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Anotace: 

Diplomová práce se věnuje historii a obyvatelům baťovského města Batanagar, které vzniklo v Indii 

v roce 1934. Pracovali zde mladí manažeři, kteří prošli školením v centrále firmy Baťa ve Zlíně a 

na počátku třicátých let odjeli z Československa do Indie. Postupně se batanagarská komunita 

rozrůstala - manažeři se oženili a založili rodiny. Po roce 1948 se některé rodiny vrátily do 

Československa, jiné zůstaly v Indii a v polovině padesátých let do Kanady či Austrálie. Autorka 

diplomové práce se primárně zaměřuje na vzpomínky dětí baťovských manažerů, které žijí v České 

republice. Zkoumá, co pro ně znamená pojem „doma“, zda mají dva domovy: indický a český. Jak 

vzpomínají na dětství v Indii, jak si zvykaly v komunistickém Československu a jak prožívaly 

návrat do Indie, kam se vypravily, když byly v důchodovém věku. 

 

Klíčová slova: 

Tomáš Baťa, zaměstnanci firmy Baťa, Zlín, Batanagar, Indie, krajané, emigrace, Kanada 

 

Abstract: 

This thesis is devoting to the history and the population of Batas city Batanagar, what was founded 

in India in 1934. The young managers, who passed the training in the central of Bata company in 

Zlín and at the beginning of thirties they left Czechoslovakia to India, were working there. Step by 

step the Batanagars community was growing – managers have married and found families. Some 

families came back to Czechoslovakia after 1948, some stayed in India and in the middle of fifties 

they left the country to Canada or Australia. The author of thesis is focusing on memories of the 

children of Batas managers, who lives in Czech Republic now. She researches, what phrase “home” 

does mean to them, if they have two homes: Indian and Czech. How they remember their childhood 

in India, how they got used to communist Czechoslovakia and how they were experience the return 

to India, where they traveled in old age. 

 

Key words: 

Tomas Bata, employees of company Bata, Zlín, Batanagar, India, countrymen, emigration, Canada 
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1 Úvod 

Téma mojí diplomové práce jsem si zvolila proto, že se dlouhodobě zabývám osudy Čechů, kteří 

odešli nebo museli odejít před druhou světovou válkou do zahraničí. Řadu let jezdím do Zlína, kde 

pracuje několik mých přátel v Ateliéru reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati. 

Spolupracovala jsem s nimi na sérii projektů o „baťovcích.“ Tento termín se v dobové literatuře 

používá jako označení zaměstnanců firmy Baťa. Po znárodnění firmy v roce 1945 se mění na 

„baťovák.“
1
 

 

Zaujala mě nejen historie Zlína, podhorského městečka, které si vybral Tomáš Baťa jako sídlo své 

obuvnické firmy, která naprosto zásadně ovlivnila nejen rozvoj města, ale také životy tisíců 

zaměstnanců a jejich rodin. Baťovské impérium nabízelo stálou práci, ale také sociální a zdravotní 

zabezpečení. Zaměstnanci měli řadu výhod, ale museli se také zcela podřídit příkazům a zákazům, 

na kterých firma lpěla. Každodenní život baťovského pracovníka byl rozplánovaný na minuty. 

Pozdní příchody do práce nikdo netoleroval, museli společně odcházet do zaměstnání, společně na 

oběd a po práci měli povinné kurzy dalšího vzdělávání. I jejich volný čas byl naplánován. Nikdo 

sice přímo nedohlížel, co přesně pracovník dělá, ale bylo mu doporučováno, aby sportoval, aby se 

zdravě stravoval, aby... Většina mladých mužů a žen, kteří přicházeli do Zlína, protože chtěli dobré 

zaměstnání a věděli, že mohou získat i mnoho zaměstnaneckých výhod. Osudy většiny baťovců ve 

Zlíně jsou si velmi podobné: přišli jako mladí a svobodní, vyučili se, získali místo v továrně, oženili 

se a založili rodinu a zůstali natrvalo v baťovské centrále. Naprosto odlišné jsou ale příběhy 

baťovců, které firma vyslala do zahraničí. Někteří odjeli na pár měsíců do jedné pobočky v cizině, 

později je firma potřebovala v jiné zemi a takto strávili v zahraničí deset i více let. Tomáš Baťa 

neustále rozšiřoval své impérium, jeho společnost expandovala po Evropě, ve třicátých letech 20. 

století postupně přibývaly další pobočky v zámoří, například Bataguassu (1932, Brazílie), 

Batanagar (1934, Indie), Batavia (1938, Indonésie), Batawa (1939, Kanada), Batafler (1939, Chile). 

