky – sumarizace všech aspektů  
4. Batismus jako model vládnutí 

 ideová východiska batismu 

 politika jako prostor k zefektivnění podnikání a jeho expanze 

 Baťa a baťovci v politice 

 postavení šéfa podniku, struktura vedení 

 otázka monolitnosti režimu 

 možnosti vnitřní a vnější opozice 

 loajalita zaměstnanců a její udržování  
5. Baťovský systém aplikovaný na formát státu 

 charakteristika režimu podle jeho rysů  

 srovnání s jinými typy režimů 

 státnické úvahy baťovských představitelů 

 hypotetický model baťovského režimu aplikovaný na meziválečnou ČSR a dnešní ČR 
o nastolení režimu 
o ekonomické vztahy mezi občany 
o korporativismus 
o postavení občana 
o represivní aparát 

6. Baťovy principy použitelné v dnešní praxi  

 rekapitulace existujících (především ekonomických) studií na toto téma  

 vlastní úvahy na základě nastudované literatury 
7. Závěr – sumarizace, zodpovězení výzkumných otázek 
8. Seznam použité literatury   
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ÚVOD 

Jméno Baťa je známo v celé České republice a pojí se s obuvnickou firmou téhoţ jména a vývojem 

města Zlína. O Baťovi a tzv. batismu jako systému řízení podniku a správy města ovšem existuje 

v celostátním diskurzu jen povšechná znalost a společnost se tímto fenoménem nezabývá. Ve Zlíně 

a jeho okolí je toto téma stále ţivé. Baťova nemocnice, Baťův institut, Univerzita Tomáše Bati, 

Baťův mrakodrap, Baťovo Velké kino, stovky Baťových domků – to všechno jsou instituce a 

stavby spojené s Baťou. Baťova osoba a vliv jeho firmy jsou ve Zlíně nepřehlédnutelné.  

Knihy či studie věnované fenoménu Baťa se z velké části omezují na autory spjaté se zlínským 

regionem. Mezi nimi převaţují díla populárně naučné literatury zabývající se historickým vývojem 

obuvnické firmy a města, biografie Tomáše Bati a konečně studie věnované Baťovu ekonomickému 

systému, jeho modelu podnikového řízení. Zaráţejícím rysem naprosté většiny těchto prací je aţ 

náboţná glorifikace jak osoby Tomáše Bati, tak činnosti jeho firmy. Baťa je pro zlínskou společnost 

synonymem pro zlatý věk a těţko hledat ve městě a regionu člověka - lhostejno na generaci - který 

by pohlíţel na osobu Bati a jeho reţimu kriticky.       

Zmíněné aspekty podnítily autora – zlínského rodáka – k sepsání této diplomové práce. Posláním 

vědy obecně je podrobovat skutečnost kritickému pohledu s cílem pátrat po objektivních závěrech. 

Úmyslem této práce tedy není dehonestace či jednostranná kritika, s jakou je moţno se setkat u 

ideologicky podmíněných studií komunistické éry, které se batismem zabývají. Naší snahou je 

popsat baťovský reţim ve městě Zlíně zvláště mezi lety 1923-1938 - v době jeho největšího 

rozmachu - a zasadit tento fenomén do kontextu času a prostoru.  

Je třeba dodat, ţe v současné době vznikají některé kritické studie zkoumající vývoj moderního 

Zlína a koncernu Baťa, jeţ nesou ambici popsat a abstrahovat tyto fenomény pro účely dalšího 

zkoumání. Mezi nimi můţeme zmínit práci historika urbanizace Ondřeje Ševečka „Zrození Baťovy 

průmyslové revoluce“ (2009) nebo amerického historika a bohemisty Zachary A. Doleshala „Life 

and Death in the Kingdom of Shoes“ (2012). Zmíněné publikace příznačně mapují batismus 

z pohledu historiografického. Dosud ovšem neexistuje studie zabývající se batismem prizmatem 

politické vědy. Tento fakt je tedy dalším popudem pro sepsání předkládané práce.       

Jak se budeme baťovským reţimem ve studii zabývat? Centrálním předmětem politické vědy je 

otázka moci a její dělby. V případu meziválečného Zlína se setkáváme se specifickým modelem, 

kdy dominantní firma Baťa převládá v ekonomickém i mocenském prostoru a srůstá s místní 

veřejnou správou. Nejenţe je největším zaměstnavatelem v městě s nepochybnou ekonomickou 

silou, ale prostřednictvím svých vedoucích činitelů zvolených za zastupitele a starostu také 
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ovlivňuje a řídí chod zdejších veřejných institucí. Naším cílem je tedy popsat chod tohoto 

svébytného reţimu, díky němuţ převládající firma v lokalitě supluje roli centrálního státu a dokonce 

nahrazuje některé jeho funkce. Jakými principy se její správa řídí? Jak její aktivity ovlivňují ţivoty 

zdejších obyvatel? Jakou podobu má výkon moci v takovéto lokalitě? Fenomén města řízeného 

firmou zasadíme do kontextu tzv. firemních měst. Osoby Tomáše Bati a jeho nástupce Jana 

Antonína Bati jako „šéfů koncernu a města“ pak konfrontujeme s kategorií tzv. kapitalistických 

paternalistů. Jak se projevuje baťovský reţim ve srovnání s dobově expandujícími ideologickými 

směry fašismu a komunismu?  

Obecně řečeno: budeme definovat batismus jako politický reţim se všemi jeho klíčovými projevy, 

srovnáme ho s dobově se prosazujícími zřízeními a zamyslíme se nad jeho moţnou aplikací ve 

formátu státu. V závěru práce pak zodpovíme otázku, zda je moţno batismus aplikovat bez ohledu 

na lokalitu a čas jeho existence, tedy kdekoliv na světě. Rovněţ budeme problematizovat název naší 

práce – termín „ideologie účelnosti“. 

Předpokládáme, ţe Baťův reţim vykazuje četné modernizačně-emancipační rysy slouţící jeho 

participantům. Zároveň se ale domníváme, ţe ze své povahy mocenského monolitu se chová 

nedemokraticky a restriktivně. Závěr práce tedy bude slouţit zhodnocení těchto předpokladů. 

Náš metodologický přístup je induktivně-deduktivní. Nejprve s pomocí indukce zmapujeme 

historický kontext tzv. kapitalistického paternalismu a firemního města. K těmto níţe popsaným 

kategoriím řadíme i fenomény Bati a batismu, s historickým přehledem prvního oddílu práce tedy 

získáme kontextuální obraz, čili poznání, „na jakém poli se pohybujeme“. V druhém oddíle 

věnovaném batismu rovněţ induktivně popíšeme jednotlivé sloţky reţimu. Následující třetí oddíl 

bude induktivním dovršením předchozích zjištění o Baťovi, kapitalistickém paternalismu a 

firemním městě, kdyţ v něm popíšeme jejich další historické směřování. Konečně čtvrtý oddíl pak 

bude deduktivní. Závěry v něm obsaţené se budou opírat o předchozí dílčí zjištění a poskytneme 

v něm generální obraz batismu, srovnáme ho s jinými reţimy, zamyslíme se nad jeho aplikací na 

formát státu apod.   

Struktura práce je tedy následující: V prvním oddílu se věnujeme genezi fenoménů kapitalistického 

paternalismu a firemního města. Druhý oddíl se zabývá meziválečným zlínským reţimem a rolí 

firmy Baťa na jeho budování. Popisujeme v něm mimo jiné biografii zakladatelů – bratří Baťových, 

dělbu moci ve firmě/městě, represivní aparát, firemní média, ideologii, resp. sadu prosazovaných 

idejí, školský systém nebo systém firemního sociálního zabezpečení. Třetí oddíl představuje vývoj 

kapitalistického paternalismu po druhé světové válce na příkladu vybraného Baťova 
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západoevropského firemního města. Konečně v čtvrtém oddílu se pokoušíme o definici Baťova 

meziválečného zlínského zřízení, zabýváme se otázkou vztahu československého státu k firmě Baťa 

a moţnou expanzí batismu do celostátního rozměru. Dále batismus srovnáváme s příklady reţimů 

fašistické Itálie, komunistického Sovětského svazu a současných moderních demokracií. Následuje 

závěr a seznam pouţité literatury.       

Je třeba říci, ţe současná struktura se mírně odklání od navrţeného projektu práce. Změny jsou 

spíše stavebního rázu – většina v projektu zmiňovaných částí se v současné studii objevuje, jen je 

jinak zasazena. Cílem je především zhutnit faktografická historická data stran Bati a Zlína a umístit 

je do jediného oddílu. Zřejmým rizikem studie by bylo přílišné zaměření se na historické aspekty. 

Nynější čtvrtý oddíl řešící vývoj kapitalistického paternalismu po druhé světové válce nám 

poskytuje pouze přehledové informace o zkoumané kategorii, do níţ můţeme Baťův reţim řadit. 

Nově jsme do práce nezařadili v projektu zmíněný 6. oddíl „Baťovy principy pouţitelné v dnešní 

praxi“. Tomuto tématu se průběţně věnujeme zvláště ve finálních kapitolách textu a zmiňujeme ho 

téţ v závěru. Středobodem zkoumaného je současný oddíl 5. V něm se zabýváme interpretací a 

abstrakcí případové studie batismu pojaté v předchozích oddílech.  

Zbývá dodat, ţe práce obsahuje četné obrazové materiály umístěné doprostřed textu. Tento moţná 

nepříliš běţný krok chápeme jako nezbytný. Neslouţí pouze ilustrativnosti předkládaných 

informací. V mnoha případech fotografie či nákresy doplňují či nahrazují text, přičemţ nemají za cíl 

„opticky prodlouţit“ délku práce. Ostatně, informace o počtu znaků bez obrázků, poznámek pod 

čarou a uvozovacích a uzavíracích textových částí je standardní součástí této diplomové práce.   
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Oddíl 1 KAPITALISTICKÝ PATERNALISMUS A FIREMNÍ MĚSTO 

Příchod industrializace v 19. století přináší prudké společenské změny. Masy obyvatelstva se 

uchylují do průmyslových center v městech, která jsou buď nově zakládána, nebo ztrácejí svůj 

původní feudální ráz a přizpůsobují se novým podmínkám továrního způsobu výroby. 

Jestliţe města feudálního věku opírala svůj blahobyt o relativně malou skupinu obchodníků a 

ţivnostníků, začátek kapitalismu přináší kvantitativní i kvalitativní skok ve výrobě. Příchod strojů 

podmiňujících organizovanost produkce či přístup k relativně levným surovinám ze vzdálených 

kolonizovaných území, to vše vytváří základnu pro nový typ výroby ţádající si masy dělníků, které 

ji vyprodukují.  

Tovární dělníci se rekrutují převáţně z řad bývalého venkovského zemědělského obyvatelstva, které 

je v novém prostředí konfrontováno s odlišnou sociální realitou. Expandující továrny vyţadují pro 

svůj provoz velké mnoţství lidské pracovní síly obsluhující prozatím stále velmi primitivní stroje. 

V průmyslových městech tedy dochází ke skokovému nárůstu počtu obyvatel. Ti zprvu obsadí 

dosavadní bytovou infrastrukturu, jeţ ovšem kapacitně nevyhovuje. Přelidnění a katastrofální stav 

hygienických podmínek vede k výskytu infekčních chorob
1
.   

Majitelé továren tedy sami iniciují vznik dělnických ubytoven či celých dělnických čtvrtí 

budovaných při okrajích měst, jeţ disponují odpovídající hygienickou vybaveností. Skromná 

typizovaná obydlí jsou stavěna přímo z peněz továrníka a tovární zaměstnanci je obývají za 

relativně nízký nájem. Jejich bydlení je přitom vázáno na zaměstnání a nájem je zpravidla ukončen 

po rozvázání pracovního poměru.   

Zajištění dělnického bydlení představuje pro továrního vlastníka pouze jakési nezbytné minimum 

nutné pro garanci plynulé výroby. Dělníci se přitom musejí potýkat s dlouhou pracovní dobou, 

nízkou bezpečností práce a rizikem vyhazovu. Nekvalifikovaná pracovní síla je pro zaměstnavatele 

snadno nahraditelná, typická je velká fluktuace. Továrna negarantuje místo nemocným, dosud 

neexistuje systém sociálního zabezpečení. Fenoménem raného kapitalismu je téţ dětská práce či 

obrovská disproporce mezi výdělkem řadového dělníka a majitele továrny.  

Nespokojenost dělníků s nevyhovujícími podmínkami vede k jejich sdruţování do odborů 

poţadujících na vlastníkovi spravedlivější zacházení. Odbory iniciují socialistické hnutí, které svým 

bojem, představovaným stávkami či jinými druhy i ozbrojených střetů, vede k postupnému zavádění 

                                                           
1
 Srov. Bradley, I. C. (1987): Victorian Values. Titus Salt: Enlightened Enterpreneur, s. 32. History Today [online]. Květen 

1987 [cit. prosinec 2013]. Dostupné na WWW: <http://www.historytoday.com/%5Bfield_story_author-term-
raw%5D/titus-salt-enlightened-entrepreneur> 

http://www.historytoday.com/%5Bfield_story_author-term-raw%5D/titus-salt-enlightened-entrepreneur
http://www.historytoday.com/%5Bfield_story_author-term-raw%5D/titus-salt-enlightened-entrepreneur
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sociálních, ale i lidskoprávních garancí vynucených na majitelích-kapitalistech, stejně jako na 

celém politickém systému. 

Boj dělníků je podpořen okruhem sympatizujících myslitelů, jejichţ nepřeberná řada se začíná u 

autorů označovaných jako utopičtí socialisté. Mezi ně bývají řazeny osobnosti jako C. H. de Saint-

Simon, F. M. C. Fourier (1772-1837) nebo R. Owen (1771-1858).  

Myšlenky těchto autorů v mnohém navazují na dřívější utopická díla T. Mora, T. Campanelly či F. 

Bacona snaţící se vykreslit ideální (utopickou) společnost rovnosti. Utopičtí socialisté si všímají 

bohatnutí z výtěţků probíhající průmyslové revoluce, které ovšem míjí masy dělníků pracující ve 

prospěch tohoto historického pohybu. Ţádají tedy reformu společnosti ve smyslu spravedlivého 

přerozdělení statků tak, aby i proletariát mohl těţit z průmyslové modernizace. Své vize často 

přetavují do zakládání utopických komun, jakýchsi ţivých laboratoří případné společenské změny
2
.   

Pro pochopení myšlení utopických socialistů je podstatné seznámit se s kontextem jejich ţivotních 

osudů. Emblematickou postavou je Robert Owen.  

 

1.1 ROBERT OWEN 

Obr. 1 Uvnitř školy v New Lanark, rok 18253.  

                                                           
2
 Ševeček, O. (2009): Zrození Baťovy průmyslové metropole. Továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech 

3
 Venkovské žačky tančí pro návštěvníky. Na stěnách naučné portréty exotických zvířat a mapa Evropy. Dva muži 

v druhém plánu napravo jsou pravděpodobně Robert Owen se synem. Převzato z Donnachie, I. (2012): Towards a New 
Moral World. History Today [online]. Únor 2012 [cit. prosinec 2013]. Dostupné na WWW: 
<http://www.historytoday.com/ian-donnachie/robert-owen-towards-new-moral-world> 

http://www.historytoday.com/ian-donnachie/robert-owen-towards-new-moral-world
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„Jakýkoliv charakter, od těch nejlepších po nejhorší, od neznalých po nejvíce osvícené, může být 

dán jakékoliv komunitě, dokonce celému světu, při použití správných prostředků; kteréžto 

prostředky ve velké míře závisí na příkazech a vedení těch, kdož vládnou vlivem ve věcech 

lidských.“
4
  

Podstatou Owenova myšlenkového světa je přesvědčení, ţe lidský charakter je v zásadě ovlivněn 

prostředím, v němţ se nachází. A ţe vhodnou výchovou je moţné dosáhnout zformování lepšího 

člověka, lepší společnosti.  

K těmto závěrům Owen dochází po zkušenosti s komunitou zaměstnanců ve Skotsku. Spolu se 

společníky kupuje roku 1799 továrnu na předení v New Lanarku, v níţ uskuteční mnohé ze svých 

vizí. V lokalitě je zaveden vesnický obchod, škola pro vzdělávání dětí zaměstnanců, čítárna či 

taneční sál. Snahou vedení továrny je zajistit dělníkům kapacity pro stravování i zabavení ve 

volném čase. To má přinést prospěch celému závodu, neboť „čím dříve zavládne pokoj, tím hojnější 

zisk bude rozumně očekáván“. Sociální výdobytky slouţí jak dělníkům, tak vlastníkům továrny 

slibujícím si od nich sociální smír. Nutno dodat, ţe úspěchy komunity New Lanark té doby jsou 

v ostrém kontrastu s právě probíhající činností hnutí luddistů, rozbíjejících tovární stroje v domnění, 

ţe jim kradou jejich práci
5
.  

Slibný rozvoj New Lanarku podnítí Owena aplikovat své vize na širší prostor. Přichází tedy 

s návrhem na zřízení druţstevně organizovaných obcí zaměřených na zemědělskou a manufakturní 

výrobu. Owen se domnívá, ţe v těchto sídlech o předpokládaném osídlení 1.200 obyvatel, bude 

moţné zabezpečit kvalitní výchovu dětí a uspokojivou práci pro dospělé. Zamýšlený návrh sítě 

druţstevních vesnic, která by zcela redefinovala dosavadní urbanistické uspořádání, se ovšem 

nesetká s pozitivními ohlasy. 

Roku 1825 Owen kupuje rozsáhlé pozemky v USA, aby na nich vybudoval novou usedlost 

nazvanou New Harmony. V té usiluje o nejvyšší moţnou sociální integraci obyvatel. Pro obec je 

sepsána vlastní ústava garantující sociální rovnost a správa je svěřena všem obyvatelům. Systém se 

brzy ukáţe jako nefunkční, kdyţ se obyvatelstvo rozštěpí na několik skupin a projekt je ukončen se 

ztrátou 200.000 dolarů.     

                                                           
4
 Vlastní překlad podle Owen, R. (1816): A New View On Society. Preface. In.: Yale Law School. The Avalon Project 

[online]. Dostupné na WWW: <http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/owenm.asp> 
5
 Donnachie, I. (2012): cit. d., s. 44. 

 

http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/owenm.asp
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Owen ovlivní mnoţství následovníků a je jedním z prvních, kdo svede spojit roli kapitalisty a 

sociálního myslitele. Jeho urbanistické představy propojující ráz vesnice s městským továrním 

prostorem jsou později rozpracovány v koncepcích zahradních měst.
6
 

 

1.2 PATERNALISTÉ 

Zatímco Robert Owen přenáší své tovární sociální reformy na papír a snaţí se svůj koncept 

abstrahovat, jiní továrníci 19. století se spokojují s experimenty ve vlastních podnicích, a své snahy 

dále nerozšiřují.  

Minimum servisu poskytovaného dělníkům představují jiţ zmiňované dělnické domky a ubytovny 

stavěné vlastníky továren. S těmi se setkáváme v celé západní Evropě od Francie (Le Cresout), přes 

Belgii (Grand Hornu), Německo (bytové domy fy Krupp v Essenu) aţ po kolébku průmyslové 

revoluce – Anglii – a její model villages – vzorová sídliště budovaná např. v Copley, Saltairu či 

Bournville. Předchůdcem Zlína v Českých zemích je pak tovární město Vítkovice (tzv. Nové 

Vítkovice) budované v 80. a 90. letech 19. století. 

Důvod pro výstavbu dělnických domků je ryze praktický. Dělníkům jiţ nestačí ubytovací kapacity 

města, kde se továrna nachází, nebo – coţ je častý případ – je továrna vybudována na dosud 

neosídleném místě, v němţ je zkrátka nutno vystavět nové domy, aby dělníci nemuseli dojíţdět ze 

vzdálených míst.  

Řada průmyslníků se neomezuje na elementární zajištění „práceschopnosti“ dělnictva. Jejich kroky 

jsou vedeny paternalistickou snahou dělníky vychovat a zlepšit jejich ţivotní prostředí. Postavení 

továrníka je moţno přirovnat k pozici otce rodiny (pater familias), tak, jak ji chápe římské rodinné 

právo. Otec je nadřízeným zbylých členů rodiny, jen on všechno vlastní a všichni se mu musejí 

podřídit
7
. Stejně tak disproporčně se jeví vztah továrníka 19. století a jeho dělníků. Průmyslník 

disponuje nepoměrně větším bohatstvím a osudy zaměstnanců jsou tak v jeho rukou. Lidé jsou sice 

svobodní a mohou odejít, ale jejich finanční závislost je příliš velká a počet lepších alternativ malý. 

Továrník si svou moc plně uvědomuje – uţ jen proto, ţe dělníci jsou oproti němu nedovzdělaní či 

pologramotní, tedy v jistém smyslu nedozrálí, dětští. Pokud se ztotoţní s obrazem otce a toto 

přesvědčení ještě posílí svým náboţenským či sekulárně humanistickým profilem, začne se 

k dělníkům chovat jako k jakési širší rodině. Coţ s sebou pochopitelně nese všechny klady i zápory. 

Takový průmyslník na jednu stranu vytváří jistou sociální infrastrukturu, poskytuje bydlení, 
                                                           
6
 Ševeček, O. (2009): cit. d.,  s. 38-39. 

7
 Heslo „paterfamilias“. Encyklopaedia Britannica [online]. [cit. Leden 2014]. Dostupné na WWW: 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/446326/paterfamilias> 
 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/446326/paterfamilias
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vzdělání, staví parky či zábavní centra, na stranu druhou má tendenci své děti (dělníky) kontrolovat, 

poučovat i trestat. A to i mimo zaměstnání. Protoţe je to on jako otec rodiny, kdo svým dětem 

poskytuje přístřeší a hmotné zabezpečení.     

Není jasné, jaký poměr zaujímají mezi vlastníky raného kapitalismu ti paternalističtí. Rovněţ 

neexistuje jasné vymezení, jak odlišit paternalistického a „nepaternalistického“ kapitalistu. Je 

vlastník poskytující zaměstnancům (pouze) bydlení za sníţený nájem paternalista nebo jedná jen 

utilitárně? Relativně uspokojivá definice by mohla paternalistického průmyslníka popsat jako toho, 

kdo jedná nad rámec dobového společenského úzu a zákonů. 

V odborné literatuře je tento fenomén popisován termíny industrial capitalism, welfare capitalism 

či industrial paternalism, které jsou často uţívány synonymicky. Industrial capitalism popisuje 

průmyslovou éru, tedy celou epochu a nesoustřeďuje se na konkrétní trendy. Welfare capitalism je 

pojem nejrozšířenější. Odkazuje ovšem jak k zajištění dobrých ţivotních podmínek (welfare) 

dělníků továrníkem, tak k mnohem pouţívanějšímu termínu welfare state, jenţ je uţíván pro popis 

expanze státu do sociální politiky a je spojen spíše s pozdější dobou (přelom 19. a 20 století a dále).  

Nejpříhodnější z těchto tří se jeví pojem industrial paternalism. Přesto, z povahy věci, kdy se 

dotýkáme vztahu mezi kapitalistou či kapitalistickým systémem a zaměstnanci, se nám pro účely 

této práce zdá vhodné uţívat pracovního termínu kapitalistický paternalismus jako synonyma 

výše zmíněných pojmů.   

 

1.2.1 Grand Hornu 

Nyní se seznamme s konkrétními historickými případy kapitalistického paternalismu. Grand 

Hornu, nacházející se na belgicko-francouzském pomezí, je sídlem zbudovaným tzv. na zelené 

louce. Zdejší sídliště zaloţí továrník Henri de Gorge (1774-1832), který skoupí okolní uhelná pole, 

aby zde mohl započít těţbu. Oblast je přitom neosídlená a vzdálená od tehdejších urbanizovaných 

míst, disponuje ovšem dostatkem potřebných surovin. De Gorge zde nechá vystavět výrobní halu, 

vlastní vilu a především tři dělnické čtvrti.  

Roku 1836 ţije v Grand Hornu asi 2.500 obyvatel v 420 obytných domech. Domy jsou řadové 

jednopatrové, většina z nich sestává z 8 metrů dlouhé bytové jednotky, v níţ jsou kuchyně, obývací 

pokoj a přízemní loţnice. V patře se pak nacházejí další tři loţnice, v suterénu klenutý sklep. Ke 

kaţdému bytu náleţí zahrádka. Kaţdých deset rodin sdílí společnou studnu a pec na chleba. Obytná 

plocha jednoho bytu činí tehdy slušných 55 m
2
, které obývá v průměru 6 osob. V bytech smí sídlit 

výhradně zaměstnanci se svými rodinami, obydlí se jim neprodávají, nýbrţ slouţí pouze k 

pronájmu.  



12 
 

V Grand Hornu funguje bezplatná škola pro dělnické děti, jsou zde shromaţďovací a veřejné 

prostory pro dospělé a veřejné lázně. Závod disponuje vlastní nemocnicí, pekárnou, masnou a 

obchodem se smíšeným zboţím, v němţ je moţno nakoupit za sníţené ceny
8
. 

  

 

Obr. 2 Tovární komplex v Grand Hornu obklopený prstencem řadových dělnických domů9 

Podle Jeana De Muncka představuje Henri de Gorge průmyslníka věku ancien régime. Zatímco 

nová podnikatelská třída, jeţ se vyrojí po nedávné francouzské revoluci, se neohlíţí na dělníky a 

prosazuje raný bezohledný kapitalismus, de Gorge je muţem staré školy, jeţ nahlíţí na dělníky jako 

na sluhy či poddané, k nimţ je třeba chovat se ochranitelsky. Jako odměnu za práci nevnímá pouze 

peněţitou mzdu (která je nově garantována napoleonským Občanským zákoníkem), ale také 

benefity v podobě vytvoření přijatelného prostředí k ţití
10

.   

 

1.2.2 Saltaire 

Dalším význačným paternalistickým průmyslníkem 19. století je Angličan sir Titus Salt (1803-

1876). Salt je v mnoha ohledech typickým viktoriánským podnikatelem. Pochází ze skrovných 

poměrů rodiny nákupčího vlny, je zapáleným členem kongregacionalistické církve, nepije alkohol a 

zasazuje se za prosazení prohibičního zákona. Jako silně věřící muţ se aktivně zapojuje do 

církevního ţivota domovského Bradfordu, kde při kostele vykonává funkci knihovníka a učitele 

                                                           
8
 Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 40-41.  

9
 Převzato z Le cite du Grand Hornu. Penelope Turner [online]. [cit. Leden 2014]. Dostupné na WWW: 

<http://penelopeturner.com/2010/06/24/le-site-du-grand-hornu/> 
10

 De Munck. Le Grand Hornu comme modèle de régulation sociale. La Revue nouvelle. Academia.edu [online]. 
Červenec-srpen 2003 [cit. Leden 2014]. Dostupné na 
WWW:<http://www.academia.edu/402123/Le_Grand_Hornu_comme_modele_de_regulation_sociale> 

http://penelopeturner.com/2010/06/24/le-site-du-grand-hornu/
http://www.academia.edu/402123/Le_Grand_Hornu_comme_modele_de_regulation_sociale
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nedělní školy. Při dělnických protestech rovněţ vede vyjednávání mezi znepřátelenými stranami a 

jistý čas slouţí i jako bradfordský starosta.   

Salt je podporovatelem hnutí Nonconformist Conscience (Nonkonformní svědomí), které prosazuje 

řadu lidskoprávních reforem od zákazu otroctví po odstátnění anglikánské církve
11

. Taktéţ je 

jedním z prominentních příznivců Liberální strany.  

Titus Salt zbohatne na spřádání příze z alpaky a řadí se mezi nejzámoţnější textilní magnáty doby. 

Během působení na pozici starosty Bradfordu rozvíjí reformy zlepšující ţivotní podmínky obyvatel. 

Stejně jako Owen totiţ věří, ţe vliv prostředí - čistý vzduch, blízkost přírody, zákaz pití alkoholu či 

zamezení násilí – formuje lepší a slušnější společnost. 

Kvůli znečištěnému ovzduší ohroţujícímu zdraví dělníků zavede ve své továrně zařízení omezující 

emisi zplodin. Snaha vymoci instalaci těchto zařízení prostřednictvím obecní vyhlášky i do 

ostatních textilních provozů ovšem narazí na odpor zbylých podnikatelů, kteří nehodlají navyšovat 

své náklady. Salt alespoň ve svých závodech zbuduje otevřená prostranství, kde se mohou dělníci 

uvolnit mezi prací. Městu navíc daruje rozsáhlý park.  

Jeho opus magnum přichází aţ na sklonku kariéry. V padesáti letech započne stavbu vlastního 

průmyslového sídliště, jeţ nazve na svou počest Saltaire. Tovární městečko postavené na zelené 

louce poblíţ důleţitých vodních a ţelezničních křiţovatek je dílem nutnosti i Saltovy filantropie. 

Jeho továrny vyţadují silnější vodní zdroj, neţ je ten v Bradfordu. Továrník chce také zlepšit 

bytové postavení dělníků a v neposlední řadě jistě hraje roli i touha předvést moc svého bohatství. 

Nově budované tovární haly Saltairu jsou totiţ největší svého druhu na světě. Saltova textilní 

továrna rovněţ jako první integruje všechny výrobní postupy pod jednu střechu.  

Zprvu dělníci do práce dojíţdějí vlakem. Salt ovšem potvrdí, ţe v místě hodlá postavit vesnici. 

„Udělám vše, co budu moci, abych zamezil zlům tak velikým, že končí až u znečištěného vzduchu a 

vody. Doufám, že kolem sebe postavím dobře živenou, spokojenou a šťastnou skupinu dělníků. 

Zadal jsem instrukce svým architektům, aby při výstavbě vzorových obydlí ničeho nešetřili
12

.“  

Po dvaceti letech budování stojí v Saltaire 850 obytných domů, jeţ obývá 4.500 lidí. 22 ulic je 

koncipováno podle striktního geometrického plánu, hlavní třída je pojmenována po královně 

Viktorii, další části vesnice na počest prince Alberta, členů Saltovy rodiny a architektů 

                                                           
11

 Royle, E. (1982): The Nonconformist Conscience. History Today [online]. [cit. Leden 2014]. Dostupné na 
WWW:<http://www.historytoday.com/edward-royle/nonconformist-conscience> 
12

 Vlastní překlad podle Bradley, I. C. (1987): Victorian Values. Titus Salt: Enlightened Enterpreneur, s. 33. History 
Today [online]. Květen 1987 [cit. prosinec 2013]. Dostupné na WWW: 
<http://www.historytoday.com/%5Bfield_story_author-term-raw%5D/titus-salt-enlightened-entrepreneur> 

http://www.historytoday.com/edward-royle/nonconformist-conscience
http://www.historytoday.com/%5Bfield_story_author-term-raw%5D/titus-salt-enlightened-entrepreneur
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koncipujících stavby. Běţní dělníci obývají chalupy (cottages), kde je obývací pokoj, černá kuchyně 

a tři loţnice, zatímco ti administrativní jsou umístěni do půldomků. Kaţdý dům disponuje vlastním 

rezervoárem vody a plynu a sklepem na uhlí.  

Salt ve své vesnici nestrpí existenci nevěstince, zastavárny ani policejní stanice. U vjezdů do 

Saltairu jsou umístěny cedule informující o zákazu konzumace piva na území obce. Přímo proti 

branám závodu je vystavěn kongregacionalistický kostel. Továrník ovšem nenutí dělníky, aby ho 

navštěvovali. V místě navíc nechá zbudovat metodistickou kapli a udrţuje dobré vztahy i s místní 

anglikánskou církví.  

Další veřejnou stavbou ve vesnici jsou veřejné lázně a umývárny vybavené nejmodernější 

technikou. Následuje 45 obydlí pro nemajetné zbavené povinnosti platit nájem. Domy slouţí i 

seniorům „dobrého morálního charakteru“, kteří odvádějí činţi 10 šilinků týdně. Je postavena 

nemocnice, škola a konečně klub, kde mají dělníci relaxovat, ale také se pro vlastní dobro dále 

vzdělávat. Další vymoţeností je velký park s hřištěm na kriket či loděnice při blízké řece Aire. Salt 

podporuje zakládání všemoţných spolků – např. chovatelů holubů, psů či drůbeţe, a pořádá i 

výpravy dělníků do galerie v Manchesteru.  

Stinnou stránkou vesnického zřízení je kontrola dodrţování morálky. Dělníkům se zakazuje poţívat 

alkohol, kouřit, provozovat sázky a klít na veřejných prostranstvích. Pracovní den v továrně začíná 

v šest ráno a končí v šest večer. Dělníci mají dvě půlhodinové pauzy na snídani a oběd. Výtrţnosti a 

opilství jsou ve vsi vzácností, na pořádek dohlíţí speciální úředník mající kancelář na rohu hlavní 

třídy. Střecha jeho místnosti je zakončena prosklenou věţičkou, skrze niţ je moţno vidět do všech 

směrů - a všechny kontrolovat. Přes to všechno nezávislí pozorovatelé té doby popisují obyvatele 

města jako šťastné a blahobytně vyhlíţející lidi
13

. 

 

1.3 USA 

Spojené státy jsou zemí, v níţ fenomén kapitalistického paternalismu a budování tzv. firemních 

měst dochází svého rozšíření a historického vrcholu. Hospodářství USA dominuje aţ do občanské 

války zemědělství, prudký růst průmyslu poslední čtvrtiny 19. století však tuto skutečnost zvrátí
14

. 

Na rozdíl od Evropy je Nový svět místem, v němţ se průmyslová infrastruktura rozvíjí teprve 

v tomto období. Navíc Spojené státy stále ještě územně expandují na západ a jih kontinentu. Tato 

                                                           
13

 Bradley, I. C. (1987): cit. d., s. 30-36.  
14

 Alanen, A. R. (2008): Morgan Park: Duluth, U.S. Steel, and the Forging of a Company Town. University of Minnesota 
Press, s. 3. Dostupné na WWW: <http://site.ebrary.com/id/10225528?ppg=?> 

http://site.ebrary.com/id/10225528?ppg=?
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situace nahrává vzniku zcela nových sídel budovaných bohatnoucími průmyslníky snaţícími se do 

odlehlých míst přitáhnout pracovní sílu rekrutující se především z masy (evropských) imigrantů.   

 

1.3.1 Firemní město 

Zatímco v britském prostředí se setkáváme s pojmy model village či model town (modelová 

vesnice/město), odkazujícími k modelovosti, vzorovosti jednotky, v USA mluvíme o company town 

– firemním městě, městě patřícím firmě. Oba termíny popisují prakticky totéţ. Nově zbudované 

osídlení se základní, často dobově moderní infrastrukturou, s typizovaným bydlením pro dělníky za 

sníţený nájem. Osídlení zbudované z peněz jediného subjektu, výrobní továrny či důlní společnosti, 

ale také státních úřadů
15

. Osídlení, na jehoţ teritoriu náleţí všechny stavby, půda a občanská 

vybavenost jedinému aktérovi.  

Významovou nuanci mezi model town a company town lze nalézt v teritoriálním kontextu. Britské 

model town je zasazeno do tisíciletého kulturního rámce, zaběhlé infrastruktury a společnosti. I 

kdyţ se jedná o nové sídlo postavené na neosídleném místě, kontext kultury fungující podle 

ustálených principů od něj nelze odejmout. Oproti tomu company town je městem vzniklým v zemi, 

jejíţ původní obyvatelé byli buď eliminováni, či vytlačeni pryč. Kultura vytvářená v místě, kam 

lidé
16

 přicházejí aţ po vojenském „vyčištění prostoru“, je zákonitě jiná. Společenské svazky nejsou 

variací předchozích historických procesů, jsou budovány za pochodu. Britský průmyslník stavící 

model town je inovátor, americký současně inovuje a kolonizuje prostor. Dosah jeho moci na místo 

a masu dělníků, kterou zaměstnává a kontroluje, je větší.      

 

1.3.2 Začátky 

Jiţ začátkem 19. století vznikají v Nové Anglii první textilní továrny. Jejich provoz zabezpečují 

mladé nesezdané dělnice z okolí. Vlastníci pro ně zajišťují regulované internátní bydlení, zakládají 

výtvarné a literární krouţky a povinné kurzy čtení z bible – coţ má jejich rodičům garantovat, ţe 

dívky budou ţít ve spořádaném prostředí. Nejznámější z těchto komunit je město Lowell 

v Massachusetts, jehoţ sláva pohasíná v 60. letech, kdy americké dělnice nahrazuje levnější 

pracovní síla evropských imigrantů.  

                                                           
15

 V USA se setkáváme i s kategorií tzv. federal company towns, měst budovaných z federálních rozpočtů. Jedná se 
např. o města postavená kolem federálních továren na výrobu munice. Více Dinius, O.J. Vergara, A. (eds. 2011): 
Company Towns in the Americas: Landscape, Power, and Working-Class Communities. University of Georgia Press. 
Dostupné na WWW: <http://site.ebrary.com/id/10426591?ppg> 
16

 Často imigranti, kteří sami nemají mnoho společného, protože přišli z jiných zemí a kultur. Dosud nejsou asimilovaní, 
často ještě nemluví anglicky.  

http://site.ebrary.com/id/10426591?ppg
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Rok 1877 přináší doposud největší stávku odborů v historii USA. Tzv. Great Railroad Strike 

(Velká vlaková stávka)
17

 vede ţelezničního magnáta G. Pullmana k zaloţení modelové osady na 

neosídleném území jiţně od Chicaga. Stavba je zahájena roku 1880. Úmyslem průmyslníka není nic 

jiného neţ kontrola chování dělníků na prostoru, jenţ jim vybuduje a propůjčí.   

Pullman, pojmenovaný po svém zakladateli, je koncipován podle průmyslníkovy představy krásy: 

domy z červených cihel zasazené do přehledné mříţky, umělé jezero, mnoţství menších parků. 

Kanalizační splašky jsou částečně recyklovány, zatímco jejich zbytek je pouţit pro potřeby blízké 

Pullmanovy farmy. Dešťová voda je sváděna systémem ţlabů do blízkého jezera Calumet. Dobový 

pozorovatel, ekonom Richard Elly, si však všímá: „Obyvatel je vázán neustálými omezeními. Vše je 

tu vytvořeno pro něj [Pullmana], nic jím samým. Pullman je „neamerický“
18

. 

Roku 1893 ţije v Pullmanu 12.600 obyvatel, coţ z místa činí největší americké firemní město doby. 

Následující rok jej ovšem stíhá stávka dělníků protestujících proti vysokým nájmům, sníţení platů a 

omezování svobody. Stávka trvající od května do července toho roku si vyţádá účast 14.000 

policistů, milicionářů a vojáků a provázejí ji výtrţnosti a krveprolití. Událost vrhá stín na 

paternalismus tvrdé ruky v celých USA. Roku 1898 vyhlašuje Nejvyšší soud státu Illinois, ţe 

vlastnictví veškerého majetku v jediném městě „je proti dobré veřejné politice a neslučuje se 

s teorií a duchem našich institucí“
19

.      

 

1.3.3 Nové koncepce firemního města 

Roku 1900 vzniká Národní občanská federace (National Civic Federation), antisocialistický spolek 

sdruţující významné průmyslníky éry. Mezi cíli federace je zakládání welfare programů 

předcházejících stávkám a protestům dělníků a také koncipování modelových vesnic a měst. 

Městské plánování doby se často řídí principy hnutí City Beautiful prosazujícího vzhlednou a 

účelnou urbanizaci – rovnoběţně budované silnice, formalistně pojatá centra měst, radnic, škol a 

kostelů. Vzorem doby je i urbanistická politika německých továren Krupp v Essenu, švédských 

důlních osad a vzorových anglických vesnic. Další inspiraci slouţí i světově rozšířená kniha 

britského sociálního reformátora Ebenezera Howarda nazvaná Tomorrow: A Peaceful Path to Real 

Reform (Zítřek: Poklidnou cestou ke skutečné reformě), jejíţ pozdější reedice nese název Garden 

Cities of Tomorrow (Zahradní města zítřka). Howardova vize počítá s výstavbou měst pro 30 - 

50.000 obyvatel, jeţ by ţili odděleni od městského centra a zároveň jeden od druhého pásem zeleně. 

                                                           
17

 Great Railroad Strike of 1877. Wikipedia [online]. [cit. Leden 2014+. Dostupné na WWW: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Railroad_Strike_of_1877> 
18

 Vlastní překlad podle Alanen, A. R. (2008): cit. d., s. 3.  
19

 Tamtéž, s. 5.  
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Ţe urbanismus firemních měst s sebou nese notnou dávku sociálního inţenýrství, potvrzuje příklad 

nově budovaných sídel na americkém Jihu. Město Chickasaw v Alabamě, postavené loďařskou 

odnoţí firmy U. S. Steel, je programně rozděleno na bílou a „barevnou“ část. Hustota zástavby 

v barevných čtvrtích je dvojnásobná oproti té v čtvrtích bílých a barevní se téţ musí spokojit 

s domy o 2-4 pokojích, zatímco běloši si mohou dovolit 4-6 pokojů. Černošská zástavba těsně 

přiléhá k loděnicím, kde vládne hluk a znečištění.    

Obr. 3 Plán města Chickasaw. Čtvrť pro „barevné“ leţí v blízkosti loděnic, zatímco bělošská vesnice v bezpečné vzdálenosti 20 

 

1.3.4 Těţařská firemní města 

Těţba měděné a ţelezné rudy dává vzniknout firemním městům zakládaným na severovýchodě 

USA. William Gwin Mather, ředitel Cleveland-Cliff Iron Mining Company (CCI), nachází pro svůj 

paternalistický program vzor v Evropě. Sociální a zdravotní pojištění, dobré bydlení či firemní 

školství, to vše ho zaujme. Po uspořádání Matherovy evropské cesty firma rozjíţdí vlastní penzijní 

                                                           
20

 Tamtéž, s. 11. 
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program, vytváří oddělení bezpečnosti práce a započíná se stavbou klubových domů, kde 

zaměstnanci mohou rekreovat hrou v bowling, kde jsou čítárny, veřejné sprchy či plavecké bazény. 

CCI téţ zbuduje několik nemocnic a zavede program školících sester provádějících osvětu stran 

těhotenství, hygieny a zdraví.  

V letech 1906-1907 iniciuje Mather stavbu firemního města „Gwin“ situovaného do blízkosti 

těţebního okrsku severního Michiganu. Gwin, město postavené uprostřed borovicových lesů, 

reflektuje řadu principů hnutí City Beautiful – především trojici radiálních silnic slouţících jako 

skelet pro umístění hlavních veřejných budov. Ve městě stojí 55 půldomků pro řadové zaměstnance 

a 18 plnohodnotných domů slouţících manaţerům a předákům. Individuální vlastníci pak zbudují 

82 rodinných domů, je tu šestice obchodů, 4 veřejné budovy a 4 kostely v blízkém okolí.         

Calumet & Hecla Minining Company (C&H) je firma specializující se na těţbu mědi. Se začátkem 

20. století nechá C&H  postavit 1.200 domů v oblasti Copper Country. Součástí vybavenosti jejích 

sídel jsou budovy škol, nemocnice či knihovna s tituly v mnoha evropských jazycích. Firma daruje 

pozemky mládeţnické organizaci YMCA, stejně jako mnohým náboţenským společnostem, jejichţ 

provoz sponzoruje. Osady v Copper Country disponují tekoucí vodou a kanalizací.  

Řada dobových pozorovatelů argumentuje, ţe díky těmto benefitům jsou zdejší horníci ochotni 

pracovat za niţší mzdy, neţ jakých by dosáhli na americkém Západě. „Je to druh paternalismu, 

který zabíjí odborářství a v jedné generaci přetváří z cizinců neznalých anglosaských institucí 

občany, na něž může být každá komunita jen hrdá,“ píše roku 1911 Engineering and Mining 

Journal
21

. Jen o dva roky později vstoupí horníci nespokojení s nízkými platy a nízkou bezpečností 

práce do stávky trvající bezmála rok
22

.  

Tři aţ čtyři stovky stávkujících horníků procházejí kaţdý den hlavní třídou města Calumet podél 

firemních budov, napadají stávkokazy a brání jim ve vstupu do práce, aţ je firma nucena vystavět 

podél cesty ostnatý drát. Na střechy firemních budov jsou umístěny reflektory osvětlující moţné 

noční narušitele, které zároveň manifestují převahu nad dělníky. Společnosti zasaţené stávkou 

(nejedná se jen o C&H) přesvědčí guvernéra státu, aby – jak je během dobových stávek běţné - 

povolal národní gardu. Celá kapacita, 2.817 muţů, má oficiálně udrţovat neutralitu, bránit střetům 

stran a umoţnit hladký provoz těţby. Ve skutečnosti jsou stany gardistů umístěny na pozemcích 

důlních společností, v jejich táborech je zavedena voda a elektřina na účet těţebních baronů a 

vojákům je téţ zdarma poskytnut firemní vozový park.  

                                                           
21

 Vlastní překlad podle Alanen, A. R. (2008): cit. d., s.. 12.  
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 Tamtéž, s. 1-18.  
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1.3.5 Hrozba vystěhování 

Podívejme se blíţe na kontext ţivota obyvatel firemních měst na příkladu hornických sídel Copper 

Country spravovaných firmami C&H, Quincy a Copper Range. Největší existenční ohroţení 

dělníka představuje vystěhování z firemního podnájmu. U zmíněných společností se setkáváme se 

shodnými podmínkami. Zaměstnanec, který pozbyde svého místa, má povinnost se do 15 dnů 

odstěhovat z pronajatého obydlí. Taktéţ propuštěný dělník, který si od firmy pronajal pozemek a na 

něm si postavil vlastní dům, musí opustit pronajatou půdu do 90 dní. Odchod z podnájmu se můţe 

týkat i rodinných příslušníků muţského pohlaví. Tak představitel firmy Quincy pan Harris 

informuje zaměstnance firmy pana Baileyho, ţe jeho syn ţijící s ním ve stejné domácnosti, musí 

opustit firemní dům, protoţe přestal být zaměstnancem společnosti.  

Jindy uţívá firma své moci, aby udrţela morálku nájemníků podle svých představ. Jiţ zmiňovaný 

Quincyho agent Harris píše manţelům Lynchovým: „Z důvodu vážných stížností, jež se ke mně 

donesly od mnoha Vašich sousedů a které hovoří o obtěžování Vaším skandálním jazykem a 

chováním, upozorňuji Vás tímto, že pokud se ke mně dostanou další stížnosti podobného ražení, pak 

Vás a celou Vaši rodinu nechám vykázat z Vašeho domu, jakož i všech pozemků Quincyho těžební 

společnosti.“
23

 

Primárně firmě pronajímané bydlení slouţí jako prostředek zastrašení zaměstnance, aby se 

neúčastnil stávky. Firma Copper Range obesílá během stávky roku 1913 protestující dělníky 

s výzvou, aby se do tří, jindy do šesti dnů, vystěhovali z firemních obydlí – pokud se ihned nevrátí 

do práce. Odboroví právníci se však obracejí na soud, který rozhodnutí uznává za nátlakové a 

zastává se nájemníků. Jinde se firma snaţí vystěhovat zaměstnance se záminkou neplacení nájmu, 

opět však zasáhnou solidární odbory, které dělnické rodiny finančně podpoří.  

                                                           
23

 Vlastní překlad podle Hoagland, A. K. (2010): Mine Towns: Building for Workers in Michigan Copper Country. 
University of Minnesota Press, s. 72. Dostupné na WWW: <http://site.ebbrary.com/id/104007030?ppg=99> 

http://site.ebbrary.com/id/104007030?ppg=99
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Obr. 4 Pohlednice odborů nazvaná „Stávkokazi [firmy] C&H při hostině“. Rok 1913.24 

Protoţe se dělníci čelící vystěhování často obracejí na soudy, jejichţ verdikt je pro firmu nejistý a 

líčení se zpravidla táhne, přistupují společnosti k nátlaku. Obyvatelům je vyhroţováno nebo jsou 

neustále obtěţováni plněním bezpečnostních předpisů spojených s bydlením. Jindy jim firma 

postupně odpojuje elektřinu, plyn apod. Často některá ze zmiňovaných společností také přistoupí 

k vystěhování propuštěných dělníků, aby je znovu po čase najala a ubytovala, protoţe představují 

osvědčenou a kvalifikovanou pracovní sílu
25

. 

Obecně lze říci, ţe dělník je vydíratelný svou bytovou závislostí na firmě. Pokud dojde 

k jednotlivému sporu, má navrch firma, pokud se za dělníka postaví odbory nebo pokud propukne 

stávka a veřejné mínění stojí při stávkujících, disponuje takový nájemník jistou šancí si své bydlení 

zachovat. V takovém případě ovšem zůstává pracovat pro společnost, s níţ má oboustranně 

nevraţivé vztahy.     

 

1.4 FORD MOTOR COMPANY  

Průkopnickou fázi kapitalistického paternalismu nahrazuje období jeho kvalitativního a 

teritoriálního růstu. S tím, jak nová generace průmyslníků nastupujícího dvacátého století začíná 

disponovat technologiemi umoţňujícími globální expanzi obchodu, dochází i k prohloubení 

sociálního systému, jenţ paternalistický kapitalista zajišťuje svým zaměstnancům. Emblematickou 

postavou této éry je Henry Ford, jehoţ příkladem se inspiruje i Tomáš Baťa.  

Henry Ford se rodí roku 1863 do středostavovské rodiny farmářů. Po vyučení mechanikem se ţiví 

opravou parních traktorů nebo jako vrchní inţenýr v elektrárně. Po nocích konstruuje vlastní model 

                                                           
24

 Tamtéž, s. 84. 
25

 Tamtéž, s. 55-77. 
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automobilu na spalovací pohon. Jeho auto vyjede roku 1893 a je vůbec prvním v Detroitu, snad i 

v celých USA. O deset let později vzniká Ford Motor Company. V prvním roce vyrobí 1.700 aut a 

zaměstná 311 lidí. S příchodem přelomového modelu T Ford expanduje. Roku 1921 uţ automobilka 

slaví vyrobení 5miliontého fordu a zaměstnává jiţ desítky tisíc dělníků v několika zemích světa
26

 

(Velká Británie, Německo, Austrálie, Indie aj.).  

Úspěch Fordovy společnosti tkví především ve dvou faktorech: marketingu a organizaci práce. 

Ford vůbec jako první prosazuje představu automobilu jako dopravního prostředku pro masy, oproti 

do té doby zaţitému vidění auta jako módního výstřelku bohatých. Jak sám píše ve svých pamětech, 

jeho cílem je uspokojit 95 % spotřebitelů
27

. A těm nabízí bezkonkurenční podmínky: nízké ceny, 

kvalitní neporuchové stroje a síť autorizovaných servisních míst.  

Fordův automobil je sloţen z typizovaných dílů zaměnitelných mezi jednotlivými typy. Dá se tedy 

snadno opravit a vychází uţivateli vstříc. Levné auto je třeba levně vyrobit, aby se jeho produkce 

vyplatila. Mezi lety 1908-1927
28

 Fordovy automobilové továrny produkují jediný model – T. Díky 

„Tin Lizzie“ ovládne firma americký trh a auto se odteď stane součástí kaţdé americké domácnosti.  

Obr. 5 Dělníci stojící před Fordovou továrnou v Higland Park. Asi 1913-191529 

Aby se cena auta dále sniţovala, dochází v automobilce k postupné racionalizaci výroby. Roku 

1913 je uvedena vůbec první pásová tovární linka na světě inspirovaná Fordovou návštěvou 

Chicagských jatek, kde se zvířata porcují zavěšená na kovové konstrukci. Dělníci, kteří dříve 

vykonávali několik úkonů, se nyní specializují na jediný pohyb. Firemní pravidlo uvádí, ţe dělník 

smí při práci udělat jediný krok. Přílišné chození stojí čas a peníze. Stroje v továrnách jsou 

                                                           
26

 Ford, H. (1922): My Life and Work. Project Gutenberg [online]. Leden 2005 [cit. Leden 2014]. s. 12. Dostupné na 
WWW: <http://www.gutenberg.org/ebooks/7213>.  
27

 Tamtéž, s. 24.  
28

 Ford model T. Wikipedie [online]. [cit. Leden 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Ford_model_T> 
29

 Jalopy Journal [online]. [cit. Leden 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://www.jalopyjournal.com/forum/showthread.php?t=717421&page=2> 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Ford_model_T
http://www.jalopyjournal.com/forum/showthread.php?t=717421&page=2


22 
 

rozestavěny co nejblíţe u sebe a linka běţí v různých výškách, aby byl příslušný dělníkův pohyb co 

nejúspornější
30

. Původně je na produkci jednoho vozu třeba 12,5 hodiny práce, nakonec se čas 

zkrátí na pouhé 1,5 hodiny
31

.   

Obr. 6 Dělníci při práci na montáţní lince. Asi rok 191732. 

Výroba celého vozu se vejde pod střechu jediného závodu. Specializace produkce dosahuje 

takových rozměrů, ţe v největším výrobním závodě Highland Park existuje aţ 500 oddělení. Práce 

je monotónní a nenáročná tak, ţe „95 % [dělníků] je nekvalifikovaných, nebo lépe řečeno, jsou 

kvalifikovaní právě v jedné jediné operaci, kterou se i ten nejhloupější člověk svede naučit během 

dvou dnů.
33

“  Sám Ford přiznává, ţe takovýto druh práce by sám nemohl vykovávat, většina dělníků 

s ní však problém nemá. Monotónnost je sice nestimuluje, zajišťuje jim ovšem dostatečné finanční 

prostředky. Kdo má touhu kariérně stoupat, tomu je to u Forda umoţněno, neboť kaţdý člen 

managementu kdysi začínal jako řadový dělník
34

.   

 

1.4.1 Pětidolarový den 

„Plat pěti dolarů denně za osmihodinovou pracovní dobu byl jedním z nejlepších úsporných kroků, 

které jsme kdy provedli.
35

“ 

Pětidolarový program je s velkou slávou i četnou vnější kritikou zaveden roku 1914. Slibuje 

zaměstnancům bez rozdílu minimální garanci pěti dolarů za pracovní den. Zároveň sniţuje pracovní 
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 Ford, H. (1922): cit. d., s. 38-40.  
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 Ford model T. Wikipedie [online]. [cit. Leden 2014]. Dostupné na WWW: 
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 Magnolia Box [online]. [cit. Leden 2014]. Dostupné na WWW: 
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 Vlastní překlad podle Ford, H. (1922): cit. d., s. 41. 
34

 Tamtéž, s. 44-45. 
35

 Vlastní překlad. Tamtéž, s. 69. 
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dobu a mění pracovní schéma ze dvou 9hodinových směn na tři 8hodinové. Příznivci programu 

mluví o senzačním zlepšení dělnických podmínek z továrníkovy vlastní iniciativy. Kvitují 

zjednodušení platových tarifů mezi zaměstnanci i sníţení moci předáků ovlivňujících najímání a 

vyhazov řadových dělníků
36

. Fordovy kritiky z řad konkurence pak trápí „kapitalistická 

nekolegialita“ v přístupu k proletariátu, jak ji ironizuje Ford ve své autobiografii
37

.  

Dikce reformy z hlediska vlastníka továrny ovšem není ani tak altruistická, jako spíše účelná a její 

efekt je dvousečný. Skutečný plat řadového dělníka té doby činí 2,34 dolaru. Suma dorovnávající 

plat do 5dolarového minima je podílem na zisku. Dělníkův plat se skutečně zvedne více jak o 

polovinu, ne však vţdy. Podíl na zisku je totiţ odnímatelný a jeho výplata závisí na zaměstnavateli. 

Komisař z továrny v Highland Parku, Paul Taylor, poznamenává: „Věřím, že je nezákonné odebrat 

dělníkovi mzdu, jíž si vydělal, ale pokud její část nazvete „profit“ nebo „bonus“, vypořádáte se 

s redukcí mnohem snadněji.“ A dodává: „Člověk přijde jednou dvakrát pozdě (…) a najednou se 

zalekne ztráty svých „profitů“. Je spousta věcí, které můžete s takovým systémem provádět – od 

nucení lidí k tomu, aby vám řekli, kolik zrovna utratili v potravinách, za nábytek, dovolenou, až po 

nucení chodit do práce pravidelně
38

“.  

Pětidolarový program především zamezuje do té doby časté fluktuaci zaměstnanců a zároveň je 

disciplinuje. Součástí reformy je i zaloţení Fordova Sociologického oddělení. Tento orgán čítající 

údajně kolem stovky nejoddanějších zaměstnanců, stanovuje podmínky udělení podílu na zisku a 

napravuje kulturní „defekty“, které mezi zaměstnanci objeví. Jeho objektem jsou všichni Fordovi 

lidé s výjimkou top managementu. Sleduje se rodinný status (bonus náleţí jen sezdaným), „kulturní 

standardy“, podmínkou je alespoň půlroční trvalý pobyt v oblasti Detroitu, kvůli dělníkům-

spekulantům, kteří se rojí po oznámení 5dolarového dne
39

.   

„Přišli ke mně domů,“ říká jeden dělník. „Žena jim řekla všechno. Nemělo cenu před nimi cokoliv 

zapírat. Samozřejmě, seběhla se kolem toho velká kritika. Bylo to trochu legrační, ve svobodném 

státě…“ Sám Fordův vrchní předák inţenýrů, William Klann, se na praxi Sociologického oddělení 

dívá kriticky: „Někteří z kolegů odmítali [prohlídky Sociologického oddělení] a nechtěli kolegy 

pustit do svých domů. Ti se jich ptali, zda jsou ženatí či ne a pokud nebyli, poradili jim, aby 
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vyhledali kněze a ten je sezdal. A mým kolegům se tyhle věci nezamlouvaly. Zdálo se jim, že jim 

zasahují do soukromí.
40

“ 

Podle zjištění na 5dolarovou mzdu nedosáhne 10 % zaměstnanců z důvodu nemanţelského statusu 

či pohlaví (ţeny na bonus nárok rovněţ nemají), a k nim se přidá dalších 40 % s nevhodným 

kulturním zázemím, jsou to imigranti odmítající se „amerikanizovat“ podle Fordových představ. Za 

pozornost stojí, ţe z první kontrolované skupiny 1.400 oceněných zaměstnanců jich je 1.381 

britského původu
41

.  

 

1.4.2 Amerikanizace 

Z hlediska nadnárodní firmy zaměstnávající velkou část imigrantů mluvících různými jazyky a 

přicházejících z různých kultur, je taková politika přirozená. Aby společnost zvýšila svou 

produktivitu, musí se svými zaměstnanci doslova najít společnou řeč. Čím více dělníků mluví 

anglicky a vyznává stejnou paletu hodnot, tím je soudrţnost kolektivu vyšší. V dobovém kontextu 

není Fordovo úsilí o amerikanizaci pracovníků ojedinělé a samotný termín „amerikanizace“ je zcela 

běţný. Tak se ve Ford Times, firemním tisku, setkáváme např. s tímto hlásaným krédem správného 

(amerického) dělníka: „Při mé svobodné vůli a za plného souhlasu čestně prohlašuji, že (…) budu 

slavit Evangelium Práce, (…) že zaměstnám svou hlavu, srdce a ruce tak, že nebudu mít čas myslet 

na své problémy. Protože nečinnost je ostudná, bezcílnost kriminální a práce bez své duchovní 

kvality pouhá otročina“
42

.    

Fordův amerikanizační program je svou šíří, publicitou a organizovaností dáván druhým za vzor, a 

tak vzniká Detroitská amerikanizační komora sdruţující i ostatní velkopodnikatele z okolí. Nakonec 

se celé úsilí přetaví aţ do celonárodní amerikanizační komory vzniklé roku 1915. Jak říká jeden 

z Fordových manaţerů: „Našim cílem a předmětem zájmu je stvořit lepší lidi a lepší americké 

občany a dosáhnout vyššího stupně komfortu, návyků a vyššího stupně bytové kultury mezi našimi 

zaměstnanci.
43

“ Hlavním polem amerikanizačního úsilí je Fordova anglická škola. Ta v roce 1916 

vyučuje vedle angličtiny další 4 předměty: průmysl a efektivitu, spoření a ekonomii, kurz domácích 

vztahů, a (zřejmě protiodborářské) průmyslové vztahy. Podle vlastních statistik společnosti 

absolvuje v roce 1915-1916 Fordovu školu 16.000 zaměstnanců. Statistika si všímá, ţe zatímco 

v roce 1914 nemluví anglicky 35,5 % dělníků, v roce 1917 uţ je to jen 11,7 %.  
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Obr. 7 tzv. Battle for the Overpass (Bitva o nadjezd). Střet mezi členy odborů a ostrahou Fordových závodů v River Rouge44. 

 

1.4.3 Sociální otázky 

Součástí proproduktivních opatření, tak jak je firma chápe, je vedle poţadavků na vlastnictví domu, 

uzavření manţelství a ţivotního pojištění i sledování zdravotního stavu dělníků. A tak je roku 1914 

zaloţen Zdravotnický a bezpečnostně-pracovní odbor evidující pracovní úrazy, s cílem jim 

předcházet
45

.   

Sociální rozměr Fordova impéria doplňuje Fordova nemocnice, otevřená na sklonku první světové 

války. V souladu s průmyslníkovou filozofií sociální sluţby, která nemá evokovat závislost 

příjemce na dárci, poţaduje Ford po pacientech, aby v nemocnici platili. Péče však nemá být drahá, 

ale finančně dostupná všem. Ze stejných důvodů Ford nepodporuje postiţené lidi, ale raději je 

zaměstnává ve svých závodech prací, na niţ stačí, neboť „průmysl organizovaný jako služba 

odnímá potřebu filantropie.
46

“  

Poslední Fordem zaloţenou institucí je jeho obchodní škola mající za cíl vzdělat mladé muţe 

v praktických otázkách a případně je inkorporovat do podniku. Ţáci vzdělávaní mezi 12. – 18. 

rokem obdrţí při zápisu jednotnou rentu 400 dolarů, která můţe být při dobrých studijních 

výsledcích navýšena aţ na 600. Během studia pracují v továrně a pobírají menší mzdu, kterou 

mohou posílat domů svým rodinám
47

.  

 

1.4.4 Člověk Ford 

„Vše nám bylo dáno k užívání [use]. Není žádného zla, jímž trpíme, které by nemělo co do činění 

s nesprávným užíváním [misuse]. Nejhorší hřích, jehož se můžeme dopustit, proti věcem našeho 

běžného života je jejich špatné užití. Nesprávné užití je širší termín. Rádi říkáme mrhání [waste], 
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 Převzato z Pegden, W. (2003): cit. d., s. 6. 
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ale mrhání je jen jednou fází nesprávného užití. Všechno mrhání je nesprávné užití, všechno 

nesprávné užití je mrhání.
48

“ 

„Kapitál, jenž business vytváří pro něj samý, který slouží k rozšíření příležitostí pracujícího a 

zvýšení jeho pohodlí a prosperity, který slouží k tomu, aby dal práci více a více lidem, přičemž 

zároveň zlevňuje cenu služby veřejnosti – takovýto druh kapitálu, i když je pod kontrolou 

jednotlivce, není nebezpečím pro lidstvo. Je to pracovní přebytek poskytnutý důvěře a 

každodennímu užívání ku prospěchu všech. Držitel takového kapitálu jej může jen stěží vnímat jako 

osobní ocenění.
49

“  

Musíme se ptát, proč je třeba zabývat se biografickými okolnostmi a poskytovat profil Henryho 

Forda coby člověka. Je ovšem příznačné, ţe podoba systémů zaloţených kapitalistickými 

paternalisty, se nejvíce odvíjí právě od osob svých zakladatelů. Stejně jako v případě jeho slavných 

předchůdců, je i Ford jediným vlastníkem společnosti
50

 a tvůrcem jejího know-how (vize auta pro 

masy, způsob výroby a marketingu produktů). Stejně jako u jemu podobných se i zde setkáváme se 

snahou replikovat vlastní ţivotní pohled na masu podřízených dělníků, coţ přesahuje jinak běţnou 

praxi. Zdá se přehnané a zjednodušující mluvit o průmyslníkovi jako jediném aktéru ovlivňujícím 

systém, který sice vytvořil, ale který neřídí sám – kdyţ zde existují i činitelé z řad vyššího, 

středního i niţšího managementu. Majitel, v tomto případě „absolutní majitel“, je však 

neopominutelnou hlavní tváří společnosti. V případě kapitalistů rozvíjejících vlastní sociální model 

je typické, ţe své představy o ţivotě a organizaci společnosti prezentují i vně, mimo prostor svého 

podniku. Často jsou vyhledáváni médii nebo jsou sami literárně činní. Tuto prezentaci pak 

nevykonávají jen z důvodů reklamy na vlastní výrobky, ale specificky i jako „reklamu“ na své 

chápání světa.     

Nyní se vraťme k samotné otázce Fordova nahlíţení na svět. Podobnosti ţivotních osudů 

paternalistických kapitalistů se nalézají aţ překvapivě snadno. Ford, stejně jako Titus Salt nebo 

Tomáš Baťa, pochází z poměrně skrovných poměrů a sám se vypracuje coby selfmademan. Jeho 

pracovní morálka je vysoká, jak sám uvádí v pamětech, má potřebu pracovat tvrdě uţ ze své 

přirozenosti a chce jít také příkladem podřízeným. Jako šiřitel technologického pokroku sdílí a 

prosazuje přesvědčení doby, která se domnívá, ţe moderní průmysl, věda a technologie vedou ke 

zlepšení ţivota lidí - jak materiálního, tak duchovního. Ford, potvrzující si své ţivotní názory na 

vlastních karierních úspěších, nahlíţí na ţivot optimisticky („Vše nám bylo dáno k užívání“). Podle 
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 Vlastní překlad. Tamtéž, s. 84.  
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jeho názoru má člověk svůj ţivot ve vlastních rukou, coţ nemohou zvrátit ani nepříznivé vnější 

faktory. Jestli ale chce uspět, musí čelit překáţkám, neboť (sebe)rozvoj je podmíněn tvrdou prací. 

Blahobyt je třeba si zaslouţit.  

Automobilový magnát výslovně odmítá paternalismus – tak jak jej chápe jako jistý druh 

podřízenosti, nesamostatnosti. Nemá potřebu být otcem svých dělníků a jeho pohled je věcný. 

Přesto se nebrání zásahům do jejich osudů. Zdá se, ţe Ford chápe pracovní masu spíše utilitárně. 

Jedním z nejuţívanějších slov jeho autobiografie je mrhání [waste]. Mrhání všemi druhy zdrojů, od 

materiálních po lidské. Na mnoha stranách ţivotopisu se dočítáme, jak racionalizace výroby vede 

k šetření se zdroji, ke zlevnění výrobků a jejich větší dostupnosti spotřebitelům. Jeho nakládání se 

zaměstnanci je pak vedeno podobnou pohnutkou. Pracovní síla je potřebná k výrobě automobilu. 

Aby byla co nejproduktivnější, je třeba ji sladit. Je třeba jí zajistit potřebný plat, naučit ji jednomu 

jazyku a kultuře pro lepší kooperaci. Sociální výdobytky jsou vedlejším produktem akceschopnosti 

společnosti. „Tovární organizace není prostředkem bránícím rozvoji schopností, ale prostředkem 

snížení mrhání a ztrát způsobených prostředností. (…) Je třeba říci, že když pohodlnosti, 

ledabylosti, lenosti a nedostatku zájmu dovolíme, aby se projevili, každý trpí. Továrna nemůže 

prosperovat, a tedy nemůže vyplácet mzdu. Pokud organizace přivede třídu netečných k tomu, aby 

dělala lépe, než by přirozeně mohla, pak je to pro její prospěch – svědčí jí to fyzicky, mentálně a 

finančně. Jaké platy bychom byli schopni vyplácet, pokud bychom se spolehli na velkou třídu 

netečných a jejich vlastní metody a způsob produkce?
51

“   

Posledním podstatným faktorem je Fordovo nahlíţení na kapitalismus. Jak ukazuje citát zmíněný 

výše, chápe Ford kapitál jako prostředek dalšího rozvoje – svých zaměstnanců i spotřebitelů, jakoţ i 

lidstva obecně. Maximum vydělaných prostředků se má reinvestovat do zdokonalení výroby, 

zlevnění produktu a zlepšení ţivotního postavení dělníka. Ford se ve svém ţivotopisu vymezuje 

proti businessmanům jdoucím jen za ziskem, protoţe jejich cíl je statický. Zdá se, ţe Forda 

uspokojuje dynamický expanzivní proces, ať uţ z pohnutek šíření modernity či vlastní slávy.  

Henry Ford je prvním globálním (paternalistickým) kapitalistou. Vliv jeho myšlenek na reformu 

tovární výroby, marketing a sociální systém zaměstnanců je dalekosáhlý a dotkne se i Tomáše Bati. 

Vzhledem k Fordovu významu tedy není moţno opominout jeho kontroverzní názory, které se sice 

přímo nedotýkají podstaty fungování jeho továrního impéria, ale vykreslují ošidnost přinejmenším 

neformálního vlivu, jejţ mohou vyvolat mezi jeho posluchači.  
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Jiţ v roce 1920 vydává Ford knihu The International Jew, the World´s Foremost Problem 

(Mezinárodní ţid, nejpřednější problém světa) a o dva roky později se ke stejnému tématu vrací i ve 

svém ţivotopise. Podle Forda ţidé nenápadně obsazují veřejný prostor USA a snaţí se křesťanskou 

kulturu přeměnit v orientální – čemuţ on brání svou literární činností nebo vydáváním 

antisemitského časopisu, v němţ nechává otisknout i nechvalně známé Protokoly sionských 

mudrců. Ford se také jiţ ve dvacátých letech schází s předními nacisty a je jediným Američanem 

zmíněným v Hitlerově Mein Kampfu. V roce 1938 obdrţí továrník u příleţitosti svých 75. 

narozenin nejvyšší státní vyznamenání nacistického Německa, Řád německého orla
52

. Podle 

Howarda Segala ovšem není moţno říci, ţe by Ford diskriminoval své ţidovské dělníky či 

dodavatele. Navíc jeho továrny zaměstnávají velké mnoţství černochů, coţ není pro danou dobu 

typické
53

.     

 

1.5 Kapitalistický paternalismus a firemní město: další směřování 

Kapitalistický paternalismus nemůţe existovat bez firemního města, tedy jasně ohraničené lokality, 

na níţ můţe kapitalista (firma) projektovat svou moc. Daná firma je jediným vlastnickým 

subjektem v takovémto městě, drţí veškerou moc. Ostatně, politicko-správní charakter sídla je 

atypický vzhledem k běţně chápanému pojmu města jako jednotky místní samosprávy. Většina 

firemních měst nemá vlastní samosprávu. Lokalita firemního město je de facto rozšířeným 

hájemstvím továrny. Vzhledem k pronajímání obydlí, izolovanosti lokality a celkové provizornosti 

osídlení k ní zaměstnanci nebudují vztah a často z ní odcházejí.  

Firemní města se zpravidla rozkládají na místech konvenujících zájmům továrníků. Typicky jsou to 

důlní oblasti, ale i důleţité dopravní křiţovatky, místa s dostatkem (levné) pracovní síly. Rozměry 

takovýchto sídel jsou přímo úměrné rozsahu podnikatelských aktivit svých vlastníků. Jejich 

urbanismus je většinou vytvářen etapovitě v reakci na rozvoj firmy v místě, lze se ovšem setkat i se 

vzorným plánováním. Specifický je sociální řád firemního místa. Ten je utvářen za specifických 

podmínek izolovanosti, pracovní rutiny a firemních pravidel. Tím dochází k homogenizaci 

lokální společnosti, jejíţ pracovní potenciál je vyuţit pro účely dominujícího subjektu
54

.   

Paternalistický kapitalista při zacházení se svými zaměstnanci nahrazuje nebo přesahuje sociální 

roli státu. Vývoj tohoto jevu můţeme rozdělit do čtyř pomyslných fází: 
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1. Dílčích průkopnických činů datovaných od začátku 19. století 

2. Kvantitativního rozšíření počtu kapitalistických paternalistů, především v USA (přelom 

19./20. století aţ první světová válka) 

3. Kvalitativní expanze, kdy si stát a kapitalista „konkurují“ v poskytování benefitů 

zaměstnancům/občanům  

4. Ústupu trendu, kdy sociální stát „monopolizuje“ oblast benefitů a kapitalista-vlastník se 

omezí na poskytování dílčích výhod 
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Oddíl 2 BAŤA A ZLÍN: PRŦMYSLNÍK A JEHO MĚSTO 

Stejně jako v případě Henryho Forda nelze mluvit o firmě Baťa bez zmínek o okolnostech ţivota 

jejího zakladatele, Tomáše Bati. Bez přehánění lze tvrdit, ţe specifický charakter zlínského reţimu 

definuje především osoba obuvního magnáta – „šéfa“. Na následujících řádcích se proto budeme 

poměrně podrobně zabývat biografií Tomáše Bati a genezí jeho podniku, jakoţ i stručným 

ţivotopisem jeho nevlastního bratra a následovníka Jana Antonína. 

 

2.1 TOMÁŠ BAŤA – ŢIVOT A DÍLO  

Tomáš Baťa se rodí roku 1876 jako třetí dítě zlínského ševce Antonína, jehoţ rod má více jak 

200letou ševcovskou tradici. Ve Zlíně vychodí čtyři třídy české měšťanky, a kdyţ mu v deseti 

letech zemře matka, rodina se přesouvá do Uherského Hradiště. Otec si zde otevře dílnu na 

předměstí a oţení se s druhou ţenou, vdovou z okolí. Rodina je relativně chudá a početná. Vedle 

dvou vlastních sourozenců má Tomáš dalších osm bratrů a sester. Otec je činorodý a vedle 

ševcovského řemesla se zabývá prodejem ovoce a výrobou sodovky. V Hradišti Baťa dva roky 

navštěvuje německou školu. Do školy ale příliš nedochází, protoţe musí být otci k ruce. Německy 

se domluví špatně.  

Přitom ale touţí po panském ţivotě. Jeho sen o postupu vzhůru dosvědčuje příhoda z mládí uvedená 

v jeho autobiografii: „Rozhodl jsem se sám jít na řemeslo. Přesto jsem chtěl být také pánem nebo 

alespoň se pánem stát a opatřit si vstup do lepších, čistých místností, mezi lepší lidi. Proto jsem se 

snažil dostat mezi studenty a podstoupil jsem kvůli tomu boje a útrapy, které nelze vypočíst a 

popsat. Když jsem se naučil v poledních a večerních přestávkách panské řeči čtením knih a opatřil 

si panské šaty, přiblížil jsem se k hloučkům vznešené společnosti studentské. Postřehl jsem, že mě 

napjatě pozoruje syn měšťana provazníka – také učeň – jemuž jedinému ze všech učňů se podařilo 

udržet se mezi studenty. 

Dlouho jsem zbožně naslouchal rozhovorům, hledaje příležitost, abych ukázal, že umím také pěkně 

mluvit v souvislých větách. Byla zrovna řeč o tom, má-li se z výletu jít domů nebo se rozběhnout 

ještě dále. Chopil jsem se této vzácné příležitosti. Poznamenal jsem, že lépe jít domů, poněvadž se 

chystá bouřka. Provazník, přestrojený za studenta, připomenul, že oni vědí lépe co třeba učinit než 

ševcovský učeň. To byla rána. Těžko se pamatovat, co se událo potom. Vím jen, že všichni zmlkli a 

já v pozdějších letech jsem litoval, že jsem toho provazníka nezmaloval.
55

“   
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Ve čtrnácti letech ho otec bere do učení za tovaryše a svěří mu i prodej bot na trzích. On ale uteče 

za sestrou do Vídně, kde načerno bez ţivnostenské licence a s chabou němčinou šije boty. Většinu 

utrţených peněz investuje zpět do výroby, takţe zkrachuje a vrací se domů.    

Otec vede Tomáše k samostatnosti. Jiţ od šesti let ho nechá vydělávat si výrobou dětských botek. 

Na svou dobu a postavení je švec Antonín údajně celkem progresivní, ale neţ by investoval a 

riskoval, raději peníze ukládá do kasičky. Tomášovi se to nelíbí, chce obchod rozšířit. Kdyţ je opět 

pověřen prodejem otcových bot, rozhodne se vyjet pro zakázky mimo sídelní město. Otec mu dá na 

cestu 50 zlatých. 16letý Baťa spává po čekárnách a ţiví se rohlíky. Lidé se smějí jeho kostrbatému 

rukopisu a prostému šatu, přesto ale po 14 dnech k 50 zlatým přidá dalších 35 výdělku.  

V roce 1894 Tomáš a jeho vlastní sourozenci Antonín a Anna poţádají otce o vyplacení věna po 

matce. 800 zlatých uţijí k zaloţení vlastní ševcovské ţivnosti. Za sídlo zvolí rodný Zlín, tehdy 

zaostalé městečko se zcela nevhodnou polohou a nevyhovující infrastrukturou. Jejich volba je prý 

především věcí citu.  

Formálně podnik vede starší Antonín, protoţe je jediný zletilý. Hlavním motorem dílny je ale 

Tomáš. Jiţ od počátku razí sourozenci atypické metody, kdyţ dělníkům stanovují pevnou pracovní 

dobu a pravidelný plat, oproti tradičnímu klouzavému reţimu výroby a odměňování. Firmě se 

ovšem nevede. Tomáš se prý stydí, ţe - ač spolumajitel – musí vykonávat práci řadového dělníka. 

Rád chodí do panské společnosti, a i kdyţ nehýří, vede příliš pohodlný ţivot. Kdyţ se dílna zadluţí 

aţ do výše 8.000 zlatých, píše bratr Antonín Tomášovi z vojny, aby vyhlásil konkurz. Tomáš ale 

omezí vydání, přestane navštěvovat hospody a zvýší pracovní úsilí.  

„Brzy si mne práce pohltila celého. Všechno požehnání mého života počalo se tohoto dne. Pochopil 

jsem svoji pošetilost v napodobování lenošných lidí, ať pánů či nepánů. V práci nalézal jsem stále 

více a více půvabu a vnitřního uspokojení. 

Vykonáváním všech dělnických prací našel jsem cesty, které vedly k úspoře materiálu i 

k zjednodušení dělníkovy práce. Teď mi nevadil ani nedostatek peněz, ani úvěr. Prodával jsem 

hotové zboží ve Vídni těm, kteří platili ihned při převzetí zboží. (…) Suroviny nosil jsem na zádech 

z otrokovického nádraží od půlnočního vlaku (10 km od Zlína). Do rána s jedním dělníkem nakrájel 

jsem materiál a ráno vydal dělníkům. Dělníci pracovali ve dne v noci, až bylo dílo hotovo. Pak zase 

dělníci vyspávali a já jel v noci odvést zboží, dovést novou suroviny a i peníze na výplatu.
56

“     
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Obr. 8 Tomáš Baťa (pátý zleva) s pracovníky firemní strojírny. Rok 190457 

Kdyţ vidí věřitelé Baťovo úsilí, posečkají s výplatou směnek a firma se nakonec dostane z dluhů. 

Pak ale Antonín podepíše dodavatelské firmě směnky na 20.000 zl., dodavatel zkrachuje a věřitelé 

ţádají peníze po Baťových. Mladý Tomáš v té době čte Tolstého romány a sní o prostém ţivotě – 

bez strojů. Nouze a potřeba zefektivnění výroby jeho názor mění. Vydává se na cestu do Prahy a 

Frankfurtu a kupuje zatím jen ruční přístroje zrychlující výrobu bot
58

. Kdyţ se tento krok osvědčí a 

podnik se částečně oddluţí, pořizuje Baťa i první parní stroj slouţící k pohonu strojů. Výroba se 

mechanizuje. Provoz je přesunut do nové tovární budovy. Produkcí lehké plátěné obuvi (tzv. 

baťovek) rozšíří firma svůj trţní dosah na celou monarchii. Podnik je oddluţen a jeho strojové 

vybavení se rozrůstá. V roce 1903 vzniká nová podniková strojírna, v níţ jsou o rok později 

vyrobeny první vlastní obuvnické stroje. Roku 1904 pracuje u firmy T. & A. Baťa
59

 250 osob
60

. 

Baťův ţivotopisec Antonín Cekota uvádí, ţe s koncem 19. století se Tomáš Baťa stává druhým 

nejbohatším muţem města po baronu Hauptovi
61

.   

Baťa chce dále inovovat výrobu. Téhoţ roku (1904) odjíţdí se třemi dělníky do USA, aby se poučil 

z progresivní praxe zdejších obuvnických továren. Nechá se zaměstnat jako řadový dělník, aby „na 

svém těle pocítil obtíže takových vysokých výkonů“. Jak sám říká, z domova má vysoké mínění o 

své produktivitě, s pokorou ovšem musí uznat, ţe na tempo americké výroby nestačí. V několika 
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továrnách ho odmítnou pro nízkou výkonnost. V místních podnicích nenajde ani tak převratné 

strojové vybavení, jako spíše mnoţství disciplinovaných dělníků. Američané ho fascinují svým 

pozitivním přístupem k práci, smyslem pro rovnost a výchovou k samostatnosti
62

.  

Baťův bratr Antonín se vzhledem ke svým chybným rozhodnutím z práce ve firmě stahuje. Navíc je 

u něj objevena tuberkulóza. Ještě před smrtí roku 1908 stihne postoupit své závazky Tomášovi, 

totéţ činí i sestra Anna.  

Roku 1906 propukne ve firmě několikaměsíční stávka dělníků. Baťa stávkující propustí a najme 

místo nich nové nekvalifikované dělníky
63

. O své nevoli k odborům se vyjadřuje roku 1931 

v dopise senátoru Johanisovi: „Můj názor jest ten, že bych pracoval raději pouze svýma rukama, 

nežli abych pracoval se spolupracovníkem, který mi nedůvěřuje, který mě považuje za nesprávného 

člověka. (…) Mravní odměna, která pozůstává z přátelství mých spolupracovníků, jest nejvyšší 

odměnou, kterou já za svoji práci požaduji.
64

“  

Baťovo jednání během stávky vnese nesoulad do jeho vztahu s firemním prokuristou a tichým 

společníkem Františkem Štěpánkem. Štěpánek je manţelem sestry Baťovy snoubenky Marie 

Babičkové. Kdyţ Baťa zruší zasnoubení s Marií, Štěpánek od firmy odejde, vysoudí vyplacení 

svého podílu a zaloţí ve městě spolu s několika Baťovými dělníky konkurenční obuvnický závod. 

Mezi lety 1908-1919 je pak zlínským starostou. 

Důvod Baťova rozchodu s Marií spočívá ve zjištění její neplodnosti. Tomáš Baťa chce potomka-

dědice firmy
65

. Zlínská společnost na tento krok zřejmě pohlíţí negativně. Podle popisu Antonína 

Cekoty je Baťa inzultován při sokolské slavnosti ţenou ředitele místní školy, tedy Mariinou 

matkou. Po tomto skandálu se prý průmyslník na několik let stahuje z veřejného ţivota. Pookřeje, 

aţ kdyţ roku 1911 na vídeňském plese potkává dceru ředitele c.k. knihovny ve Vídni, Marii 

Menčíkovou, vzdělanou niţší šlechtičnu. O rok později je svatba
66

, jediný syn Tomáš Jan Baťa se 

rodí roku 1914.   

Podnik se rozvíjí. Před první světovou válkou je mezi sedmi největšími obuvnickými závody 

v Rakousku-Uhersku, v produktivitě měřené počtem denní výroby je dokonce nejlepší
67

. Baťa 

dostane nabídku povýšení do šlechtického stavu, ale s díky ji odmítá pro svou nevoli k monarchii
68

.  
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Kdyţ začne první světová válka, Baťa se vydává do Vídně. Podaří se mu vyjednat zakázku na 

výrobu vojenských bot, o níţ se podělí s čtyřmi menšími zlínskými konkurenty. Tovární dělníci 

jsou zproštěni vojenské sluţby, stejně jako majitelé fabrik, kteří jsou vesměs produktivního věku. 

Sám Baťa je vojensky nezpůsobilý kvůli nemoci křečových ţil.  

Vojenská zakázka znamená pro obuvnický průmysl města skokovou expanzi. Jestliţe před válkou 

Baťa zaměstnává 400 osob
69

, v roce 1917 uţ je jich 4.000. Počet dělníků u konkurence je pak 

následující: František Štěpánek – 600, Ludvík Zapletal – 160, Bratři Kuchařové – 150, Josef 

Wassermann – 80.   

Pracovní podmínky jsou vzhledem ke skokové produkci špatné. Maloměstský Zlín rovněţ není 

připraven na ohromný příliv pracovních sil a bytová situace se zdá být kalamitní
70

. Dělníci 

muţského pohlaví ovšem unikají hrůzám války a oproti jiným místům v zázemí mají zajištěno 

relativně fungující zásobování. Závodní konzum uměle udrţuje ceny potravin mírně nad hladinou 

předválečných hodnot
71

. 

S koncem války je podnik větší a bohatší. Čelí ale zpřetrhání tradičních trţních vazeb a stagnuje. 

Strojírenští dělníci v dubnu 1919 vstupují do stávky a postupně je následují i zaměstnanci jiných 

oddělení. Stávka trvá asi dva týdny a končí smírem, i kdyţ si komunističtí autoři stěţují, ţe Baťa 

nesplní dohody s odbory a postupně hlavní iniciátory protestu propustí. Poválečná stávka je 

poslední, kterou Baťova firma zaţije
72

. Odbory jsou u Bati po této zkušenosti zakázány. 

Deflační politika na podporu československé koruny zdraţuje produkci a lidé nekupují zboţí. Baťa 

roku 1922 přistupuje k razantnímu kroku. Výrobky zlevní o 50 %, platy sníţí o 40 %, závodní 

konzum ale zároveň prodává dělníkům potraviny za poloviční ceny
73

. Touto akcí slaví podnik 

úspěch, zatímco jeho místní konkurenti vesměs krachují
74

. Rok 1923 znamená obrat ve vývoji firmy 

a počátek její stálé expanze meziválečného období. Potvrdí se a upevní její dominantní postavení ve 

zlínské ekonomice. Zatímco v roce 1921 firma Baťa zaměstnává bezmála 24 % ekonomicky 
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aktivního městského obyvatelstva, v roce 1930 uţ je to 64,7 %
75

. Roku 1923 získává Tomáš Baťa 

post zlínského starosty, jímţ je aţ do své smrti.  

V roce 1919 Baťa pobývá ve Spojených státech a blíţe se seznamuje s organizací Fordových 

závodů a obuvnickým podnikem Endicott & Johnson
76

. Po vzoru amerických firem, zřejmě právě 

Forda, zavádí podnik roku 1924 účast dělníků na zisku, která je ovšem doprovázena světově 

unikátním modelem samostatných výrobních dílen. Jak píše Antonín Cekota v komentáři k Baťově 

autobiografii: „Idea samosprávných dílen (…) má vést u člověka k přeměně dělnicky námezdního 

myšlení v myšlení podnikatelské
77

“.  

V roce 1932, kdy Tomáš Baťa umírá, ve firmě pracuje 31.000 lidí, kteří si na firemních účtech spoří 

celkem 152 milionů Kčs.  

Firma podniká v 36 oborech výroby, obchodu a sluţeb. Její aktiva činí ke konci roku 1931 920 

milionů Kčs (80 % kryto vlastním jměním).  

Ročně Baťa vyrobí 36 milionů párů bot. Podnik pokrývá 81 % čsl. trhu, zajišťuje 75 % exportu 

obuvi země (1931). 

Baťova obchodní síť čítá 2.500 prodejen (z toho 700 zahraničních). Sesterské podniky působí v 24 

zemích 4 kontinentů
78

. 

Příčinou smrti Tomáše Bati je letecká nehoda. 12. července 1932 má Baťa v plánu leteckou 

obchodní cestu do Švýcarska. Nad letištěm v Otrokovicích je mlhavo a pilot nechce kvůli nízké 

viditelnosti vzlétnout. Zarputilý Baťa ho ale přesvědčí. Stroj se krátce po startu v husté mlze zřítí 

poblíţ Baťovy továrny v Otrokovicích. Pilot i Tomáš Baťa jsou na místě mrtví. Pohřbu se podle 

dobových svědectví účastní aţ 100.000 lidí.  

Novým šéfem firmy se překvapivě stává Baťův nevlastní bratr Jan Antonín. Pozici starosty přebírá 

nejbliţší Tomášův spolupracovník Dominik Čipera (ve funkci do roku 1945).  
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2.1.1 Baťŧv pohled na svět 

Jak vyplývá z Baťových vlastních vzpomínek, motorem ţivota tohoto muţe je touha vymanit se 

z nuzných poměrů, stát se pánem. To Baťa dokazuje uţ ve svém mládí. Osobnost Bati – muţe silné 

vůle, tak, jak si jej „historie pamatuje“ – se ale plně utváří zřejmě aţ v období dvou krachů v jeho 

začátcích. Do té doby Baťa sice ţije svým panským snem, ale zatím postrádá pozdější neúnavnost, 

motivaci k neustálé expanzi. Jeho tehdejší názory jsou poměrně romantické. Jak píše: „Byl jsem 

kolektivista a cosi jako komunista, rozhodně ale socialista.  

Nynější kapitalistickou společnost považoval jsem za dobrou jen pro špatné lidi jako vydřiduchy a 

lenochy. Snil jsem o prostém životě Tolstého. Až budu mít splaceny své dluhy, vlastně bratrovy, a 

ještě něco si nadto vydělám, zakoupím si malou selskou usedlost a budu sít jen tolik, kolik budu 

potřebovat pro sebe a svou rodinu.  

Města jsou jen proto, aby otročila rolníka a fabriky proto, aby otročily dělníka; obchodníci proto, 

aby žili jako paraziti z práce jiných.  

Budu-li potřebovat rýč a nářadí, to se udělá ve společenské socialistické továrně, jak ji vylíčil Zola 

ve své „Práci“.
79

“ 

Pozvolný obrat v jeho myšlení nastává v situaci prvního krachu. Od té doby je abstinentem, nekouří 

a ţije skromným ţivotem. Zbavuje se pýchy na získaný „panský stav“ a nachází zálibu v práci. 

Kdyţ se jeho podnik začíná rozvíjet díky strojové výrobě, stýská si Baťa ve své autobiografii, ţe se 

dostává do pozice nenáviděného kapitalisty, jímţ nechce být. Kdyţ ale vidí, jak zisky továrny 

prospívají jeho dělníkům, „bere na sebe kříţ zodpovědnosti“. „Tito lidé často hleděli na mě 

ustrašenýma očima, když slyšeli nějakou pochybnost, jestli to ten Baťa udrží, jako by šlo ne o můj, 

ale o jejich život. 

Je možno tyto lidi opustit?
80

“ ptá se Baťa dále ve svém textu. Je to autostylizace? 

Zdá se, ţe továrník je ve svém vztahu k dělníkům upřímný. Nejsou to zaměstnanci, k nimţ by jako 

majitel choval odstup, jsou to spolupracovníci, jak je vţdy ve svých textech a projevech oslovuje – 

tedy lidé, za něţ přebírá díl odpovědnosti. To s sebou nese evidentní paternalistické rysy. Moţná, ţe 

sám Baťa nevnímá svou pozici otcovsky, spíše se vidí v pozici vzoru hodného následování, to 

ovšem na věci nic nemění. Stejně jako u jiných kapitalistických paternalistů pozorujeme na osudech 

Bati a jeho firmy snahu o replikaci ţivotních principů zakladatele na masu dělníků – ať uţ v otázce 
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abstinence, pracovitosti či kreativity. Jeho vidění spolupracovníků je demokratické, pomíjí zaţitý 

hierarchický model. To do baťovského reţimu vnáší aspekt emancipace dělníka. Kaţdý – bez 

ohledu na své vstupní podmínky – můţe dojít na vrchol. Na druhou stranu, jestli je šéf vzorem pro 

chování dělníka, a dělník se od tohoto vzoru odvrátí, přichází trest. Jako v případě stávkujících 

zaměstnanců let 1906 a 1919. Ti přestanou Baťovi důvěřovat, a proto je nechává propustit.  