 

Díky náhodnému seznámení jsem se postupně dostala k sérii příběhů baťovců v Indii. V roce 2014 

jsem měla pracovní schůzku, kde jsem poprvé mluvila s Markétou Fajmonovou z Ministerstva 

zahraničních věcí ČR. Vyprávěla mi, že se její maminka Hana Gregorová narodila v Batanagaru u 

Kalkaty a že v roce 1950 s rodiči a starší sestrou přijela do Československa. První, co mě zaujalo, 

                                                 
1
 Pojem „baťovák“ zmiňuje v dopise archivář Zdeněk Pokluda, který říká: „V případě baťováků je dobré znát ještě 

jednu souvislost. I za první republiky se někdy dalo zaslechnout slovo baťováci – to označení ale patřilo úplně jinam, do 

slovníku radikální komunistické levice. Pro Gottwaldovy komunisty měli být baťováci součástí revolučního 

proletariátu. Proti kapitalismu u Bati měli bojovat tak jako vítkováci, škodováci… A pod tím názvem také vydávali 

komunisté v letech 1930-1936 svůj list “Baťovák, časopis revolučních Baťováků”. Není třeba zdůrazňovat, že lidé 

tehdy uměli přesně rozlišovat, zda vyslovit slovo “baťovec”, anebo “baťovák. Dostupné na 

http://batastory.net/cs/milniky/%C4%8Cten%C3%A1%C5%99sk%C3%BD+dopis. Citováno dne 26. června 2017. 

 

http://batastory.net/cs/milniky/Čtenářský+dopis
http://batastory.net/cs/milniky/Čtenářský+dopis
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bylo střídání kontrastů: Hanin otec, Václav Sklenář pocházel z chudé rodiny na Roudnicku, ve 

čtrnácti letech nastoupil do regionální pobočky firmy Baťa a za dva roky si ho všiml vyhledávač 

talentů ze Zlína. Václav absolvoval dva roky v Baťově škole práce. Tím by mohla jeho kariéra 

skončit, ale měl štěstí: firma ho vyslala v roce 1936 do Batanagaru. Po deseti letech se vrátil s 

rodinou, aniž by tušil, jak zásadně se proměnila republika, kterou před lety opouštěl. Vyprávění paní 

Hany mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodla vyhledat maximum informací o krajanech v 

Batanagaru. Řekla mi, že do zahraničí odjeli mladí muži, kteří prošli několikaměsíčním školením – 

někdy stačilo i pár týdnů – a museli se na novém pracovišti rychle zorientovat. Pokud to byla 

pobočka v Evropě, tak adaptace nebyla tak složitá, mnohem náročnější byla cesta a práce v Asii 

nebo v Africe. Jiné bylo úplně všechno: cizí řeč, cizí prostředí, jiné kulturní a sociální zvyklosti. 

Hanin otec prožil v Indii necelých deset let, které zásadně ovlivnily jeho život. Když se v roce 1950 

vrátil s manželkou a dětmi do Československa, tak ho čekala další změna. Top manažer 

renomované obuvnické firmy stěží sehnal místo řadového úředníka v ČKD. Stigma baťovce mu 

zůstalo už navždy, a tak měl problémy nejen on, ale také celá jeho rodina. 

 

Moje diplomová práce se tedy primárně věnuje baťovcům v Batanagaru. Zabývám se taky jejich 

rodinným zázemím, přípravami ve Zlíně a pobytem v Indii. Nikdo z těchto pamětníků však již 

nežije (narodili se okolo roku 1910), a proto vzpomínky na dobu v Indii nahlížím prizmatem dětí 

těchto baťovců, které se narodily v průběhu druhé světové války v Batanagaru nebo v poválečných 

letech. Zajímalo mě, jakým způsobem si v sobě uchovaly baťovský odkaz, který lze definovat jako 

sérii pravidel a zásad, které se jejich rodiče naučili ve firmě a předávali je dalším generacím. Takto 

o pravidlech v baťovské společnosti mluvil Jan Antonín Baťa: „Každý nový zaměstnanec, který 

vstoupí do naší firmy, musí znát naše zásady. Musí poctivě pracovat a zůstat věrný firmě nejen, 

když je v zaměstnání, ale také ve volném čase. Musí vyjadřovat loajalitu.“
2
 

 

Výchova mladých mužů a žen ve Zlíně probíhala naprosto systematicky. Jejich každodenní program 

byl rozplánován od budíčku, přes snídani až po večerní vyučování. Od vedoucích na internátě, od 

mistrů v továrně, od vedení firmy neustále slyšeli, co mají dělat a jak se mají chovat. Hesla „Obtíže 

dělají chlapa“ „Mysli – měj cíl!“ „Vyhrň rukávy – půjde to!“ byla všudypřítomná. Mladý baťovec je 

měl neustále před očima, viděl je na nástěnce v ubytovně, v dílně i na zdech továrny. Pokud 

baťovec neplnil pracovní povinnosti, nebyl loajální k firmě a choval se v soukromí nevhodně, pak 

dostal vyhazov. 