Dalším Baťovým rysem je silný lokální i národní patriotismus. Majitel obuvnické továrny nikdy 

váţně neuvaţuje o přesunutí výroby ze Zlína – a to ani v době, kdy ve městě ještě není vybudována 

infrastruktura a tato situace komplikuje rozvoj obchodu. Zdá se, ţe rozvoj zaostalého města a 

regionu chápe jako své poslání, svůj utopický projekt. Veden neutuchající sebedůvěrou a vírou ve 

vlastní model podporuje a navrhuje se svou firmou modernizační kroky na celé Moravě. Ať je to 

finanční subvence pro zavedení telefonních linek v Zemi Moravskoslezské
81

 nebo vize kanálu 

Dunaj-Odra-Labe. Část těchto realizovaných projektů samozřejmě slouţí i potřebám firmy samotné 

(zmiňovaný kanál), ale Baťa jimi cílí i obecně na rozvoj země. Jako úspěšný průkopník také hostí 

ve své továrně řadu zahraničních delegací, jimţ se snaţí předávat své poznatky a principy.  

Obr. 9 Tomáš Baťa se synem Tomášem juniorem82.  
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Svého času odmítne šlechtictví z rukou monarchie a v popřevratových dnech roku 1918 se jasně 

přihlásí k novému československému státu, i kdyţ to z pohledu obchodu – rozpadu původních trhů 

a ekonomické nejistoty – není pro něj výhodné. Baťa ovšem není nacionalistou. Jeho primární 

pohnutkou je prostřednictvím účelnosti a sebekázně dospět k pokroku – firmy, společnosti i 

jedince. Nacionalismus, aţ šovinismus meziválečné doby, se z tohoto pohledu jeví jako brzda 

rozvoje obchodu tím, jak staví bariéry mezi etniky. Baťa zaměstnává ve svém podniku všechny 

okolní národnosti, protoţe národní příslušnost s pracovním výkonem nesouvisí. Baťa je 

internacionální.   

Otázka účelnosti je pro něj klíčová. „Den má 86.400 vteřin,“ praví Baťovo známé heslo. Čas a 

lidský potenciál je třeba vyuţít. Produktivitu a zisky garantuje účelná, tedy strojová výroba, která se 

neustále rozvíjí. Příznivcem strojů se Baťa stává jiţ po svých cestách po západní Evropě. Aspekt 

vyuţití lidského potenciálu začíná objevovat aţ s výpravou do Spojených států. Zde ho nadchne 

rovnost příleţitostí, stejně jako zásady rovného zacházení. U Forda můţe vidět, jak tato východiska 

v kombinaci s firemními sociálními stimuly podporují produktivitu. Prodchnut tímto poznáním 

rozvíjí vlastní model, který americkou praxi ještě prohlubuje. Vedle sociální kontroly a produktivity 

myslí i na emancipaci dělníků. V jeho systému samosprávných dílen, jenţ doplňuje institut podílu 

na zisku, je dělník v postavení jakéhosi podnikatele fungujícího v rámci decentralizované struktury 

továrny. Na jeho píli a pracovním nasazení závisí, zda vydělá více peněz a případně se posune 

v rámci hierarchie na vyšší pozici – nebo zda selţe a bude případně nahrazen někým jiným. Tento 

model skutečně násobící produktivitu podniku, je z hlediska Bati účelný, ale zdá se, ţe jeho 

zavedení je vedeno i altruistickou pohnutkou. Tomáš Baťa jako vzorový podnikatel dává svým 

spolupracovníkům nástroj, jak se i oni mohou stát podnikateli.  

Druh myšlení předpokládající, ţe člověk sám je plně odpovědný za svůj blahobyt a ţe jen vlastní 

pílí, zdravým sobectvím a sebezáporem můţe rozvinout sebe samého, je u Bati patrný jiţ po jeho 

profilaci v období neúspěchů. V americkém prostředí vycházejícím z protestantské etiky se zřejmě 

ještě prohloubí a upevní. Max Weber ve své slavné knize Protestantská etika a duch kapitalismu 

formuluje tezi, ţe protestantská etika je na rozdíl od té katolické svým zaloţením lépe uzpůsobena 

rozvoji kapitalismu. Baťa je sice formálně katolík, jeho myšlení se však daleko více slučuje 

s modelem protestantským, coţ je v rámci regionu netypické. Principy tvrdé pokorné práce 
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doprovázené čistým morálním profilem prosazované na všech zaměstnancích jsou v batismu jasně 

patrné.   

Zbývá dodat, jak na osobu Tomáše Bati pohlíţejí pamětníci mající moţnost se s ním osobně setkat. 

Názory se vesměs shodují na tom, ţe se jedná o velmi charismatického a přísného muţe, který je 

zároveň spravedlivý a ţije tím, co hlásá. Je vášnivý, má zálibu v rychlosti a úmorné práci. Je 

otevřený názorům druhých, disponuje přirozenou inteligencí, výmluvností a především obrovskou 

mírou sebedůvěry
83

. 

„Byl to muž; byl z lidí, kterým se oblíbeným rčením říká muž stoprocentní. Silný a snad trochu 

bezohledný; a především optimista. Muž naprosto nepodlomený jakoukoli nedůvěrou v sebe; člověk 

nerozpolcený, který nemele naprázdno, ale silnými zuby překusuje problémy, které leží v linii jeho 

zájmu.“ 

Nekrolog za Tomáše Baťu od Karla Čapka v Lidových novinách
84

  

Obr. 10 Oslavy Svátku práce jsou v meziválečném Zlíně tradičně organizovány Baťou. Továrník hostí spolupracovníky na zahradě 

své vily. V pozadí továrna. Na svazích za ní zanedlouho vyrostou dělnické domky. Rok 192485. 
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2.2 JAN ANTONÍN BAŤA 

Tomášův nevlastní bratr je o 22 let mladší. Rodí se roku 1898 v Uherském Hradišti. Po smrti otce 

ho Tomáš bere do Zlína, kde se vyučí ševcem. Ještě před první světovou válkou se vydává na 

zkušenou po německých obuvních továrnách. V roce 1919 mu bratr svěří vedení své nové americké 

továrny v Lynnu. Jan ale není úspěšný – zřejmě kvůli boji s odbory a konkurencí. Dostává tedy od 

firmy výpověď. V USA se pak ţiví ještě rok jako řadový dělník, aby ho Tomáš následně znovu 

zaměstnal jako prodavače v londýnské pobočce. Zde se seznámí se svou ţenou Marií, dcerou 

Tomášova přítele MUDr. Gerbece, jinak člena vedení firmy. Spolu mají pět dětí. Ve dvacátých 

letech Jan podnikne s bratrem obchodní cestu po světě, ve Zlíně zastává funkci šéfa nákupního 

oddělení. V roce 1927 jej bratr propustí podruhé, protoţe se mu nelíbí stavba Janovy rodinné vily, 

která je podle jeho mínění příliš honosná. Po roce je nicméně znovu zaměstnán coby vedoucí dílny. 

V roce 1931, kdy se z firmy stává akciová společnost, je jedním ze čtyř členů správní rady
86

.  

Po Tomášově smrti Jan podle závěti získává 100 % akcií firmy, kterou mu prý bratr jiţ dříve měl 

prodat
87

. Vzhledem k Janovým předchozím neúspěchům se většině současníků jeví tento krok jako 

překvapivý. Jan jako šéf často cestuje po sesterských závodech a o řízení firmy se dělí s řediteli 

Čiperou a Vavrečkou, bývalým účetním a diplomatem.   

Za Janova působení firma dále expanduje a diverzifikuje svou činnost. Ochranářská politika 

v krizových 30. letech vede podnik k strategii zakládání továren v cizině, čímţ se vyhýbá drahým 

vývozním clům.  Do druhé světové války uţ Baťa podniká ve 120 různých oborech a zaměstnává 

60.000 zaměstnanců
88

. Firma je největším plátcem daně v ČSR, přičemţ spotřebuje nejméně 

veřejných prostředků
89

. V roce 1935 Baťa představuje 86 % čsl. obuvnického trhu a z 88,6 % se 

podílí na veškerém vývozu obuvi
90

.  

V roce 1938 Janovi někteří pravicoví politici nabízejí kandidaturu na post prezidenta republiky, on 

ale odmítá a odchází do exilu v USA, odkud je po intervenci konkurence a Rooseveltovy 
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administrativy vyexpedován
91

. Zbytek ţivota pak stráví v Brazílii. Tam vedle sesterské obuvní 

továrny zaloţí několik měst. Po válce je v nepřítomnosti odsouzen Národním soudem pro 

kolaboraci. Česká odnoţ firmy je znárodněna, zbytek koncernového majetku Jan prohrává 

v následných soudních sporech se synovcem Tomášem Janem Baťou. Umírá roku 1965. 

Podle svědectví pamětníků Jan stejně jako jeho bratr holduje práci, v rodinném podniku projde 

všemi pozicemi a sbírá zkušenosti v konkurenčních továrnách západní Evropy a USA. Stejně jako 

Tomáš disponuje pouze základním vzděláním, v obuvnické firmě se ale dokáţe prosadit jako hlavní 

znalec technologie výroby. V tomto směru se profiluje i jako ředitel firmy. V ekonomických 

otázkách ho doplňuje Dominik Čipera, v obchodu a diplomacii pak Hugo Vavrečka. Jan je znám 

svými neotřelými nápady, zvlášť v oblastech technologie a diverzifikace výroby, které firmě 

přinášejí úspěchy. V otázkách politiky ho ovšem musí jeho kolegové usměrňovat
92

. Známé jsou 

jeho spory s prezidentem Edvardem Benešem
93

 nebo Janovy pozitivní zmínky o italském fašismu 

Benita Mussoliniho
94

.  

Janův pobočník a příbuzný Ferdinand Menčík se zmiňuje o jeho tendenci k okázalosti, která se 

projeví jiţ při stavbě rodinné vily, ale i později, kdyţ dává na odiv zisk čestného doktorátu 

z brněnské techniky (který Tomáš dříve odmítl) nebo kdyţ nechá zbudovat správní budovu firmy – 

tzv. Baťův mrakodrap – nejvyšší budovu Československa
95

. Jan Baťa neskrývá své literární ambice 

jak na poli poezie, tak prózy. V roce 1937 vydává knihu Budujme stát pro 40 milionů lidí. 

V brazilském exilu pak přidává dvě knihy čtivých memoárů.  
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Obr. 11 Výzdoba Trţnice na zlínském náměstí Práce 1. máje roku 1937. Spolupracovníci čekají na příjezd šéfa J.A. Bati 

z obchodní cesty kolem světa96. 
 

Nařčení z kolaborace zdá se být účelové. Baťa před válkou věnuje 30 milionů korun
97

 na zbudování 

hraničních opevnění, s odchodem do exilu pomůţe mnoha ţidovským zaměstnancům firmy
98

. 

V zahraničí musí lavírovat mezi pozicí ochránce továren a zaměstnanců na okupovaných územích a 

pozicí podporovatele Spojenců
99

. Veřejně se na ţádnou ze stran nepřikloní, i kdyţ poskytne 

spojeneckým vládám finanční subvenci
100

. Jeho reputaci přitěţují vynucené schůzky s Göringem
101

 

a německým velvyslancem v USA
102

, stejně jako nepřátelství s prezidentem Benešem. V jednom ze 

svých článků se pak s baťovským pragmatismem zamýšlí nad moţností přesídlení Čechů do 

Patagonie, čímţ by se mohly mírově vyřešit německé mocenské nároky v Evropě. Tato úvaha je 

pak hlavním argumentem ţaloby. V rychle svolaném protikolaboračním procesu, z něhoţ příznačně 

odstoupí původní vyšetřující soudce, je Baťa odsouzen na podkladě zkreslených důkazů a věcných 

chyb v řízení
103

.     
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V americkém exilu si podle Menčíka Baťa počíná nepřístojně. Zbaven usměrňujícího aparátu svých 

spolupracovníků nedbá na zdejší pracovní předpisy a ovlivňuje téţ americké prezidentské volby. 

Prosazováním Rooseveltova protikandidáta, jenţ klání prohraje, si zřejmě finálně přitíţí a je 

vyhoštěn.   

V roce 1957 je Jan Antonín Baťa navrţen na zisk Nobelovy ceny míru za své zásluhy o 

hospodářskou kolonizaci nevyuţitých oblastí Brazílie. Své kandidatury se ovšem vzdává ve 

prospěch dalšího brazilského kandidáta, který je jeho přítelem
104

. 

V současnosti probíhá rehabilitace Janovy osoby. Jeho nedávno vztyčená socha stojí spolu 

s Tomášovou proti budově Baťova mrakodrapu.  

▼ 

V následujících kapitolách se budeme zabývat popisem meziválečného baťovského reţimu ve 

Zlíně. 

 

2.3 ZLÍN - FIREMNÍ MĚSTO 

Do konce 19. století je Zlín zaostalým periferním maloměstem s 3.000 obyvateli
105

. Rozvoj sídla 

nastává aţ s jeho industrializací vedenou několika obuvnickými továrnami, mezi nimiţ postupně 

převládne ta Baťova.  

Zaloţení Baťova podniku v zaostalém místě, jemuţ chybí potřebná infrastruktura, je, jak jiţ bylo 

řečeno výše, věcí citu - snad kvůli vzpomínkám na zemřelou matku či z důvodu 

pokračování  ševcovské tradice rodiny spjaté s městem. Tak či onak, to, co se v první chvíli jeví 

jako nevýhoda, posléze zakládá potenciál pro hegemonii Baťova koncernu nad Zlínem i jeho širším 

okolím.  
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Obr. 12 Zlín, Dlouhá ulice, 1900-1905. Bída a zaostalost jsou jasně patrné106. 
 

Místní inteligence je nepočetná a elity slabé. Převládnuvším Baťovým závodům tlačícím na 

modernizaci tedy nestojí v cestě konkurenceschopná konzervativní opozice, která by Baťovu 

politiku regulovala. Díky tomu dochází k zvláštnímu prolnutí původně zaostalého sídla 

s progresivním expandujícím podnikem, který nad lokalitou zcela převezme kontrolu
107

. Výsledkem 

je vznik unikátního urbánního celku, jehoţ koncepce je řízena shora.  

Počátek pronikání Baťova závodu do veřejného prostoru sledujeme jiţ před první světovou válkou. 

V letech 1912-1913 firma vystaví první šestici dvojdomků. Bytová situace během válečného 

skokového přírůstku obyvatelstva je katastrofální. Dělníci jsou ubytováváni v ad hoc stavěných 

budovách i továrních prostorech. Neregulovaná výstavba trvá aţ do počátku 20. let. Tomáš Baťa, 

který je od roku 1908 městským zastupitelem, se problematikou obecního bydlení aţ na nutné 

výjimky nezabývá a jednání zastupitelstva navštěvuje sporadicky. Změna přichází aţ po jeho 

zvolení starostou města v roce 1923
108

. Od této chvíle aţ do konce druhé světové války drţí většinu 

v zastupitelstvu kandidátka Baťových zaměstnanců a firma dominuje městské výstavbě, jíţ sama 

prostřednictvím zastupitelů reguluje.           

Roku 1900 ve Zlíně stojí 502 domů, v roce 1938 uţ 3.149
109

. Mezi lety 1923-1938 stoupá počet 

obydlí v průměru o 10 % za rok, v některých letech aţ o 25 %
110

. V roce 1930 bydlí v bytech, 

noclehárnách či internátech firmy Baťa 61 % obyvatel města
111

, v roce 1937 uţ je jich 69 %
112

. 
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Více jak čtyři pětiny všech pronajímaných zlínských bytů jsou podle cenzu z roku 1930 vlastněny 

Baťou
113

. Městský rozpočet let 1927-1931 závisí z 80 % na obuvnické továrně
114

. 

 

2.3.1 Urbanismus 

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel města Zlína mezi lety 1900-1938115 

 

 

 

 

 

 

Počet obyvatel města je v roce 1938 oproti začátku století 12násobný - činí 36.000 osob
116

. Tento 

prudký růst vychází z enormní expanze Baťových závodů po roce 1923 (viz graf 1).  Aby Baťa 

dimenzoval prostor původního maloměsta pro potřeby závodu, zaměstnanců a jejich občanské 

vybavenosti, musí budovat potřebnou infrastrukturu. Celá dvacátá léta jsou ve znamení diskrepance 

mezi předbíhajícím rozvojem továrny a zaostávajícím rozvojem města. Tento problém je částečně 

vyřešen aţ v průběhu 30. let
117

. Masová výstavba dělnických domů je jen jedním z aspektů nutných 

k zajištění produktivity, kterou můţe negativně ovlivnit špatná hygiena, nedostatek pitné vody, 

nezávadného masa apod. Je budována městská kanalizace, vodovodní síť, vystavěna přehrada na 

pitnou vodu, zřízena velkokapacitní jatka, rozvíjí se elektrická síť, staví se prodejny potravin 

(Trţnice), zábavní centra (Obchodní dům), kina (Velké kino), Baťova nemocnice, školy atd.
118

.  
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Obr. 13 Celkový pohled na město, asi půlka 30. let. Původní drobné historické jádro se nachází za zámkem 

obklopeným parkem (vpravo nahoře), zbylá zástavba je především baťovská
119

.  
 

Infrastruktura je budována na základě urbanistických regulačních plánů architekta Františka Lydie 

Gahury
120

, které jsou evolučně přepracovávány a podle nichţ je město výhledově dimenzováno pro 

50.000 obyvatel
121

. Domy jsou koncipovány ve funkcionalistickém slohu. Jsou moderní, 

jednoduché, kubických tvarů, typicky neomítlé s fasádou z červených cihel, zpravidla s plochou 

střechou. Tovární budovy, jakoţ i internátní školy, Obchodní dům nebo Trţnice jsou postaveny na 

formátu základního ţelezobetonového modulu 6,15 x 6,15 metru. Cílem je modulárnost staveb 

vycházející vstříc tovární výrobní technologii. Modulárností se také zaručuje rychlá výstavba – 

vzhledem k expanzi podniku a nutnosti rychlého budování infrastruktury. V roce 1932 uvnitř 

továrního areálu stojí jiţ více jak 40 výrobních objektů s moderním technologickým vybavením, 

které jsou postaveny v přehledné mříţce. Mezi budovami je vysázena zeleň, jeţ se prosazuje i 

v obytných čtvrtích města. Vznikají rozlehlé parky, široké bulváry lemované stromořadími. Mluví 
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se o továrně v zahradách a zahradním městě
122

, jemuţ se obdivují zahraniční návštěvníci včetně 

slavného architekta Le Corbusiera.     

Obr. 14 Původní městská jatka očividně nevyhovují potřebám expandujícího města
123  

Stejně tak obytné dělnické půldomky, čtvrtdomky a ředitelské jednodomky z červených neomítlých 

cihel odráţejí potřebu snadné modulární výstavby. Obytné čtvrti jsou budovány podle čtvercového 

schématu. Stavební proces je maximálně zjednodušen tak, ţe stavební čety vykonávají typizované 

úkony. Rychlosti a láci výstavby je podřízena kvalita, takţe domy mají vnější zdi o tloušťce 

pouhých 30 cm, na druhou stranu disponují na svou dobu moderním vybavením – klozety a 

koupelnami, ve všech je zavedena elektřina, ve většině z nich i plyn. Mezi lety 1924-1938 je 

postaveno 1.951 baťových domků
124

. Tomáš Baťa přitom povaţuje obytnou, tovární i veřejnou 

výstavbu firmy za provizorní a předpokládá, ţe s pokrokem technologií budou stavby do 20-40 let 

nahrazeny novými
125

.     
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Obr. 15 Gahurův plán Továrny v zahradách

126
.  

 

Historici architektury dodnes obdivují jednotný urbanistický ráz města. Toho je dosaţeno i díky 

firmou řízené regulaci zástavby původního městského jádra. Starousedlíci nemají pochopení pro 

moderní urbanistické zásahy. Baron Haupt, majitel Zlínského zámku a přilehlého parku, jehoţ 

pozemky jsou klíčové pro propojení městského jádra a továrního areálu, se dlouhé roky sveřepě 

brání odprodeji svých nemovitostí a po vleklých sporech s obcí (resp. Baťou) prodává aţ roku 

1929
127

. Kdyţ je v roce 1931 městskou radou projednáván inovovaný regulační plán, sejde se 170 

námitek od 197 stěţovatelů, převáţně obyvatel historického jádra. Vyhověno je jen stěţovatelům 

z jedné ulice a to pouze částečně. Plán je potvrzen Zemským úřadem v Brně. Na jeho základě je 

uvalen zákaz stavby na celkem 237 domů (z toho 52 ve vlastnictví fy Baťa nebo Baťova 

podpůrného fondu). Tvůrce regulačního plánu, architekt Gahura, píše: „Město dýchá horečnatým 

tempem práce a bylo by chybou zastavovati a brzditi jeho vývoj malichernými ohledy soukromými. 

Bylo by to tak, jako by chtěl někdo zastaviti řeku.“
128

  

Přesto, nelze tvrdit, ţe by se v sledované době ve městě rodila pouze „baťovská architektura“. 

Významně se na podobě Zlína projeví především činnost architekta Miroslava Lorence, který po 

rozluce s Baťou staví moderní funkcionalistické domy spíše pro bohatší „nebaťovskou klientelu“ 

v místech původního (historického) centra města. Přesto, dominantním stavitelem je firma Baťa, 

která ovlivňuje i urbanistické schéma výstavby. 

                                                           
126

 Přejato z Nadace Tomáše Bati. [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: <http://batova-vila.cz/fotogalerie/> 
127

 Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 145. 
128

 Tamtéž, s. 149-150.  

http://batova-vila.cz/fotogalerie/
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Obr. 16 Bourání původní zástavby na hlavním zlínském náměstí, rok 1934
129 

 

Fascinující výčet budovatelských kroků je – typicky pro Baťu – dvojznačný. Na jedné straně stojí 

utilitární důvody firmy budovat širší okolí závodu a města slouţícího jejím zájmům, na straně druhé 

zjevné modernizační kroky pozvedávající zaostalé sídlo ve výstavní metropoli. Nutno říci, ţe 

současní „baťovští autoři“ stejně jako laická veřejnost sledují jen altruistickou sloţku tohoto 

fenoménu
130

.   

Zbývá dodat, ţe urbanismus není moţno oddělit od ideologie, kterou prosazuje. Jiţ zmiňovaný Le 

Corbusier je tvůrcem principu kolektivního bydlení, který úspěšně aplikuje při několika realizacích 

v Sovětském svazu. Kdyţ architekt navrhuje koncept Velkého Zlína, a uvaţuje nad stavbou šestice 

vysokopodlaţních obytných domů, je odmítnut
131

. Základem baťovského systému je totiţ princip 

„kolektivní práce - individuální bydlení“. Dělníci ţijící v jednotlivých domcích 

obklopených zelení, pohybující se po velkorysých parcích a širokých pravidelných bulvárech jsou 

vtahováni do světa, jemuţ vládne zdravé prostředí, budovatelská velkorysost, modernost, řád a 

účelnost. Samota relativního luxusu jejich obydlí brání tendencím k odborovému sdruţování.    

 

 

                                                           
129

 Přejato z Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 133. 
130

 Viz Tomaštík, M. (ed. 2007). Nebo Sborník mezinárodní konference  „Jan Antonín Baťa – život a dílo pokračovatele 
práce Tomáše Bati“ (2007). 
131

 Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 153.  
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Obr. 17 Baťovské domky ve čtvrtích Zálešná, Podvesná a Díly
132

. 

 

2.4 DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA MĚSTA 

Charakter městské populace dokládají censy z let 1880 (doba před industrializací města), 1921 a 

1930. Dílčí data máme i pro rok 1938.  

V meziválečném dvacetiletí ve Zlíně přibyde více jak 30.000 osob. Podíl autochtonů klesne z 51,1 

% (1921) na 15,7 % (1930). Do konce meziválečné éry je tento podíl zřejmě ještě menší.   

Tabulka 1 Populace Zlína podle místa rodiště
133

 

  
Země 

1921 1930 

   Rodiště (%) Rodiště (%)   

 
Morava 90,0 84,5 

    ‒ v tom Zlín 51,1 15,7   

  Čechy 4,7 7,3   

  Slovensko 0,7 2,5   

  Slezsko 0,4 1,9   

  Podkarpatská Rus 0,0 0,2   

  Rakousko 2,8 2,1   

  Jiné země 1,4 1,5   

 

                                                           
132

 Přejato z „Fotogalerie“. Nadace Tomáše Bati [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: <http://batova-
vila.cz/fotogalerie/> 
133

 Přejatá část tabulky z Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 272.   

http://batova-vila.cz/fotogalerie/
http://batova-vila.cz/fotogalerie/
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Většina nově příchozích obyvatel se rekrutuje z přilehlých moravských okresů. V roce 1930 je 

oproti předchozí dekádě podstatná zvláště zvýšená imigrace z Čech. 84,3 % Zlíňanů je 

přistěhovalých (1930), pro Baťu pracuje 69,2 % z nich. Mezi ekonomicky aktivní populací jsou 

baťovci zastoupeni dokonce 84,4 %
134

.  

Tabulka 2 Národnostní sloţení ve Zlíně
135 

  Národnost 1921 (%) 1930 (%)   

 
Československá 98,4 97,5 

   Německá 0,3 1,6   

  Ţidovská 0,9 0,2   

  Jiná 0,4 0,7   

 

Národnostně zůstává Zlín homogenní. Je to české město, coţ je mezi většími sídly meziválečné éry 

spíše výjimkou. Nominálně se počet zástupců jiných etnik sice zvýší, jejich podíl ale zůstává nadále 

téměř stejný a marginální.  

 
Tabulka 3 Zlínská populace podle náboţenského vyznání

136 

  Náboženské vyznání 1921 (%) 1930 (%)   

 
Katolíci 88,8 84,1 

   Evangelíci 2,4 5,9   

  Pravoslavní 0,1 0,4   

  Církev českoslov. 0,8 4,2   

 

Izraelité 1,0 0,5   

  Ostatní 0,2 0,0 

   Bez vyznání 6,7 4,9   

 

Obdobně se to má s poměrem zastoupených náboţenství. Převaţují katolíci, vlivem imigrace víc jak 

dvojnásobně roste podíl evangelíků. Zvýšení počtu členů Církve československé zřejmě souvisí 

s obecným celostátním rozvojem této církve v dané době.   

 

                                                           
134

 Tamtéž, s. 265-278.  
135

 Tamtéž, zjednodušená verze tabulky ze s. 307. 
136

 Tamtéž, zjednodušená verze tabulky ze s. 309.  
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Obr. 18 Funkcionalistická stavba Evangelického kostela z r. 1937. Dílo architekta Vladimíra Karfíka
137

.  

 

2.4.1 Věková struktura  

Skutečně podstatným rysem zlínské populace tohoto období je její věková struktura. V roce 1880 se 

věková skladba ničím nevymyká od měst srovnatélné velikosti a významu (viz graf 2). 

Graf 2 Věková pyramida zlínské populace pro rok 1880 (v ‰)
138  
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 Přejato z Farní sbor Československé církve evangelické Zlín [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://zlin.evangnet.cz/foto-evangelicky-kostel-ve-zline-1937> 
138

 Levý sloupec udává věkovou skupinu obyvatel v pětiletých intervalech. Tamtéž, podle dat ze s. 352. 

http://zlin.evangnet.cz/foto-evangelicky-kostel-ve-zline-1937
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Prosté vizuální srovnání grafů 2 a 3 ilustruje změnu, která se v městské populaci odehrává po 

nástupu industrializace. Oproti roku 1880 sledujeme úbytek podílu dětí a vcelku razantní přírůstek 

podílu mladých produktivních lidí do 24. roku věku.  

 
Graf 3 Věková pyramida zlínské populace pro rok 1921 (v ‰)

139 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve 30. letech je podíl mladých ještě citelnější. Věkové pyramidy let 1930 a 1938 dokládají, ţe 

zlínská společnost je zcela anomální – jak z hlediska celostátního, tak světového.   

 

Graf 4 Věková pyramida zlínské populace pro rok 1930 (v ‰)
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 Tamtéž, podle dat ze s. 352-353. 
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 Tamtéž, podle dat ze s. 353 
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Graf 5 Věková pyramida zlínské populace pro rok 1938 (v ‰)
141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé mladší 30 let dominují populaci a tvoří 70,1 % Baťových zaměstnanců (1937). Jen 15-29letých 

je v celé městské populaci více jak 61 % (1930)
142

 Sloţení místní společnosti evidentně ovlivňuje 

baťovská náborová politika preferující mladou, výkonnou a učenlivou pracovní sílu. 

Nejpočetnější skupinu obyvatel představují 15-19letí, tedy učni a učnice – 95, resp. 98 % z nich 

jsou imigranti (1930). Jestliţe ţeny ve vzorku populace do 30 let nad muţi převaţují, situace se 

s 30. rokem věku mění. Podíl ţen od této hranice prudce klesá vzhledem k tomu, jak se ţeny zřejmě 

sezdávají – a opouštějí město. Ţeny se tedy v Baťově továrně uplatňují jako dočasná - a nutno říct i 

levnější - pracovní síla.  Vzhledem k tomu, ţe populaci vládnou mladí lidé, odráţí se tento fakt i na 

statistice sňatkovosti. 64 % všech muţů a bezmála 70 % všech ţen je svobodných. Takovíto lidé 

nemají nárok na firemní domek, čtvrtina celé městské populace tedy ţije v podnikových internátech 

(1930). Zlín je mladým progresivním „městem práce“, lidí starších 50 let, stejně jako malých dětí, 

je v něm velmi málo
143

. 
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 Tamtéž, podle dat ze s. 354. 
142

 Podíl mladých mezi 15-29 lety je ve statistice z roku 1938 nižší. Zvláště díky velkému propouštění za velké 
hospodářské krize, jež továrnu postihne roku 1932. Viz „zub“ na věkové pyramidě u kategorie 20-24 let. Ševeček, O. 
(2009): cit. d., s. 300.  
143

 Tamtéž, s. 294-305.  
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2.4.2 Postavení v povolání  

Tabulka 4 Postavení v povolání ve Zlíně (1930)
144 

 

Hospodářský 
Samostatní  Úředníci Zřízenci Dělníci 

Nelze 
Celkem (%) 

   sektor zjistit 

  A. Zemědělství aj. 41,5 6,8 3,7 48,0 ‒ 1,3 
 

  B. Průmysl, ţivnosti 2,0 7,1 6,5 84,4 ‒ 85,5   

  C. Obchod, peníze, doprava 19,7 12,0 38,2 30,1 ‒ 7,0   

  

D. Veřejná sluţba, 

svob. povolání a vojsko 
8,7 42,7 27,2 21,3 ‒ 2,4 

  

  E. Domácí sluţby 15,0 ‒ 0,8 84,3 ‒ 0,9   

  F. Jiné, bez údaje  ‒ ‒ ‒ 9,1 90,9 2,9 

 

  
Celkem (%) 4,0 8,1 8,9 76,4 2,6 100,0 

  

 

Vedle zemědělců městu tradičně dominovali samostatní řemeslníci. V roce 1880 jich bylo 25 %, 

v roce 1921 ještě skoro 11 %, ve třicátých letech uţ jen 2 %. V roce 1930 je naprosto dominantní 

průmysl, v němţ pracuje 85,5 % lidí. Tři čtvrtiny obyvatel jsou řadoví dělníci/dělnice. Zřízenci, 

mezi něţ se počítají tovární mistři, jsou přítomni skoro z desetiny. Vzhledem k početní expanzi 

města se zvyšuje i podíl úřednictva
145

. 

▼ 

Obecně můţeme říci, ţe meziválečný Zlín je městem přistěhovalců, jejichţ jádro tvoří lidé přišedší 

z historických regionů Valašska, Slovácka a Hané. Jeho náboţenský charakter je poměrně 

homogenní, nezvyklá je jeho věková struktura a sociální stratifikace. Sloţení obyvatelstva zcela 

odráţí potřeby dominantního Baťova podniku. Ani u obdobných firemních měst ve světě se 

nesetkáváme s tak rozsáhlým a klíčovým zastoupením mladých lidí v městské populaci
146

, kteří 

jsou vzhledem ke svému věku a existenčním podmínkám potenciálně manipulovatelní. 

Baťa určuje sociální hierarchii všech obyvatel. Ne všichni občané jsou zaměstnanci obuvnické 

továrny, nenajde se ale téměř nikdo, kdo by na firmě existenčně nezávisel alespoň zprostředkovaně 

– skrze poskytování sluţeb převaţujícím baťovcům nebo skrze dodávání zboţí firmě. Zlín je 

v tomto směru monokulturní. Všichni jsou odvislí od jediného socioekonomického aktéra.    
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 Zjednodušená tabulka přejatá z Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 328. 
145

 Tamtéž, s. 323-330. 
146

 Tamtéž, s. 332.  
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2.5 DĚLBA MOCI VE MĚSTĚ  

2.5.1 Obecní volby 

První obecní volby v Československu se konají roku 1919. Ve Zlíně vyhrávají socialistické strany. 

Vládnoucí koalici vedou sociální demokraté s národními socialisty (tehdy ČSS). Společně mají 18 

(12 + 6) hlasů v 30členném zastupitelstvu. Od ČSSD
147

se v roce 1921 štěpí komunisté a zakládají 

KSČ. Ve Zlíně převládnou v původní stranické buňce právě komunisté vedoucí radnici.  

Zástupci KSČ ostře vystupují proti Baťovi. Provoz města přitom fakticky financují z Baťových 

daní. Obuvnická firma je totiţ jiţ v této době suverénně největším podnikem města. Baťovi se 

nezamlouvá plýtvání „jeho“ prostředky vyjádřené nejvíce stavbou nové radnice, která se zdá 

vzhledem k tehdejší velikosti města příliš nákladná (stojí 6 milionů). V přízemí stavby navíc vzniká 

hospoda, coţ abstinent Baťa, prosazující prohibici, sleduje s nelibostí.  

Tomáš Baťa píše: „Chci dokázat, že i v naší zemi lze takové závody [jako v USA] vybudovat. (…) 

Avšak ve Zlíně jest tak mnoho politických stran, zastoupených v obecním výboru, že jest dorozumění 

s nimi nemožné. (…) Co potřebuji od vás? Jen to, abyste mi pomohli odpolitizovat obec… (…) 

V obci se nedělají žádné zákony, tam se vybírají a vydávají jen peníze. (…) V naší obci za poslední 

4 léta vydávaly se peníze pod heslem „však to Baťa zaplatí“. A platí to skutečně Baťa? Neplatí to 

nakonec přece jenom naši zaměstnanci? (…) 

Vybudujeme veliký závod ku blahu našeho zaměstnanectva i konzumentů celé republiky. Podaří se 

nám vybudovat i město, které svým vzrůstem, pořádkem a svými hospodářskými poměry bude sloužit 

za vzor všem jiným městům v našem státě.
148

“  

Baťa chce firemní město. Rozhodne se tedy vytvořit kandidátku ze svých spolupracovníků. Ve 

volebním programu slibuje úsporná opatření, rozvoj infrastruktury a financování městských sluţeb 

z vlastních firemních zdrojů
149

. Sám Tomáš Baťa se nechává umístit aţ na 15. místo kandidátky. 

Chce, aby voliči zvolili tolik Baťovců, aby mohl v zastupitelstvu drţet většinu a stát se starostou. 

„Odpovědnost vůči občanstvu za všechno, co se stane za mé působnosti, chci převzíti sám na sebe. 

(…) Na hádky, na nekonečné smlouvání s četnými politickými stranami byla by škoda mého času i  

                                                           
147

 Dále v textu budeme užívat spíše zažitější zkratku ČSSD nežli dobovou ČSDSD. Myšlena tím bude sociálně 
demokratická strana. Stejně tak pro Národní socialisty budeme užívat zkratku ČSNS místo ČSS, užívanou do roku 1926. 
Rovněž RSZML budou zkrátka Agrárníky nebo Agrární stranou, stejně jako ČŽOSS budeme označovat jako Živnostníky 
či Živnostenskou stranu. Československá národní demokracie (ČsND) kandidovala během parlamentních voleb pod 
různými názvy a v různých koaličních spojeních. Přesto ji budeme označovat buď touto zkratkou, nebo jako Národní 
demokraty.  
148

 Baťa, T. (2005): cit. d., s. 98-99.  
149

 Tamtéž, s. 101-102.  
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mých sil,
150

“ píše továrník.  

Obr. 19 Volební leták Baťovců
151

 

 

Baťovci volby vyhrávají se ziskem 17 mandátů v 30členném zastupitelstvu a Tomáš Baťa se stává 

novým zlínským starostou. 

Tabulka 5 Obecní volby ve Zlíně (1923)
152 

  Strana Hlasů % hlasů Mandátů % Mandátů   

 
Baťovci 1.322 56,6 17 56,7 

   KSČ 454 19,5 6 20   

  ČSNS 216 9,2 3 10   

  ČSL 188 8 3 10   

  Živnostenská strana 157 6,7 1 3,3   

  ČSSD ― ― ― ―   

  Celkem 2.337 100,0 30 100,0   

 

                                                           
150

 Boj o zlínskou radnici. Zlínská politická přetlačovaná v letech 1908 – 1946. Kapitola III. Komunální volby 1923. 
Začátek baťovské éry. zlin.estranky.cz [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://www.zlin.estranky.cz/clanky/pele-mele--odkazy/boj-o-radnici---komunalni-politika-ve-zline-1908---1946--5-
.html> 
151

 Přejato ze SOkA Zlín, fond Baťa a.s., Osobní oddělení, kart. 1174, i.č. 31. 
152

 Jak vidíme, oslabení sociální demokraté v těchto volbách vůbec nekandidují. Zdroj dat: Baťa, T. (2005): cit. d., s. 
102.  

http://www.zlin.estranky.cz/clanky/pele-mele--odkazy/boj-o-radnici---komunalni-politika-ve-zline-1908---1946--5-.html
http://www.zlin.estranky.cz/clanky/pele-mele--odkazy/boj-o-radnici---komunalni-politika-ve-zline-1908---1946--5-.html
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I přes hladkou většinu se Baťa musí smířit s tím, ţe díky dikci zákona je jeho prvním náměstkem 

zástupce opozičních ţivnostníků
153

, kteří se spojí s KSČ a ČSNS. Baťu naopak podpoří lidovci. Tak 

je i vlivem specifického prvorepublikového modelu v 10členné městské radě 6 baťovských radních, 

zbylí radní jsou „opoziční“
154

.  

Obr. 20 „Pryč s Baťovým reţimem,“ hlásá leták na protibaťovském komunistickém mítinku r. 1923
155

. 

Baťovcům se nezamlouvá obstrukční politika opozice. Před volbami roku 1927 se Tomáš Baťa 

obrací na voliče s příznačně nazvaným projevem „Více důvěry“. Právě v něm si stěţuje na opoziční 

praktiky a ţádá silnější mandát. Alespoň 20 zastupitelských křesel pro Baťovce
156

. Získává jich 25, 

kdyţ jeho kandidátka vítězí se ziskem více jak 82 % hlasů. 

 

 

 

 

                                                           
153

 §62 volebního zákona do obcí č. 75/1919 Sb.z.a n. umožňuje menšinové opozici zvolit ze svých řad 1. i 2. náměstka 
starosty. Viz zákon č. 75/1919 Sb.z.a n. epravo.cz [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=976&Section=1&IdPara=1&ParaC=2> 
154

 Boj o zlínskou radnici. Zlínská politická přetlačovaná v letech 1908 – 1946. Kapitola IV. Politický boj 1924 – 1944. 
Část 1. – baťovská éra, protibaťovské stezky – KSČ na internátech. zlin.estranky.cz [online]. [cit. Březen 2014]. 
Dostupné na WWW: <http://www.zlin.estranky.cz/clanky/pele-mele--odkazy/zlinska-politika-lokalni.html> 
155

 Print screen z filmového záznamu uvedeného na zlin.estranky.cz [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://www.zlin.estranky.cz/clanky/pele-mele--odkazy/boj-o-radnici---komunalni-politika-ve-zline-1908---1946--5-
.html> 
156

 Baťa, T. (2005): cit. d., s. 104. 
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Tabulka 6 Obecní volby ve Zlíně (1927)
157 

  Strana Hlasů % hlasů Mandátů % Mandátů   

 
Baťovci 4.553 82,4 25 83,3 

   KSČ 326 5,9 2 6,7   

  ČSNS 155 2,8 1 3,3   

  ČSL 195 3,5 1 3,3   

  Živnostenská strana 228 4,1 1 3,3   

  ČSSD 69 1,3 0 0   

  Celkem 5.526 100,0 30 100,0   

 

V kampani roku 1927 Baťa zmiňuje své dosaţené úspěchy
158

 a také vytváří dotazníkové šetření, 

v němţ se občanů ptá na jejich přání, která je moţno aplikovat ve veřejném prostoru. Z posbíraných 

dat pak vytváří část programu, který jinak tvoří i jeho vize tzv. Velkého Zlína, o níţ píše ve 

firemním časopise
159

. Program je ve znamení dalšího rozvoje infrastruktury a sluţeb, např. školství.  

Baťovský program pro další volby v roce 1931 dále rozvíjí koncept Velkého Zlína jako spojení 

města a okolních vesnic a obecně mluví o snaze vytvořit ze Zlína regionální centrum s vlastní 

okresní správou (ta je zavedena v roce 1935). Baťa obsadí 41 ze 42 zastupitelských postů, jediné 

křeslo patří lidovcům. Ti ale nejsou opozicí, „neboť nejsem ochoten považovat našeho dobrého 

přítele (…), pana katechetu [lidovce] Úlehlu, za opozici,
160

“ říká Tomáš Baťa.  

Po Tomášově smrti roku 1932 je starostou města zvolen Dominik Čipera, tedy Baťův nejbliţší 

kolega z vedení firmy.  

Poslední prvorepublikové komunální volby se konají v roce 1938. Kandidátku postaví pouze 

Baťovci a získají tedy všechny mandáty
161

. Dominik Čipera je starostou Zlína aţ do konce druhé 

světové války.  
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 Tamtéž, s. 110.  
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 Radnice mimo jiné za Bati zveřejňuje všechny své uzavírané smlouvy. Viz tamtéž, s. 103.  
159

 Boj o zlínskou radnici. Zlínská politická přetlačovaná v letech 1908 – 1946. Kapitola IV. Politický boj 1924 – 1944. 
Část 3. Baťovskou stezkou – 1927. zlin.estranky.cz [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://www.zlin.estranky.cz/clanky/pele-mele--odkazy/boj-o-radnici---komunalni-politika-ve-zline-1908---1946--8-
.html> 
160

 Baťa, T. (2005): cit. d., s. 112.  
161

 Čipera, D. Občanům Velkého Zlína. Zlín. 30.5. 1938, roč. 8, č. 22, s. 1. 
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Graf 6 Podíl mandátů ve zlínském zastupitelstvu (1923-1945)
162 

 
 

2.5.2 Parlamentní volby ve Zlíně 

Zlínská společnost volí jinak neţ zbytek republiky. Nepochybný vliv na to má etnická homogenita 

ryze českého města. Zlínští svěřují své hlasy výlučně českým státotvorným stranám, sympatizantů 

německých, slovenských či maďarských partají je tu velmi málo.  

Tabulka 7 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny za Zlín
163 

  
Strana 

Rok (% hlasů)   

1925 1929 1935   

 
ČSNS 13 34 35 

   ČsND 17 25 19   

  ČSSD 3 7 18   

  ČSL 23 15 10   

  KSČ 20 7 3   

  Bílé lístky + ostatní 24 12 15   

 

Vidíme, ţe ve Zlíně lidé silně podporují především Národní socialisty a Národní demokraty, vzrůstá 

tu podpora ČSSD, lidovci naopak slábnou. KSČ je v roce 1929 3x slabší oproti posledním volbám, 

v roce 1935 uţ je zcela marginální. Zajímavá je naprostá absence dlouhodobě nejsilnější 

československé strany – Agrárníků. V republikovém kontextu je překvapivá vysoká podpora ČSNS 
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 Autorův vlastní graf podle výsledků voleb (viz zdroje uvedeny výše). KSČ je v grafu značena rudě, ČSL fialově, 
Živnostníci tyrkysově. Národní socialisté, značení světle zeleně, nejsou vidět vůbec. ČSSD v daném období nedosáhla 
na žádný mandát. 
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 Podle Pokluda, Z. (1991): Sedm století zlínských dějin. 1. vyd. Zlín: Klub novinářů Zlín a Zlínské tiskárny a.s., s. 95. 
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a zvláště jinak poměrně slabé Kramářovy ČsND. Lidovci jsou vzhledem ke svému moravskému 

zázemí největší stranou ještě v roce 1923, pak ale padají méně neţ na polovinu. Za lokálně slabou 

KSČ zřejmě stojí její ostrá kritika batismu.  

Pokud vytvoříme celostátní vzorek pouze českých stran (včetně KSČ) a velmi zjednodušeně 

předpokládáme, ţe jsou voleny jenom Čechy, můţeme vysledovat, nakolik se podíly partají liší 

v celém českém elektorátu od elektorátu zlínského
164

.  

Graf 7 Srovnání podílů hlasů do PSP ČSR: české strany ve Zlíně X české strany celostátně
165 

 
 

První sloupec dané barvy udává výsledek pro Zlín, druhý pro celou zemi (s odečtením jiných 

etnických stran z celku). Jak vidíme, podpora ČSNS a ČsND je ve Zlíně postupně 2-3x větší neţ 

v celém českém elektorátu. ČSSD ve městě postupně zvětšuje svůj podíl, ale její výsledek v roce 

                                                           
164

 Toto přirovnání je pouze ilustrativní. Ovšemže musíme připustit, že české strany volí i zástupci jiných etnik. Že např. 
ČSSD kandiduje v koalici s Židovskou stranou nebo Národní demokraté se stranami rusínskými. KSČ je pak jedinou 
internacionální stranou v zemi. Předpokládáme však, že většina voličů těchto českých stran jsou etničtí Češi. 
Hypotetický model nám slouží pouze k hrubému srovnání celkového etnicky českého elektorátu s elektorátem 
zlínským, který je rovněž dominantně český. Zahrnutí ostatních, zvláště všech německých etnických stran, by srovnání 
deformovalo. 
165

 Autorův vlastní graf podle dat s výsledky voleb do PSP ČSR ve Zlíně a celostátních výsledků voleb, od nichž byly 
odečteny absolutní počty hlasů všech „nečeských stran“. Podíly Agrární strany nejsou do tabulky zahrnuty, protože 
nemáme zlínská data o agrární podpoře. Z kontextu ale vyplývá, že musela být marginální. U podílů celostátních zisků 
českých stran s agrárníky počítáme, jejich výsledky jen nezahrnujeme do grafu. Užíváme dat pouze pro Poslaneckou 
sněmovnu, která chápeme jako dostačující vzhledem k ilustrativnímu charakteru. Výsledky voleb do Senátu 
neuvádíme, protože se konaly souběžně a podle podobných volebních pravidel, generovaly tedy podobné výsledky 
jako pro PSP.  
Podle Pokluda, Z. (1991): c. d., s. 95., Volby do Národního shromáždění 1920 až 1935. ČSÚ [online]. [cit. Duben 2014]. 
Dostupné na WWW: <http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/4219-06> 
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1935 je jen asi o třetinu větší neţ činí její republikový průměr. Dominance ČSL ve zlínském 

systému postupně klesá, zato pád KSČ je strmější.  

 

2.5.3 Baťa - hegemon radnice 

Obecně můţeme říci, ţe na komunální rovině zlínskému stranickému systému zcela dominuje 

baťovská kandidátka. Proč je tomu tak? Hlasy baťovců (zaměstnanců firmy) pro Baťu jsou v rámci 

tohoto reţimu čímsi samozřejmým. Lidé minimálně od voleb roku 1927 vnímají, ţe podoba města, 

stejně jako jejich ţivotů závisí velkou měrou na Baťovi, jiná volba - byť se formálně nabízí - tedy 

nepřipadá v úvahu. Dělba moci mezi moţnou konkurenční radnicí a dominantním podnikem by 

moţná vnášela do zdejšího reţimu systém brzd a protivah, ale přitom by zřejmě i omezovala 

ekonomický rádius obuvnického koncernu, coţ si jeho zaměstnanci-voliči přát nemohou. 

V tomto ohledu je velmi překvapivé zjištění, které přináší Lehár. Podle zákona o financování obcí z 

roku 1927 má obec pro své účely právo vydávat přiráţky ke státem vybíraným daním aţ do výše 

200 %
166

. Podle bilance městského hospodaření z let 1927-1931 Zlín celkem utratí necelých 22,5 

milionu korun. Firma Baťa na provoz sama přispěje více jak 7 miliony, základní příjmy hrazené 

z prostředků státu (zřejmě včetně zmíněných obecních přiráţek) pak činí více jak 14 milionů 

korun
167

. Podnik tedy, zdá se, štědře hradí třetinu městského rozpočtu. Přitom ale jen na výdělkové 

dani v letech 1927-1930 odvede státu 41,1 mil. korun
168

. Jenom z této daně by díky přiráţkám bylo 

moţno pro obec získat desítky milionů. Baťa tedy fakticky podfinancovává městský rozpočet, 

kdyţ z pozice hegemona radnice drţí přiráţky na nejniţší moţné výši, aby jako daňový resident 

ušetřil prostředky. Firma sice ve městě provádí mohutnou výstavbu domů a internátů, staví 

nemocnici a školy, ovšem je třeba mít na paměti, ţe veškeré firmou postavené objekty zůstávají 

v jejím vlastnictví a slouţí převáţně jejím zájmům a účelům. Městská kasa je z tohoto pohledu 

velmi chudá.  

Zmíněný fakt ovšem obyvatelé zřejmě nevnímají, zaujímá je budovatelský vzmach sám o sobě. 

Kdyţ Baťa přispěje 1 milionem korun na vznik vlastní (i kdyţ veřejně dostupné) nemocnice, přináší 

tento krok daleko více „politických bodů“, neţ kdyby byl stejný komplex vystavěn díky vyšším 

obecním daním z veřejných rozpočtů. Firma by i v tom případě byla fakticky největším investorem 

a pravděpodobně by musela zaplatit i více peněz, ale nebylo by to asi nahlíţeno tak obdivně.  
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 Zákon o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy č. 77/1927 Sb. Z.a.N. Aspi.cz [online]. [cit. 
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167

 Cekota, A. (ed. 1931): Jak rostl Zlín. Naše volby r. 1923-1927. 1. vyd. Zlín: Knihovna Baťovy služby veřejnosti, s. 28.  
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Konečně je třeba říci, ţe Baťovci ve třicátých letech disponují jiným druhem důvěry neţ v letech 

dvacátých. Městská populace se totiţ díky masivní imigraci dramaticky proměňuje. Jestliţe ve 

dvacátých letech v městě ţije poměrně silná skupina starousedlíků, kteří mohou být kritičtí zejména 

k otázce odkupu (svých) pozemků firmě, ve třicátých letech jsou tito lidé „přečísleni“ nově 

přišedšími, kteří tyto případné spory neřeší. Jejich loajalita navíc závisí na firmou poskytovaném 

bydlení.   

 

2.5.4 Zlín a celostátní strany 

Na celostátní úrovni místní obyvatelé volí české strany. Nepreferují přitom jedinou variantu, coţ 

svědčí o tom, ţe továrna je v jejich preferencích na tomto stupni přímo neovlivňuje (s výjimkou 

KSČ). Největší podpory dosahují národní socialisté a posléze i sociální demokraté, jejichţ politika 

je snad Baťovi nejbliţší. Vyšší management firmy pak zřejmě dává přednost pravicovým národním 

demokratům. Lidovci si drţí své tvrdé voličské jádro, i kdyţ postupně slábnou, sympatizantů KSČ 

však ve Zlíně razantně ubývá nepřímo úměrně zvyšujícímu se vlivu Bati na město. Místní 

marginální podpora agrárníků nevybočuje z výsledků volebního kraje
169

.  

Rudé právo v květnu 1935 přináší zprávu o kandidatuře baťovských ředitelů v okresních volbách. 

Baťovci jsou přitom rozeseti na kandidátkách různých stran. Tak je ředitel Hlavnička trojkou 

agrárníků, jedničkou sociálních demokratů je firemní úředník Klinkovský, lidovci mají na třetím 

místě úředníka Blaţka. Národní sjednocení (ČsND) staví do čela ředitele Rojta a fašisté 

dílovedoucího Sadílka
170

. Zmínění představitelé samozřejmě mohou prezentovat své osobní 

preference, poněkud rušivě pak ale působí zmínka v archivu firemního Osobního oddělení, která se 

s věcí zřejmě pojí: „Pan Jaroněk [šéf Osobního oddělení]: Vypracovati návrhy na kandidaturu 

budoucích okresních zastupitelů. Organisovati tak, aby volby mohly býti do 30/6 1934 – aby mohly 

býti politické.
171

“  
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 Agrárníky nejvíc volí ve volebním kraji Praha, který je také nejlidnatější a zřejmě proto jsou také nejsilnější stranou 
země. Obecně jsou více voleni v Čechách a na Slovensku, na Moravě a ve Slezsku dosahují slabších výsledků. Ve 
volebním kraji Uherské Hradiště, pod nějž spadá Zlín, mají ve všech prvorepublikových volbách podporu 3-6 %, což 
zřejmě odpovídá i zlínskému výsledku, i když jeho přesnou výši neznáme. Viz Volby do Národního shromáždění 1920 až 
1935. ČSÚ [online]. [cit. Duben 2014]. Dostupné na WWW: <http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/4219-06>  
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 Lehár, B. (1960): c. d., s. 220.  
171 Záznam je velmi obecný. Není jasné, co se míní zmíněným datem, okresní volby se konají koncem května 1935. 

Poznámka o političnosti voleb snad vysvětluje to, proč jsou „firemní kandidáti“ proporčně rozeseti po kandidátkách 
všech hlavních stran se samozřejmou výjimkou KSČ a Živnostníků reprezentujících i malé obuvnické podnikatele 
drcené Baťovou konkurencí. SOkA Zlín, fond Baťa a.s., Osobní oddělení, kart. 1009, i.č. 7. Příkaz J.A. Bati Vincenci 
Jaroňkovi z 25.10. 1933. 
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2.5.5 Město jako firma 

V prvním volebním období (1923-1927) se Baťovci musejí potýkat s obstrukcemi opozice. Jednání 

zastupitelstva bývají často bouřlivá. Většinu agendy zabírá odkup pozemků firmou Baťa. Zástupci 

továrny tak jsou v neustálém střetu zájmů, který neřeší ani chvilkové odchody Tomáše Bati 

z jednání.  

V následujícím období se jejich pozice posiluje. Sami totiţ drţí 25 z 30 mandátů. Jednání podle 

zápisů neprotahují diskuse mezi zástupci různých stran, naprostá většina hlasování má jednomyslný 

výsledek. Starosta Baťa se také schůzí zúčastňuje pouze nárazově a zastupují ho náměstci-

tentokráte z téţe kandidátky
172

. Správa obce má pak obdobný charakter i po celá třicátá léta i po 

okolnostmi vynuceném nahrazení Tomáše Bati Dominikem Čiperou.  

Odpolitizování obce slibované jiţ před volbami roku 1923 je skutečností. Radnice není řízena 

politicky, ale spíše administrativně. Smysl její existence je při personálním propojení s firmou ryze 

formální. To je zřetelné zvláště od roku 1931, kdy Baťovcům schází jediný mandát k absolutní 

většině. Direktivy obecního charakteru jsou fakticky vydávány vedením firmy. I kdyţ je Čipera od 

roku 1932 starostou Zlína, můţe nařízení obecním orgánům vydávat i Jan Baťa z pozice šéfa 

závodů. S tím se setkáváme např. u příkazů vydávaných Vincenci Jaroňkovi. Ten je od roku 1934 

šéfem firemního Osobního oddělení, zároveň ale vykonává i funkci radního pro městskou policii. Je 

to Hlavní ředitelna firmy Baťa (tj. J. A. Baťa), kdo Jaroňkovi zadává program činnosti, jak pro 

korporátní, tak i veřejný prostor
173

.   

 

2.5.6 Struktura moci 

Jestliţe město fakticky řídí továrna, musíme se ptát, kdo jsou její vrcholní představitelé a jak 

vypadá struktura moci. Tomáš Baťa se v uţším managementu firmy obklopuje převáţně svými 

příbuznými nebo dlouholetými spolupracovníky. Ředitel závodů, „firemní dvojka“ Dominik Čipera, 

je tak manţelem Tomášovy neteře, šéf otrokovického BAPOZu
174

 Hlavnička je Tomášovým 

švagrem. Ředitel gumárenských provozů John Hoza
175

 pak začíná jako Baťův osobní řidič. Hugo 

Vavrečka nastupuje k Baťovi aţ v roce 1932 jako ředitel zodpovědný za národohospodářské a 
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 SOkA Zlín, Archiv města Zlína, i. č. 131. Jednání zastupitelstva města Zlína v letech 1923-1929. 
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 Jaroněk má např. omezit snahy komunistů na uspořádání prvomájových oslav. Podle Lehár, B. (1960): cit. d., s. 216. 
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Více k danému tématu v kapitole o donucovacím aparátu.  
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 Baťovy pomocné závody.  
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 Hoza během meziválečného pobytu v USA získal americké občanství a běžně byl ve firemních kruzích jmenován 
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zahraniční věci, ale s Tomášem Baťou se zná jiţ z dob svého působení v Lidových novinách na 

začátku století. Jan Antonín Baťa přebírá post šéfa z pozice nevlastního bratra zakladatele, 

v podniku se na pozicích středního managementu setkáváme i s jinými členy Baťovy uţší i širší 

rodiny
176

.  

Rysem vedení Baťova podniku jsou tedy silné osobní vazby, díky nimţ na nejvyšších firemních 

pozicích prakticky nedochází k obměně kádrů. Vrcholní manaţeři jsou taktéţ poměrně mladí. 

V době, kdy řídí různá podniková oddělení, je jim kolem 30 - 40 let. Nejstarší v managementu je 

sám Tomáš Baťa (v roce smrti 56letý), kterého ale nahrazuje bratr Jan – v době převzetí firmy má 

34 let. Poté je nejstarším Hugo Vavrečka (ročník 1880), většina zbylých vedoucích je pak narozena 

na přelomu století
177

. 

Nejmocnějším muţem podniku je samozřejmě šéf (oficiální firemní název), který také celou firmu 

vlastní
178

. Hned po něm následuje ředitel závodů Dominik Čipera. Vedle něj od roku 1932 působí 

Hugo Vavrečka. Zatímco Čipera je jako bývalý bankovní úředník a účetní znám spíše jako 

rezervovaný systematik, diplomat a spisovatel Vavrečka
179

 Čiperovu strohost doplňuje svým 

šarmem, který uplatňuje právě v obchodních záleţitostech. Tato dvojice tvoří po smrti Tomáše Bati 

vládnoucí triumvirát spolu s novým šéfem Janem Baťou, který se ve své činnosti profiluje 

především na otázky technologie a reklamy. Řada autorů v naráţce na Janovy manaţerské kvality 

uvádí, ţe řídící mechanismy firmy jsou po smrti Tomáše Bati natolik zaběhlé, ţe případná Janova 

neschopnost nemůţe dobře fungující firmu negativně ovlivnit
180

. 

Z archivních záznamů zjišťujeme, jak vypadá řízení společnosti zevnitř. Principy baťovského 

managementu jsou především samostatnost a loajalita. Systém je sice hierarchický a vyšší patra 

vydávají příkazy těm niţším, zároveň je ale niţšímu stupni dána podstatná míra samostatnosti, aby 

zadané úkoly řešil podle svého a případně přesvědčoval nadřízeného, aby svou direktivu pozměnil. 

V tomto smyslu je batismus velmi demokratický a oceňuje i kaţdou inovativní iniciativu 

zdola
181

. Podřízený má prostor k projevení alternativního názoru, vţdy je ale klíčová jeho 

loajálnost, která na exponovanějších pozicích dosahuje snad aţ bodu naprostého odevzdání se 

firemní politice. Úzce s tím souvisí i zvolený model výchovy ve firemních školách, které mají 

(mimo jiné) produkovat budoucí Baťovy manaţery. 
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 Doleshal, Z. A. (2012): cit. d., s.  49. 
177

 Dominik Čipera – roč. 1893. John Hoza – roč. 1894. Antonín Cekota – roč. 1899. Josef Hlavnička – roč. 1897. 
178

 To platí pro oba bratry – Tomáše i Jana Antonína, který formálním odkupem získává všechny akcie společnosti.  
179

 Vavrečka je vystudovaný strojní inženýr. Původně působí jako redaktor Lidových novin, prosadí se také jako 
spisovatel – podle jeho novely vznikne filmová komedie „Lelíček ve službách Sherlocka Holmese“. Vavrečka je 
dědečkem Václava Havla.  
180

 Viz např. Pokluda, Z. (2013): Baťa v kostce.   
181

 Konkrétně se to projevuje povzbuzováním především technických pracovníků k vytváření inovací ve výrobě.  
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Iniciativy základny početně převyšují iniciativy vedení. Ty se často objevují ve formě jakýchsi 

drobných nápadů dále ukládaných příslušným oddělením k rozpracování. Tak Jan Baťa např. po 

návštěvě olympijských ubytoven v Berlíně roku 1936 píše do Zlína o praktických sprchách, které 

v místě prohlédl, a vydává příkaz, aby se více zjistilo o výrobci a moţnosti instalace takovýchto 

sprch i ve zlínských internátech
182

. Obdobné iniciativy vycházejí i od Dominika Čipery a jiných 

členů uţšího vedení.  

Postihovány jsou chyby. Primárně ty, které vzniknou při výrobě, ale sledují se i daleko subtilnější 

věci jako nepořádek v blízkosti výrobní haly, lenošení firemních učňů mezi prací či špatně oholený 

prodejce v Baťově obchodě. Vţdy je hledán konkrétní viník. Pokud není nalezen nebo pokud je 

problém podle příslušného nadřízeného příliš váţný, je postihován příslušný vedoucí daného 

provozu, coţ je řešeno zápisem do jeho osobní karty
183

.  

▼ 

Porady top managementu se konají vţdy kaţdou sobotu (jsou označovány jako sobotní 

konference). Účastní se jich ředitelé příslušných firemních odvětví, sesterských firem i šéfové 

filiálek, kteří mají povinnost na ně přicestovat vlakem či letadlem ze své příslušné země. Vedle 

řešení aktuálních problémů přehledně promítaných na plátno je součástí konference i společný oběd 

všech zúčastněných. Snahou je navodit neformální atmosféru. Od 30. let je na konference zván i 

omezený počet řadových pracovníků, kteří se mimořádně vyznamenali ve své práci.    

 

2.6 SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY 

2.6.1 Mzdová politika 

Originální baťovskou ideou jsou samosprávné dílny zavedené roku 1924. Dílna o cca 20 - 30 

dělnících řízených vedoucím je v rámci podniku autonomní, s ostatními dílnami uzavírá smlouvy a 

vede vlastní účetnictví. Řídí se pololetním výrobním plánem („předpokladem“) děleným dále na 

plán týdenní a denní. Cílem je v konkurenci ostatních dílen jednak splnit plán, poté především co 

nejvíce sníţit výrobní náklady. Výsledky jsou kalkulovány týdně, dělníci plnící plán a zvyšující 

produktivitu jsou pak motivováni účastí na zisku. Ta můţe navýšit základní, zpravidla úkolovou 

mzdu řádově aţ o 10 %
184

. Vedoucí dílny a dílčích oddělení jsou účastni i na ztrátě, dlouhodobé 
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 Kuslová, H. (2007): cit. d., s. 5.  
Více příkladů podobných nápadů např. v kapitole věnované firemní propagandě. 
183

 Otázka trestů a osobních karet je řešena v kapitole o donucovacím aparátu níže.  
184

 Hrubá kalkulace podle srovnání výše platů pro r. 1937 (podle Mikel, F.(2012): Finanční řízení firmy Baťa v období 
1894-1932. Brno: MU. ESF. Katedra financí, s. 28-29. Vedoucí bakalářské práce: Ing. F. Kalouda, Csc. MBA) 



67 
 

ztráty vedou k odvolání vedoucího a k případnému utvoření nové samosprávné dílny. Plat 

nevýrobních zaměstnanců – úředníků nebo prodavačů - je zhodnocován moţnými prémiemi 

přidělovanými z rozhodnutí vedoucího
185

.  

Prémiový program účasti na zisku se netýká všech zaměstnanců. Je aplikován na vedoucí a 

vybrané dělníky, celkem asi pětinu všech pracovníků. Tyto prémie navíc účastníci neobdrţí hotově, 

ale jsou deponovány na jejich podnikové účty. Podle pracovní smlouvy zaměstnanec můţe 

v prvním roce své účasti na zisku disponovat pouze čtvrtinou celkové výše konta, v následujícím 

roce další čtvrtinou. I kdyţ dojde k zaměstnancovu propuštění, podnik má stále ještě celý rok právo 

zadrţovat polovinu uspořené sumy. Na druhou stranu, osobní účty zaměstnanců jsou firmou 

úročeny celými 10 %
186

.  

Uloţené peníze podniku slouţí jako aktiva sniţující potřebu bankovních úvěrů. V roce 1925 např. 

Baťa drţí na osobních účtech zaměstnanců 25,5 mil. Kčs, kdeţto jeho aktuální bankovní úvěry 

představují 20,3 mil
187

. S rozvojem továrny se dokonce zcela zbaví závislosti na bankách a jistí se 

pouze penězi z prémiového programu (1931)
188

.  

Mzdy (bez ohledu na prémie) jsou oproti zbytku země nadprůměrné. Jestliţe průměrný týdenní 

plat v ČSR činí 84,95 Kčs (1937), baťovská šička v nejniţší mzdové kategorii vydělá 150 korun, 

v nejvyšší pak 250. Mzdy v dílnách obuvních spodků se pak pohybují v rozmezí od 150-450 Kčs
189

, 

nejlepší však mohou vydělat aţ 755 korun (1932). Většina zaměstnanců na takový plat ale 

nedosáhne vzhledem k nízkému věku. Mzda dělníků-učňů/učnic je oproti těmto kategoriím zhruba 

třípětinová, přesto je stále oproti celostátnímu průměru vyšší
190

.  

Je třeba dodat, ţe dělník můţe být pokutován vzhledem ke své chybovosti, porušení kázně, 

poškození pracovního nářadí; technickoadministrativní pracovník pak kvůli zjištění úplatnosti, 

porušení konkurenční klauzule atd. Zmíněné sráţky jsou odváděny do tzv. Baťova podpůrného 

fondu (viz níţe)
191

. 

 

                                                                                                                                                                                                 
s průměrnou nominální hodnotou podílů na zisku v roce 1931 (podle Pochylý, J. (1990): Baťova průmyslová 
demokracie. Praha: UTRIN, s. 24).  
185

 Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 73.  
186

 Lehár, B. (1960): cit. d., s. 99-100.  
187

 Tamtéž, s. 96.  
188

 V roce 1931 už firma disponuje celkem 136,5 miliony Kčs uloženými na osobních účtech zaměstnanců. Podle Lehár, 
B. (1960): cit. d., s. 161.  
189

 Všechny mzdové údaje platí pro rok 1937. Mikel, F.(2012): cit. d., s. 28-29. 
190

 Pochylý, J. (1990): cit. d., s. 34- 35. Zaměstnávání mladých, kteří dostávají nižší platy než zletilí dělníci firmě značně 
spoří prostředky. Viz Lehár, B. (1960): cit. d., s. 208.  
191

 Podle Lehár, B. (1960): cit. d., s. 101. 
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2.6.2 Pracovní podmínky 

V roce 1933 se Baťa stává nejproduktivnějším obuvnickým výrobcem světa
192

. Kdyţ je v roce 1927 

v podniku zavedena výroba na běžícím pásu (jako v první továrně v oboru vůbec), stoupne 

produkce přes rok z 8,8 mil. párů bot na 15,2 milionu. Tříčtvrteční růst počtu výrobků přitom 

znamená pouze 35% nárůst počtu dělníků v daném období
193

. Vyšší produktivita se vedle strojů 

opírá především o zvýšenou výkonnost pracovníků, kteří jsou přijímáni na základě psychotestů
194

. 

Nároky na vyšší počet vyrobených párů na jednoho zaměstnance nerostou kontinuálně, ale přímo 

skokově
195

 podle principů racionalizačního tayloristického hnutí
196

. Monotónní pracovní nasazení 

můţe být pro dělníka stresující
197

, komunističtí autoři píšící o Baťovi tento aspekt příkře 

odsuzují
198

. Kaţdé zastavení běţícího pásu vede k rozeznění zvukového signálu informujícího 

nadřízené o přerušení výroby
199

. Lehár Baťovi vytýká chronické podpojištění zaměstnanců
200

, 

výpovědi nemocným
201

 a neproplácení přesčasů
202

.  

Na druhou stranu, vysoká produktivita vede k levnějším výrobkům, konkurenční výhodě podniku a 

konečně i k vyšším mzdám dělníků. Těm navíc postupně klesá počet pracovních hodin. V roce 1932 

je zaveden 5denní pracovní týden o 45 hodinách
203

, o dva roky později je to 40hodinový týden
204

.  

Podle výpovědí pamětníků-dělníků následnické továrny Svit Gottwaldov, s nimiţ měl autor 

moţnost mluvit
205

, je v továrně během komunismu uţíváno totoţných strojů jako u Bati, přičemţ 
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 Tamtéž, s. 207. 
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 Tamtéž, s. 115.  
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 „Absolventi Baťovy školy práce“. zlin.estranky.cz [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://www.zlin.estranky.cz/clanky/batuv-system--batismus-/absolventi-batovy-skoly-prace-_abs_.html> 
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 Tamtéž, s. 114.  
196

 Taylorismus – hnutí pojmenované po americkém inženýru F.W. Taylorovi (1856-1815), autoru knihy The Principles 
of Scientific Management (Principy vědeckého řízení). Taylor prosazuje myšlenku racionalizace manuálních úkonů 
vedoucí ke snížení nadbytečných pohybů dělníka. Jeho teorie přejímají ve svých továrnách kapitalisté typu Forda nebo 
Bati. Viz heslo „Frederick Winslow Taylor“. Wikipedia [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor> 
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 Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 67. 
198

 Viz např. Lehár, B. (1960). 
199

 Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 67. 
200

 Více Lehár, B. (1960): cit. d., s. 119-120, 177.  
201 Viz Příkaz Osobního oddělení fy Baťa z 5.5. 1933: „Všem výplatním: Nemocné propouštíme po 1 měsíci. 

Neomluvení musí býti zjištěni během 2 dnů a na 3. den propuštěni.“ Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní 
archiv Zlín, fond Baťa a.s., Zlín, Osobní oddělení, k. 1009, i.č. 7. 
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 Dělník, který v pracovní době nenaplní denní kvótu, ji musí splnit v přesčase. Lehár, B. (1960): cit. d., s. 72-73. 

Firma také v rozporu s tehdejšími zákony jistý čas zaměstnává ženy i v sobotu odpoledne. Viz Lehár, B. (1960): cit. d., s.  
162-166.    
203

 Lehár, B. (1960): cit. d., s. 164. 
204

 „Baťa v datech“. Nadace Tomáše Bati [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: <http://batova-vila.cz/bata-
v-datech/> 
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 Jedna se především o pana Františka Malaníka, který pracoval v různých odděleních zlínských továrních závodů 
Baťa-Svit mezi lety 1943-1951. Dále pak o pana Jana Kmentu, který ve Svitu pracoval v letech 1955-1956 a který se 
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jejich výkon je tentýţ. Tato svědectví bohuţel nemůţeme potvrdit, i kdyţ se zdají klíčová pro 

pochopení otázky moţného přetěţování pracovní síly v závodech. Podle srovnání s Baťovými 

zahraničními továrnami, které kontinuálně fungují i v průběhu druhé půle dvacátého století, se zdá 

pravdivá spíše teze potvrzující svědectví zaměstnanců Svitu
206

. Čili ţe práce u Bati tovární dělníky 

nijak dramaticky nevysiluje, resp. pracovní nasazení je srovnatelné s komunistickou érou.  

Obr. 21 Uvnitř tovární haly. Informace o výsledcích dílny jsou umístěny na viditelném místě
207

. 

 

2.6.3 Bydlení 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, většina obyvatel (= Baťových zaměstnanců) ţije v podnikových 

internátech, svobodárnách, noclehárnách a domcích. Ostatní firemní města světa jsou zpravidla o 

generaci aţ dvě starší neţ Zlín. Podnikem stavěné obytné domy v nich jiţ dávno stojí, většina firem 

tedy v meziválečném období upouští od vlastní stavební činnosti a spíše dotuje zaměstnancům 

nájemné (zajišťované jinými nájemci). To souvisí i s obecně se zvyšující konkurencí sociální sloţky 

státu v této oblasti. Baťova bytová koncepce je tedy v tomto smyslu dobově zastaralá, ale zcela 

opodstatněná vzhledem k zaostalosti regionu, neexistující bytové infrastruktuře města a skokové 

firemní expanzi.    

Nejrozšířenějším typem baťovského domku je půldomek – s dvěma nezávislými vchody po 

stranách slouţícími dvěma rodinám. V domku jsou celkem tři obytné místnosti a kuchyně, celkově 

                                                                                                                                                                                                 
s předchozím pamětníkem v otázce požadavků na výkonnost shoduje. Jejich svědectví konečně stvrzuje i PhDr. Zdeněk 
Pokluda, bývalý ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně, odvolávající se na rozhovory s dalšími pamětníky.   
206

 V těchto továrnách nezaznamenáváme propouštění či odchod zaměstnanců kvůli přepracování. O zahraničních 
filiálních závodech pojednáváme níže. 
207

 Přejato z Nadace Tomáše Bati. [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: <http://batova-vila.cz/fotogalerie/> 

http://batova-vila.cz/fotogalerie/
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je bydlení na svou dobu a sociální kontext nájemců nadstandardní a vysoce moderní (viz výše). 

Baťovské domy jsou navíc méně zalidněné ve srovnání s ostatními soukromými příbytky v městě. 

Podíl obyvatel na tzv. bytovou stranu je v nich menší (3,64 obyvatele – rok 1937). Na druhou 

stranu, většina pracovníků bydlí v noclehárnách nebo svobodárnách a internátech. Na konci 30. let 

ţije v internátech v blízkosti závodu cca 10.000 lidí. Jeden internátní objekt obývaný mladými 

zaměstnanci (většinou ve věku 14-20 let) má kapacitu asi 90 lůţek, jednu místnost průměrně obývá 

13 osob, hygienické zázemí je společné.    

V roce 1935 bydlí mimo podnikovou sféru pouhých 8,6 % Baťových zaměstnanců. Snahou podniku 

je dělníky ubytovávat ve městě, aby se omezilo dojíţdění ze vzdálenějších lokalit. Postupně 

pracovníci dojíţdějí jen z velmi blízkých míst v okruhu do 15 km od města.  

Všechny baťovské byty spadají do tzv. kategorie bytů nechráněných. Jejich podíl je v republice 

vůbec nejvyšší a činí 97,1 % zlínských nájemních bytů. Podle zákona
208

 nejsou nájemníci bytů 

vystavěných po roce 1917 (de facto všechny Baťovy) soudně chráněni proti vystěhování. Podle 

dodatku námezdní (nikoliv nájemní!) smlouvy (verze z 20. let) je nájemník bydlící v Baťou 

vlastněném bytě povinen se z obydlí vystěhovat do jednoho týdne od vydání firemního nařízení – a 

to i v případě, ţe není propuštěn. Tím je na zaměstnance vytvářen evidentní tlak na konformitu či 

pracovní kázeň. Ovšem, zatímco pro zbytek země platí, ţe nájem u chráněných bytů je zhruba 

dvojnásobný oproti nechráněným, ve Zlíně je to přesně naopak. Nájem za jednu hlavní místnost 

(nechráněného baťovského bytu) je v průměru 510 korun za rok – v celé ČSR pak 454 u 

chráněných bytů a 910 Kčs u nechráněných.      

Městkou imigraci představuje převáţně zemědělské obyvatelstvo s niţším hygienickým 

standardem. Snahou vedení města/podniku je tyto lidi adaptovat na nové městské prostředí. Proto 

firemní obydlí navštěvují zaměstnanci Osobního oddělení továrny a dokumentují hygienický stav 

domácností. Zmíněné domovní inspekce neslouţí pouze formálnímu monitoringu, ale v rukou 

továrny představují také represivní prostředek disciplinace zaměstnance. Zkoumány jsou totiţ i 

osobní poměry apod.
209

.  

Ţadatel o firemní domek musí doloţit osobní bezúhonnost. Text oficiální ţádosti praví: „[Žadatel] 

sepíše protokol, týkající se jeho rodinných poměrů. (…) O rodinách, než se k nám nastěhují, 

vyžádáme si informace od našich zaměstnanců, kteří je znají (jsou z jejich obce), případně od 
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 Zákon č. 44/1928 Sb. z. a n. O ochraně nájemníků. Aspi.cz [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://ftp.aspi.cz/opispdf/1928/016-1928.pdf> 
209

 Tomuto tématu se podrobně věnujeme v jedné z dalších kapitol stran represivního modelu ve městě.  
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majitelů bytu, u kterého rodina bydlí. Rodiny, které bydlí ve Zlíně nebo blízkém okolí, před 

nastěhováním k nám navštěvujeme.
210

“  

V případě obyvatel firemních internátů je dohled začleněn v samotné struktuře bydlení
211

, kdy na 

mladé muže/ženy (baťovský termín pro firemní učně/učnice) dohlíţejí jejich vychovatelé
212

.   

Obr. 22 Internáty na nám. T.G. Masaryka jsou stavěny podle téhoţ modulárního schématu jako tovární budovy
213

.  

 

2.6.4 Baťŧv podpŧrný fond 

Subjekt, který řídí výstavu baťovských bytů, je Baťův podpůrný fond (BPF), formálně samostatná 

organizační jednotka, fakticky stoprocentně vlastněná firmou
214

. BPF zabezpečuje nejen výstavbu 

bytů, ale celý sociální, zdravotnický a školský systém podniku. Vedle toho sponzoruje i různé 

dobročinné projekty po celé zemi.  

V sociální oblasti BPF subvencuje penzionované zaměstnance (poskytuje i vdovské důchody), hradí 

nákladnější zdravotnické zákroky pro zaměstnance
215

 i členy jejich rodin
216

 a poskytuje i 

jednorázový příspěvek při narození dítěte
217

. 

                                                           
210

 Protokol Ubytovacího oddělení. Citováno podle Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 238. 
211

 Více v kapitole o baťovském dorostu.  
212

 Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 231-262. 
213

 Přejato z Baťa, J.A. (1936): cit. d., s. 112.  
214

 Fond je založen proto, aby podnik unikl daňové povinnosti. BPF nemusí platit tzv. výdělkovou daň. Podle Ševeček, 
O. (2009): cit. d., s. 253. 
215

 Podle Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 253. 
216

 Inspektoři Sociálního oddělení firmy mají přehled o zdravotním stavu rodinných příslušníků zaměstnanců. Pokud 
zjistí, že příbuzný pracovníka trpí vážným zdravotním problémem, přispěje firma rodině na léčbu. Podle Doleshal, Z. A. 
(2012): cit. d., s. 64.    
217

 Lehár, B. (1960): cit. d., s. 213. 
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Po zaloţení Baťovy nemocnice BPF přispívá na její provoz. Nemocnice je financována 

vícezdrojově z prostředků státního zdravotního pojištění, vlastních příjmů, z fondu a konečně 

z plateb pacientů. Ti ovšem platí pouze za pobyt v nemocnici. Lékařský personál tvoří tehdejší 

kapacity jednotlivých lékařských oborů, jeţ Baťa do města přivede díky finanční motivaci
218

.  

Vedle těchto „zlínských výdajů“ podpůrný fond téţ vynakládá peníze na podporu chudnoucích 

ševců-řemeslníků, jejichţ těţká ţivotní situace bývá zpravidla způsobována Baťovou monopolizací 

obuvnického trhu. Ročně na tyto účely BPF vydá 100 -200.000 korun (1933-1935)
219

. 

Prostředky fondu plynou především z pokut baťovských dělníků, které ročně činní cca 400-500.000 

Kč (1933-1935)
220

. V roce 1930 BPF drţí celkový nemovitý majetek ve výši 24,3 milionů
221

. 

Podle závěti T. Bati vykonané roku 1932 mu náleţí 21,5 mil. ze jmění zesnulého továrníka
222

. 

 

2.6.5 Fluktuace 

Graf 8 Fluktuace zaměstnanců firmy Baťa mezi lety 1927-1938 (v % z celkového počtu zaměstnaných)
223

 

 

Stupeň fluktuace je u Bati enormní. Jak vidíme na grafu 8, téměř kaţdý rok podnik nabere víc jak 

30 % dělníků a stejný počet zase propustí – zvláště na začátku 30. let jsou tato čísla ještě podstatně 

vyšší. Nejvíce zaměstnanců podnik opustí v krizovém roce 1932. V celých číslech to je 12.660 lidí 

(68 % všech zaměstnanců). V témţe roce je pak přijato 7.224 nových pracovníků (39 % celku).   

                                                           
218

 Bakala, J. (2006): Zlínské zdravotnictví dle zásad Tomáše Bati. In.: Tomaštík, M. (ed.): cit. d., s. 133-139. 
219

 Lehár, B. (1960): cit. d., s. 213. 
220

 Tamtéž.  
221

 Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 253. 
222

 Lehár, B. (1960): cit. d., s. 172. 
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 Podle dat z Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 279.  
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Graf 9 Podíl propuštěných podle doby, jakou strávili v závodě (1927-1937)
224

. Propuštění do: 

 

Nejvíce zaměstnanci opouštějí podnik po šesti měsících práce. Obecně zhruba 60 % propuštěných 

stráví v továrně méně neţ jeden rok. Jestliţe většinu zaměstnanců tvoří lidé do 30 let věku, lze 

usuzovat, ţe tito pracovníci si u Bati vydělají republikově nadprůměrný plat a v krátké době 

opouštějí město. Protoţe pokud většinu ubytování ve městě zajišťuje firma a bydlení je vázáno na 

pracovní kontrakt, musí se takovíto lidé vracet do místa své domovské příslušnosti – či kamkoliv 

jinam. Kaţdopádně, jestli někteří z nich zůstávají ve Zlíně a bydlí mimo firemní obydlí, musí jich 

být vzhledem k zmíněné bytové struktuře jen velmi málo. Jádro Baťových pracovníků tedy zjevně 

tvoří pracovně starší lidé – obyvatelé firemních domků.  

Řada zaměstnanců samozřejmě neopouští podnik dobrovolně. Firma uţívá propracovaného systému 

předvýběru pracovní síly, přesto se vzhledem k míře pracovníků propuštěných krátce po přijetí 

ukazuje, ţe takovíto lidé většinou nezvládají vysoké tempo výroby. Obrovský příliv jejich 

„náhradníků“ pak dokazuje, ţe poptávka po práci u Bati je stále vysoká
225

. Nelze pominout ani 

faktory jako sňatek či těhotenství u dělnic nebo nástup na vojenskou sluţbu u dělníků
226

.  

                                                           
224

 Podle dat z Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 279. 
225

 V roce 1933 má firemní Osobní oddělení údajně evidovat až 50.000 žádostí o přijetí do práce. Podle Brož, I. (2002): 
Chlapi od Baťů. Osudy Baťovců v době, kdy šéfoval Jan Baťa. 1.  vyd. Praha: Nakladatelství Epocha, s. 43. 
226

 Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 280-282. 
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Graf 10 Nejvýznamnější důvody propuštění zaměstnanců podle firemní metodiky (1927-1938)
227

  

 

Z grafu 10 vyplývá, ţe jednou z nejpočetnějších skupin propuštěných jsou „nevytrvalí“. K jejich 

největšímu propouštění dochází v roce 1932, kdy podnik zasáhne hospodářská krize. Ještě 

významnější skupinu představují zaměstnanci, jimţ podnik nemůţe jiţ dále garantovat vhodnou 

práci.  Jedná se o sezónní dělníky ve stavebnictví či tovární pracovníky najaté ke splnění časově 

omezené zakázky. Do kategorie „odchod jinam“ zřejmě můţeme počítat pracovníky vyuţívající 

konjunktury závodů na přelomu třicátých let a na jejich konci. V době krize třicátých let se tito lidé 

v továrně drţí jistoty a „neodcházejí za lepším“. Svéráznou kapitolu tvoří poloţka „nemoc“. Ve 

dvacátých letech tento důvod znamená výpověď pro pětinu aţ čtvrtinu všech propuštěných, pak ale 

ve statistice poměrně prudce klesá. Není zcela jasné, jaké případy jsou do kategorie „nemoc“ 

řazeny. Lehár si všímá, ţe Okresní nemocenská pojišťovna ve Zlíně eviduje k listopadu 1932 u 

firmy Baťa pouze 2,4 % nemocných dělníků, zatímco jiné podniky v okolí mají nemocnost mezi 4-

6 %. Podle interního podnikového nařízení mají být nemocní propouštěni po jednom měsíci 

stonání
228

.      

                                                           
227

 Vybraná data z tabulky v Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 281. Další, v grafu nezmíněné názvy kategorií propuštěných 
jsou nespolehliví, zdravotní důvody, rodinné důvody, vojenská služba, přeložení, zemřelí, nepoctiví. 
228

 Lehár, B. (1960): cit. d., s. 176-177.  
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V Baťově továrně není povolena odborová činnost. Zákon o nezaměstnanosti sice stanoví výplatu 

státní podpory ve výši 4 Kč denně
229

 (120 korun měsíčně), jiný zákon
230

 ale navíc nezaměstnaným 

slibuje dodatečnou subvenci vázanou na členství v odborech. Jestliţe propuštění Baťovci nemohou 

být odborově organizováni, musí se spokojit pouze s danou základní sazbou, jeţ je vzhledem 

k průměrnému platu v ČSR zhruba třetinová (1937). Podle Lehára se mnoţství propuštěných 

dělníků vůbec nehlásí příslušným úřadům s ţádostí o podporu, protoţe se bojí, ţe se to ve firmě 

dozvědí a znovu je nezaměstnají
231

. 

Zbývá podotknout, ţe ve srovnání s americkými podniky se fluktuace u Bati svou výší nijak 

nevymyká tehdejší praxi
232

. Nemůţeme tedy říci, ţe by obuvnická továrna vedla v tomto směru 

nějak zvlášť restriktivní politiku. Zároveň nemáme zcela jasnou představu o kontextu doby – 

zkrátka, jak palčivě tehdejší společnost vnímá takovýto stupeň propouštění a jestli je v jejích očích 

Baťa viděn jako sociálně necitlivý
233

. Evidentní ovšem je, ţe firma svou náborovou politikou 

kontroluje populaci města.  

 

2.7 VZDĚLÁVÁNÍ PODLE BATI 

Tomáš Baťa vnímá místní školství jako zpátečnické. Vzdělanost zaměstnanců továrny se mu zdá 

klíčová pro rozvoj jeho podnikání. Z pozice starosty města odvolává dosavadní vedení tehdy dvou 

zlínských škol a započne s reformami. Nejprve vzniká firemní Baťova škola práce (BŠP, 1925), 

kterou následuje veřejná Masarykova (pokusná) škola (1928)
234

.  

Pro reformu veřejného školství je získán profesor pedagogiky Univerzity Karlovy Václav Příhoda, 

jenţ po stáţi v USA přichází s ideou implementace amerických vzdělávacích zásad do českého 

prostředí. Příhoda se stává garantem experimentálního programu podpořeného Ministerstvem 

školství a zlínská Masarykova škola je prvním a jediným vzdělávacím ústavem v Československu, 

který je do pokusu zařazen.  

                                                           
229

 Zákon č. 63/1918 Sb. z. a n. O podpoře nezaměstnaných. Aspi.cz [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://ftp.aspi.cz/aspi/opispdf/1918.html> 
230

 Zákon č. 177. 267/1921 Sb. z. a n. O státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných. Aspi.cz [online]. [cit. Březen 
2014]. Dostupné na WWW: <http://ftp.aspi.cz/aspi/opispdf/1921.html> 

231
 Lehár, B. (1960): cit. d., s. 178. 

232
 Owen, L. (2004): History of Labor Turnover in the U.S. EH.Net Encyclopedia [online]. Duben 2004 [cit. Březen 2014]. 

Dostupné na WWW:  <http://eh.net/encyclopedia/history-of-labor-turnover-in-the-u-s/> 
233

 Podle názoru emeritního ředitele Státního okresního archivu pana Pokludy nelze v této věci činit jasné závěry bez 
průzkumu referenčního vzorku osobních karet zaměstnanců. Zároveň uvádí případ vlastního otce, který byl ze závodů 
propuštěn a znovu přijat několikrát. Zkrátka, není zcela jasné, jak se firma v globálu v této věci chová a bez 
detailnějšího výzkumu musíme zůstat v této věci zdrženliví.    
234

 Pokluda (2013): cit. d., s. 43-44. Vedle Masarykovy školy později fungují i další veřejné – Palackého a Komenského 
škola. Podle Brož I. (2002): cit. d., s. 22.  
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file:///C:/Users/Hroch/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ %3chttp:/eh.net/encyclopedia/history-of-labor-turnover-in-the-u-s/
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2.7.1 Veřejné školství 

Provoz Masarykovy školy je zcela hrazen Baťou. Studium se soustřeďuje především na praxi a 

rozvíjeny jsou zejména přírodní vědy. Studenti se učí formou pokusů v moderně a bohatě 

vybavených chemických laboratořích, do rukou se jim dostávají elektronická zařízení, pracují se 

stroji apod. Důraz je kladen také na výuku matematiky a cizích jazyků, oproti jiným veřejným 

školám v zemi je v rozvrhu více tělocviku. Podání výuky humanitních věd přitom inovativní přístup 

nenabízí.  

Podle pamětníků se výuka vyznačuje demokratickým duchem, snahou vyučujících je vzbudit 

v ţácích vlastní iniciativu. Pasivní „biflování“ je v rozporu s principy zlínského pokusného 

školství. Evidentním cílem je studenty připravit pro technickou či administrativní práci v obuvnické 

továrně. Vzhledem k silné imigraci počet ţáků na třídu koncem třicátých let roste aţ k 40, coţ 

podrývá prosazovanou zásadu individuálního přístupu učitele ke studentovi. V meziválečném 

období je ve městě vysoká poptávka po pedagozích, kteří jsou na místních školách honorováni 

nadprůměrnými platy
235

.  

Obr. 23 Masarykovy školy - budova ve tvaru otevřené knihy. Za ní hřiště a další školní objekty
236

. 
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 Doleshal, Z. A. (2012): cit. d., s. 130-134.  
236

 Přejato z „Fotogalerie“. Nadace Tomáše Bati. [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: <http://batova-
vila.cz/fotogalerie/> 
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2.7.2 Baťova škola práce (BŠP) 

Baťovy firemní školy řeší potřebu podniku disponovat zaměstnanci schopnými přizpůsobit se 

neustálým technologickým změnám ve výrobě. Po třinácti letech fungování je BŠP největší 

soukromou průmyslovou školní institucí v ČSR a studuje na ní 5.000 ţáků (1938). Studium je 

bezplatné a školu zprvu navštěvují chlapci od 14 let věku pocházející z chudých rodin přilehlých 

moravských okresů. V roce 1929 vzniká i dívčí mutace BŠP. Koncem třicátých let (1937) škola 

eviduje uţ cca 10.000 přihlášek z celé Evropy (přijato je 1.500 uchazečů), studují tu dokonce i ţáci 

z Indie nebo Číny. Mezi absolventy BŠP jsou i zástupci pozdějších československých elit od Emila 

Zátopka a Ludvíka Vaculíka po Milouše Jakeše a Jozefa Lenárta
237

. Baťovy školy vytvářejí různé 

specializace. Podle potřeby závodů vzniká obuvnická, koţeluţská, chemická nebo textilní odnoţ
238

. 

Studium je zprvu 3leté, později aţ 5leté. 

Jak jiţ název napovídá, instituce v sobě kloubí školu a práci. Mezi 7. - 12. a 3. - 5. odpolední mladí 

muži pracují v továrně, večer pak chodí do školy, kde se učí účetnictví, obchodu nebo strojírenství 

a také angličtině nebo němčině. Rozvrh výuky dívek se liší vzhledem k tomu, jak jejich roli 

batismus chápe. Mladé ženy jsou vzdělávány v šití, „domácím chování“, bytové kultuře a 

hospodaření s rodinnými penězi. Ţena pracuje jen do sňatku, pak má podle batismu udrţovat 

harmonii rodiny. Muţ je veden k soutěživosti, to on ţiví rodinu a dobývá chléb vezdejší.    

S nástupem Jana Bati do vedení podniku se model Baťových škol práce mění a diverzifikuje. S tím, 

jak firma staví celá firemní města na klíč v celém světě, je vedle adaptabilních strojníků zapotřebí 

především jazykově zdatných manaţerů-světoběžníků. Vyučovány jsou aţ čtyři světové jazyky, od 

roku 1936 je večerní výuka přesunuta z nočních hodin do odpoledních. Na jaře 1938 vzniká 

Tomášov, elitní odnoţ BŠP mající vzor v anglických internátních školách. Studenti -„Tomášovci“, 

kterých nemá být nikdy více jak 60
239

, se školí ve stolování, hře v pólo a kriket, chodí oblékáni ve 

fracích
240

, aby se v továrně převlékali do montérek a pracovali za stroji. Mají z nich být firemní 

diplomaté s přístupem do nejvyšších společenských kruhů. 

                                                           
237

 Pokluda (2013): cit. d., s. 44. Lenárt zřejmě studoval BŠP ve slovenském městě Svit  – pozn. autora.  
238

 Brož, I. (2002): cit. d., s. 22. 
239

 Doleshal, Z. A. (2012): cit. d., s. 114-119.  
240

 Zmiňuje se o tom i blízký spolupracovník Jana Bati E. Valenta – podle Valenta, E. (1990): Žil jsem s miliardářem. 2. 
vyd. Brno: Blok, s 18.  
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Obr. 24 „Malý člověk-malá práce, velký člověk-velká práce,“ píše Tomáš Baťa. Dorost je nadějí na expanzi firmy
241 

 

2.7.3 Ţivot na internátu 

Ubytováni na internátě je povinné, a to i pro ţáky ţijící v okolí města. Mladé ţeny a muţi ţijí vţdy 

odděleně. Pokoj je běţně určen deseti a více ţákům, bývají na něm patrové postele, jeden stolek, 

umývadla a portréty Tomáše a Jana Baťových, případně prezidenta Masaryka. V roce 1937 je 

z příkazu chefa v kaţdé světnici instalováno rádio. „Vložte do každé ložnice rádio, abychom mohli 

mluvit k mladým mužům, až zazní siréna nočního klidu,“ říká ve svém nařízení Jan Baťa
242

. Kaţdá 

jizba má svého kapitána z řad studentů, jinak za chlapce/dívky ale zodpovídají jejich vychovatelé, 

kteří jsou spolu s nimi ubytováni v budově.  

Vychovatelův den začíná v 6 hodin ráno, kdy po budíčku kontroluje, zda mladí muţi vykonali 

hygienu vrchní části těla a umyli si zuby. V 7.20 uţ reviduje „výstrojovou kázeň“ svých chlapců 

v továrně, následuje přátelský rozhovor se svěřenci, v němţ mu mohou svěřit své problémy. Zbytek 

ranní pracovní směny dohlíţí na ţáky na pracovištích, na obědě kontroluje, kolik jídla snědí a zda 

                                                           
241

 Citát podle Baťa, T. (2005): cit. d., s. 79. Obrázek přejat z Batastory.cz  [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na 
WWW: <http://batastory.net/cs/abs/informace-pro-ty-kteri-se-chteji-dostati-mezi-nas> 
242

 Doleshal, Z. A. (2012): cit. d., s. 121.  
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porce dojídají. Pak má aţ do pěti odpoledne volno, aby opět večer kontroloval dodrţování nočního 

klidu, který nastává v 22 hodin. Samozřejmostí je, ţe všechna zjištění o mladých muţích 

kaţdodenně eviduje a vede o nich zápisy. Jednotlivé pokoje jsou pak vyhodnocovány podle stupně 

dodrţování čistoty a kázně. Většina z nich dosáhne na bodovací škále 95% úspěšnosti. Mladí muţi 

jsou agilní a horliví ve své práci, notná většina z nich na svá školní léta pak vzpomíná s nostalgií. 

Oceňuje na nich zejména výchovu k samostatnosti a zodpovědnosti. Absolventi jsou jiţ od roku 

1933 sdruţeni v dodnes činném Klubu absolventů Baťovy školy práce (ABŠ)
243

.  

Podstatnou devízou systému je finanční ohodnocení mladých muţů. Za svou práci v továrně 

dostávají pravidelný plat, jenţ má po absolvování sahat aţ k 10.000 korun. Studenti si musejí vést 

vlastní účetnictví – evidovat výdaje. Jsou vedeni k tomu, aby příliš neutráceli. Zmíněná suma je 

vstupním kapitálem do dospělého ţivota. Proto je přísně zakázáno posílat peníze domů rodině na 

přilepšenou.  

Doleshal zmiňuje případ studenta Alexandra Reinhartze. Reinhartz je jako chlapec z chudé 

ţidovské rodiny z Podkarpatské Rusi ve svých 15 letech přijat do Baťovy školy práce v roce 1937. 

Na konci následujícího roku je však rozhodnuto o jeho vyloučení. Důvodem přitom není jeho 

etnický původ, jak by se mohlo na první pohled vzhledem k napjaté politické situaci zdát. Reinhartz 

je vyloučen, protoţe bez svolení vychovatele zašle své chudé matce 200 korun. Chlapcova 

vychovatele Hočka neobměkčí ani prosebný dopis Reinhartzova otce líčící sloţitou ekonomickou 

situaci rodiny. Alexandr byl jiţ dříve přistiţen, jak kouří, coţ samo potenciálně znamená moţné 

vyloučení. Tehdy mu bylo ale poshoveno, protoţe plynně mluvil 5 jazyky a v práci si počínal dobře. 

Nyní uţ je vyloučen definitivně
244

.   
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 Klega, V. (2006): Baťovské školství. In.: Tomaštík, M. (ed.): cit. d., s. 199.  
244

 Doleshal, Z. A. (2012): cit. d., s. 108-130. 
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Obr. 25-26 Mladé ţeny ve stejnokrojích s B na prsou, mladí muţi-studenti z celého světa
245

. 

   

2.7.4 Ostatní školy a kurzy 

Vedle jiţ zmiňovaných škol vznikají i další studijní instituce, veskrze technického či ekonomického 

raţení. Vedle střední průmyslové školy nebo obchodní akademie je to koncem třicátých let i 

gymnázium. Vzdělávání zaměstnanců závodu slouţí např. Exportní škola, Škola prodavačů nebo 

Vyšší lidová škola T. Bati. Technickými inovacemi se zabývá Studijní ústav (zaloţen r. 1935), 

průmyslový design průkopnicky rozvíjí Škola umění ve Zlíně (od r. 1939), na níţ působí např. 

sochař Vincenc Makovský nebo architekt Bohuslav Fuchs
246

.  

▼ 

Obecně lze říci, ţe všechny Baťou spravované školy - ať veřejné či podnikové – vynikají vysokými 

technickými standardy vybavení, učí na nich dobře placení učitelé vedoucí inovativní výuku, ţáci 

jsou povzbuzováni k iniciativě a samostatnosti a vycházejí ze škol s dobrou průpravou do praxe. 

Studium je ovšem jednostranně motivováno ve prospěch technických a přírodních věd, čili slouţí 

především potřebám závodu. Americký autor Doleshal si všímá, ţe oproti jiným československým 

školám meziválečné éry v těch zlínských nevládne výuka přepjatého nacionalismu. Charakter 

batismu jako kostry výukového modelu je v tomto smyslu spíše internacionální.    
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 Studenti z cizích zemí bydlí společně. Nejsou tedy asimilováni do většinově české společnosti. Poznámka i foto 
vpravo podle Doleshal, Z. A. (2012): cit. d., s. 178. Foto mladých žen přejato z Nadace Tomáše Bati. [online]. [cit. 
Březen 2014]. Dostupné na WWW: <http://batova-vila.cz/fotogalerie/> 
246

 Horňáková, L. (2007): Rozvoj školství, vzdělávání a kultury. In.: Sborník mezinárodní konference  „Jan Antonín Baťa. 
cit. d., s.  52-55. 
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2.8 PROPAGANDA, KULTURA, SPORT 

2.8.1 Firemní tisk  

Firemní časopis Sdělení
247

 vzniká jiţ na sklonku první světové války. Hlavní díl obsahu zabírají 

praktické informace pro zaměstnance. Kdyţ jde v roce 1923 Tomáš Baťa do obecních voleb, 

vyuţívá časopisu jako své volební tribuny. Na jeho stránkách vede kampaň a polemizuje s odpůrci a 

protivníky. Od této doby začíná Sdělení informovat i o dění mimo závod.  

V roce 1926 je Baťou zaloţena společnost Tisk, která rozšiřuje tiskovou činnost na vydávání 

několika časopisů, publikování vlastních knih, tisknutí firemních reklamních materiálů apod. Roku 

1930 je hlavní firemní časopis Sdělení přejmenován na „Zlín“ a redakce se ujímá Antonín Cekota, 

původně zedník a obuvník, jinak novinářský samouk
248

. Stává se i ředitelem zlínského Tisku a de 

facto šéfem baťovské propagandy. Zlín vychází 3x týdně o celkovém rozsahu 24 stran týdně, jeho 

náklad činí 80-140.000 výtisků. Tisk vydává i časopisy určené čtenářům v okolních okresech, 

v nichţ je apel na propagaci Bati spíše nepřímý. 

Časopis Zlín přináší výběrové informace ze světa, informuje o dění v zemi, ve městě a v nově 

zřízeném zlínském okrese. Fakticky má díky svému všeobecnému obsahu dělníkům nahrazovat 

alternativní zdroje informací. Vzhledem k charakteru batismu časopis přináší veskrze pozitivní 

zprávy
249

, které mají motivovat čtenáře k většímu pracovnímu nasazení. Jsou v něm články o 

vynálezcích a průkopnících (především amerických), propaguje se v něm individualismus, oznamují 

se největší podíly na zisku dosaţené jednotlivými dílnami (s přiloţenými fotografiemi jejich šéfů). 

Důleţitou poloţku obsahu představuje prezentace budovatelských úspěchů podniku. První straně 

pátečního vydání většinou vévodí úvodní článek šéfa závodu, jinak se list pouští do polemik 

především s představiteli komunistické a ţivnostenské strany, kteří Baťu obvykle napadají.  

Zlín se téţ zabývá osvětou zaměstnanců, kterým radí, jak dodrţovat správnou hygienu, jak být 

správnou hospodyní, jak vést uměřený ţivot apod. S rozvojem městské kultury v něm najdeme i 

články o výtvarném umění, samozřejmostí je přehled programů firemních biografů
250

.  

Od roku 1936 vypisuje Baťa novinářskou cenu k uctění památky bratra Tomáše. Ocenění padesáti 

nejlepších novinářů má firmě zajistit přízeň celostátních deníků
251

. Firma navíc eviduje spřízněné 
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 Celým názvem Sdělení zaměstnanců firmy T & A Baťa.  
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Podle „Baťova redakce a redaktoři“. Zlín.estranky.cz [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://www.zlin.estranky.cz/clanky/spolupracovnici/redakce-a-redaktori-tisk-s_-s-r_o_.html> 
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 Sám Tomáš Baťa na stránkách svých Úvah a projevů vybízí ke čtení pozitivní literatury. Klasické ruské romány kupř. 
pozitivním náhledem na svět neoplývají, a proto by se jim lidé měli spíše vyhýbat.  
250

 Podle „Společnost TISK s. s r.o. Zlín“. Zlín.estranky.cz [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: 

<http://www.zlin.estranky.cz/clanky/batuv-system--batismus-/tisk_-propagace-a-agitace-u-firmy-bata-.html>.  
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ţurnalisty všech větších redakcí, kteří „velmi ochotně otiskovali všechny [Baťou] dodané zprávy a 

informace“
252

.  Jan Baťa se do svého listu snaţí přetáhnout novináře z význačných republikových 

deníků. Přesvědčuje např. Eduarda Valentu z Lidových novin, kterému platí i stáţ ve Spojených 

státech a Kanadě. Novinář odmítá, i kdyţ se během druhé světové války přesto stává Baťovým 

zaměstnancem. Sám Valenta se o úrovni časopisu Zlín a kvalitách jeho šéfredaktora Cekoty 

vyjadřuje kriticky
253

.   

 

2.8.2 Kult šéfa 

Pozoruhodná osobnost Tomáše Bati je fakticky hlavním zdrojem baťovské ideologie. Baťův ţivotní 

příběh selfmademana a myšlenky prezentované v jeho projevech působí jako příklad hodný 

následování. To Baťa je tvůrcem zlínských úspěchů
254

. Jiţ za Tomášova ţivota vydává Antonín 

Cekota oslavné nebo obranné publikace ve prospěch jeho osoby a batismu
255

. Po Tomášově smrti 

také rediguje Tomášovy Úvahy a projevy, sestavené z dřívější Baťovy broţury Zámožnost všem, 

torza jeho nedokončených pamětí a jeho veřejných textů. Kniha je doplněna Cekotovými komentáři 

a dočká se několika meziválečných reedic. I další baťovské publikace jsou vesměs Cekotovým 

dílem. 

V roce 1933 je na vrcholu internátního prospektu zbudován Gahurův Památník Tomáše Bati, 

prosklený funkcionalistický kvádr čistých tvarů, který shlíţí na město. Uvnitř něj se nachází 

zavěšené letadlo, v jehoţ troskách továrník zahynul, je tu i historická expozice výroby bot
256

.  

Tomášovo jméno nese hlavní městská třída, na jeho počest jsou přejmenovány Otrokovice na 

Baťov
257

, podobně se jmenují i firemní města ve zbytku republiky a světa – Baťovany, Batanagar, 

                                                                                                                                                                                                 
251

 První ročník klání shodou okolností vyhrává tehdy agilní vlastenec, plukovník Emanuel Moravec, pozdější válečný 
kolaborant. Za článek o bitvě u Zborova, vydaný v Lidových novinách, získá 10.000 korun.  Tamtéž.  
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 SOkA Zlín, fond Baťa a.s., Osobní oddělení, kart. 1174, i.č. 29. 
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 Valenta se s Baťou spojí v začátku války ve snaze zajistit si tak azyl v USA, což se mu podaří. V průběhu konfliktu se 

složitě vrací domů do Protektorátu za ženou. O svém dvouletém působení v těsné blízkosti J. A. Bati sepíše knihu „Žil 
jsem s miliardářem“, z níž také čerpáme.  
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 I když např. model samosprávných dílen má být ideou Dominka Čipery-což ovšem nemá žádný vliv na prezentovaný 
obraz Bati. Podle Doleshal, Z. A. (2012): cit. d., s. 8. 
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 Např. „Pozadí zahraničních útoků na práci závodů T. a A. Baťa“ nebo „Baťa- Myšlenky, činy, život a práce“. 
256

 „Obuvnické muzeum má 55 let“. zlin.estranky.cz [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://www.zlin.estranky.cz/clanky/novy-zlin/pamatnik-t_-bati---museum_-dum-umeni-a-dalsi.html> 
257

 V Otrokovicích, vzdálených od Zlína jen 10 km, jsou vybudovány Baťovy pomocné závody (BAPOZ), protože ve Zlíně 
se v meziválečném období nedostává expandující továrně dostatku vody. Otrokovicemi protéká Morava, která tento 
problém řeší. Město navíc leží na hlavním železničním koridoru původní c.a k. Ferdinandovy Severní dráhy Vídeň-
Krakov, což zlepšuje dopravní dostupnost nutnou pro hladký provoz koncernu. Zprvu je název Baťov užíván jen pro 
baťovskou firemní zástavbu, mezi lety 1939-1946 se tak oficiálně jmenuje celé město. Heslo „Otrokovice“. Wikipedie 
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Batapur, Batawa. Několik kilometrů dlouhá zeď zlínských baťovských závodů je pomalována 

Tomášovými hesly, které své místo získávají i uvnitř výrobních hal.   

Obr. 27 Památník Tomáše Bati. Osudné letadlo je zavěšeno v přízemí
258

. 

Obr. 28 Pohyb je ţivot-nehybnost smrt
259

.  
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 Přejato z „Fotogalerie“. Nadace Tomáše Bati. [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: <http://batova-
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 Přejato z „Baťovský areál znovu lemuje opravená tovární zeď“. ČT [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: 
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Jan Baťa, který se neočekávaně stává novým šéfem, je ve své roli nejistý. O jeho nevalném 

řečnickém nadání se zmiňuje Edvard Valenta a dokládají ho i archivní filmy
260

. Jan je neustále 

konfrontován s odkazem zemřelého bratra a snad z pocitu méněcennosti má tendenci budovat 

vlastní kult osobnosti. Známé jsou jeho velikášské stavební a politicko-hospodářské plány, jeho 

básnické ambice
261

 a konečně jeho náklonnost k italskému fašismu, jejíţ veřejné manifestaci se 

snaţí bránit zbylí členové „vládnoucího triumvirátu“ Čipera s Vavrečkou, kteří se obávají negativní 

reklamy
262

. Nejvíce se Janovo velikášství vyjeví při oslavách Svátku práce 1937, na níţ šéf 

přicestuje přímo z velkolepé propagační cesty kolem světa
263

.  

Obr. 29 Janova busta na alegorickém voze vévodí jiţ oslavám Svátku práce v roce 1936
264

.   

 

 

 

                                                           
260

 Např. filmový záznam projevu z oslav Prvního máje z dílny Filmových ateliérů Baťa. Jan se při projevu často 
zadrhává a odhaluje svou zemitost a prostotu. Svátek práce ve Zlíně 1936 (ČSR 1936). Režie: A. Hackenschmied, 11 
min., distribuce: Národní filmový archiv, Filmexport Home Video.   
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 Jan pod pseudonymem Lidmila vydává vlastní sbírku básní. Svěřuje se o tom i novináři Valentovi, který je pokládá za 
„diletantské skládání“. O zmizení již vydaných výtisků se postarají manažeři Čipera s Vavrečkou, kteří se zřejmě obávají 
zesměšnění podniku. Více Valenta, E. (1990): cit. d., s. 17. Pokluda, Z. (2013): cit. d., s. 84-85. 
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 Pokluda, Z. (2013): cit. d., s. 79-83. 
263

 viz Obr. 11, str. 42. 
264

 Přejato z Doleshal, Z. A. (2012): cit. d., s. 59. 
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2.8.3. Svátek (spolu)práce 

Slavení Svátku práce je tradiční výsadou socialistických stran
265

. Ve Zlíně je tento den od roku 

1924 v reţii Tomáše Bati (viz Obr. 10, str. 39). Zřejmým cílem továrníka je potlačit vliv potenciálně 

kritického dělnického hnutí a manifestovat jednotu vedení závodu a jeho pracovníků. Tomu 

odpovídá i původní podoba oslav, kdy Baťa hostí spolupracovníky s jejich rodinami na zahradě své 

vily.  

V následujících letech počet manifestujících stoupá, a proto se vydávají do průvodu městem. 1. Máj 

je ostatně jediným dnem (krom Vánoc, Velikonoc a víkendů), kdy Baťa dovoluje svým dělníkům 

nepracovat
266

. V průvodu jedou alegorické vozy (z dílny reklamního oddělení firmy) manifestující 

buď úspěchy, nebo předsevzetí jednotlivých oddělení, či kritizující státní omezování podnikání 

(např. celní ochranářství). Alegorické vozy doprovázejí dělníci nesoucí podobně formulované 

transparenty. Je tu také zástup uniformovaných mladých muţů a ţen, skauti či dechová hudba. 

Průvod zpravidla končí na rozlehlém prostranství náměstí Práce, před branami závodů, kde je 

vystavěna tribuna pro vrcholné baťovské manaţery. Z té pak promlouvá šéf podniku, jehoţ projev 

má bilanční a motivační charakter
267

.  

Obr. 30 Jan Antonín Baťa (v čele, čtvrtý zprava) v čele prvomájového průvodu mává přihlíţejícím. Rok 1936
268

. 
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 O komunistických prvomájových oslavách se zmiňuje následující kapitola. 
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 Viz. Baťa, T. (2005): cit. d., s. 39. 
267

 Viz Baťa, T. (2005): Úvahy a projevy. Baťa, J.A. (1936): Spolupráce. 
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 Print screen z filmu „Svátek práce ve Zlíně 1936“ (ČSR 1936). Režie: A. Hackenschmied, 11 min., distribuce: NFA, 
Filmexport Home Video.  
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Organizované shromáţdění lidí, jichţ je ve třicátých letech aţ několik desítek tisíc, musí uţ ze své 

podstaty v účastnících vyvolávat pocit sounáleţitosti. Vedle nepochybné snahy propagovat podnik 

navenek je zde dosahováno především propagace dovnitř, v rámci pracovního kolektivu. Pracovníci 

sami vidí doslova všechny své kolegy ze všech oddělení a utvářejí si obraz velké organické masy-

jedné rodiny, která společně slaví. Čemuţ vedle manifestační sloţky napomáhá i sloţka zábavní. Po 

průvodu a projevech přichází zábavní program charakteru pouťové veselice. Děti jezdí na 

kolotočích, prohlíţejí si slona a dostávají exotické ovoce, zatímco dospělí sledují vystoupení siláků 

nebo výkony provazolezců.   

Obr. 31 Les transparentů na náměstí Práce. 1. Máj 1933
269

.  
 

Vrcholu oslavy dosahují roku 1937, kdy se jich má účastnit na 140.000 lidí. Jan Baťa přilétá ze své 

cesty kolem světa a davy baťovců lemují silnici od otrokovického letiště aţ do Zlína. Jan přednáší 

svou řeč na tribuně, na jejíţ střeše stojí letadlo firemní výroby
270

, scénu navrhuje architekt 

Rossmann, barevné ladění průvodu je dílem reţiséra Bora
271

. 
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 Převzato z „První Máje – Svátky práce ve zlínském a baťovském podání“. zlin-estranky.cz [online]. [cit. Březen 
2014]. Dostupné na WWW: <http://www.zlin.estranky.cz/clanky/pele-mele--odkazy/prvni-maje---svatky-prace---ve-
zlinskem-a-batovskem-podani.html> 
270

 Viz archivní videa doprovázená komentářem filmového historika Karla Čáslavského. Přejato z: tamtéž.  
271

 Pokluda, Z. (2013): cit. d., s. 80. 

http://www.zlin.estranky.cz/clanky/pele-mele--odkazy/prvni-maje---svatky-prace---ve-zlinskem-a-batovskem-podani.html
http://www.zlin.estranky.cz/clanky/pele-mele--odkazy/prvni-maje---svatky-prace---ve-zlinskem-a-batovskem-podani.html
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2.8.4 Film a rozhlas u Bati 

Baťův závodní rozhlas fungující denně od roku 1938 je příznačně první svého druhu v republice. 

Jeho program je následující: mezi 6:30 a 6:45 ráno přicházejí dělníci do továrny, z amplionů se tedy 

ozývá rytmický pochod. O dopolední pauze následuje krátká skladba, zprávy ze závodu a města, 

výchovná hesla, přednáška organizačního rázu, případně se uvádí i denní program baťovských kin. 

Vše má vedle propagandistického aspektu i účel organizační. Jestliţe téměř všichni pracují u Bati, 

všichni ve stejnou denní dobu přicházejí a odcházejí z práce a v tentýţ čas navštěvují kina, hrozí 

chaos a tlačenice, kterým má právě rozhlas bránit.  

Postupně aţ 2.000 amplionů je instalováno nejen ve všech odděleních zlínských a otrokovických 

továren, ale také na internátech, v Baťově nemocnici a Obchodním domě. Baťa koncem třicátých let 

provádí i experimenty s televizní technikou. 

Obr. 32 „Náš fotograf zachytil děvčata z punčocháren u rozhlasu, právě, kdyţ z amplionu ohlašovali, ţe ,nakonec 

přijde ta jedna baťovská´,“ píše dobový komentář (1940)
272

.  

 

V roce 1936 jsou na Kudlově u Zlína vystavěny Filmové ateliéry Baťa (FAB). Firma v nich 

zaměstnává mladé tvůrce, kteří se později proslaví doma i ve světě – Elmara Klose, Alexandra 

Hackenschmieda
273

, Bořivoje Zemana, Jana Drdu, Jiřího Brdečku aj. Primárním cílem filmových 

ateliérů, pevně svázaných s firmou, je natáčení reklamních a propagačních snímků. Vedle reklam na 

boty mohou diváci vidět i reklamy na další baťovský sortiment – pneumatiky, ponoţky, punčochy 

atd.    

                                                           
272

 Přejato z Szczepanik, P. (2008): Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. 1. vyd. 
Brno: Host, s. 451. 
273

 Hackenshmied se pod pseudonymem Alexander Hammid v USA stává se svou tehdejší ženou předním zakladatelem 
tzv. druhé filmové avantgardy. Jako kameraman a fotograf provází Jana Baťu na jeho cestě kolem světa. Odmítá se ale 
podřizovat direktivě šéfa, netočí průmyslové objekty, ale všední život. S Janem se tedy nepohodnou a Hackenschmied 
z FAB odchází. Kuriózně, jeho filmový materiál z cest, který pak sestříhají kolegové, dosáhne sám většího úspěchu než 
Baťova široce propagovaná cesta. Podle Szczepanik, P. (2008) cit. d., s. 457.    
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Obr. 33 J.A. Baťa v reklamě nazvané Střevíček
274

.  

Baťovy průmyslové filmy ukazují relativně neutrální popis výroby jednotlivých produktů. V ještě 

němém snímku „Moderní výroba obuvi“, vzniklém uţ před zaloţením FAB, je ovšem mezi 

jednotlivé kroky produkce bot vloţena i sekvence propagující baťovské sociální výdobytky ve 

Zlíně. Světlo a hygienu v továrně, zdravotní systém, bydlení, výchovu dětí. Vzhledem k tehdejšímu 

programovému modelu kin se i průmyslovému snímku – stejně jako těm reklamním a propagačním 

– dostává prostoru před promítáním hlavního filmu. Faktickou reklamu na batismus tedy vidí 

nezanedbatelný počet diváků.     

Vedle toho do kin míří i Baťovy propagační filmy zaznamenávající především průběh 

prvomájových oslav ve Zlíně. Tyto snímky bývají většinou doplněny optimistickým komentářem. 

Přinášejí projevy hlavních řečníků a dokumentují monstróznost akce. Jiné filmy jako „Tvář 

Zlína“
275

 v kostce popisují celý zlínský fenomén. Ukazují moderní průmyslové město ţijící 

hektickým tempem, v němţ bydlí spokojení pracovníci, v němţ vyrůstají děti vychovávané v lásce 

k práci.  

Filmové ateliéry také iniciují vznik hraného filmu o Karlu IV., jehoţ přípravou jsou pověřeni Jan 

Drda s Jiřím Brdečkou
276

. Film, který nakonec nevznikne, má být přáním samotného Jana Antonína 

Bati, který se v tomto českém králi shlíţí
277

.  

 

                                                           
274

 Střevíček (ČSR 1935). Režie: E. Klos, 9 min., distribuce: NFA, Filmexport Home Video. 
275

 Tvář Zlína (ČSR 1937). Režie: A. Hackenschmied, E. Klos, 11 min., distribuce: NFA, Filmexport Home Video.  
276

 Brdečka je později znám především jako autor scénáře filmu Limonádový Joe. Pozn. autora.  
277

 Dokládá to i novinář Valenta ve své knize Žil jsem s miliardářem.  
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Obr. 34 Pohled na utopii. Záběr z filmu Tvář Zlína
278

.   

FAB téţ vydává vlastní týdeník. „Okno do světa“ se skládá z reportáţí o Zlíně a Baťových 

závodech, z reklam na obuv, aktualit ze světa či medailonků o vynálezech. Tento týdeník je pak na 

16mm filmových kopiích předváděn díky speciálnímu projektoru promítajícímu týdeník ve smyčce 

a s pomocí zadní projekce. Okno do světa vidí zákazníci 800 baťových prodejen v Československu, 

v nichţ je týdeník promítán během provádění pedikúry. Jeho dosah je širší neţ činí tehdejší filmová 

distribuce a na mnoha odlehlých místech údajně supluje ostatní (nedostupná) média. 

V letech 1940 a 1941 Zlín hostí vůbec první filmový festival na českém území – Filmové žně. 

Filmy festivalu jsou promítány především ve Velkém kině, které je tehdy největším kinosálem 

střední Evropy s více jak 2.000 místy
279

. Není náhodou, ţe budova postavená architektem Gahurou, 

se nachází na náměstí Práce - bezprostředně u hlavního východu z továren. V její blízkosti je 

Obchodní dům a Trţnice. Trojúhelník práce-zábava-nakupování tvoří baťovské centrum města.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
278

 Tvář Zlína (ČSR 1937). Režie: A. Hackenschmied, E. Klos, 11 min., distribuce: NFA, Filmexport Home Video.  
279

 Szczepanik, P. (2008): cit. d., s. 417-473. 
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Obr. 35 Uvnitř Velkého kina (1940)
280

.  

 

2.8.5 Kultura 

Ve třicátých letech je uţ Zlín relativně velkým městem, ale kulturně si stále zachovává spíše 

vesnický ráz
281

. Snahou Bati je do Zlína přivést městskou kulturu. Od roku 1936 je pořádán Zlínský 

salon, kaţdoroční výstava moderního čsl. výtvarného umění
282

. Ve městě je zaloţena jiţ zmiňovaná 

designerská Škola umění, filmové ateliéry, je pořádán filmový festival. Firma vypisuje „soutěţe 

populárních písniček práce“ s náměty jako „boty-dílo práce naší“ nebo „píseň o budování republiky 

pro 40 milionů“
283

. Laureáty literárních - finančně honorovaných - cen jsou např. Jarmila 

Glazarová, Karel Poláček nebo Jaroslav Seifert
284

.  

Stavba Velkého kina je chápána jako provizorní. Architekt Gahura místo ní plánuje postavit velké 

městské divadlo
285

. Jeho návrh není uskutečněn vzhledem k válce a následnému vývoji, přesto má 

Jan Baťa jiţ dříve představu, co by mělo takové divadlo uvádět: „Osobně si představuji takový 

divadelní kus např. pro vrátné: ve 40 minutách aby se tam ve třech směnách vyměnili vrátní. (…) 

                                                           
280

 Převzato z Nováček, S. Pokluda, Z. (2008): Zlín ve fotofrafii. 1. vyd. Zlín: Nadace Tomáše Bati, s. 217. 
281

 Szczepanik, P. (2008): cit. d., s. 455. 
282

 Horňáková, L. (2007): cit. d., s. 53. 
283

 Szczepanik, P. (2008): cit. d., s. 432. 
284

 Pokluda, Z. (2013): cit. d., s. 76.   
285

 „Z historie zlínských kin“. zlin-estranky.cz [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: < 
<http://www.cygnus.estranky.cz/fotoalbum/obraznik-pro-web-zlin/obraznik-k-textum-a-clankum-
www_zlin_estranky_cz/viktoria.-.html> 

http://www.cygnus.estranky.cz/fotoalbum/obraznik-pro-web-zlin/obraznik-k-textum-a-clankum-www_zlin_estranky_cz/viktoria.-.html
http://www.cygnus.estranky.cz/fotoalbum/obraznik-pro-web-zlin/obraznik-k-textum-a-clankum-www_zlin_estranky_cz/viktoria.-.html
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Mezitím aby tam přišel některý z instruktorů, který by jim vysvětlil, že to mají dělat tak a tak, neměl 

by lepší průpravy stát se dobrým vrátným.
286

“ 

 

2.8.6 Sport 

Sport vede k soutěţivosti a zdokonaluje fyzický stav člověka. Z hlediska batismu jsou jeho podpora 

a rozvoj klíčové. V roce 1924 je fotbalový klub F.K. Zlín přejmenován na S.K. Baťa, v roce 1928 

jiţ firma podporuje 6 různých sportovních klubů soupeřících na mezinárodní úrovni. Baťa se můţe 

pyšnit i tím, ţe v jeho zázemí trénuje 5násobný olympijský medailista, atlet Ladislav Vácha
287

.  

Obr. 36 Kaţdoročního jarního běhu Zlínem se účastní především ţáci a absolventi BŠP. V roce 1941 doběhne jako 

druhý Emil Zátopek
288

. Foto z roku 1935. 

 

Jestliţe většinu Baťových zaměstnanců tvoří mladí lidé, od nichţ si firma ţádá fyzickou zdatnost, 

musí takovíto lidé sportovat, aby disponovali potřebnou kondicí. V propagačním filmu FAB „Mládí 

vpřed!“
289

 vidíme mladé muţe a ţeny Baťovy školy práce, jak běhají v lesích nad městem nebo 

cvičí poblíţ svých internátů.  

                                                           
286

 Moravský zemský archiv, pobočka Zlín, Archiv Baťa, I/4 – Hlavní ředitelna, k. 45 – Příkazy J.A. Bati, D. Čipery, J. 
Hlavničky.  
287

 Doleshal, Z. A. (2012): cit. d., s. 47.  
288

 Foto přejato z „Absolventi Baťovy školy práce“. zlin-estranky.cz [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: < 
http://www.zlin.estranky.cz/clanky/batuv-system--batismus-/absolventi-batovy-skoly-prace-_abs_.html>.  
Heslo „Emil Zátopek“. Wikipedie [online]. [cit. Březen 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Zátopek> 
289

 Mládí vpřed! (ČSR 1937). Režie: A. Hackenschmied, B. Košťál, J. Lukas, 9 min., distribuce: NFA, Filmexport Home 
Video.  
 

http://www.zlin.estranky.cz/clanky/batuv-system--batismus-/absolventi-batovy-skoly-prace-_abs_.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Zátopek
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Podstatnou část snímku ale zabírá tradiční sportovní slavnost BŠP konaná jednou ročně. Baťovský 

dorost v ní pochoduje městem na stadion, kde předvede svá cvičení.  

Obr. 37 Mladé ţeny ve stejnokrojích pochodují pod balkonem, kde jim přihlíţí starosta Čiperou s armádními 

důstojníky.  

Obr. 38 Mladé ţeny pochodují, lidé přihlíţejí v ulicích. 

Mladí muţi a ţeny docházejí aţ na stadion, kde pozorováni celým městem předvádějí simultánní 

cvičení. Ta se v mnohém podobají tehdejší praxi sokolských sletů. Poselství choreografie je zjevné. 

V jednotě je síla.  
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Obr. 39 Jako jeden muţ. 

Obr. 40 Jako jedna ţena
290

. 

 

 

 

 

                                                           
290

 Obrázky 37-40 – print screeny z filmu Mládí vpřed! 
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2.9 DONUCOVACÍ APARÁT A KLIENTELISMUS 

2.9.1 Kontrola zaměstnancŧ  

Konflikty mezi dělníky a kapitalistou mohou sniţovat produktivitu práce. Baťa tento problém řeší 

harmonizací vztahů se zaměstnanci, mezi zaměstnanci navzájem a konečně také zaměstnáváním 

pouze takových lidí, kteří se vyvarovávají produktivitu ohroţujícímu chování. Existence odborů je 

z tohoto důvodu rušivá, a proto jsou dělnické unie v podniku zakázány. Vztahy na pracovišti 

přirozeně kontrolují nadřízení, důleţité je ovšem i zaměstnancovo chování doma. Jestliţe se ve 

svém volném čase opíjí, můţe to mít vliv na jeho pracovní spolehlivost. Jestliţe podvádí manţelku, 

můţe podvádět i podnik. Jestliţe doma nedodrţuje hygienické návyky, kdo zaručí, ţe bude čistotný 

na pracovišti? Takovýmto negativním jevům ohroţujícím vysokou produktivitu je třeba předcházet 

a potenciální problémy zachytávat jiţ v zárodcích.  

Prvním kontrolním mechanismem je zavedení tzv. píchaček v roce 1923. Následují různé 

vzdělávací kampaně ve firemním tisku. Zaměstnanci jsou nabádáni ke koupi hodinek, k tomu aby 

vydatně snídali, vysvětluje se jim, jak má vypadat správná osobní a domovní hygiena nebo výchova 

dětí. V roce 1931 jsou zavedeny osobní karty vedené na všechny pracovníky včetně členů 

managementu. Sledována je zaměstnancova pracovní historie včetně předchozích nebaťovských 

míst, jeho znalost jazyků, náboţenská příslušnost, rodinné poměry, jeho moţné dluhy a konečně je 

zde i výčet veškerých pracovních úspěchů a selhání v práci u Bati. 

K osobním kartám přibývá ještě čtvrtletní hodnocení zaměstnanců vedoucími zavedené roku 1934. 

Šéfové Baťových prodejen kupříkladu vyplňují podrobný jednostránkový formulář slouţící 

k posouzení moţného dalšího postupu pracovníka. Sledováno je celkem 15 ukazatelů – rodinný stav 

(preferují se sezdaní), místo pobytu, bytové poměry, údaje o dětech, počtu a typu absolvovaných 

kvalifikačních kurzů, kolika jazyky pracovník mluví, výše platu a ročních bonusů, jeho výdaje 

(vlastní auto?). Samotným chováním se zabývá 8 kategorií. Ve čtyřech slovech je třeba zhodnotit: 

stupeň kvality pracovního výkonu, vzhled, chování, temperament, vůdcovské schopnosti, tvůrčí 

schopnosti a vztah k továrně. Konečně má vedoucí uvést, zda je podle něj daný zaměstnanec „na 

vzestupu“, „je dobrý“, „upadá“ nebo aspiruje na „vyhazov“. 

Téhoţ roku jsou pro přijímané zaměstnance zavedeny i testy inteligence prověřující jejich znalost 

aritmetiky, gramatiky a psaní. Reprezentanti firmy – prodejci či střední a vyšší management - musí 
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nově s příchodem Jana Bati do vedení dodrţovat i normovaný dress code, coţ zřejmě souvisí 

s expanzivním růstem firmy ve světě a zvýšením její prestiţe
291

.  

Během Tomášova vedení podniku se sledují komunistické sympatie dělníků a sklony 

k alkoholismu, za Jana uţ je rozsah zkoumání širší a intenzivnější. V interní přednášce k vyššímu 

firemnímu managementu Jan říká: „Sledujte, jak se lidé chovají během Prvního Máje. Pozorujte, 

jak si vedou při přesčasech. Sledujte ty, kteří neprojevují dostatek úcty a důvěry ve svých osobních 

věcech. Ve všech těchto záležitostech můžete ukázat prstem na nespolehlivého. Je třeba se také 

zmínit o lidech, kteří ignorují nebo se příliš starají o svůj vzhled. Ti druzí jsou povrchnější. 

Koneckonců, chlapec, co se stará o své řasy, nemůže být vážným myslitelem. Vždy si dávejte pozor 

na lidi s hezkou tváří, ať muže či ženy. Mají vždy větší sklon k povrchnosti než ti, k nimž nebyla 

příroda tak laskavá.
292

“   

Zkoumání zaměstnanců provádí Osobní oddělení firmy se svými inspektory. Ti fungují jednak 

jako sociální pracovníci, zároveň jako firemní informanti. Jejich počet se má pohybovat kolem dvou 

stovek
293

. Z 500 případů, které oddělení řeší v roce 1937, je 58 % zaměřeno na mzdovou politiku a 

vyplácení ad hoc sociálních příspěvků (např. podpora příbuzných zaměstnanců ve váţné nemoci). 

Zbytek agendy tvoří řešení manţelských konfliktů či protokoly o vizitacích firemních obydlí. 

Inspektory zajímají takové detaily, jako např. druh koberců v obytných místnostech nebo stav 

ošetření keřů poblíţ domu.  

Vedoucím Osobního oddělení je od roku 1934 Vincenc Jaroněk. Jeho osoba odpovídá představě o 

ideálním baťovci. U firmy pracuje od roku 1914, vypracuje se z účetního, má ţenu a děti, 

pravidelně sportuje, drţí si upravený knír a krátké vlasy, pracuje v elegantním obleku s nezbytnou 

kravatou. V roce 1935 píše svým podřízeným: „Výplatní sleduje zaměstnance v továrně i mimo 

závod, všímá si jejich chování, smýšlení, dbá, aby bydleli a stravovali se u nás. Na případné zjištěné 

nesrovnalosti upozorňuje vedoucího a osobního referenta. Vyšetřuje sporné záležitosti a 

nedorozumění zaměstnanců s vedoucími apod., které předkládá osobnímu referentu 

k rozhodnutí.
294

“ 
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 Doleshal, Z. A. (2012): cit. d., s. 50-54. 
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 Vlastní překlad podle Doleshal, Z. A. (2012): cit. d., s. 63. Originální zdroj: SOkA Zlín, Fond Baťa a.s., Hlavní ředitelna, 
kart. 1015, i.č. 30. J.A. Baťa v přednášce vedoucím, 1937. 
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 Doleshal, Z. A. (2012): cit. d., s. 34.  
294

 SOkA Zlín, Fond Baťa a.s., Osobní oddělení, kart. 1009, i.č. 7. Jaroněk osobním inspektorům. 11. 2. 1935.  
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Sám Jaroněk je přitom objektem kritiky. Kdyţ Jan Baťa přistihne několik zaměstnanců, jak spí 

v poledne na svých pokojích v internátech, ptá se jich, proč tak činí. Odvětí, ţe právě nemají nic na 

práci. Jan zuří a incident nechává zapsat na Jaroňkovu osobní kartu
295

, „protože nevíš, co se děje 

v našich internátech.
296

“ To samo o sobě tvoří na Jaroňka tlak, aby zvýšil stupeň dohledu oddělení 

nad pracovníky.   

Baťovo sociální inţenýrství se citelně projevuje především na ţenách. Text příkazu Jana Bati 

nazvaný „Sociální ochrana ženy v naší práci“ podle Doleshala reaguje na firemní neschopnost 

regulovat sexuální ţivot zaměstnanců
297

. V materiálu se např. píše:  

„1. Svobodné ženy, zaměstnané v našem závodě, musí býti poučeny o tom, jaký způsob života od 

nich naše práce vyžaduje. Musí se jim ujasniti, že máme zájem na tom, abychom jim pomohli 

vyřešiti všechny důležité problémy životní, tedy i otázku výběru životního druha.(…) 

3. V závodě musí býti zřízeno tzv. svatební oddělení, které má za povinnost starati se o záležitosti 

svateb našich spolupracovníků.  

4. K zamezení nežádoucího početí svobodných žen zařídíme následující: oznámíme naše rozhodnutí, 

že těhotné svobodné ženy propustíme.  

5. To se stane ovšem jen v tom případě, když se osobnímu oddělení nepodaří případ vyřešit 

normální, lidským způsobem. V tomto případě bude oprávněno a bude míti dokonce povinnost 

v případech, kdy budoucí otec zdráhal by se učiniti zadost své povinnosti, morálním, 

psychologickým způsobem, anebo právním zastáním jí pomoci, v tom případě, že by se jednalo o 

člověka, který by mohl představovati dobrého manžela.  

Musí se vědět v celém okolí, že v každém případě postižené děvče, v závodě zaměstnané, bude vzato 

v ochranu tak mocnou, jíž stěží bude odolávati i zkušený protivník, neboť vhodíme v takovém 

případě do zápasu naše právní i hmotné prostředky.  

Kdyby se nám však nepodařilo vyřešiti problém děvčete prostým, lidským způsobem, vyřadíme ji 

z naší spolupráce.  
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Filozofické zdůvodnění tohoto tkví v tom, že taková žena přestává býti žádoucím členem naší 

pracovní rodiny, ježto u ní není možnosti k dosažení plného životního štěstí a lidské 

spokojenosti.
298

“  

Tato politika je zavedena v roce 1937. Jen v druhém pololetí následujícího roku je propuštěno 191 

svobodných matek, které přirozeně ztrácejí i moţnost bydlet dále v městě.  

Otázka sexu zasahuje batismus více, neţ by se mohlo na první pohled zdát. Disciplinace 

zaměstnanců je tvrdá vzhledem k tomu, ţe většinu z nich tvoří mladí, často dospívající lidé. 

Sledovací aparát není schopen všechny uhlídat, i kdyţ se v záznamech Osobního oddělení nacházejí 

stovky, ne-li tisíce poznámek o prohřešcích proti zákazu předmanţelského sexu
299

. Novinář Valenta 

píše, ţe v meziválečném Zlíně nejsou k dostání prezervativy, lidé pro ně ovšem dojíţdějí do 

blízkého Uherského Hradiště
300

.    

 

2.9.2 Komunisté a ţivnostníci  

Komunisté kontinuálně kritizují Baťovo zacházení se zaměstnanci – nemoţnost odborového 

sdruţování, nedodrţování předepsané pracovní doby nebo propouštění dělníků. Sami přitom stejně 

jako Baťa obdivují výdobytky modernity, jako jsou Fordovy a Taylorovy principy. Na druhou 

stranu ale díky své ideové základně odmítají nadvládu kapitalisty nad dělníky. Baťův hybridní 

reţim nabourává ideální schéma jejich myšlení. Z Baťova hlediska je na komunistech 

problematická jejich neloajalita k podniku a podkopávání budované harmonie mezi pracujícími a 

šéfem.   

Vedle organizování táborů lidu a vlastních prvomájových pochodů komunisté převáţně uskutečňují 

vlastní tiskovou činnost. Krom krajských stranických novin „Slovácko“ vzniká roku 1930 ilegální 

„Baťovák“
 301

, který je pokoutně šířen továrnou. V ní také fungují konspirační komunistické buňky 

rozdávající dělníkům různé podvratné letáky
302

.  
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Firma má díky propracovanému systému sledování zaměstnanců přehled o moţných 

komunistických sympatizantech, kteří – kdyţ jsou zjištěni - bývají propuštěni. Tak je vyhozen 

kaţdý, o kom se zjistí, ţe navštívil Sovětský svaz. Zároveň nesmí být přijat člověk rodině spjatý 

s jiţ odhaleným komunistou
303

.  

Vedoucí Osobního oddělení firmy je zároveň šéfem městských stráţníků. Součinnost policie a 

továrny je tedy zaručena. S Baťou spolupracují téţ státní orgány, které k perzekuci levicových 

extrémistů zvláště ve třicátých letech uţívají vágní dikce zákona na ochranu republiky
304

. Tak jsou 

po četných intervencích zlínského městského zastupitelstva (= Bati) hlášeny Okresnímu úřadu 

různé komunistické manifestace, které bývají následně úředně zakazovány. Pokud se přece jenom 

mítink komunistů uskuteční, jsou podle časopisu Zlín jeho účastníci „ofotografováni i se svými 

pomahači, aby byla zjištěna jejich totožnost pro budoucí konsekvence“. Orgány města konfiskují 

komunistické tiskoviny a jejich distributory zatýkají, komunisté bez místní příslušnosti jsou 

vykazováni mimo město, radnice s pomocí byrokratických zásahů komplikuje povolené stranické 

přednášky
305

.  

V programu pro vedoucího Osobního oddělení firmy se dočítáme: „Jako policejní radní zamezíte 

pobytu nepohodlných a nevhodných lidí ve Zlíně. (…) [Zaručíte, aby] oslava svátku práce dopadla 

pokud možno důstojněji nežli všechny předešlé. (…) Zejména mějte na paměti, aby toho dne nebylo 

jiných oslav ve Zlíně, a zařiďte potřebné, aby ani ku pokusu nedošlo.
306

“     

V roce 1936 mají komunisté povolení uspořádat vlastní prvomájové oslavy, ale město jim k tomu 

vyhradí pouze autobusovou zastávku na jedné z periferních ulic. Sejde se jen hrstka účastníků a 

k nim stejný počet policistů, kteří shromáţdění po hodině poklidně rozpustí.  

Zlínská společnost je poučena o tom, ţe komunisté představují nebezpečí. Někteří tohoto faktu 

dokonce zneuţívají jako jedna ţena, která v pomstě lţivě nařkne bývalého milence ze sympatií ke 

komunismu. Kontaktu s komunisty je lépe se vyhnout, pokud si nechce člověk způsobit problémy 

v zaměstnání
307

.  
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Baťovská policie si všímá i zlínských členů Ţivnostenské strany, neboť i Ţivnostníci jsou Baťovi 

negativně nakloněni. Tak je vedena sloţka, v níţ lze nalézt stranické materiály, protiţivnostenské 

pamflety či seznamy členů strany jedoucích na partajní zasedání
308

. 

Představu o místní policejní práci si můţeme udělat třeba z protokolu stráţmistra Stavjaníka, který 

je pověřen „vyšetřováním“ exkurze německých kolegů ze sesterské továrny v Ottmuthu. Stavjaník 

je sleduje v civilním oblečení a na minutu přesně zaznamenává jejich pohyb nočním městem. 

V jedné z hospod přisedne k nejbliţšímu stolu, aby „pozoroval jejich chování a naslouchal jejich 

debatě. Mezi jiným veselým hovorem zaslechl, že se jim ve Zlíně velmi líbilo.“  Podobných zmínek 

policejní činnosti nacházíme v archivech vícero
309

.  

Podle Doleshala se ve Zlíně nesetkáváme s případy policejního násilí. Policejní práce má slouţit 

především prevenci reţimem definovaných přestupků
310

.  

 

2.9.3 Prohibice 

Obyvatelé původně zaostalého regionu zřejmě masově řeší své frustrace alkoholem. Snad to je 

hlavním důvodem, proč je v městě omezováno pití alkoholu. Podstatnou roli ve věci samozřejmě 

hraje i příklad Tomáše Bati, který sám abstinuje. Samo světové prohibiční hnutí je v meziválečné 

době na svém vrcholu a svou základnu má ve vzorových Spojených státech. Baťa tedy zakládá 

abstinenční krouţky, veřejně ve firemním tisku kritizuje lidi přistiţené v opilosti a především 

z pozice starosty města silně reguluje počet zařízení, kde je moţno podávat alkohol. I kdyţ úplnou 

prohibici vzhledem k československým zákonům zavést nemůţe.  

Pokud přece jenom nějaká hospoda funguje, firma často vybízí své zaměstnance, aby bojkotovali 

její provoz, coţ často vede k jejímu krachu. Znám je případ hospodského Antonína Máci, který si 

otevření svého hotelu spojeného s pivnicí dokáţe vyvzdorovat tlakem na různé regionální instituce. 

Kdyţ jeho ţádost o udělení koncese zamítne městská rada, obrací se na ni periodicky znovu, i kdyţ 

je stále odmítán. Věc pak dává k řešení zemským autoritám v Brně a pak Okresnímu úřadu 

v Uherském Hradišti, který mu konečně vyhoví, kdyţ uzná, ţe v tehdy 18tisícovém městě funguje 

pouze 16 prodejců alkoholu a není formálního důvodu, proč Mácově ţádosti nevyhovět.     

Co se týče vlastní firemní kontroly, osobní inspektoři zkoumají, zda některý ze zaměstnanců třeba i 

ve volném čase nepoţívá alkohol a pokud takovou skutečnost zjistí, zapíší ji na osobní kartu 

hříšníka. Ve většině případů to sice neznamená rovnou vyhazov, ale zamezení dalšího pracovního 
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postupu
311

. V baťovských jídelnách mají lidé k dispozici výhradně nealkoholické pití. Alkohol 

ostatně sniţuje produktivitu – hlavně proto je ve Zlíně nechtěný
312

.  

 

2.9.4 Klientelismus 

Baťova suverénní místní politika stejně jako jeho hospodářské úspěchy jsou v jistém smyslu 

podmíněny dobrými vztahy s nejrůznějšími státními institucemi. Těch je dosahováno různými 

formami zavazování si konkrétních lidí. Baťa např. ubytovává všech 19 příslušníků zlínské četnické 

stanice ve svých domcích a platí asi 3/5 jejich nájmu (1934). Jindy firma se schválením Jana Bati 

nebo ředitele Čipery poskytuje 20-50% slevy na obuv pro zástupce státních úřadů, s nimiţ firma 

přichází do úředního styku. Pravidelně, obvykle čtvrtletně, vydává Baťa slevové kupony pro berní, 

celní, soudní nebo ţivnostenské úředníky. Slevy míří i do orgánů samospráv či redakcí některých 

listů
313

. V říjnu 1932 přináší komunistický Baťovák titulní článek, podle něhoţ Baťa na vysokých 

postech zaměstnává syny premiéra Udrţala a ministrů Engliše a Hodáče
314

.  

Obr. 41 Firemní osobní karta Jiřího Udrţala, syna agrárnického premiéra
315

.  
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Obr. 42 Četníci z Uherského Hradiště ţádají o 50% slevenky na Baťovu obuv
316

. 
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Oddíl 3 KAPITALISTICKÝ PATERNALISMUS VE SVĚTĚ A U BATI: KONEC 

FENOMÉNU 

3.1 SOUMRAK PATERNALISMU VE SVĚTĚ 

Fenomén kapitalistického paternalismu, který se nutně pojí s lokalitou firemního města (company 

town), dochází svého vrcholu v 19. století. Tehdy se objevuje největší počet paternalistických 

kapitalistů působících vesměs na omezeném prostoru. 20. století zná spíše paternalisty globální – 

Forda či Baťu.  

Úspěchy kapitalistických paternalistů spočívají v konkurenčních výhodách. Ty lze primárně 

spatřovat v jejich technologickém náskoku, sekundárně pak v sociálních programech, jeţ 

vytvářejí. U těţebních firemních měst dochází k jejich úpadku a tedy i ukončení specifických 

městských reţimů díky utlumení či ukončení těţby dané suroviny (typicky USA, Kanada). 

V ostatních případech jsou to právě otázky technologie a sociálních věcí, které ovlivňují další 

existenci paternalistické utopie v dané lokalitě. Obecně můţeme říci, ţe firemní města z principu 

zaměřená na jediné výrobní či těţební odvětví, jsou při změnách v daném oboru velmi zranitelná.  

Zdá se, ţe v evropském prostředí stojí za koncem městských patrimonií (nikoliv sídel, ale pouze 

paternalistického charakteru jejich správy) spíše technologický vývoj. Textilní magnát Salt ve svých 

továrnách jako první integruje celý cyklus výroby, konkurenční firmy toto schéma ovšem postupně 

přejímají - Salt je tedy zbaven své výhody. Nezanedbatelně do paternalistického hájemství zasahuje 

také stát, který na sebe postupně bere řešení sociálních otázek, jimiţ se v daných lokalitách 

přednostně věnovali právě paternalisté. Stát od druhé půlky 19. století provádí sociální programy na 

celém svém území, převládne nad paternalisty a převezme iniciativu.  

V evropském prostředí přicházejí státní sociální regulace dříve neţ ve Spojených státech 

Amerických. Tam sledujeme širší zásahy do ekonomiky aţ se vstupem USA do první světové 

války, dále pak především se zaváděním Rooseveltova programu New Deal. Americká firemní 

města udrţují svůj paternalistický charakter mnohem déle také díky specifické „nenasycenosti“ 

trhu. Území USA je zkrátka ještě v první půli 20. století stále osídlováno jak lidmi, tak továrnami, 

továrními firemními městy.         

Konec fenoménu firemních měst tedy v Evropě nastává zhruba na přelomu 19. a 20. století, v USA 

můţeme jeho konec omezit druhou světovou válkou. I kdyţ i po ní spatřujeme jisté významné 

dozvuky, zvláště v zemích jako Japonsko nebo Jiţní Korea, kde existují velmi silné korporátní 

identity. Ostatně, i v meziválečné Evropě můţeme najít firemní sídla jako je Siemensstadt či 
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Philipsdorf
317

 (firmy Siemens a Philips). Samozřejmě nesmíme zapomenout na Baťou vystavěná 

evropská i světová sídla. V tomto ohledu Baťa představuje globální dozvuk celého kapitalistického 

paternalismu.    

Jistou renesanci tohoto neformálního hnutí můţeme ale spatřovat i v zakládání firemních měst 

společnostmi, které dnes expandují díky svému technologickému náskoku a výsadnímu postavení 

na trhu. Typicky je to případ Facebooku a jeho kalifornské firemní centrály
318

.  

▼ 

Nyní se podívejme na vývoj kapitalistického paternalismu ilustrovaný na případu Forda.   

 

3.1.1 Ford 

Tzv. pětidolarový den
319

 poskytuje dělníkovi sociální benefity, zároveň ale slouţí zaměstnavateli ke 

kontrole pracovní síly - její disciplinaci a homogenizaci. Fordovy továrny jím reagují na masivní 

odbyt přelomového Modelu T, vyráběného od roku 1908. K uspokojení prodeje potřebují zajistit 

stabilní pracovní sílu, která ovšem v podmínkách začátku dvacátého století často fluktuuje. Vzniká 

firemní dohled. Ten zabezpečuje hladký chod výroby přímo v továrně, ale také výuku angličtiny, 

kontrolu dělnických obydlí, „amerikanizaci dělnických hodnot“. Mezi továrnou a dělníkem je 

ustavena nepsaná smlouva – zaměstnavatel poskytuje relativně vysoký plat a benefity – 

zaměstnanec adaptuje své chování podle firemních poţadavků a garantuje loajalitu. Pokud ale 

firma není schopna dostát své části dohody, i zaměstnancovy sliby bývají porušeny. Ukazuje se 

totiţ, ţe firemní indoktrinace vede pouze k povrchním změnám chování, nikoliv ke změnám 

niterným.  

U Forda dochází k „dekvalifikaci“ výroby – zaměstnanci nemusejí disponovat ţádným větším 

know-how a jsou snadno nahraditelní. Stále větší počet z nich se rekrutuje z přistěhovalců, takţe je 
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[online]. [cit. Duben 2014]. Dostupné na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_towns> 
318

 Progresivní technologie, díky níž firma disponuje faktickým monopolem na daném trhu, se ne náhodou podobá 
Fordovu příkladu. Nové firemní město už ale není tisícihlavým sídlem, v němž by rozhodoval počet usídlených dělníků 
podléhajících tuhé disciplíně. Firemní města počítačových firem jako je Facebook jsou zřejmě populačně malá, jejich 
„mocenský dosah“ přitom musí být několikanásobně větší než např. u Forda. Tato místa totiž obývá meritokracie, elita 
IT inženýrů, jejichž mocenský rádius je globální, ovlivňuje několik miliard lidí. Odborné studie na toto téma zřejmě 
ještě neexistují. Musíme se tedy spokojit pouze s články. Viz např. „Facebook's Company Town“. The Wall Street 
Journal. [online]. [cit. Duben 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303492504579111792834660448>  
319

 Jedná se o zažitý název Fordova sociálního modelu. Pětidolarový je nazýván podle původní sazby, kterou dělníkovi 
garantuje za jeden pracovní den. Ve skutečnosti ale jeho nominální výše postupně roste. Navíc se pod daným 
termínem skrývá i Fordova bytová politika a další benefity.  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_towns
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303492504579111792834660448
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pro Forda stále těţší je amerikanizovat, adaptovat pro sérii předepsaných vzorců chování, coţ má 

slouţit jejich většímu sladění a produktivitě výroby. Firemní technologie navíc přestává být 

exkluzivní s tím, jak stále více automobilových výrobců přechází na normovanou pásovou 

produkci. Fordovy zisky klesají a společnost se tedy zcela pragmaticky zbavuje zbytných programů. 

Tak je během poválečné recese v roce 1921 zrušen program podílu na zisku. Nově je místo 

normovaného chování oceňováno sluţební stáří a výkonnost. Zaniká také Sociologické oddělení, 

jehoţ úkolem byl právě dohled nad sociálním programem. Následnické Sluţební oddělení má být 

spíše charitativním orgánem, jenţ rozděluje ad hoc podporu mezi zaměstnance, kteří se bez 

vlastního zavinění dostanou do existenčních problémů. Podstatným aktérem ovlivňujícím Fordův 

paternalistický program je také stát. Spojené státy, vstupující roku 1917 do války v Evropě, zvyšují 

dohled nad společností a zavádějí i různé ekonomické regulace a formy správního dohledu, jeţ 

zasahují podnikatelský sektor, do té doby disponující širokými svobodami.  

V lednu 1921 Ford na měsíc zavírá své provozy, po jejich znovuotevření ale zaměstná jen 60-70 % 

původních stavů. Vysoký firemní manaţer a propagátor politiky Sociologického oddělení Marquis 

je rozladěn, kdyţ je mu řečeno: „Loajalita a dobrá vůle ze strany zaměstnanců k společnosti byly 

přeceňovány. (…) Platit je dobře – jen to zajistí, že vám vydělají peníze.
320

“ Zaměstnanci nadále 

odmítají kontroly své věrnosti. Jeden z nich píše: „Nikdo, kdo pracuje u Forda, není v bezpečí před 

špehy. (…) Systém nekončí u továrních vrat. Anonymní dopis obviňující člověka z krádeže v továrně 

postačuje k předvolání před Služební oddělení. Tam je donucen podepsat ,Souhlas s průzkumem´, 

který dovoluje Fordovým detektivům prohrabat jeho domov, rozházet všechno jeho skromné 

vlastnictví v naději, že se najde Fordova žárovka nebo obří elektromotor.
321

“    

Ztráta sociálních benefitů vede dělníky ke vstupování do odborů a k boji za lepší pracovní 

podmínky. Tak je s koncem blokační stávky let 1936-1937 utvořena dohoda s vedením, na základě 

níţ se dělníkům garantují vyšší platy a 40hodinový pracovní týden. Nyní jsou to právě odbory, kdo 

provádí dohled nad zaměstnanci a umoţňuje evoluční rozšiřování jejich výsad.  

Se změnou, jíţ přináší druhá světová válka, se Fordovy provozy musí stále více potýkat také 

s fenoménem odcizení se práci. Sociologové si během 70. let uvědomují tzv. Blue-Collar Blues 

(blues modrých límečků), „nemoc“, díky níţ dělníci nenacházejí v monotónní tovární práci pocit 

                                                           
320

 Vlastní překlad podle Meyer, S. III (1981): The Five Dollar Day: Labor Management and Social Control in the Ford 
Motor Company, 1908-1921. 1. Vyd. Albany: State University of New York Press, s. 198-199.  
321

 Tamtéž, s. 199.  
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uspokojení. Zvyšuje se počet absencí, klesá produktivita. Zcela novým fenoménem je pak 

komputerizace výroby přicházející v 80. letech
322

.  

Ford jako firma přeţije aţ do dnešních dní, jeho paternalistický program ovšem nikoliv. 

 

3.2 BAŤŦV VÝVOZ TOVÁREN 

Jiţ v roce 1919 vzniká Baťova filiální továrna v USA, která se ovšem udrţí pouhé dva roky. Další 

sesterské závody uţ prokáţí svou stálost. Vznikají ve dvacátých letech převáţně po Evropě, ve 

třicátých letech i na dalších obydlených kontinentech
323

. Kvůli světové hospodářské krizi, díky níţ 

státy obrní své trhy vysokými vstupními cly, Baťa hledá, jak pomoci svému zahraničnímu obchodu. 

Vyvíjí systém „vývozu celých továren“. Ty jsou stavěny v zemích určení, vedou je zpravidla čeští 

nebo v Čechách (Zlíně) proškolení manaţeři, personál je většinově místní. S továrnami Baťa 

nevyváţí pouze výrobní know-how, ale svůj celý sociální systém. Dceřiná města – často zakládaná 

tzv. na zelené louce – s mateřským Zlínem sdílejí jeho urbanistický koncept – neomítlé cihlové 

domy zaměstnanců, základní stavební modul továrních staveb, funkcionalismus. Přejímán je také 

systém samosprávných dílen a podílu na zisku.  

Po zkušenostech z výstavby takovýchto měst vzniká od 30. let ucelená koncepce tzv. ideálního 

průmyslového města. Jedná se o průběţně upravované plány na vybudování obuvnických 

firemních měst na klíč. Takováto města jsou projektována pro různě velké populace, ideálně má 

být jejich osídlení spíše menší, do 10-12.000 obyvatel.   

V poznámkách k interní knize Ideální průmyslové město
324

 Jan Baťa např. píše: „Proč [v ideálním 

průmyslovém městě] budujeme obchodní dům? Obchodní dům musí poskytovat našim lidem 

ochranu před vyděrači, vykořisťovateli a zdražovači. Má sloužiti jako kontrolní zařízení pro vývoj 

cen v novém městě tak, aby udával a udržoval hladinu cenovou. Cenová hladina je rozhodujícím 

činitelem při posuzování výše mezd.
325

“  

Na jiném místě pak stvrzuje důleţitost propagandy působící na obyvatele firemního města: „Jedním 

z nejváženějších lidí musí býti člověk, který bude ovládat noviny a rozhlas. Je potřeba, aby každý 

den něco svým spolupracovníkům pověděl tak, aby tito naší práci rozuměli a podporovali ji.
326

“ 
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 Meyer, S. III (1981): cit. d., s. 195-202.  
323

 „Baťa v datech“. Nadace Tomáše Bati [online]. [cit. Duben 2014]. Dostupné na WWW: <http://batova-vila.cz/bata-
v-datech/> 
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 Tato kniha je dostupná v Státním okresním archivu Zlín. Veřejně nebyla nikdy publikována.  
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 SOkA Zlín, fond Baťa a.s., Hlavní ředitelna, kart. 70, i.č. 33. 
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 Tamtéž.  
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Vlastní kniha má více jak 600 stran a je doplněna bohatými barevnými ilustracemi. Na nich 

nacházíme především nákresy jednotlivých provozů, ale také urbanistický plán ideálního města, 

jehoţ autorem je architekt Richard Ferdinand Podzemný
327

. Celek tvaru jakési pyramidy se 

zaoblenou špicí dělí jednotlivé části města na sféru výrobní (levá část „základny pyramidy“), 

rekreační, v níţ nalézáme např. lázně, jezero či stadion (pravá část „základny pyramidy“), sféra 

obytná tvoří výplň stěn pomyslné pyramidy. Dvě křídla obytných čtvrtí protíná pás s parkem, 

kostelem, obchodním domem, kinem a správními úřady (foto – viz následující strana).   

Kniha o průmyslovém městě příznačně odráţí baťovské myšlení. Naprostou většinu jejího obsahu 

tvoří detailní kalkulace surovin nutných pro zbudování budov, kalkulace pořizovacích cen strojního 

vybavení, ale také tabulkové počty jeho obyvatel řazených do různých kategorií. Tak kniha praví, 

ţe samotné obuvnické provozy zvládne řídit celkem 8.541 lidí, zbytek obyvatel zaujme místo 

v sektoru sluţeb. Pro desetitisícovou populaci přitom bude třeba přesně 20 sezdaných úředníků se 

ţenami – vţdy po dvou dětech pár, 15 úředníků svobodných, 20 svobodných úřednic. V kolonce 

„útulna pro bezdomovce“ se pak počítá s jedním sezdaným člověkem, jinak jsou tu ještě např. 3 

sezdaní pojišťovací agenti nebo 2 sezdaní lékárníci.  

Obr. 43 Část z kalkulace počtu obyvatel ideálního průmyslového města. Verze pro 10.000 obyvatel
328 
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 Ševeček, O. (2009): cit. d., s. 366.  
328

 SOkA Zlín, knihovna archivu, kniha „Ideální průmyslové město, i.č. 614, s. 576.  
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Obr. 44 Návrh ideálního průmyslového města od architekta Podzemného
329

.  
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Úvod ke knize od J. A. Bati působí jako ucelený manifest celého batismu. Píše se v něm: 

„Když člověk po něčem touží a něco chce (a jde za tím ve stamilionech), zničí úžasné hodnoty, 

neubírá-li se správnou cestou. Nevidím jiného východiska pro správnou cestu průmyslu a jako 

měřítko všech průmyslových zařízení nežli člověka a základní potřeby jeho štěstí. 

(…) Všechny problémy průmyslové výroby a spokojeného, tvořivého lidského života, založeného na 

průmyslové práci, jsou v této knize řešeny tak, aby toto město bylo typem, jaký se dá stavět v tisících 

a kdekoli na světě. 

V této knize není teorií. Je založena zcela na zkušenostech, vesměs draze zaplacených. Vychází 

z prostých zásad směřujících k jednoduchému cíli. 

(…) První zásadou je zkušenost, že se průmysl, budovaný ve velkých městech, neosvědčil.  

Vyvolal největší sociální otřesy, protože vyvolal způsob života, ustavičně ohrožující lidské zdraví a 

štěstí i společenskou organisaci.  

(…) Způsobil nepředstavitelné hospodářské ztráty a mrhání lidskou prací i surovinami. Zejména 

však vytvořil davy, složené z jednotlivců, v nichž odumřela schopnost starat se o sebe, 

přizpůsobovat se měnícím se podmínkám života, vyrůstat k vedení a odpovědnosti a dostat se 

k odpovědnosti.  

Proto zakládám průmyslové město na podniku takového rozsahu, kde hlava podniku může znáti 

všechny své spolupracovníky, kde všichni znají všechny, znají své místo (a mají své místo) v práci i 

v životě města, majíce příležitost k vzestupu podle svých schopností.  

(…) Cílem, k němuž tato práce směřuje, je vybudování technických a organizačních předpokladů 

pro sociální mír a vysokou životní úroveň a poplatní sílu lidu, založenou na vysoké průmyslové 

výkonnosti.
330

“  

▼ 

V internetové encyklopedii Wikipedia můţeme nalézt seznam firemních měst světa. Tento seznam 

je bohuţel nekompletní, i tak nám ale můţe poskytnout jistý obraz o celém tomto fenoménu. 

Firemní města se nacházejí na všech obydlených kontinentech (i kdyţ zde nejsou zmíněna existující 

africká sídla). Mezi nimi jsou významnější osady důlních společností v zemích jako Kanada, Rusko 

či Austrálie. Také zde vidíme města postavená kolem továren technologických gigantů typická 

                                                                                                                                                                                                 
329

 SOkA Zlín, knihovna archivu, kniha „Ideální průmyslové město, i.č. 614,  s. 11.  
330

 Tamtéž, s. 1-3.  
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např. pro Japonsko. Nenalézáme tu ovšem soustavnou síť měst vystavěných jediným globálním 

subjektem
331

. Tedy aţ na jednu výjimku… 

V současném globalizujícím se světě je běţné zakládání filiálních závodů jedné firmy po celé ploše 

planety. Tento fenomén ovšem vypovídá spíše o budování moţné společné korporátní identity. 

Vytváření celých sociálních modelů celosvětové sítě firemních měst je raritní. Dokonce je moţno 

tvrdit, ţe snad jediná firma Baťa vytváří nebo ještě relativně nedávno vytvářela takovouto globální 

politiku
332

, i kdyţ na relativně omezeném prostoru spíše menších průmyslových sídel.   

Bata Shoes Company jako firma Tomáše Bati juniora
333

 můţe ještě během 60. a 70. 20. století či 

snad ještě později působit v některých tzv. rozvojových zemích Afriky v rámci svých firemních 

měst jako nositel modernizace a poskytovatel sociálních benefitů. V těchto státech s typicky 

nerozvinutým státním sociálním modelem je moţno takovouto politiku předpokládat vzhledem 

k baťovské tradici. Jedná se ovšem pouze o spekulaci.   

 Obr. 45 Tomáš Baťa junior s africkými dělníky firmy
334

.  
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 Heslo „List of Company Towns“. Wikipedia *online]. [cit. Duben 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_towns> 
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 Tvrzení o takovéto unikátnosti Bati nelze potvrdit bez hlubšího zkoumání. Zdá se ale, že podobně se mohly chovat i 
automobilové koncerny Forda a Volkswagenu ve svých jihoamerických filiálkách. Bližší povědomí o tom však nemáme.   
333

 Po vyhraných soudních sporech s J.A. Baťou Tomáš junior fakticky převezme drtivou většinu firemních světových 
filiálek.  
334

 Přejato z „Tomáš Jan Baťa“. Baťa.cz [online]. [cit. Duben 2014]. Dostupné na WWW: <http://www.bata.cz/o-nas/z-
historie/Tomas-Jan-Bata> 
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Tak či onak, Baťa aţ do současnosti potvrzuje, ţe je globální korporací, jejíţ vliv na řešení 

sociálních věcí různých substátních komunit světa musel být alespoň do sklonku 20. století 

poměrně významný.   

Obr. 46 Tovární a prodejní síť současné Bata Shoes Company
335

 

 

3.2.1 Baťova továrna v East Tilbury 

Závod v East Tilbury v blízkosti anglického Londýna vzniká v roce 1932. Kolem něj je vystavěna 

vesnice pro 4.000 továrních zaměstnanců podle návrhu architekta Vladimíra Karfíka
336

. Týţ 

urbanismus, týţ sociální řád - vzpomínky zdejších obyvatel ukazují paralely ţivota v East Tilbury a 

ve Zlíně
337

. Paní Joan James např. říká: „Byli jsme [Baťa East Tilbury] největším britským 

exportérem bot během 40. a 50. let. Pracovalo tu 4.000 dělníků vyrábějících kožené boty, gumové 

holínky, tenisky. Fungovala tu vlastní výroba punčoch, krémů na boty i krabic na zboží.
338

“   
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 Přejato z „Our History“. Bata.com [online]. [cit. Duben 2014]. Dostupné na WWW: <http://www.bata.com/our-
history/> 
336

 Karfík je po Gahurovi „dvorním architektem“ firmy Baťa. Jeho dílem je mimo jiné stavba tzv. Baťova mrakodrapu. 
337

 Kvůli neexistenci studií o East Tilbury se musíme spolehnout na tento druh zdrojů, tedy internetové články a 
vzpomínkové weby pamětníků. Viz Vaughan,D. (2006): „East Tilbury: a Czech modernist Utopia on the Thames 
marshes“. Radio Prague [online]. Srpen 2006 [cit. Duben 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://www.radio.cz/en/section/special/east-tilbury-a-czech-modernist-utopia-on-the-thames-marshes> 
Rose, S. (2006): Welcome to Bata-ville. Guardian.com [online]. Červen 2006 [cit. Duben 2014]. Dostupné na WWW:  
<http://www.theguardian.com/artanddesign/2006/jun/19/architecture>  
„Bata Reminiscence and Resource Centre“. Batamemories.org.uk [online]. [cit. Duben 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://www.batamemories.org.uk/MAIN/ENG/00-EN-Pages/00-EN-HOME.html> 
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 Vlastní překlad podle Vaughan,D. (2006): „East Tilbury: a Czech modernist Utopia on the Thames marshes“. Radio 
Prague [online]. Srpen 2006 [cit. Duben 2014]. Dostupné na WWW: <http://www.radio.cz/en/section/special/east-
tilbury-a-czech-modernist-utopia-on-the-thames-marshes> 
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Obr. 47 Vesnice East Tilbury ve výstavbě
339

  

Podle zmíněné respondentky, která s rodiči dříve bydlela v tehdy chudém londýnském East Endu, 

poskytovala Baťova britská vesnice
340

 velmi slušný obytný standard cihlového domu s koupelnou a 

plně vybavenou kuchyní. Britský pisatel článku pan Vaughan naráţí na baťovský paternalismus a 

vměšování se firmy do soukromého ţivota. Ptá se paní James na její názor: „Byla to paternalistická 

společnost. Byla to velmi bezpečná společnost. (…) Ale nevyrůstala jsem [v této vesnici] s pocitem 

sevření či omezení. Vůbec ne.
341

“ 

Obr. 48 Baťovský půldomek v East Tilbury 
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 Přejato z „EAST TILBURY, další z baťovských bran do světa“. Batastory.net [online]. [cit. Duben 2014]. 
<https://www.google.cz/search?q=east+tilbury&client=opera&hs=P1g&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ei=o11JU8SUNdDPsgaK3oGgDA&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1440&bih=787#facrc=_&imgdii=_&imgrc=DumA9aPjy
oPmfM%253A%3BKc69yTgKTLfhuM%3Bhttp%253A%252F%252Fbatastory.net%252Fimages%252F516.jpg%3Bhttp%2
53A%252F%252Fbatastory.net%252Fcs%252Finfo%252Feast-tilbury-dalsi-z-malych-zlinu%3B420%3B298> 
340

 Vzhledem k britským měřítkům užíváme spíše termínu vesnice nežli město.  
341

 Vaughan,D. (2006): „East Tilbury: a Czech modernist Utopia on the Thames marshes“. Radio Prague [online]. Srpen 
2006 [cit. Duben 2014]. Dostupné na WWW: <http://www.radio.cz/en/section/special/east-tilbury-a-czech-
modernist-utopia-on-the-thames-marshes>.  
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Jiný britský pisatel, redaktor Guardianu Steve Rose, popisuje East Tilbury jako město, kde vše 

vlastní Baťa vytvářející vlastní svět „kombinující prázdninový tábor s věznicí“. Zmiňuje Baťovy 

firemní noviny a nepřeberné mnoţství volnočasových aktivit organizovaných továrnou, za nimiţ se 

ovšem skrývá „téměř kultická korporátní filozofie“. Tatáţ respondentka jako z výše citovaného 

článku, Joan James, sama někdejší tovární pracovnice, zmiňuje Baťovu bytovou politiku, při níţ 

propuštěný zaměstnanec ztrácel bydlení, mluví téţ o soutěţi v úpravě domovních zahrádek: „Třeba 

tu každé léto bývala soutěž v zahradničení, takže pak byla vesnice pěkně udržovaná. Ale pokud se 

soutěže někdo nezúčastnil a zahradu zanedbal, byl mu poslán [firmou] dopis, aby sjednal nápravu. 

Byli jste sledováni, ale necítili jste se utiskováni. Bylo to velmi bezpečné prostředí.
342

“ 

Baťa v East Tilbury vedl základní školu a Technické učiliště – jakousi obdobu BŠP – vzdělávající 

muţe z celé Británie v obuvnických řemeslech. Podporoval téţ místní fotbalový či tenisový klub, 

jakoţ i další sporty. Samotný web pamětníků z East Tilbury nesoucí název Bata Memories (volně 

přeloţeno jako Vzpomínky na Baťu) je plný archivních fotografií a funguje jako kontaktní místo 

pro někdejší studenty a obyvatele vesnice, coţ dokládá silnou nostalgii a zřejmě i hluboce vrytou 

společnou identitu.  

Od osmdesátých let dochází v Baťově místní továrně k útlumu výroby. Závod je s konečnou 

platností uzavřen roku 2005. Jak shodně uvádějí oba citované články, celý kulturní a společenský 

ţivot vesnice absolutně závisel na firmě Baťa. S ukončením jejího působení v místě dochází 

k deziluzi obyvatel
343

.    
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 Vlastní překlad podle Rose, S. (2006): Welcome to Bata-ville. Guardian.com [online]. Červen 2006 [cit. Duben 2014]. 
Dostupné na WWW:  <http://www.theguardian.com/artanddesign/2006/jun/19/architecture>  
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Obr. 49-52 Bohatý kulturní ţivot v East Tilbury. Nahoře vlevo dětské vánoční představení, vpravo společné foto 

studentů technického učiliště. Dole zástupci tenisového klubu a cvičenky při sestavě podobající se sokolskému sletu
344

. 

Obr. 53 Podle firemního časopisu Bata Record firma udílí ceny za věrnou pracovní sluţbu
345

.  
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 Všechny fotografie přejaty z: „Bata Reminiscence and Resource Centre“. Batamemories.org.uk [online]. [cit. Duben 
2014]. Dostupné na WWW: <http://www.batamemories.org.uk/MAIN/ENG/00-EN-Pages/00-EN-HOME.html> 
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 Tamtéž.  
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Oddíl 4 BATISMUS VE STÁTNÍM A SVĚTOVÉM KONTEXTU 

4.1 BAŤOVO ZLÍNSKÉ ZŘÍZENÍ: SHRNUTÍ 

Charakter batismu spočívá v jeho „genetickém kódu“ – v místě založení a postavě zakladatele. 

Tomáš Baťa zakládá svůj podnik z nerozváţnosti a sentimentu v zaostalém městě a regionu. Tento 

jeho krok se ovšem brzy ukazuje jako šťastný. Intence podnikatele vybudovat velký výrobní závod 

se shodnou s intencemi většiny místních obyvatel touţících po lepších ekonomických podmínkách.  

Úspěch Baťova snaţení závisí především na pionýrském prosazování moderních výrobních 

technologií a moderní organizace práce, které najdou své uplatnění jednak v podobě zavedení 

systému běţícího pásu v obuvnické výrobě, a pak v baťovsky unikátním modelu samosprávných 

dílen. Podstatnou devízou Baťova pohledu na zaměstnance je pak jeho demokratismus projevující 

se rovným přístupem ke všem bez rozdílu, v poskytování rovných moţností s nutnou výjimkou 

vycházející z Baťou prosazované morálky. Podle té není moţná plnohodnotná účast žen a 

neloajálních osob - typicky komunistů.    

Klíčovým termínem osvětlujícím chování Baťova reţimu je účelnost. Účelnost slouţící Baťovi (či 

on jí?) jako hlavnímu hybateli místního dění, Baťovi jako podnikateli, politikovi a sociálnímu 

praktikovi (nikoliv mysliteli). Pro Baťu platí, ţe co je účelné pro něj, je účelné pro podnik, jeho 

zaměstnance-obyvatele města, je to účelné pro celý Zlín, region, snad i celou zemi.  

Takovýto druh myšlení je nutně paternalistický. Přepokládá, ţe vůdce celého hnutí – „šéf“ – se 

svými vizemi, svým ţivotem a činy působí jako předvoj, „osobní avantgarda“, kterou je nutno 

následovat. Baťa sám jako člověk a přeneseně i byrokratický systém, který vytvoří a který ostatně 

funguje i po jeho smrti, nepředpokládá vlastní neomylnost. V rámci proklamovaného 

demokratismu dovoluje jisté korekce ve svém řízení, ale základní směr je vţdy nutno dodrţovat. 

Zdá se nakonec, ţe tímto směrem je sama zmiňovaná účelnost, jíţ její hlavní služebník – Tomáš 

Baťa – a po něm její dědici - pouze vykládají.  

Ostatně klíčovými rysy Tomáše Bati jsou jeho osobní skromnost a opravdovost. Baťa se zřejmě 

cítí jako partner svých spolupracovníků, nemá potřebu hýřit a práce mu není prostředkem, ale 

cílem. Sama slova spolupracovník či spolupráce jsou návodná. Baťa je zjevně nechápe utilitárně. 

Zkrátka jim věří. Bez takovéto víry v sebe sama a svůj myšlenkový svět by ani baťovský 

paternalismus nemohl existovat. Bez tohoto aspektu by účast na systému byla pro jeho podílníky 

méně spontánní a více vynucená okolnostmi. 
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Batismus je sice autoritativní a vyţaduje poslušnost a disciplínu, účast na něm je ale dobrovolná. 

Důleţitý je v tomto smyslu fakt, ţe projekce Baťovy politické moci (ve smyslu administrativní 

správy) se děje pouze na území města. To mohou jeho obyvatelé libovolně opouštět. Jejich 

odchod z města – ať dobrovolný či vynucený – je sice zpravidla doprovázen váţnými existenčními 

problémy, ale nezhoršuje vstupní podmínky takovýchto lidí. Většina z nich jsou totiţ imigranti, 

kteří do Zlína přišli z daleko nuznějších poměrů, do nichţ se po svém odchodu bohuţel musí často 

vracet. Tuto skutečnost ovšem Baťovi zaměstnanci vědí. Vědí, ţe bydlení v Baťových domcích či 

internátech je vázáno na práci v závodě, vědí, ţe ve firmě je běţná vysoká fluktuace, vědí taktéţ, ţe 

se na území Zlína musejí podrobovat tvrdé disciplíně. Stejně jako u Forda i oni tedy s podnikem – 

Baťou – zakládají nepsanou smlouvu, podle níţ poskytují sebe sama coby loajální pracovní sílu 

výměnou za blahobytný ţivot. Baťův Zlín tak v tomto smyslu není ničím jiným než firemním 

městem – se všemi jeho plusy a minusy.  

Problematická jsou ovšem pravidla a druh vnitřní propagace, kterými se batismus vyznačuje. Podle 

nich tu není pouhé firemní město a Baťa není jenom řadovou továrnou. Je to žitá utopie, ráj, 

svébytná kultura. Batismus se prezentuje jako demokratický tím, jak poskytuje příleţitost všem. 

Přitom ale notný počet zaměstnanců slouţí pouze jako nezbytná námezdní síla, jejíţ právo na 

uţívání zlínských sociálních výdobytků je časově omezené. Dlouhodobě v ráji můţe pobývat pouze 

„tvrdé jádro zaměstnanců“ – pětina továrních stavů, která má právo bydlet v Baťových domcích, 

jejíţ členové se účastní bonusového platového programu. Baťa provádí sociální selekci tím, jak 

vyvyšuje sezdané kvalifikované dělníky.  

Na celou městskou populaci přitom působí indoktrinací, prosazováním svých ideálů, jejichţ 

účelnost slouží vždy podniku, ne vţdy ale jeho zaměstnancům, jejich dětem a místní společnosti. 

Samotné vedení koncernu, které je zároveň vedením zlínského reţimu, si mnohdy samo 

neuvědomuje jednorozměrnost svého uvaţování. Jestliţe městu dominuje výroba bot, je tedy 

účelné dorost vzdělávat v obuvnické technologii. V rámci racionalizačních snah je toto vzdělávání 

doplněno ještě o výuku jazyků, osobní účetnictví, výchovu k slušnosti a pořádku. To vše kvůli vyšší 

kvalifikovanosti budoucích i současných továrních pracovníků, kvůli jejich osobnímu rozvoji. Při 

tom se nutně přehlíţí humanitní obory, protoţe ty z tohoto pohledu účelné nejsou. Podporována je 

individualita a iniciativnost, ale pouze pro to, aby se tím poslouţilo celku – továrně a její 

technologii, na níţ je nerozlučně napojena komunita zlínských obyvatel. Tedy jednoduše řečeno, 

Baťův zlínský reţim umoţňuje a podporuje svobodu – ekonomickou a vnitropodnikovou, ale stíhá 

jakékoliv projevy svobody, které mohou narušit či ohrozit hladké fungování firemního organismu. 

Jedná se o „svobodu s omezeními“, coţ si přitom místní lidé neuvědomují.  
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Díky Baťovým továrnám vzniká ekonomicky emancipovaná, dobře vzdělaná společnost. Lidé, 

kteří projdou výchovou v Baťově škole práce, jsou dobře připraveni do ţivota. I po pádu zlínské 

utopie, jenţ fakticky počíná zestátněním podniku v roce 1945, se tito Baťovci a Baťovky dokáţí 

prosadit v Československu i v mnoha zemích světa jako schopní a samostatně myslící lidé. Je 

ovšem otázkou, jaké ţivoty by takovíto lidé vedli, kdyby byli vychováváni v jiném prostředí. 

Jedná se o úvahu plnou jemných nuancí. Nemůţeme se zamýšlet nad odlišným průběhem ţivotů 

těchto osob. Musíme ale pouze podotknout, ţe tím, jak firma Baťa uzurpuje celé území města, 

nedává prostor alternativám. Je dán jasný vzor – Tomáš Baťa. Selfmademan, abstinent, muţ 

silné vůle a tvrdé práce. Jeho slavná hesla opanují Zlín, jeho odkaz v něm ţije dál i po jeho smrti – 

dokonce ještě dnes. Firma, která kontroluje hlavní mediální kanály, která sama vládne radnici a 

která řídí vlastní sociální politiku, vytváří zakladatelův mýtus, jenţ dosahuje podoby aţ jakéhosi 

sekulárního náboženství. Jeho vyznavači jsou prodchnuti ideály zvěčnělého šéfa, jeho ţivotními 

přístupy, ale sami často replikují spíše jen jeho samého. Jejich zbylý ţivotní potenciál pak můţe být 

zakrnělý, nerozvinutý. Batismus tvoří kopie Bati, které šéfa napodobují, ale přitom s ním z 

principu nikdy nemohou být totoţné.           

Obr. 54 Jak zlínský reţim vnímají sami Baťovi zaměstnanci? Pracovníci odpočívají během polední pauzy, 1934
346

. 
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 Převzato z Nováček, S. Pokluda, Z. (2008): cit. d., s. 211.   
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Právě proto je ve zlínském regionu ještě v současné době složité batismus hodnotit střízlivě a 

občas i kriticky. Památkou na Baťu je samo město Zlín s kdysi výstavní architekturou dnes jiţ zašlé 

slávy, připomínán je silný ţivotní příběh Tomáše Bati, jeho bratra Jana Antonína, dalších členů 

vedení i řadových zaměstnanců. Z nich uţ mnohdy ţijí jen ti, do jejichţ ţivotů Baťa vstoupil 

v průběhu jejich dospívání a studia na BŠP. Takovíto pamětníci pak spíše vyvyšují své pozitivní 

zkušenosti - dobrou průpravu do ţivota, budovatelský étos tehdy rostoucího města, zlínské kontakty 

se světem. Negativní rysy Baťova reţimu – všudypřítomný dohled, tvrdou disciplínu a silnou 

indoktrinaci – pak přehlušují spíše ekonomická pozitiva.  

Na druhou stranu, moţný odstup zástupců mladších, „nebaťovských“ generací můţe zkreslovat 

právě absence zkušenosti s batismem. Mnohé dnes problematické aspekty jako masivní fluktuaci 

nebo monokulturní společnost můţe tehdejší společnost vnímat jinak, méně kriticky.       

 

4.2 BAŤA A ČESKOSLOVENSKÝ STÁT 

Baťův podnik prokáţe svůj význam jiţ na sklonku existence Rakouska – Uherska. V novém 

československém státě postupně vyroste v největšího obuvního výrobce a exportéra, jeho postavení 

na trhu je fakticky monopolní. Baťa, který vyrábí i prodává boty, produkuje pneumatiky nebo 

vlastní letadla a vede např. lodní a ţelezniční dopravu, je od druhé půle třicátých let nezávislý na 

bankovních úvěrech a podle Lehára je nejpevněji organizovaným koncernem ČSR
347

 a zároveň 

největším podnikem lehkého průmyslu země
348

. Podle slov Jana Bati je firma největším plátcem 

daně
349

. I kdyţ nemáme dostupná data, můţeme se domnívat, ţe samotný koncern vytváří aţ 

několik desítek procent československého HDP. Řada dobových pozorovatelů vnímá Baťu jako 

jakýsi stát ve státě
350

- a to nejen díky jeho nadvládě nad Zlínem, ale rovněţ díky výše zmíněným 

skutečnostem.   

Jestliţe je tedy Baťa takto ekonomicky silný, musíme se ptát, zda nevytváří i mocenskou 

konkurenci samotnému centrálnímu státu. Jak stát pohlíţí na fungování tohoto mamutího podniku?   

Bohumil Lehár je autorem doposud jediné souhrnné studie mapující ekonomické dějiny podniku. 

Jeho kniha z roku 1960 je poplatná době a komunistické ideologii, současní autoři se ovšem shodují 

                                                           
347

 Protože celá firma finančně závisí na jediném vlastníkovi držícím 100 % akcií, kterým je šéf podniku Tomáš (později 
J. A.) Baťa. Co se týče zahraničních filiálek, šéf je jejich akciovým spolupodílníkem, resp. zřejmě majoritním 
akcionářem. skrze Lehár, B. (1960): cit. d., s. 232. 
348

 Tamtéž, s. 148. 
349

 Baťa, J.A. (1936): cit. d., s. 159. 
350

 Výslovně tak Baťu popisuje např. redaktor Valenta ve své biografii Jana Bati.  
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na tom, ţe pokud odhlédneme od „ideologického balastu“, poskytuje vcelku korektní a přesný 

přehled jednotlivých ekonomických ukazatelů koncernu a popis jeho vztahu ke státním orgánům
351

.  

Lehár na mnoha místech své publikace dokumentuje četná vyšetřování podniku ze strany státních 

úřadů, které řeší otázky porušování délky pracovní doby, podpojišťování zaměstnanců nebo 

absence odborové činnosti v závodě. Vzhledem k výše zmíněné pozici autora a absenci alternativní 

studie nemůţeme potvrdit, nakolik jsou jeho zjištění závaţná. Tedy, zda Lehár tendenčně nevybírá 

mnoţství spíše „banálnějších střetů“ se státní mocí, aby díky jejich vysoké frekvenci Baťu usvědčil 

z asociálnosti. Přes to všechno je pro nás relevantní to, ţe v naprosté většině Lehárem zmiňovaných 

případů stát buď nezasáhne, nebo zasáhne jen velmi mírně.  

Tak se Okresní úřad v Uherském Hradišti jako orgán nadřízený nemocenské pojišťovně zabývá věcí 

podpojišťování aţ po četných urgencích některých Baťových zaměstnanců, vyzývá firmu k nápravě, 

ale případ příznačně končí nevyřešen s tím, jak Baťa ovládne představenstvo i dozorčí výbor 

příslušné Okresní nemocenské pojišťovny
352

. Jindy má firma skartovat výkazy o příchodech a 

odchodech z továrny (z důvodu neplacení přesčasů) před moţnými návštěvami ţivnostenské 

inspekce, jejíţ příjezd bývá firemními informanty údajně hlášen jiţ od otrokovického nádraţí
353

. 

Tyto přestupky představují spíše méně závaţné případy. V jejich řešení firmě pomáhá jak jistá 

benevolence úřadů k velkému zaměstnavatelovi, tak její vlastní klientelistická politika. Ta je 

ostatně představována jiţ výše zmiňovaným systémem přidělování slev na obuv různým úředníkům, 

v jejichţ působnosti je státní regulace obuvnické firmy.      

Daleko závaţnější jsou ovšem případy, kdy Baťa svou ekonomickou silou ohroţuje různé 

maloobchodníky, ať prodejce či výrobce obuvi, stát má přitom moţnost ho omezit, a nečiní tak. 

V roce 1928 je vedena velká kampaň drobných obuvníků proti Baťovým správkárnám obuvi, jeţ 

jsou součástmi firemních prodejen a jeţ ničí uţ tak konkurencí decimované lokální ševce. 5.000 

drobných obuvníků z celé země ţádá vládu, aby přijala „Lex Baťa“, jímţ by tyto správkárny byly 

omezeny. V parlamentu za stěţovatele urgují i členové Ţivnostenské strany, vystupující z pozice 

zástupců maloobchodů. Na schůzce s ministrem obchodu Baťův emisar nabízí obuvníkům 

vytvoření výrobních druţstev, jimţ by Baťa poskytoval své znalosti, organizační know-how a 

dodával jim suroviny. Za koncern se přimlouvají i orgány vesnic a měst zlínského regionu, které tak 
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 Pozoruhodné je, že titíž soudobí autoři oceňující relevantnost Lehárových zjištění často z jeho knihy „Dějiny Baťova 
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činí jak z vlastního, tak Baťova popudu – zjevně díky vazbám jejich obyvatel na významný lokální 

podnik. Celá věc je tedy vyřešena v Baťův prospěch
354

.      

Netečnost vrchních státních orgánů vedoucí k Baťově monopolizaci trhu snad lze vysvětlit dobrými 

vztahy čelných představitelů vládnoucích stran s vedením obuvnických závodů, snad také i 

přehlédnutím Baťova růstu. V roce 1927 Baťa vyrábí 9 milionů párů bot, za rok je to díky 

běţícímu pásu jiţ 15 milionů
355

. Čili, firma roste skokově, zatímco státní reakce na její expanzi je 

více neţli pomalá.  

Baťa s sebou také nese silný politický příběh. Je to podnik českého selfmademana, který vzniká 

v ryze českém prostředí za přispění českého živlu. Sama podoba systému, který Baťa vytváří, je 

modernizační, ekonomicky emancipuje dělníka, přitom se zaštiťuje svými českými (moravskými) 

kořeny – byť tak nečiní v nějakém přepjatém nacionalistickém gestu. Pro české politické elity je 

tedy vhodné se Baťou zaštiťovat. 

Pozoruhodný je v tomto kontextu případ, který uvádí Doleshal. Baťovci jsou sice čeští vlastenci, ale 

firemní důraz na účelnost je pro ně významnější. Tak se vedoucí Baťovy továrny v polském 

Chelmku nechají ve firemních novinách slyšet, ţe jejich děti během svého 3letého pobytu v Polsku 

pomalu zapomínají mateřský jazyk a stávají se Poláky. Má to být jistý vstřícný krok k polským 

zaměstnancům závodu říkající, ţe i manaţeři a jejich rodiny jsou jedněmi z nich. Článek se ale 

donese k čs. konzulovi v Krakově, ten věc předá velvyslanci, aţ celý případ míří k ministru 

zahraničí Edvardu Benešovi. Beneš píše do Zlína kritický dopis, půl roku poté ministerstvo 

obchodu nevydá jindy rutinní pracovní povolení pro zahraniční studenty BŠP.  

Kauzy jsou zřejmě spojené a reagují na Baťovu internacionálnost. Firma má v očích státních 

představitelů působit (a zajisté i působí) jako reklama na Československo. Je tedy zástupcem 

českého umu a českosti obecně. Jestliţe se chová „nečesky“, je třeba jí to vytknout
356

. V rámci 

státu, „infikovaného“ významným německým kapitálem, je ale v zásadě třeba výhradně český a 

navíc tak významný podnik chránit a podporovat.        

Pak není překvapivé, kdyţ stát drţí nad firmou „ochrannou ruku“ a přitom jí ještě garantuje různé 

výhody jako např. souhlas Národní banky k volnému uţívání devíz (1931)
357

. Nebo kdyţ ministr 

financí Engliš navrhne Baťovi odkup zkrachovalých konkurenčních podniků v Třebíči a Velkých 
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k výsledným nižším cenám jeho bot. viz Lehár, B. (1960): cit. d., s. 137-139.  
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Bošanech (1931). Výměnou za fúzi firem je firmě přislíbeno sníţení daňové sazby za léta 1927-

1929. Vláda téţ prodluţuje platnost výnosu o úlevách na dani z obratu při vývozu koţené obuvi, 

který platí fakticky výhradně pro Baťu a je v platnosti od roku 1929
358

.   

Někdy úřady jednají nekompromisně a Baťa si musí pomáhat nátlakem. Kdyţ Ţivnostenský 

inspektorát v Kroměříţi ţádá r. 1930 okamţitou nápravu stavu v nově převzaté továrně v Třebíči, 

kde Baťa proti tehdejším zákonům zaměstnává ţeny i v sobotu po 14. hodině, oznamuje firma, ţe 

není schopna toto nařízení vzhledem ke svému výrobnímu systému splnit. Následně na čas 

zastavuje celou svou třebíčskou výrobu a propouští skupiny dělnic. Věc na místě zaţehnává ministr 

zemědělství i zemský prezident, aţ se Tomáš Baťa konečně rozhoduje ve všech továrnách zavést 

pětidenní pracovní týden
359

, čímţ spor končí.   

Konečně, pozoruhodné je i chování státních úřadů ve věci vypořádání pozůstalosti po zesnulém 

Tomáši Baťovi. Kupní smlouva datovaná rokem 1931 (Baťa zemřel roku 1932), podle níţ Tomáš 

Baťa odprodává 100 % akcií firmy bratru Janovi za 50 milionů, je podle očitých svědků Janem 

podepsána aţ během čtení testamentu. Částka oceňující jmění podniku je přitom notně 

podhodnocena, coţ dozorující Okresní finanční ředitelství v Uherském Hradišti vůbec 

nereflektuje
360

.   

Zatímco řada vysokých politiků Baťovi pomáhá, jiní se k politice jeho podniku stavějí 

přinejmenším rezervovaně. To se ukazuje např. v roce 1937. Firma Baťa jako vlastník sítě obuvních 

prodejen spolu s ostatními filiálními prodejci protestuje proti vládnímu nařízení, kterým se 

zmiňované prodejní sítě regulují. Cílem vlády je omezit roli monopolních prodejních řetězců, 

jakými je typicky Baťa. Firemní ředitel Hlavnička vede tedy deputaci k prezidentu Benešovi, aby ve 

věci zasáhl. O setkání píše protokol, v němţ uvádí Benešovo stanovisko. Prezident prý „tvrdil, že 

kdyby veškeré druhy výroby zařídily si systém prodejen, že by to znamenalo úplnou kolektivizaci, 

což by vedlo nezvratně k tomu, že by to nakonec musel převzít stát a že by to bylo jako v Sovětském 

Rusku.“  Beneš pak dodává: „Vy jste politicky slabí a nemáte politické moci a následkem toho jste 

věc prohráli…“ (…) „Kdybyste měli politickou moc, mohli byste se více bránit. Jsou to výhody a 
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 Zvláště díky fúzi se zmíněnými podniky se firma Baťa oficiálně stává akciovou společností, i když fakticky 100 % akcií 
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nevýhody demokracie, ale vzdor tomu, když se podíváte kolem sebe, vidíte, že ta naše demokracie je 

ze všech těch útvarů nejlepší, poněvadž přece jen máte možnost jednat a dohadovat se.
361

“ 

Obr. 55 Prezident Beneš návštěvou ve Zlíně. Doprovází ho zleva: Hugo Vavrečka, Dominik Čipera, Hana Benešová. 

Za prezidentem jde J.A.Baťa
362

. 
 

Beneš se proti Baťovu monopolu vymezuje spíše z ideových důvodů a snad v Janu Baťovi vidí i 

osobní konkurenci. Ostatně, továrník je později některými pravicovými senátory navrţen na 

uvolněný prezidentský post
363

 právě po Benešovi. Podle Lehára ovšem hlavní protivníky Baťových 

firemních zájmů představují finanční skupiny kolem koncernu Ţivnobanky a agrárního finančního 

kapitálu. Tato dvojice zastupuje zájmy těžkého průmyslu, který je v opozici proti průmyslu 

lehkému a exportnímu, jeţ představuje Baťa. Jestliţe tedy obuvnický podnik nemůţe skrze tyto 

oponenty, zastoupené ve vládě, prosazovat sobě výhodnou politiku v otázce filiálních prodejen, 

niţších daní na polotovary apod., musí tuto věc řešit jinak. Lehár zmiňované konflikty spojuje 

s uvedením Janovy národohospodářské knihy
364

 „Budujme stát“
365

 (1937), která je psána 
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v populárně naučném duchu a má jeho úmyslům zjevně získat podporu veřejnosti. Jestli je tomu 

skutečně tak, nevíme. Jisté je, ţe vize realizované podle návrhů knihy by mohly pomoci jak státu 

jako celku, tak samotnému zlínskému koncernu. 

 

4.2.1 Budujme stát pro 40.000.000 lidí 

Jiţ název prozrazuje hlavní myšlenku Janovy knihy. Válka s Německem je koncem třicátých let 

téměř nabíledni, prostou a účinnou obranou pro budoucnost je tedy německý ţivel doma i v cizině 

početně přečíslit. Ještě důleţitější ovšem je racionalizovat fungování státu, vystavět páteřní 

komunikace, zjednodušit administrativu. Jen účelným využitím všech dostupných zdrojů bude 

moţno zvýšenou populaci uţivit. Budujme stát je tak ve skutečnosti jakousi expanzí zlínské utopie. 

Má to být modernizační projekt realizovaný uţ ne na formátu města, ale celého státu. 

Baťova kniha poprvé vychází roku 1937, o rok poté se dočká druhého vydání. Práce na ní se 

zúčastní experti z různých oborů - agronomové, hydrologové, geologové a jiní.  

Podle Bati československý stát ztratil svůj cíl a paběrkuje. Dříve bylo vizí národa obrodit se a 

osamostatnit, toho bylo jiţ dosaţeno, nyní je tedy třeba vybudovat vyspělý stát. Jan Baťa píše:  

„Je třeba pozitivního ideálu. Tímto ideálem může pouze být: 

abychom byli nejzdravější, nejsilnější, první demokracií v Evropě; 

abychom se vlastní silou dopracovali k tomu, být národem bez nezaměstnaných; 

abychom si sami a dobrovolně uložili hospodářský plán dopravního soustředění a sjednocení státu; 

abychom ze soukromé podnikavosti za účinné spolupráce státu využívali přírodního bohatství svých 

zemí, jak je to jen nejvíce možno; 

abychom se odvážili nezbytné modernizace státní správy finanční a daňové; 

abychom si všechny tyto úkoly rozvrhli v jednotný plán s časovými rozvrhy a všichni na něm ze 

svých sil spolupracovali.
366

“     

Dále Baťa dodává, ţe je nutné „pracovati více a výkonněji, nahoře i dole“
367

. Tedy jako ve Zlíně. 

S vysokou produktivitou a v harmonické spolupráci všech.  

                                                                                                                                                                                                 
365

 Dále knihu, jejíž plný název zní „Budujme stát pro 40.000.000 lidí“, budeme označovat tímto zkráceným 
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Klíčovým faktorem hospodářského rozvoje je doprava. Zemi má od západu k východu, od Chebu 

do Velkého Bočkova (na Podkarpatské Rusi), protnout dálnice. Ta se záměrně vyhne velkým 

městům jako je Plzeň, Praha nebo Brno, i kdyţ třeba Zlín nebo Ţilinu protne
368

. Magistrála bude 

páteřní, kolmo na ni pak naváţí jiţ existující silnice. Do tří let můţe autostráda stát, přirozená 

základna stavebního materiálu se ostatně nachází na vytyčené trase. Pro účel stavby se zaloţí 

akciová společnost, v níţ bude podílníkem stát spolu se soukromými investory z řad cementáren, 

ţelezáren, pojišťoven nebo automobilek. Nutný kapitál si společnost vypůjčí, dluh pak umoří díky 

ziskům z provozu.   

Stavbu silnice provedou nezaměstnaní. K tomu účelu bude nutno schválit zákon o povinnosti sluţby 

nezaměstnaných v pracovních táborech. Tím se vyřeší problémy zvláště v pohraničních 

(sudetských) regionech, lidé se navíc budou moci usídlit podél dálnice, která má vést dosud 

neobydlenými místy. Pracovní tábory budou organizovány vojensky, tak jako to provádí 

Rooseveltova administrativa v Americe. Lidé se prací zdokonalí ve svém dosavadním povolání 

nebo se tak naučí povolání novému
369

.  

Podle firemního archivu jiţ v roce 1936 Jan Baťa spolu s Hugem Vavrečkou pověřují své 

podnikové architekty, aby navrhli trasu dálnice. S myšlenkou páteřní autostrády stavěné 

nezaměstnanými v pracovních táborech prý přichází sám agrární premiér Milan Hodža. „Slíbil 

jsem panu ministerskému předsedovi, že mu předložíme v několika verzích několik variant na 

nejdůležitější silnice v republice,“ uvádí ve svém příkazu Jan Baťa. Z textu není zřejmé, zda se 

Hodţovi nabídl sám Baťa, nebo zda jím byl osloven. Jisté ovšem je, ţe návrh, který měl být 

zpracován v „přehledné kníţečce“ je zjevným „prototypem“ Baťovy knihy, který měl být původně 

určen premiérovi. Ten jej měl předloţit vládě k projednání. „Celá věc je zatím ještě velmi 

důvěrná,
370

“ píše se v příkaze dále. Není tedy jasné, zda mělo být autorství Bati přiznané či 

zamlčené. Vzhledem k tomu, ţe stát dálnici stavět nezačne
371

, se Jan Baťa rozhodne svůj návrh 
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zveřejnit a získat pro něj veřejnost (i kdyţ o knihu má vedle běţných občanů zájem třeba i 

československá generalita)
372

. 

V příkazu chefa (J.A. Bati) z ledna 1937 se dočítáme o rozšířených plánech na stavbu dálnice i 

plavebního kanálu Moravská Ostrava-Slatinské Doly (Podkarpatská Rus). Oba projekty mají být 

spojeny touţ státní koncesí, akciová společnost zřízená pro stavbu má mít právo určovat, co se 

v okolí zmiňovaných staveb bude či nebude budovat
373

. Z textů je evidentní, ţe na zmíněných 

projektech má být zainteresována firma Baťa. 

I v knize dále zmiňované stavby plavebních průplavů konvenují Baťovým zájmům. Lodní doprava 

je levná tak, ţe „doprava jedné tuny solených kůží [k výrobě bot] z Buenos Aires do Hamburku (…) 

stojí Kč 300,30. Doprava téhož nákladu z Hamburku do Olomouce (…) stojí Kč 368.
374

“. Aţ bude 

tedy vystavěn plavební kanál do Dunaje, dosavadní drahou dopravu po Evropě zlevní. Sám Baťa jiţ 

započíná provoz vlastního Baťova kanálu slouţícího k přepravě lignitu z vlastních dolů 

v Ratíškovicích do Otrokovic (Baťova)
375

. Budujme stát navrhuje stavbu průplavu Dunaj-Odra-

Labe
376

, který by byl jeho faktickým rozšířením umoţňujícím přepravu zboţí a materiálu z a do 

mořských přístavů. Baťa ale nezůstává pouze u tohoto projektu. Navrhuje i splavnění Vltavy
377

, 

Berounky nebo Váhu.  
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 SOkA Zlín, fond Baťa a.s., Hlavní ředitelna, kart. 73, i.č. 51. Příkaz J.A. Bati panu Čiperovi (V. Baťovi, Ing. Matušovi) 
z 10. 1. 1937. 
374

 Baťa, J.A. (1938): cit. d., s. 56. 
375

 Baťův kanál vede z Rohatce do Otrokovic. 
376

 Kanál Moravská Ostrava-Slatinské Doly je fakticky východní větví tohoto projektu, když spojuje Odru s Dunajem. 
Napojení Podkarpatské Rusi na uvažovaný systém česko-slovenských vodních cest Baťa spojuje s rozvojem těžby 
dřeva, která v té době představuje dominantní průmysl v místě. Přitom Jan Baťa dodává: „I my, ve Zlíně, nalezli 
bychom při dopravě průplavem [z Podkarpatska] spotřebu pro 30.000 kubických metrů dřeva.” Podle Baťa, J.A. (1938): 
cit. d., s. 68. 
377

 Předjímá tak stavbu Vltavské kaskády, i když uvažuje jak o budování přehrad, tak o splavnění řeky k průmyslovým 
účelům. 
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Obr. 56 Páteřní dopravní tepny. Červeně značená dálnice, fialově ţelezniční magistrála, modře plavební kanály
378 

 

Doprava vůbec zabírá většinu prostoru Baťovy knihy. Továrník dále přináší návrhy na změnu 

ţelezničních tarifů, uvaţuje nad rozvojem letecké vnitrostátní dopravy, obecně se pak zamýšlí nad 

koordinací jednotlivých typů přepravy, které by mělo garantovat jednotné, tehdy ještě neexistující, 

ministerstvo dopravy.  

Problémem zemědělství je velké mnoţství drobných vlastníků. Řešením má být podle Bati 

dobrovolné scelování pozemků z iniciativy samotných zemědělců a racionalizace zemědělské 

výroby, do níţ zasáhne stát, který např. celoplošně podpoří budování hnojišť, neboť „bude 

nepoměrně lacinější, postaví-li se půl milionu hnojišť, nežli když se staví osamoceně“.  Rovněţ bude 

třeba uvaţovat o vyuţitelnosti kaţdé plodiny. Zdokonalený systém dopravy navíc sníţí hrozbu 

zkaţení potravin dříve, neţli se dostanou ke spotřebiteli.  

Druhá část budování má reformovat státní administrativu. Baťa se – nikoliv překvapivě – vymezuje 

proti vysokým daním tíţícím podnikatele a je toho názoru, ţe stát je z principu špatným 

vlastníkem, jehoţ podniky jsou ztrátové. Československo by mělo spíše podporovat investice neţli 

vydávat všemoţné dávky. Stát je přezaměstnaný a zbyrokratizovaný, měl by tedy přenechat většinu 

svých sluţeb na soukromém sektoru, jistil by se pouze nutnými garancemi zabezpečení veřejného 

zájmu. Přitom by ovšem bylo třeba zbavit podnikatele vysokých daní, daňových přiráţek, jakoţ i 

různých ad hoc daní, neboť deformují trh.  Daně by se ostatně měly vybírat důsledněji. Dobré 

platiče je třeba zvýhodnit, neplatiče penalizovat, přitom ale stanovit promlčitelnost berních 

záleţitostí starších 3 let. Zkrátka, Baťův přístup je v tomto pravicový
379

 a vyţaduje rozhýbání trhu. 
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 Přejato z Baťa, J.A. (1938): cit. d., s. 96a.  
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 Ve smyslu podpory privatizací a snižování daní a rušení daňových výjimek.  
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„Obchodní politika silného státu demokratického musí býti dynamická, protože sám princip 

demokracie jest dynamický,
380

“ píše Jan Baťa.  

V souladu s koncepcí Baťovy školy práce by se pak měli mladí lidé vzdělávat v průmyslu a 

obchodu pro získání potřebné kvalifikace. Starší, jiţ vyškolení lidé pak mohou vyuţít svých 

zkušeností. Lépe se osvědčují školy soukromé, jejich počet by tedy měl vzrůstat, dorost by se na 

nich více učil jazykům, absolvoval by nezbytnou praxi, studenti obchodu by povinně podnikali 

zahraniční výměny.  

Konečně posledním tématem knihy je právní jistota, na níţ ostatně závisí hladký rozvoj státu. 

K jejímu zajištění je tedy třeba konečně uvést ve fungování Ústavní soud
381

, nevydávat retroaktivní 

a nejednoznačné zákony a vůbec ctít zdrženlivost ve vydávání zákonů jako takových
382

.  

Obr. 57 „Náš podnikatel je připoután ke starým kolíkům. Jak má startovat on?“ Kniţní ilustrace s humorem prezentují 

Baťovy vize
383

.   
 

▼ 

Jak jiţ bylo řečeno, výše zmíněné vize často připomínají zlínský systém – ať uţ apelem na 

zbudování infrastruktury, rozvoj praktického školství či obecnou snahou o racionalizaci. Myšlenka 

pracovního nasazení nezaměstnaných není pro Baťu jako podnik nová. Firemní představitelé ji 

propagují a dávají jí přednost před státem hrazenou podporou. Ostatně, Dominik Čipera se za 

                                                           
380

 Baťa, J.A. (1938): cit. d., s. 170. 
381

 Ústavní soud je sice podle prvorepublikové ústavy konstitučním orgánem, ale funguje spíše formálně. Po prvním 
desetiletém období není politická reprezentace schopna až do roku 1938 zvolit nové členy tohoto tělesa.  Viz „Ústavní 
soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948“. Ústavní soud ČR [online]. [cit. Duben 2014]. 
Dostupné na WWW: <http://www.usoud.cz/ustavni-soud-csr-1920-1948/> 
382

 Baťa, J.A. (1938): cit. d., s. 47-184. 
383

 Přejato z Baťa, J.A. (1938): cit. d., s. 19. 

http://www.usoud.cz/ustavni-soud-csr-1920-1948/
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Protektorátu načas stává právě ministrem veřejných prací a je to on, kdo započíná stavbu 

západovýchodní dálnice
384

.   

Sama firma Baťa má s pracovními tábory zkušenost. Iniciuje totiţ stavbu ţeleznice prodluţující 

slepou dráhu z Otrokovic do Vizovic dále přes Valašsko na Slovensko. Baťa, který je vlastníkem 

této ţeleznice, si od prodlouţení trasy slibuje rozvoj svého podnikání. Na stavbu jsou bráni 

nezaměstnaní mladí muţi od 18-26 let, z nichţ ti lepší mají naději na zaměstnání ve zlínských 

závodech. Tábory ale slouţí i jako „převýchovné zařízení“ pro lidi jiţ pracující ve Zlíně, kteří se 

nějak pracovně či morálně provinili.  

Dělníci jsou ubytováni v táboře v obci Lutonina, kde vládne polovojenský reţim podobající se 

tomu, jaký je znám z Baťových internátů a BŠP – tedy časný budíček, denní práce, večerní osvěta. 

Pracovníci disponují vlastními konty, na něţ jsou deponovány peníze, z nichţ jsou v případě nehod 

či nedbalosti strhávány pokuty
385

. Na rozdíl od Baťovy školy práce jsou ale platy velmi nízké. Za 

nakopání jednoho metru krychlového půdy dostane dělník 2,50 korun, přitom týdně hradí 52,50 Kčs 

za byt a stravu
386

. Je třeba dodat, ţe účast na práci v táboře je dobrovolná, i kdyţ právě Baťa 

v Budujme stát prosazuje zavedení její povinnosti pro nezaměstnané.    

Otázku takovýchto táborů nelze z dnešního hlediska řešit zcela objektivně vzhledem k pozdějšímu 

historickému vývoji, zvláště zakládání německých koncentračních táborů apod. Náš pohled můţe 

být zkrátka deformován těmito pozdějšími zkušenostmi. Jisté je, ţe tento fenomén je v době 

hospodářské krize 30. let moţno sledovat i v západních demokraciích jako u Baťou citovaných 

USA, kde je iniciuje Rooseveltova administrativa. Setkáváme se s nimi i v Kanadě, Švédsku, na 

Novém Zélandu a ve Velké Británii
387

.   

 

4.3 BAŤOVSKÝ REŢIM VE FORMĚ STÁTU 

Myšlenky uvedené v knize Budujme stát jsou spolu s poznatky o fungování zlínského reţimu 

zdrojem obsahu následující kapitoly. Ţádný „Baťův stát“ samozřejmě nikdy nevznikl, a tak jsou 

naše úvahy pouze spekulativní a opírají se o mnohá „kdyby“, tedy výčet hypotetických variant 

                                                           
384

 Čipera je ve funkci již za Druhé republiky, tj. od 1. prosince 1938 do začátku okupace. V protektorátních vládách 
zasedá na témže postu do ledna 1942. Viz heslo „Dominik Čipera“. Wikipedie [online]. [cit. Duben 2014]. Dostupné na 
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Dominik_%C4%8Cipera> 
385

 Balouh, P. Strobach, V.: Za národ a zisk. Nový prostor č. 424 [online]. [cit. Duben 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://www.novyprostor.cz/clanky/424/za-narod-a-zisk.html> 
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 Lehár, B. (1960): cit. d., s. 211.  

387 Balouh, P. Strobach, V.: Za národ a zisk. Nový prostor č. 424 [online]. [cit. Duben 2014]. Dostupné na WWW: 

<http://www.novyprostor.cz/clanky/424/za-narod-a-zisk.html> 
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podmiňujících běh alternativní historie. Ovšem vzhledem k ekonomickému a politickému významu, 

který má firma v meziválečném Československu, se nám zdá legitimní zamýšlet se nad její moţnou 

vládou nad celým státem.  

Není ani tak podstatné, kdo je v takovém moţném státě členem vládnoucí elity – zda Baťova firma, 

zda pouze Jan Antonín Baťa 
388

, nebo širší podnikové vedení. Postačuje, ţe reţim povede baťovec 

vyznávající hodnoty batismu. Které to jsou? 

Centrální zásadou Baťova zřízení je jiţ zmiňovaná účelnost, pragmatická funkčnost. Pro Baťu jako 

podnik je klíčová z ekonomického hlediska, protoţe mu vytváří zisky. Je tedy nabíledni, ţe 

v případě, ţe Baťa vede celý stát, řídí ho jako firmu. Ve společnosti jsou nejdůleţitější podnikatelé 

generující dílčí zisky finančního i obecně modernizačního rázu, protoţe umoţňují vzdělávání, 

dotování sociálních sluţeb atd. Vládnoucí baťovská elita tedy zřejmě bude prosazovat nízké 

korporátní daně, přípustné snad budou pouze omezené státní berně zajišťující minimální stát, 

který bude provozovat obranu republiky, tak jak to (nezávisle na Baťovi) koncipuje např. politická 

filozofie Roberta Nozicka
389

.     

Stanovena bude pracovní povinnost. Kdo nebude zaměstnán některým z podnikatelů, ten se 

uplatní v pracovních táborech, díky nimţ budou uskutečněny veřejné stavby dálnic, škol apod. 

Sociální politika v základních bodech zůstane v dikci státu, ale hlavní díl odpovědnosti převezmou 

jednotliví podnikatelé, povinní starat se o své zaměstnance. 

Vztah podnikatele a zaměstnance bude třeba chápat jako spolupráci
390

, vzájemnou prospěšnost. 

Z důvodů větší rentability se budou menšinová řemesla a obory sdruţovat do družstev, jejichţ 

zakládání bude pravděpodobně poměrně svobodné, odvislé od jejich finanční úspěšnosti.  

Stát samozřejmě podpoří rozsáhlé modernizační projekty, nechá vystavět infrastrukturu formou 

PPP projektů
391

, podpoří podnikání, výzkum a rozvoj (soukromého) školství. Správa země bude 

řešena na vědecké úrovni, bude vypracováno mnoţství studií po poradách s odborníky tak, aby byl 

účelně vyuţit kaţdý člen společnosti. Jednotlivé vysokoškolské obory tak budou mít určeny kvóty 

pro přijetí, aby se budoucí inteligence věnovala především tomu, „čemu bude národu třeba“.      
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 V našich dalších úvahách operujeme spíše s Janem Baťou a nikoliv Tomášem, protože ten takovými ambicemi na 
poli politiky nedisponoval.  
389

 Viz Nozickova nejslavnější kniha Anarchy, State, and Utopia (1974).  
390

 Spolupráce je hlavním termínem Jana Bati. Stejně tak se jmenuje kniha jeho projevů, slovo spolupráce v nich často 
zmiňuje. Ostatně i Tomáš Baťa užívá podobných slov, jimiž myslí kooperaci mezi podnikatelem a dělníky.  
391

 Baťovy vize stran budování dálnice se podobají dnešním Public-Private Partnership projektům (PPP), kdy veřejné 
stavby kofinancuje stát spolu se soukromými investory.  
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Otázkou ovšem zůstává, jak bude reţim motivovat občany státu, jakou bude hlásat ideologii a jaké 

zvolí formy donucení. Baťa ve Zlíně skutečně vytváří vlastní ucelenou ideologii
392

 opírající se o 

(moravskou) katolickou morálku, implantovaný „protestantský duch kapitalismu“ a kult zvěčnělého 

Tomáše Bati. Městská doktrína ale postačuje Baťovým korporátním zájmům a vychází z mytologie 

společného budování utopie – firemního města. Je ovšem takováto ideologie dostatečná pro 

celostátní reţim?  

Batismus jako specifický systém správy stojí a padá s formátem města, na němţ je aplikován. Ve 

Zlíně pomocí své zaměstnanecké a bytové politiky kontroluje populaci města, většina obyvatel je na 

něm v tomto ohledu existenčně závislá, coţ ji vede k dodrţování disciplíny. Tak se lze rovněţ 

jednoduše zbavovat reţimu neţádoucích osob. Ve formátu státu se logicky ztěţuje moţnost 

mocenské bytové politiky, otázka selekce obyvatelstva je pak klíčová. Hypotetický Baťův stát nemá 

takové moţnosti jako Baťovo město. Nemůţe disentní lidi odesílat za své hranice, snad by mohl 

přistoupit k fyzickým likvidacím určitých skupin společnosti. Tím by se ale sníţil na praktiky 

sovětského komunismu či nacistického Německa, coţ je jen stěţí představitelné.   

Zbývá jediná varianta, a to represe. Na ty ovšem není původní zlínský batismus stavěn. Jeho 

donucovacími prostředky jsou ekonomický nátlak ve formě hrozby vystěhování či ztráty místa, 

největším proviněním pak případná majetková soudní pře podniku s přestupníkem. Batismus 

preferuje sofistikovaný model dohlíţení za pomoci sítě informantů, který je sice moţno aplikovat ve 

středně velkém městě, hůře ovšem v několikamilionové zemi. Taktiky reţimu jsou v tomto směru 

preventivní, předcházejí excesy a udrţují harmonii. To ovšem ve větším měřítku není v této míře 

realizovatelné. Je sice moţno zavést celostátní tajnou policii, ta se ovšem pro zvýšení svého 

donucovacího potenciálu musí opírat o silovou složku – armádu. Díky ní je sice moţno etablovat 

jakýsi model preventivního postihování, to ale zároveň spíše sníţí reţimní legitimitu. Pro Baťu je 

přitom popularita mezi řadovými členy systému důleţitá. 

Jestliţe tedy není reálné modelovat populaci tak jako ve Zlíně, musí být Baťa postaven před 

skutečnost heterogenní společnosti. Zatímco ta zlínská je sloţena většinově z dělníků téţe továrny, 

většinově mladých do 30 let, většinově Čechů (Moravanů), většinově původně chudých venkovanů, 

v moţném Baťově Československu existuje sloţitý multinacionální organismus s rozvrstvenou 
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 Blackwellova encyklopedie politického myšlení míní, že význam pojmu ideologie se s časem dynamicky mění od 
spíše hanlivého označení iracionálního sekulárního systému věr aplikovaných na politiku až po neutrálně pojímaný 
kompaktní soubor doktrín. Viz Miller, D. (ed. 2003): Blackwellova encyklopedie politického myšlení. 2. vyd. Brno: 
Barrister&Principal, s. 182-185. 
Obecně chápeme ideologii jako nepragmatickou, smyslově zabarvenou, což zcela nekonvenuje případu batismu. K věci 
se více vyjádříme ještě v následující kapitole.   
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věkovou a socioekonomickou strukturou. Hypotetický reţim tedy čelí buď silné opozici, nebo 

minimálně střetu různých zájmů, na nějţ není ze zlínského monokulturního prostředí zvyklý.  

Jistým pomocníkem mu můţe být předpokládané zřízení korporátního modelu, který snad navodí 

dojem státu jako rodiny, to ovšem nedostačuje. Pouhá spolupráce všech se všemi neudrţí 

společenskou jednotu, bude tedy třeba přijmout širší ideový program. Jak se Baťa v takovémto 

státě zachová po národnostní stránce? Uchová internacionalismus nebo zvýší důraz na své češství? 

Dojde v takovémto státě k dělbě moci – třeba mezi korporace? Bude to vláda podnikatelů nebo 

systém jediného (Baťova) centra moci? A co je klíčové – jak bude Baťův státní reţim nastolen? 

Mírumilovnými volbami či revolucí? Vţdyť okolnosti vzniku definují charakter pozdějšího zřízení. 

Na tyto otázky si nemůţeme a nemusíme odpovídat, protoţe jsou pouze hypotetické. Na základě 

předkládaných úvah se nám ovšem zdá, ţe jakýkoliv státní model opírající se o batismus by nebyl 

aplikovatelný v praxi. Snad jedině, kdyby zcela změnil svůj formát, zestátnil výrobní prostředky 

apod. Tím by ovšem popřel své základní principy. Zdá se nám tedy, ţe Baťovo zřízení je na stát 

nepřenositelné jako celek, některé jeho dílčí principy ale aplikovatelné jsou. Myslíme tím např. 

vize stran daňové politiky nebo modernizačních projektů, snad by šlo uţít i principu podnikatelské 

péče o zaměstnance apod. Otázkou ovšem zůstává, jak by bylo moţno tyto politiky ufinancovat bez 

tlaku na baťovsky vysokou produktivitu práce, z jejíchţ výhod právě Baťa těţí.     
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Obr. 58 Baťův mrakodrap, nejvyšší budova Československa. Sídlo nové hlavy státu?
393
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4.4 BATISMUS VE SROVNÁNÍ REŢIMŦ 

Hodláme srovnat batismus s fašistickým, komunistickým a demokratickým reţimem tzv. sociálního 

státu (welfare state), tedy souputníky Baťova systému, kteří se objevují zhruba v téţe době. Dříve 

neţ přistoupíme k takovéto komparaci, bude nutné problematizovat samu srovnatelnost zmíněných 

reţimů a uvést, kterých konkrétních případů v naší komparaci uţijeme.  

V otázce srovnatelnosti Baťova reţimu s reţimy ostatními nám činí problém především rozměr 

projekce moci. Batismus je městským reţimem a o svůj vliv se dělí s centrálním československým 

státem, třebaţe ten mu nechává velkou volnost. Ostatní reţimy fašismu, komunismu a demokracie 

existují typicky na rozměru státu. Problémem komparace batismu a těchto státních reţimů není 

Baťův nedostatek zdrojů nutných k mocenské dominanci nad daným prostorem. Spočívá v 

baťovské nepotřebnosti některých ryze státních agend, které pro Zlín a jeho svébytný reţim 

vykonává Československo. Baťa nemusí vynakládat zdroje na obranu svého teritoria, nemusí uţívat 

fyzických represí k navození pořádku, můţe modelovat svou ideální společnost, aniţ by zásadně 

perzekvoval její členy, neboť opozitní občany pouze nepřímo (dík bytové a zaměstnanecké politice) 

posílá za brány města a bere si z „rezervoáru“ státních občanů nové „vhodné kusy“. Také se nemusí 

(mimo své ekonomické zájmy) starat o zahraniční politiku státu, nemusí ji formulovat a není jí 

ovlivněn (opět mimo vlivy ekonomické). Čili v tomto smyslu je Baťův reţim s nabízenými reţimy 

nesrovnatelný.  

S faktory státní represe, zahraniční, národnostní a bezpečnostní politiky tedy v naší komparaci 

pracovat nebudeme, a pokud je zmíníme, učiníme tak s přihlédnutím k tomuto nepoměru, kdy vedle 

sebe bude stát městský reţim a reţimy státní. Soustředíme se především na ideologické projevy 

daných reţimů, na socioekonomické postavení jejich občanů, otázku kultu vůdce, strukturu moci, 

jejich pohled na modernizaci.  

Jestliţe mluvíme o reţimech, je třeba říci, jaké reţimy v našem srovnání zmíníme. Fašismus, 

komunismus a ještě více demokracie existovaly či existují v různých podobách v různých státech. 

Pro naše srovnání zvolíme typy, jeţ povaţujeme (ve smyslu M. Webera) za ideální.  
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 21. (správní) budova firmy Baťa přezdívaná Baťův mrakodrap byla svého času druhou nejvyšší stavbou celé Evropy. 
Dostavěna byla roku 1938 podle návrhu architekta Vladimíra Karfíka. Uvnitř budovy byla instalována pojízdná 
výtahová kancelář Jana Bati o velikosti 6x6 m, v níž bylo možno za jízdy telefonovat a skrze prosklené výtahové dveře 
kontrolovat práci v jednotlivých podlažích. Vzhledem k tomu, že stavba byla dokončena v roce 1938, Jan Baťa si výtahu 
vzhledem ke své emigraci příliš „neužil“. Ostatně, zařízení bylo prý často poruchové. Původně šéf obýval kancelář 
v jedné z etáží hotelu Společenský dům, jež byla vyhrazena vedení firmy. O Baťově výtahu mnozí autoři přehnaně 
hovoří jako o prostředku dohledu a kontroly zaměstnanců. Zdá se spíše, že se jednalo o svérázný prostředek 
propagace firemní modernity. Foto převzato ze „Zlín is a shiny phenomenon“. Stavebni-forum.com [online]. [cit. 
Duben 2014]. Dostupné na WWW: <http://www.stavebni-forum.com/en/article/13631/zlin-is-a-shiny-phenomenon/> 

http://www.stavebni-forum.com/en/article/13631/zlin-is-a-shiny-phenomenon/
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V případě fašismu to bude Mussoliniho Itálie od svého vzniku do započetí druhé světové války. 

Itálii povaţujeme za ideální případ fašismu z mnoha důvodů. Jednak je to první fašistický stát světa, 

jeho existence pak časově odpovídá vybudování a existenci zlínského batismu. Další fašistické 

reţimy vznikají aţ na konci třicátých let dvacátého století (Španělsko, Portugalsko) nebo později 

během druhé světové války a po ní (typicky německý fašistický satelit jako Slovenský štát). 

Nacismus je často chápán jako svérázný subtyp fašismu, navíc je nastolen aţ v roce 1933, tedy 

později neţ zbylé případy naší komparace.  Přidrţíme se tedy našeho ideáltypu spatřovaného 

v Mussoliniho Itálii. 

Obdobně zacházíme se státním zástupcem komunismu, kterým pro nás je Sovětský svaz. 

Komunistický reţim je na území Ruska nastolen ve srovnatelném období jako fašismus v Itálii, 

SSSR je rovněţ první zemí s daným ideologickým typem na světě. Navíc při dalším vývoji působí 

jako vzor pro celosvětové komunistické hnutí. Zahrnutí tohoto reţimu do našeho srovnání se nám 

zdá nesporné. Budeme sledovat éru stalinismu, která se s našimi ostatními případy pojí časově.  

Posledním členem komparace je demokracie, přičemţ se soustředíme především na demokracii jako 

tzv. sociální stát. Co tímto termínem míníme? Sociální stát je jedním z moţných překladů 

anglického welfare state, taktéţ překládaného jako stát blahobytu. Pojem welfare state se vţil ve 

čtyřicátých letech dvacátého století ve Velké Británii v souvislosti se vzrůstající rolí státu 

v sociální oblasti
394

. Jeho kořeny jsou ovšem hlubší a sahají minimálně do 19. století, kdy 

v demokratizujících se (či jiţ plně demokratizovaných) státech Evropy dochází k tlakům převáţně 

sociálnědemokratických hnutí na zajišťování státem garantovaných sociálních opatření slouţících 

občanům. Stát se evolučně stává garantem v oblastech školství nebo zdravotnictví, přičemţ svou 

podporu občanů zpravidla zajišťuje bezplatně. K dalšímu rozšiřování portfolia sociálního státu 

dochází v meziválečném období v souvislosti se světovou hospodářskou krizí a konečně po druhé 

světové válce, kdy je sociální stát chápán jako základní rys demokratických reţimů.  

Spojitost sociálního státu s demokracií není zcela samozřejmá, ale vychází z genetického základu 

těchto fenoménů, jejichţ rozvoj od konce 19. století probíhá fakticky souběţně a na témţe teritoriu. 

Platí, ţe většina, ne-li všechny demokratické státy (zvláště ty vycházející z euroatlantického 

civilizačního okruhu), vykazují jisté základní rysy sociálního státu, zatímco u nedemokratických 

reţimů není tato spojitost vţdy samozřejmá. I kdyţ jistým obecným územ od druhé poloviny 

dvacátého století je chápání sociálních jistot jako základních lidských práv – bez ohledu na reţim.  

                                                           
394

 Miller, D. (ed. 2003): cit. d., s. 458. 
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Námi pouţitým příkladem demokratického sociálního státu budou meziválečné Spojené státy 

americké, coţ s sebou můţe přinášet jisté kontroverze. Předně, vývoj sociálního státu v USA je ve 

srovnání s Evropou opoţděný, ani jeho následný rozsah pak nedosahuje standardních evropských 

měřítek. V tomto směru se tedy nejedná o ideální typ.  

Politický reţim USA je moţno problematizovat v otázce komparovatelnosti sociálních politik, ale 

také demokracie. Demokracie, jeţ se pro naše srovnání zjevně nabízejí, jsou demokracie 

francouzská a britská. Ty můţeme rozměrově srovnávat s italským fašistickým hnutím a sovětským 

komunistickým. Totéţ ovšem můţeme činit se Spojenými státy, které ovšem představují jistý 

subtyp demokracie – svým kulturně-historickým kontextem a odlišnými demokratickými 

institucemi lišícími se od Francie a Velké Británie. Obecně jsou ovšem USA vhodným typem 

prezentujícím demokracii jako reţim vzájemné dělby a kontroly moci a systému brzd a protivah 

(checks and balances). Klíčovým faktorem podporujícím zahrnutí USA do našeho srovnání je pak 

americký modernizační étos, neboť se námi zmiňované reţimy shodují právě ve svém apelu na 

modernizaci, ač ho kaţdý z nich chápe odlišně. Zvlášť pro Baťu navíc USA působí jako silný 

inspirační vzor v ustavování jeho ekonomických i obecně kulturních zásad.      

Tolik tedy k výběru případů pro naši komparaci. Zbývá se zmínit o faktoru statického srovnání 

reţimů. V dosavadním zkoumání batismu jsme zohledňovali právě spíše pohled statický. A to proto, 

abychom Baťův reţim popsali v jeho plnosti a relativní rozvinutosti. Je ale třeba říci, ţe batismus, 

který popisujeme pouze v rozmezí 15 let jeho fungování (1923-1938), se vyznačuje nesmírnou 

dynamikou a v jisté nadsázce – co pro něj platilo včera, nemusí platit dnes. Zdá se nám, ţe základní 

rysy tohoto specifického reţimu jsou stálé a v čase relativně neměnné (pohled na 

občana/zaměstnance, základní rysy sociálního modelu atd.).  

Jestliţe tedy zpětně přiznáváme statičnost našeho pohledu, musíme říci, ţe jsme zlínský reţim 

sledovali spíše ve třicátých letech, kdy se potvrdila globální pozice podniku a tím nepřímo i jeho 

hegemonie nad městem. Proto jsme se spíše věnovali „šéfovské éře“ Jana Antonína Bati neţli jeho 

předčasně zesnulého bratra Tomáše. Myslíme si, ţe pokud by Tomáš byl ve vedení obuvnické firmy 

ještě po roce 1932, základní rysy reţimu by nebyly jiné neţ za Jana.  

Vzhledem k omezenému prostoru naší práce si tedy neklademe ambici dané reţimy srovnat v jejich 

dynamice, ale jsme nuceni se přidrţet zmiňované statičnosti. Jestliţe tedy budeme hovořit o 

meziválečných reţimech Itálie, Sovětského svazu a USA, budeme je postihovat spíše v momentu 

jejich plného etablování ve státě (Itálie, SSSR) nebo ve fázi jiţ implementovaných klíčových rysů 

(sociální stát v USA). 
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4.4.1 Charakter ideologie  

Pod pojmem ideologie míníme ucelenou sumu doktrín sloužících k nastolení a udržení moci, která 

může fungovat jako sekulární víra jak pro ovládané, tak i vládnoucí
395

.     

Naše práce nese název „Batismus, ideologie účelnosti“, přesto se nám zpětně zdá spojení batismu a 

ideologie nepřesné a zavádějící, coţ je způsobeno prostudováním všech relevantních pramenů 

k našemu tématu. Ideologie tak, jak jsme si ji definovali, se sice skutečně chová jako sekulární 

náboţenství, ale pokud je pouţita v praxi a stává se ideologií (celo)státní, je její mocenský průnik 

daleko intenzivnější, neţ jak ho pozorujeme na případě Baťova městského reţimu. Místo slova 

ideologie tedy navrhujeme ve spojení s batismem uţívat pojmu „kultura“.  

Baťa podle nás skutečně vytváří vlastní kulturu, kulturu účelnosti, kterou jsou ovlivněni firemní 

zaměstnanci. Daná kultura přitom slouţí mocenským (= ekonomickým) zájmům firemních elit, 

zároveň jsou jí samy uchvacovány a z jejích pragmatických hlasatelů se stávají nejhorlivější 

apoštolové. Čímţ v tomto modelu nabývá na důleţitostí spíše jeho sekulárně náboţenská, neţli 

mocenská sloţka, i kdyţ i ta je s ním nepochybně spjata. Čili batismus je sice mocensky činný, 

v tomto směru ale uţívá spíše prostředky mocensky nepřímé – ekonomické pobídky, nikoliv fyzické 

donucení. Vedle těchto ekonomických pobídek je „ţiv“ právě vírou svých zlínských občanů, vírou 

v ideál modernity, vzdělanosti a technického pokroku. Batismus je kultura (nikoliv ideologie) práce 

jako emancipujícího faktoru.  

▼ 

Italský fašismus se jako státní ideologie zaštiťuje principem boje, boje pro sám boj, boje jako 

kvality nutné pro přeţití
396

. Tento boj můţeme omezeně chápat i jako ekonomickou soutěţivost 

v baťovském smyslu, ve fašistické praxi je ovšem boj brán spíše široce jako vyuţití všech ţivotních 

sil jedince. Fašismus se tedy nevzdává zvláště násilí. Jestliţe pro Baťu je maximou prospěch 

(společného) podniku, pro fašismus je to jednoznačně stát, jehoţ dobro je chápáno za nejvyšší 

dobro všech jeho občanů – bez ohledu na jejich jednotlivé ţivotní profilace a lidská práva. 

Kritériem fungování batismu je funkčnost (= účelnost) plynoucí ze základního faktu podniku jako 

                                                           
395

 Vlastní kompilát podle definic Marxe a Engelse a slovníkového pojmu Blackwellovy encyklopedie politického 
myšlení. Marxisté vidí ideologii jako prostředek ustavení falešného vědomí ve společnosti v zájmu vládnoucí skupiny. 
V tomto smyslu ji chápou spíše instrumentálně. Blackwellova encyklopedie přitom hovoří také o sebezaslepení 
samotného ideologa, který mnohdy i nevědomě podléhá hlásané ideologii, kterou sám může původně brát pouze 
instrumentálně. Zdá se nám tedy správné, mluvit o ideologii jako sekulární víře, která svým hlásáním strhává jak 
ovládané, tak ovládající. Viz Miller, D. (ed. 2003): cit. d., s. 182.; Marx a Engels, 1970, s. 64. Citováno podle Heywood, 
A. (2008): Politické ideologie. 4. Vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., s. 24.   
396

 V tom je jedním z jeho ideových zdrojů evoluční teorie Charlese Darwina a jí odpovídající sociální teorie Herberta 
Spencera.  
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funkční, ziskové jednotky. Občané Baťova reţimu jsou v tomto smyslu jednou ze sloţek zaštiťující 

tuto funkčnost. Také pro fašismus je funkčnost ústřední v tom smyslu, ţe vyţaduje bezrozpornou 

jednotu občanů jako stavebních prvků maximálně vitálního státu. Reţim je přitom alespoň 

utilitárně individualistický v tom smyslu, ţe nejvyšší hodnotu sice představuje stát, ale zvláště 

k jeho ekonomické výkonnosti je obyvatelům umoţněna jistá, byť omezená míra individualistické 

profilace
397

. Oba reţimy dospějí k ustavení společenské jednoty, batismus tak učiní díky své 

ekonomické výkonnosti a schopnosti demokraticky ovládnout celé město. Zde se ukazují specifika 

městského reţimu, neboť fašismus není v demokratických mezích státu schopen získat veškerou 

politickou moc. Dopomůţe si k ní tedy nedemokratickými a násilnými prostředky.  

▼ 

Stalinský komunismus není ani tak reţimem marxistickým v jeho původním slova smyslu, jako 

spíše reţimem opírajícím se jak o Marxe, tak o Lenina a zvláště o svébytně ruské kulturní vzorce. 

Navazuje tak na tradice carského impéria a Leninovy redefinice Marxe, opírá se přitom o Stalinovo 

pojetí moci. Stejně jako batismus a fašismus je sovětský komunismus mocenským hegemonem. 

Svého postavení komunisté dosahují státním převratem a následnou výhrou v občanské válce , po 

níţ následuje násilné potlačení opozice.  

Reţim se zaštítí základními prvky marxismu, jakými je vznik beztřídní, ekonomicky rovné 

společnosti, kolektivizace zemědělství a silný průmysl. Ten se ale rozvíjí aţ po masivní 

industrializaci realizované v průběhu 30. let. Sovětský komunismus tak neplní základní Marxovu 

vizi předpokládající vítězství komunismu v jiţ rozvinuté průmyslové zemi, protoţe tehdejší SSSR 

je v době svého vzniku zaostalou agrární krajinou. V praxi se rovněţ ukáţe, ţe místo Marxem 

ordinované minimální vlády proletariátu, kterou má později nahradit komunistická bezvládnost, je 

sovětský reţim silně byrokratický. Dále sice hlásá internacionalismus, přitom je fakticky 

partikularistický
398

 a neţ na mezinárodní vzájemnost, sází na mezistátní soupeření v zájmu 

vybudování a upevnění velmocenského postavení. 

Hlásaná ideologie se opírá o zásady marxismu-leninismu, často je ovšem realizována pro 

prosazování Stalinovy imperiální politiky. Na rozdíl od všech námi srovnávaných reţimů je 

sovětský komunismus přiznaně kolektivistický. Prospěch celku je nadřazen prospěchu jednotlivce. 

Mobilizace lidských sil slouţí prosazování státních politik. V tom lze nalézt paralelu s batismem a 

fašismem.   
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 Katuninec, M. (2010): Fašizmus, národný socializmus a komunizmus. K ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám 
návratu totalitarizmu. 2. Vyd. Bratislava: VEDA, s. 79-102. 
398

 Heywood, A. (2008): cit. d., s. 140-144. 
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▼ 

Spojené státy nedisponují ţádnou státní ideologií. Za ni lze ovšem povaţovat zásady klasického 

liberalismu
399

, které definují politický systém jiţ od jeho vzniku na konci 18. století. Liberalismus 

prosazuje ideu přednosti práva před obecným dobrem, sám státoprávní rámec systému má pak 

v sobě obsahovat (obecné) dobro. Základem liberálního přístupu je individualismus a svoboda 

jedince, mocný stát je pak chápán jako jejich největší ohroţení, musí být tedy „krocen“ právem, 

které tyto jedince chrání. Idea tzv. minimálního státu se opírá o model striktní dělby moci na 

základě demokratických principů. Citelnou inovaci amerického reţimu realizuje administrativa F. 

D. Roosevelta, která zahajuje program „New Deal“ („Nový úděl“)
400

. V rámci něho začíná stát 

pronikat i do sociálních politik, coţ je počátkem amerického sociálního státu
401

. Ten je přitom co do 

rozměru realizace sociálních politik ve srovnání s jinými „welfare states“ přeci jenom poměrně 

malý.  

Americký případ se tedy vyznačuje apelem na individualismus, ve srovnání s našimi ostatními 

případy pak nevytváří monolitické centrum moci a vzhledem k absenci státní ideologie netvoří ani 

apel na ekonomicky či politicky koordinované jednání celé společnosti. Styčný bod s batismem 

představuje Baťou přejímaná a zdokonalovaná americká firemní kultura jednotlivých amerických 

podniků (Ford, Endicott & Johnson). To se ale samozřejmě nevztahuje na americký stát. Přesto 

můţeme sledovat inspiraci Jana Bati některými kroky Rooseveltovy administrativy
402

. 

 

4.4.2 Kult vŧdce  

Tímto tématem jsme se ve spojení s batismem zabývali jiţ výše. Ve zkratce lze říci, ţe u Bati 

existuje základní rozdíl v budování vůdcovského kultu mezi vládou Tomáše Bati a pozdější vládou 

jeho bratra Jana. Tomáš Baťa vlastní kult nebuduje, přitom ale (mimoděk) slouţí jako příklad 

ostatním pracovníkům/obyvatelům a prezentuje se psaním článků, případně vydávání vlastních 

úvah osvětového rázu.  

Změna přichází s jeho smrtí a nástupem bratra Jana do šéfovské pozice. Jan jednak cíleně buduje 

kult zesnulého bratra, a pak především kult vlastní. Janův kult přitom není explicitní, projevuje se 
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 S pojmem ideologie můžeme v případě USA pracovat jedině ve spojení se státoprávním nastavení politického 
systému. Tato „pravidla hry“ lze ovšem těžko chápat stejně jako „pozitivní indoktrinaci“ (ve smyslu aktivního 
ovlivňování) obyvatel jako v případech SSSR a fašistické Itálie.   
400

 Heywood, A. (2008): cit. d., s. 43-78. 
401

 Tím se americký model odchýlí od klasického liberalismu spíše k tzv. liberalismu modernímu, který realizaci 
individua sice nadále spatřuje v přednosti práva před dobrem, zároveň ale říká, že k dosažení rovných (právních) 
příležitostí musí stát zasahovat do sociální politiky a vyrovnávat socioekonomické rozdíly mezi lidmi. Viz Heywood, A. 
(2008): 71-74. 
402

 Např. již zmiňované ocenění Rooseveltova programu pracovních táborů, o němž mluví Jan Baťa v „Budujme stát“.  
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spíše nepřímo, tím jaký prostor zaujímají jeho články ve firemním časopise, jak nekriticky o něm 

bývá veřejně hovořeno jeho podřízenými apod. 

Z hlediska fungování zlínského reţimu se zdá, ţe pro hladké fungování závodu a jeho zázemí není 

kultická politika nezbytná, čili ţe je čímsi nadbytečným, defektním (i kdyţ lidsky přirozeným). Pro 

udrţení disciplíny jako zásadního faktoru funkčnosti reţimu je spíše nepodstatná.  

▼ 

Fašismus nevytváří zcela ucelenou ideologii a ke změně pozic v něm dochází často po významných 

„ideových veletočích“. Příznačné je, ţe nejvyšší instancí, která určuje podobu ideologie, je vůdce 

– duce – Benito Mussolini. Ten také vyuţívá záměrně slabě organizovaného hnutí k udrţení vlastní 

dominance. Staví se tak do pozice nenahraditelného duchovního otce národa, který navíc věří ve 

svou vyvolenost, dějinný úkol. 

▼ 

Stalinova osoba je neodmyslitelně spjata s budováním osobního kultu. Ten dosahuje aţ 

náboženských rozměrů. To jednak vychází z tradice úcty k carovi, v osobě Stalina je ovšem tato 

úcta k vladaři povýšena aţ ad absurdum. Stalin je viděn jako neomylná otcovská figura, která 

vzbuzuje náboţnou bázeň a respekt. K udrţování Stalinovy neotřesitelné pozice pak přispívá jeho 

politika nevyzpytatelných stranických a společenských čistek, kdy jsou preventivně odstraňováni 

moţní mocenští konkurenti, a společnost je vystavována paralyzující atmosféře strachu. 

▼ 

Vzhledem k demokratickému charakteru amerického politického systému nelze hovořit o 

budování kultu osobnosti. Prezident F. D. Roosevelt (jehoţ se časově týká naše srovnání) je 

nepochybně velmi populární, o čemţ svědčí i fakt, ţe je jako jediný americký prezident zvolen 4x 

po sobě
403

. Jistě vede i sebepropagační kampaně, ale charakter amerického reţimu se – na rozdíl od 

Itálie a SSSR – neodvíjí od státem podporovaného kultu vůdce.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
403

 Roosevelt tak poruší tehdy nepsané pravidlo o pouhých dvou kandidaturách. Po jeho smrti toto pravidlo ustanoví 
22. dodatek americké ústavy. Viz „The United States Constitution“. U.S. Constitution.net [online]. [cit. Duben 2014]. 
Dostupné na WWW:  <http://www.usconstitution.net/const.html>   

http://www.usconstitution.net/const.html
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4.4.3 Struktura moci  

Baťa ve Zlíně vytváří mocenský monolit. Jeho ekonomická dominance je nesporná, stejně jako ta 

politická. V demokratických volbách postupně získává většinu zastupitelských křesel, takţe jsou 

pak jednání zastupitelstva ryze formální. Ve skutečnosti totiţ o městě rozhoduje firemní vedení. 

Jeho struktura je hierarchická, avšak decentralizovaná. Niţší úrovně disponují notným stupněm 

autonomie a mohou přehodnocovat i nařízení shora, resp. vydávat připomínky, navrhovat zlepšení 

apod.  

Příznačně je však takováto autonomie aplikována především na hospodářské záleţitosti spojené 

s fungováním firmy, i kdyţ neopomíná ani městskou politiku. Jestliţe je ale Baťův reţim mocensky 

monolitní, není moţno napadat jeho vedení z principiálních pozic, protoţe by pak docházelo 

k ohroţení monolitu. Čili kritika je omezená funkčností podniku a jeho firemního města a musí být 

zásadně konstruktivní.  

Mocenský monolit neumoţňuje dělbu moci, a tak případné omyly systému nelze řádně korigovat a 

napravovat. Resp. ten, kdo je omezen na svých právech, má sice příleţitost si stěţovat, ale právě jen 

v rámci mocenského monolitu. Systémově neexistuje možnost nestranného zacházení. V tomto 

ohledu je pravděpodobnější, kdyţ případný postiţený svou stíţnost na systém raději stáhne nebo 

vůbec nepodá a podřídí se vůli moci (podniku). I kdyţ totiţ existují státní soudní instituce 

garantující mu obranu, postiţený na systému participuje ekonomicky a jakýkoliv spor, v němţ se 

proti němu postaví, ho můţe existenčně poškodit.    

Z hlediska podniku ani dělba moci nepřipadá v úvahu, protoţe faktor účelnosti a hladkého 

fungování si ţádá systémovou bezrozpornost, harmonii.   

▼ 

Také fašismus je mocensky monolitní. Jeho představitelé sice získají na důleţitosti díky uţití násilí, 

ale k moci se dostávají skrze parlament. V něm pak díky účelové úpravě volebního zákona získají 

všechna křesla. Tím je role legislativy marginalizována a iniciativu přebírá exekutiva. Dochází 

tak k naplnění fašistické zásady funkčnosti, podle níţ je důleţitější akceschopnost neţli „zdlouhavé 

parlamentní tlachání“. Územně je pak moc centralizována natolik, ţe i volba starostů je nahrazena 

jmenováním. Stát je řízen uţším fašistickým vedením (Velká fašistická rada)
404

, resp. samotným 

ducem, jemuţ je podřízen spíše formální parlament zaloţený na korporativistických zásadách
405

.  

                                                           
404

 Katuninec, M. (2010): cit. d., s. 126. 
405

 Tamtéž, s. 102. 



140 
 

Z ekonomického hlediska je ovšem dovoleno nakládat s vlastním kapitálem, je přípustná 

konkurence. Přitom jsou jednotlivá odvětví povinně členěna do korporací, které zaštiťuje stát. I zde 

je tedy podstatný spíše faktor funkčnosti. Stát umoţňuje a podporuje podnikání, přitom sdruţuje 

zaměstnance a zaměstnavatele a garantuje tak sociální smír, a to vše proto, ţe ze zisků kapitalismu 

sám čerpá výhody a roste. Fašistická Itálie tedy není totalitním
406

 státem, i kdyţ tento termín fašisté 

vytvoří a operují s ním.  

▼ 

Jednoznačně totalitním režimem je naopak Stalinův SSSR. Komunistická vláda drţí nejen 

mocenský, ale i ekonomický monopol, protoţe stát je vlastníkem všech výrobních prostředků, 

vlastní zemědělská druţstva, všechny továrny i sítě sluţeb. Kontrolu nad touto obrovskou mocí drţí 

podle Leninových teorií komunistická strana jako vládnoucí avantgarda určující linii dalšího 

rozvoje. Strana se řídí zásadou tzv. demokratického centralismu
407

, který v praxi předpokládá 

naprostou podřízenost centru moci, čili ústřednímu stranickému vedení, resp. Stalinovi.  

Reţim přitom formálně garantuje dělbu mocí a umoţňuje občanům se soudit apod.
408

, ovšem limity 

obrany proti orgánům státní moci stanovuje sama státní moc, která fakticky kontroluje všechny 

mocenské sloţky.  

▼ 

Oproti tomu americká demokracie předpokládá reálnou dělbu moci na sloţku výkonnou, 

zákonodárnou a soudní. V praxi tohoto systému existuje jediné centrum výkonné moci 

představované prezidentem a jeho administrativou, které v implementaci své politiky závisí na 

zákonodárné moci Kongresu, v němţ tradičně zasedají dvě politické strany (Demokraté a 

Republikáni), přičemţ obě tyto mocenské sloţky kontroluje systém soudů na čele se soudem 

Nejvyšším
409

. 

Takovýto model vzhledem ke svým stavebním rysům nepředpokládá hegemonizaci jedné sloţky 

nad ostatními, protoţe se řídí principy vzájemné kontroly mocí a jejich vyvaţování (checks and 

ballances).  

                                                           
406

 Ve smyslu všepronikající, do všeho zasahující moci. Vše = total.  
407

 Heywood, A. (2008): cit. d., s. 142. 
408

 Viz sovětská ústava z roku 1936. „Constitution (Fundamental law) of the Union of Soviet Socialist Republics“. 
Marxists.org [online]. [cit. květen 2014].  Dostupné na WWW:  
<http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1936/12/05.htm> 
409

 Zároveň platí kontrola zákonodárné a výkonné moci nad mocí soudní díky jejich pravomoci volit a jmenovat soudce. 

http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1936/12/05.htm
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Vzhledem k liberálnímu charakteru reţimu, ideálu minimálního státu a tradicím kapitalismu pak 

ekonomika funguje nezávisle na státě, resp. není podřízena politické moci, kterou je jen 

regulována, jednak kvůli odstranění nedokonalostí trhu v sociálních oblastech a pak kvůli udrţení 

trţní soutěţe (protitrustová politika). Čili obecně řečeno je ekonomická i politická moc 

decentralizována (rozdělena).   

 

4.4.4 Modernizace 

Baťův apel na modernizaci se pojí s prosazováním strojní výroby a nápodobou americké kultury. 

Svou roli zjevně hraje i meziválečná epocha, která je prodchnuta vírou v lepší příští, v emancipaci 

lidí prostřednictvím strojů (Baťovo heslo „Lidem práci, strojům dřinu“). Tato obecná víra 

v budoucnost se v daném období prosazuje ve všech komparovaných zemích.  

Pro Baťu speciálně je příznačné spojení moderního s účelným, které najde svou výslednici ve 

funkcionalistické architektuře, jeţ je strohá a geometrická a v jistém smyslu znamená rozšíření 

továrního stylu i do obytného městského sektoru. Pro většinu zlínských přistěhovalců, kteří 

přicházejí z dominantně chudého zázemí, musí obecný zlínský modernizační apel působit kulturně. 

Sám je přetváří - modernizuje.  

▼ 

Pro italský fašismus je typické ideové spříznění s futurismem, uměleckým směrem vzniklým právě 

v Itálii. Přední futuristé, kteří se hlásí k fašismu (a dokonce ho sami zpočátku etablují), prosazují 

myšlenku smrti všeho minulého umění, jejich pohled je namířen do budoucnosti (italsky „futuro“), 

obdivují se strojům a rychlosti moderní doby, mládí a násilí. Jensen tvrdí, ţe fašismus vyrůstá 

z futuristického manifestačního hnutí, jehoţ veřejné projevy přejímá
410

. V umění přitom dochází jak 

k reţimní podpoře futurismu, tak k jeho popření, coţ je zapříčiněno tím, jak se fašismus zhlíţí ve 

starém Římě a snaţí se napodobovat římskou antiku, coţ futurismus zásadně odmítá
411

.    

Běţný občan ovšem spíše oceňuje modernizační snahy reţimu na poli výstavby a budování. 

V tomto směru fašismus podporuje různé infrastrukturní projekty, buduje dálnice, ţeleznice 

apod.
412

 Zbývá dodat, ţe kupř. Jan Baťa toto úsilí sleduje se zájmem a obdivem.  

 

                                                           
410

 Jensen, R. (1995): Futurism and Fascism. History Today [online]. [cit. květen 2014]. Dostupné na WWW:  
<http://www.historytoday.com/richard-jensen/futurism-and-fascism>  
411

 Heslo „Futurism“. Wikipedia [online]. [cit. květen 2014]. Dostupné na WWW:  
<http://en.wikipedia.org/wiki/Futurism> 
412

 Katuninec, M. (2010): cit. d., s. 131-132. 

http://www.historytoday.com/richard-jensen/futurism-and-fascism
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▼ 

I v Sovětském svazu se prosazují modernistické umělecké směry různých, zvláště avantgardních 

profilací. To je ovšem spojeno s 20. léty, léta třicátá jsou ve znamení tzv. socialistického realismu 

(„sorela“), jenţ se snaţí být nositelem komunistické ideologie pro masy sovětských občanů a tomu 

přizpůsobuje i svůj „umělecký slovník“. Ten si mnohdy zakládá na kýči, nápodobě lidových kultur 

apod. Sorela se ovšem nezříká ani modernistického výrazu, který představují např. stavby 

moskevských „mrakodrapů“ (Lomonosova univerzita), zjevně inspirovaných americkou 

architekturou
413

.  

Modernizace se pak zvláště projevuje gigantickými projekty spojenými s industrializací či 

budováním infrastruktury (typicky např. Bělomořsko-baltský kanál
414

), jejichţ prospěšnost pro 

řadové obyvatelstvo je spíše sporná. Zmíněné modernizační projekty tak slouţí spíše 

velmocenským ambicím státu.  

Sovětská modernita se zcela liší od státem řízených modernizačních projektů jinde ve světě. 

Podstatné pro ni ovšem je, ţe sama sebe chápe za nejvýše dokonalou, „nejmodernější“, a tak ji 

zřejmě vidí i sovětští občané. Jejich vnímání modernosti je vlivem specifického a světově 

unikátního sociokulturního vývoje zkrátka odlišné od vnímání obyvatel euroamerického kulturního 

okruhu.  

▼ 

Všechny předešlé případy se týkají reţimem řízené modernizace. V USA se setkáváme spíše se 

soukromými modernizačními projekty velkých firem. Americká společnost je obecně přístupná 

modernizaci, coţ vyplývá z charakteru Spojených států jako země přistěhovalců sledujících svůj 

„americký sen“. Demokratický a modernizační ráz americké kultury je jednou z hlavních Baťových 

inspirací, slouţících formulování jeho vlastní korporátní identity. USA slouţí i jako vzor či 

referenční země, kterou chtějí ostatní dohnat či předehnat, coţ se zvláště zračí v případě 

Sovětského svazu.  

Závěrem zmiňme i jistý modernizační ráz amerického státu, který se začíná projevovat 

s implementací programu „New Deal“, který vedle sociálních opatření zavádí i inovativní 

                                                           
413

 Heslo „Socialistický realismus“. Wikipedie [online]. [cit. květen 2014]. Dostupné na WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialistický_realismus>  
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 Heslo „White Sea–Baltic Canal“. Wikipedia [online]. [cit. květen 2014]. Dostupné na WWW: 
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hospodářské regulace
415

. Ve srovnání s ostatními státními modernizačními hnutími je ovšem tato 

politika amerického státu spíše zanedbatelná
416

.  

 

4.4.5 Funkční a socioekonomické postavení občanŧ v rámci reţimu  

Baťův zlínský reţim poskytuje svým participujícím občanům vysoké platy a sociální benefity, čímţ 

si je zavazuje. Prosazuje přitom politiku individualismu, kterou přejímá z USA a kterou sám dále 

rozvíjí. Do tradičně rovnostářského českého prostředí vnáší pravidla platové diverzifikace, kdy své 

nejlepší pracovníky honoruje vysokými mzdami, přičemţ i těm řadovým garantuje republikově 

nadprůměrné ohodnocení. Tak zajišťuje potřebnou motivaci participantů. Výši platů ale podmiňuje 

vysokou přidanou hodnotou kaţdého individua, jehoţ jednotlivý potenciál je režimem rozvíjen. I 

přes tento individualismus se ovšem batismus vyznačuje v jistém smyslu centrálním plánováním. 

Podle Szczepanika je cílem reţimu „umístit každého zaměstnance na správné místo a nastavit ho na 

správný rytmus ve vztahu k celkové organizaci práce. Tento dispozitiv však současně zahrnoval 

určité strukturní prvky, které klasický disciplinární modus překračovaly: vyvolával v pracovnících 

pocit, že mohou aktivně participovat na úspěších podniku, ba dokonce, že se mohou stát 

samostatnými podnikateli, na které již není třeba dohlížet, protože dohlížejí sami na sebe, aby 

dosáhli většího zisku…
417

“    

Reţim po svých občanech sice vyţaduje dodrţování jím definované morálky, vycházející ze zásad 

moravského katolicismu, vzhledem k ekonomickým emancipačním krokům jsou ovšem Baťovi lidé 

ochotni se těmto zásadám podřizovat. Svou roli hraje i kontext doby, která paternalismus nevidí 

příliš kriticky.  

▼ 

Zmiňovaný dispozitiv nacházíme i v případě fašismu. Stát je zde chápán jako jednotný organismus, 

jenţ je maximou svých jednotlivých stavebních prvků podle Mussoliniho známého výroku „Vše ve 

státě, nic proti státu, nic mimo stát.
418

“ Také fašismus je individualistický, ovšem pouze z nezbytí. 

Individualismus prosazuje z ekonomických důvodů. Spojením zaměstnanců a zaměstnavatelů do 

korporací pod státní kontrolou zajišťuje hladký chod ekonomiky, zbavuje se stávek a stát tak sílí 

po hospodářské stránce. Italský korporativismus je pak Mussolinim prezentován jako jediná 
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 Heslo „New Deal“. Wikipedia [online]. [cit. květen 2014]. Dostupné na WWW: 
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416

 V tom smyslu, že se americký stát nestává ekonomickým hegemonem jako tomu je například v SSSR. 
417

 Szczepanik, P. (2008) cit. d., s. 439-440. 
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 Benito Mussolini. Wikicitáty [online]. [cit. květen 2014]. Dostupné na WWW: 
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relevantní forma demokracie pro 20. století
419

, neboť je ekonomicky funkční a zbavuje společnost 

politických extrémů (coţ ale činí díky státní represivní politice). Mussolini říká: „Je tu místo [v 

Itálii] jen pro fašisty a afašisty – tedy osoby politicky bezbarvé, pokud jsou to řádní a vzorní 

občané.
420

“  

Vzhledem k tomu, ţe země ekonomicky prosperuje a lidé si vedou po finanční stránce relativně 

dobře i během světové hospodářské krize, která Itálii nezasáhne tak silně jako jiné státy, není shoda 

s reţimem vynucena pouze represivními prostředky. Proto můţe Winston Churchill v roce 1927 

říci, ţe kdyby byl Italem, „bez váhání by se stal hned od začátku fašistou
421

“. 

▼ 

Zatímco klasický marxismus prosazuje ústřední ideu všeobecné emancipace dělníka a beztřídní 

rovnosti, stalinismus si v tomto směru vede spíše opačně. Rovnosti je sice dosaţeno, ale nutno říci, 

ţe se jedná spíše o rovnost v chudobě. Vysoké náklady stalinské industrializace a kolektivizace 

spíše zhoršují či udrţují neuspokojivé sociální podmínky obyvatelstva, které přináší 

prostřednictvím těchto historických pohybů oběť ve prospěch prosperity budoucích generací. Té je 

v relativní míře dosaţeno i vlivem devastující druhé světové války aţ v éře Breţněvovy vlády v 70. 

letech
422

. 

Stát jako ekonomický monopolista určuje výši platů v celé společnosti a hospodářství je řízeno na 

základě pětiletých centrálních plánů. To skutečně vede k vytvoření beztřídní rovné společnosti
423

.   

Pokud odhlédneme od sledovaného období a srovnáme batismus s komunismem budovaným 

v Československu, ukáţe se zvlášť citelný rozdíl v ekonomické výkonnosti těchto dvou reţimů. 

Československo sice dokáţe garantovat obyvatelstvu daleko větší sociální blahobyt neţ Sovětský 

svaz, prosperita ekonomiky ovšem naráţí na strukturní problém nízké motivace pracujících. Aţ 

přepjaté marxistické sociální ochranářství sice garantuje plnou zaměstnanost a sociální jistoty, 

nedokáţe ovšem obyvatelstvo motivovat k vyšším výkonům a nesvede také rychle inovovat a 

modernizovat ekonomiku
424

. Nízké motivace a inovace v ekonomice jsou pak zřejmě hlavním 
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145 
 

faktorem zhroucení komunistických ekonomik následně východoevropských komunistických 

reţimů jako takových.  

▼ 

V USA se prosazuje liberální princip rovnosti příležitostí. Podle něho je ekonomická nerovnost 

mezi lidmi ospravedlnitelná, pokud jsou všem garantovány právě rovné příleţitosti. Velká 

hospodářská krize 30. let, která má svůj původ právě v USA, přitom vede k přehodnocení 

nepsaného principu „postarej se sám o sebe“. V rámci programu „New Deal“ je zavedeno 

průmyslové úrazové pojištění („Insurance Accident Insurance“, 1930), důchodový systém (1935) a 

pojištění pro případ nezaměstnanosti („Unemployment Insurance“, 1935)
425

. Stát také vytváří 

program pracovních táborů, v nichţ nezaměstnaní budují různé veřejné stavby. Státní zdravotní 

pojištění je přitom zavedeno aţ Obamovou administrativou.   

Baťa se při konstruování vlastního modelu inspiruje korporátními sociálními modely jednotlivých 

amerických firem, jeho pohled na státní sociální politiku se pak podobá tomu, co můţeme sledovat 

u tehdejších amerických prezidentských administrativ. Státním dávkám v nezaměstnanosti se brání, 

zatímco pracovní tábory pro nezaměstnané podpoří.  

 

4.4.6 Represe 

Otázce batismu a represí jsme se jiţ věnovali výše. Konstatovali jsme, ţe Baťa nerealizuje ţádnou 

násilnou politiku a k prosazování svých zájmů uţívá ekonomické stimuly, případně bytovou 

politiku. Jak se to tedy má s represemi v jiných námi sledovaných případech? 

▼ 

Fašismus vyrůstá z násilí a boj, zvláště fyzický, je jeho základní záštitou. Represivní politika 

italského fašismu, který se stane státní ideologií, se tedy soustředí zvláště na násilné potlačení 

opozičních skupin, a to především socialistů a komunistů, méně pak na represe vůči katolickým 

                                                                                                                                                                                                 
Jistým anekdotickým postřehem může být poznámka režiséra Antonína Kachlíka, který jistý čas působil coby divadelní 
režisér v tehdejším Gottwaldově. Kachlík, sám komunista, tvrdí, že po Stalinově smrti se v městě objevila delegace 
sovětských ekonomů, která měla zájem prozkoumat Baťův systém řízení a snad i implementovat některé jeho rysy do 
socialistické ekonomiky. V té době byl ale příslušný firemní archiv již skartován, a tak se delegáti nedostali k žádným 
datům a propočtům. Kachlíkova poznámka je doslovem ke knize švagra Jana Bati Ferdinanda Menčíka. Viz Menčík, F. 
(1993) : cit. d., s. 101-104.    
425

 Kudrle, R. Marmor, T. (1990): The Development of Welfare States in North America. In.: Flora, P. Heidenheimer, A. 
J. (eds.): The Development of Welfare States in Europe and America. 4. Vyd. New Brunswick: Transaction Publishers, s. 
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politickým činitelům. S plným etablováním reţimu hlavní vlna násilí poleví, ale pronásledování 

opozice je běţnou praxí po celou dobu existence fašistické Itálie
426

.  

▼ 

Stupeň reţimem organizovaného teroru je v Sovětském svazu ještě větší neţ v Itálii. Zvláště se 

projeví v druhé půlce 30. let v době masových čistek. Tehdy je aţ několik milionů sovětských 

občanů, často členů vládnoucí komunistické strany, buď zabito, nebo posláno do sovětských 

koncentračních táborů (gulagů). Stalin téţ organizuje politiku sociálního inţenýrství, kdy násilně 

přemísťuje celé národní komunity z jedné části sovětského impéria do druhé, aby je tak paralyzoval 

a zneutralizoval jejich moţný odpor
427

.  

▼ 

Oproti tomu Spojené státy nerealizují ţádnou masivní represivní politiku vůči ţádné konkrétní 

společenské skupině. V tomto smyslu lze snad zmínit pouze segregaci černošských Američanů, 

která je ale spíš kulturním fenoménem dané epochy. Jinak se USA nijak zásadně neliší od 

demokratických reţimů meziválečného období.  

 

4.4.7 Resumé 

Jaké závěry můţeme vyvodit z tohoto srovnání? Nutno říci, ţe naše komparace zdaleka není 

vyčerpávající. Má spíše přehledový charakter, a proto z ní nevyplývají rigorózní výstupy. Jistých 

zjištění jsme se ale přeci jenom dopátrali. 

Pro batismus platí, ţe se nechová jako ideologie, ale spíše jako specifická kultura, projektující své 

principy na lokalitě města. Tato kultura čerpá inspiraci co do vnější prezentace a vnitřních postupů 

téměř výlučně z amerického korporátního prostředí a obecně ze své recepce americké kultury, 

tak jak si ji pro své účely překládá.  

Další styčné body můţeme nalézt při srovnání s italským fašismem. Baťův i Mussoliniho reţim 

shodně dbají o funkčnost zřízení, kterou spatřují v politické monopolizaci a přednosti výkonné 

sloţky nad legislativní. Shodně také vytvářejí společenský dispozitiv - kaţdý participant reţimu má 

své jasně dané místo. Zatímco Baťa pouze mluví o vhodnosti korporativního státního uspořádání, 

Mussolini ho přímo realizuje. Oba reţimy tedy preferují kapitalismus před socialismem, i kdyţ 

jimi definovaný kapitalismus je omezen mocenským centrem a jeho zájmy.  
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Závazně potvrdit spřízněnost těchto zřízení ovšem není moţné vzhledem k nerealizaci batismu na 

formátu státu. Jan Antonín Baťa zřejmě sám nenachází inspiraci ve fašistických politických 

postupech, nepomýšlí (nebo spíše nemusí pomýšlet) na uţití nástroje násilí, i kdyţ opozici ve svých 

nenásilných mezích fakticky potlačuje (komunisté, ţivnostníci). Nelze říci, ţe by byl batismus 

fašistický a ţe by se snad u fašismu inspiroval. Spíše lze tvrdit, ţe oba reţimy vzhledem 

k podobnému socioekonomickému a politickému kontextu doby uţívají podobných postupů. 

V době krize meziválečných demokracií se ostatně prosazují právě zřízení apelující na funkčnost a 

jednotu státního celku. 

Co se týče srovnání batismu se sovětským komunismem, nacházíme pouze obecné styčné body jako 

je mocenská hegemonie, částečně hierarchická struktura moci a snad i podobně intenzivní 

modernizační vzepětí – i kdyţ realizované ve zcela jiných kontextech. V socioekonomických 

otázkách se Baťův reţim se Stalinovým vůbec nepotkává. Stojí proti sobě systém „motivace 

nerovností“ a systém garance rovnosti. Na příkladu Stalinovy politiky masivního sociálního 

inţenýrství pak můţeme vidět, kam by batismus mohl dospět, kdyby svou ideální populaci 

konstruoval s uţitím násilí. Tato úvaha se nám ovšem zdá aţ fantasmagorická.  

Obecně tedy spatřujeme jasný inspirační zdroj batismu v americkém prostředí, zároveň nacházíme 

některé paralely mezi Baťovým reţimem a italským fašismem, které se nám ovšem zdají spíše 

mimoděčné.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

ZÁVĚR 

Jak se zdá, meziválečný fenomén Bati a „jeho“ Zlína je zřejmě jedním z posledních světově 

významných dozvuků kapitalistického paternalismu projevujícího se na rozměru firemního města. 

Batismus se v dané době prosazuje vlivem několika specifických aspektů, jakými jsou 

nerozvinutost Zlína s jeho absencí moţné mocenské opozice a zaostalost východomoravského 

regionu. Obecně batismu prospívá i modernizační elán epochy, který se navíc na daném území pojí 

se vznikem samostatného státu, jehoţ vznik a modernizační poslání nadšeně prosazuje většina 

zdejšího českého obyvatelstva.  

Baťa díky moderním technologiím garantuje vysoce produktivní výrobu, zároveň díky těmto 

technologiím a poznatkům doby pevně kontroluje zlínskou společnost, coţ můţe činit daleko 

sofistikovaněji a důsledněji neţ jeho američtí či britští předchůdci. Principy zlínského zřízení 

definuje převáţně osoba Tomáše Bati. Ve Zlíně se ale setkáváme i s citelnou americkou inspirací. 

Obecně můţeme říci, ţe tento „městský stát“ stojí na principech protestantské podnikatelské etiky a 

moravského katolicismu. Mnohdy aţ necitelné prosazování katolické morálky, zvláště v sexuální 

oblasti, je spíše rysem doby a vychází ze zázemí většiny vedoucích podniku. Jinak se firemní 

politika řídí principy účelnosti. Ta sice nedosahuje ideologických rozměrů, ale je vyvýšena na 

místní kulturu.  

Kultura účelnosti není a nemůţe být ideologií z toho důvodu, ţe je aplikována pouze na úrovni 

města, z něhoţ je moţno libovolně odcházet. Lidé jsou podle jejích zásad disciplinováni, ale nikdy 

nejsou fyzicky trestáni a omezováni. Stát hlásající určitou ideologii má moţnost citelně 

poznamenávat osudy svých občanů právě ze své pozice monopolisty (fyzického) násilí, coţ je 

většinou jasně patrné a nese to s sebou významnou „historickou stopu“. Batismus jako městský 

reţim se pak zdá být pouhým „odvarem“ státní moci. Ovšem na jedné straně stojí nenásilnost tohoto 

zřízení a na druhé jeho ekonomická potence. Jestliţe batismus svede dohlíţet na kaţdého 

jednotlivého člena a detailně zkoumat jeho soukromí, není snad jeho vliv podobně veliký jako státní 

reţim? Zdá se nám, ţe ona „historická stopa“, jíţ po sobě batismus zanechává v lidech, je podobně 

niterná, avšak oproti jiným zřízením méně patrná a hůře postihnutelná. Chceme tím říci, ţe 

batismus není moţno sniţovat na pouhou korporátní identitu. Je to právě kultura, zřízení zaloţené 

na kultu účelné práce. 

Okřídlený výrok připisovaný Winstonu Churchillovi popisuje demokracii jako ten nejhorší způsob 

vlády s výjimkou všech ostatních, které jiţ lidstvo vyzkoušelo. Dokládá se jím nedokonalost, ale 

zároveň nenahraditelnost demokracie. Na základě našich zjištění i průvodních předpokladů musíme 

batismus chápat jako nedemokratický. Činíme tak především z prostého strukturálního důvodu 



149 
 

neexistence dělby moci a nemoţnosti se nestrannými prostředky bránit moţné zvůli mocenského 

monopolu. V případě Baťova reţimu se ovšem setkáváme se zvláštním rysem. Lidé tuto 

nedemokratičnost přijímají, dokonce vítají a nerozporují. Proč je tomu tak? 

Předně musíme říci, ţe u batismu čelíme prostému, avšak dalekosáhlému definičnímu problému. Je 

moţno Baťův model chápat pouze jako politický reţim a odhlédnout od jeho korporátních rysů? To, 

co batismus vyţivuje a pohání vpřed, je právě továrna s její vysokou produktivitou a celosvětovým 

ekonomickým radiem. Pokud by nebylo Baťovy továrny, nebylo by ani „Baťovy radnice“ - jeho 

vlády nad městem. Respektive tato vláda by nebyla vedena týmiţ prostředky. Jestli tedy tento reţim 

vychází z korporátních základů, není moţné, aby byl demokratický. Ţádný podnik takový ostatně 

není, pokud spoléhá na hierarchické vedení zakládající si na výkonnosti pracovníků. O 

demokratických rysech Baťova podniku bychom mohli mluvit v případě, kdyby dovoloval 

dělnickou samosprávu, tedy odbory - coţ nečiní.    

Na druhou stranu, zdá se, ţe většina dělníků si na neexistenci firemních odborů nestýská. Primárně 

moţnou kritiku umlčují nadstandardně vysoké platy pro všechny kategorie zaměstnanců. Daleko 

podstatnější je ovšem „demokratický pocit“, který Baťa v zaměstnancích vytváří. Baťovy 

demokratické rysy spočívají v garanci rovnosti příležitostí, v jeho deklarované nestrannosti, která 

nemusí být absolutní, nemusí být vţdy pravdivá, ale která je pravdivá pro většinu dané společnosti.  

Baťovi zaměstnanci jsou děleni do dvou odlišných skupin. Jedna představuje tvrdé jádro 

kmenových pracovníků, kteří mají rodiny s dětmi a ţijí ve firemních domcích. Druhá pak mladou 

pracovní sílu, jejíţ „firemní ţivotnost“ je časově omezená. Výhodnější pozici má samozřejmě první 

skupina, z okruhu té druhé se ovšem rekrutuje právě ono tvrdé jádro. I ti, kdo neuspějí a jsou 

propuštěni, pak mohou počítat s dobrým výdělkem, který jim Baťa zajistí. Všichni bez rozdílu jsou 

navíc indoktrinováni Baťovou kulturou účelnosti. Ta vytváří další nepeněţní benefit do jejich 

příštích ţivotů. I po odchodu od Bati mohou disponovat pracovními zkušenostmi, dobově 

nadstandardním vzděláním. Zdá se rovněţ, ţe vlivem firemní (= městské) kultury jsou pro 

budoucnost vybaveni vírou v pokrok, moderní technologie a tvrdou práci.  

Samozřejmě ne kaţdý baťovec či baťovka je ochoten se tomuto modelu podřídit. Jak jsme zmínili 

jiţ výše v textu, ţivoty Baťových zaměstnanců jsou formovány v jistém smyslu 

jednodimenzionálně, ve prospěch specifické tovární výroby, a navíc se zjevně paternalistickými 

rysy. U Baťova systému ovšem vţdy existuje moţnost říci ne, továrnu opustit a systému se zříci.  

Souhrnně tedy chceme říci, ţe to, co je na batismu funkční a přenositelné je společenský étos, který 

buduje, jeho princip nestrannosti, duch modernosti a pocit emancipace zaměstnanců.  
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Autor měl moţnost v rámci svého semestrálního výměnného pobytu programu Erasmus studovat ve 

švédském Göteborgu, kde existuje pracoviště jménem The Quality of Government Institute (Institut 

kvality vlády). Pracovníci institutu na čele s Dr. Bo Rothsteinem
428

 razí tezi, podle níţ kvalitu vlády 

zvláště v nerozvinutých zemích Afriky nezlepšuje ani tak implementace demokratického systému 

vlády, jako spíše vládní garance principu nestrannosti
429

. Své úvahy dokládají na příkladu dříve 

zaostalého Singapuru. V tom sice panuje autoritativní vláda, ta se ovšem kontinuálně vyznačuje 

ostrou antikorupční politikou a funkčním státním aparátem. Země zřejmě i díky tomu prosperuje. 

Oproti tomu Jamajka, která je shodně bývalou britskou kolonií a která se shodně jako Singapur 

osamostatnila v podobné době a byla přitom tehdy podobně ekonomicky rozvinutá, je sice 

demokratická, ale nepoměrně zaostalejší krajina právě pro svou nefunkční politiku nestrannosti.  

Není zde širší prostor rozvíjet tyto teze. Autor chce ovšem pouze naznačit, ţe princip nestrannosti, 

který se prosazoval v poměrně zaostalé lokalitě Zlína začátku 20. století, sehrál pro zdejší obyvatele 

pozitivní roli vedoucí k jejich emancipaci. Občané stejně jako vedení Baťovi firmy přitom 

nevnímali firemní politiku jako nedemokratickou, resp. škodlivou a omezující, ale právě naopak ji 

oceňovali pro její rovnostářský přístup.  

Závěrem tedy chceme podpořit tezi, podle níţ nejsou ani tak důleţité vstupy politického systému, 

jako spíše jeho výstupy.  Není podstatný charakter reţimu, třebas nedemokratický, ale pocit, který 

tento reţim v lidech vzbuzuje a (vysoká) efektivita, jíţ je schopen produkovat pro příslušnou 

populaci. Tím ale nechceme propagovat nedemokratické reţimy vlády. Na základě našeho výzkumu 

Baťova zlínského reţimu nám ovšem připadá správné a přirozené doporučit společnostem v niţší 

fázi rozvoje takovou formu vlády, která jim bude garantovat přiměřený ekonomický výkon 

doprovázený rozvojem vzdělání a dalších emancipačních faktorů. Příklad batismu ukazuje, ţe i 

nedemokratický (v tomto případě korporátní) model reţimu byl prospěšný pro rozvoj tehdy zaostalé 

lokality. Tato prospěšnost byla podle nás ovšem časově podmíněná. Zdá se nám, ţe v momentu, 

kdy společnost dosáhne jistého stupně vývoje s pomocí nedemokratické vlády, začne pak tendovat 

k demokratické reformě. Ve zlínském případě si to vzhledem k okolnostem druhé světové války a 

dalšímu vývoji ukázat nemůţeme.  

Naše pozice je jasná: reţim typu batismu je vhodný pro rozvoj nerozvinutých společností, ovšem 

jen do jistého bodu, kdy je dosaţeno ekonomické či vzdělanostní emancipace obyvatelstva. 

Definování toho, co je nerozvinutá společnost, jak dlouho ji můţeme vystavit autoritativní vládě a 
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kdy takovou společnost demokratizovat, musíme nechat na případném dalším výzkumu. Příklady 

zvláště afrických zemí ovšem ukazují, ţe mezinárodní tlak na etablování státních demokratických 

reţimů v zaostalých, případně heterogenních a nespojitých společnostech, můţe být mnohdy na 

škodu dalšímu rozvoji zvláště v tomto regionu.     
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