 

Mnohem složitější byla situace v zahraničí. Zaměstnanec, kterého firma vyslala do ciziny, 

překonával řadu překážek. Ocitl se daleko od domova a zvykal si na život v naprosto odlišném 

                                                 
2
 Batanagar News,  15. 11. 1938, roč. 2, č. 3. s. 1. 
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prostředí. Musel nejen fungovat samostatně, ale také se musel přizpůsobit novým podmínkám. 

Součástí baťovského poslání totiž nebylo jen rozvinout podnikání v další lokalitě, ale také 

„kultivovat“ místní obyvatele. Konkrétně v Indii Tomáš Baťa pochopil, že v okolí Kalkaty je 

množství soukromých ševců, kteří mají své malé dílny. Viděl v nich potenciál a vnímal také tamější 

obrovskou kupní sílu. 

 

Baťovci v Indii byli aktivní v práci, ale také v udržování krajanské komunity. Jejich vztah k 

domovu, k rodině, k národním památkám, k vlastenectví byl v předválečných letech velmi silný. 

Organizovali společné oslavy státních svátků a založili pobočku českého sokolského hnutí. Za 

války dávali veřejně najevo svoje sympatie k našemu zahraničnímu odboji. Pospolitá komunita se 

však po roce 1948 postupně rozpadla. Baťovci a jejich manželky a děti totiž zvažovali návrat do 

vlasti. Netušili, jak moc se změnila země, odkud před lety odjížděli. Nikdo z nich nepředpokládal, 

že když se vrátí do vlasti, tak se na ně bude společnost pohlížet jako na bývalé zaměstnance 

slavného podnikatele, kterého komunisté prezentovali jako vykořisťovatele. 

 

V této diplomové práci se tedy věnuji nejdříve prozkoumání terénu v Batanagaru, každodennímu 

životu v komunitě a cestám zaměstnanců Batanagaru po roce 1948 do Československa. Dále pak 

pomocí vzpomínek dětí baťovců analyzuji vnímání pojmu „doma“ a „baťovský odkaz“. V 

některých rodinách se předává baťovský odkaz dodnes a je častým tématem rodinných rozhovorů. 

Jinde se o něm nemluví téměř vůbec, ale je přítomný například tím, že si narátoři stále uchovávají 

suvenýry z Indie. Územně je moje práce rozdělena do několika základních geografických okruhů: 

rodiště baťovců (vesnice v Československu ve 30. letech), dále pak Zlín, kde se baťovci 

připravovali na vycestování do zahraničí, následně Indie, konkrétně Batanagar u Kalkaty. Po roce 

1948 se již jejich životní cesty rozdělily: někdo odjel do Československa a jiný do Kanady. Časově 

je práce vymezena na období od počátku 20. století, kdy se narodili rodiče narátorů až po 

současnost, kdy děti baťovců  rekapitulují rodinný příběh. Těžiště diplomové práce se zaměřuje na 

klíčové období v Batanagaru: každodenní život za války až po přelom 40. a 50. let, kdy se rodiny 

rozhodovaly, zda zůstat v Indii nebo se vrátit do Československa. 

 

Na začátku této diplomové práce jsem si položila následující otázky: Jaký byl život baťovců před 

válkou? Z jakých pocházeli sociálních poměrů? Co pro ně znamenal příchod do Zlína, který ve 30. 

letech minulého století nabízel nejen zajímavou pracovní a osobní perspektivu, ale také příslib 

kariérního postupu – vyslání do zahraničí. Jak je změnilo, že odjeli z Československa do Indie? 

Jaký byl každodenní život v československé komunitě v Batanagaru, která byla úzce propojená s 

koloniální správou. Jak se život baťovců změnil poté, co se oženili a uvažovali, zda zůstat v Indii 

nebo se vrátit domů. Zajímalo mě, jakým způsobem tato děti baťovců generace vnímala baťovský 
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svět v Indii? Jak se baťovská výchova předávala nebo naopak potlačovala ve výchově narátorů. 

Zaměřila jsem se především na otce narátorů (matky totiž nebyly zaměstnané u firmy Baťa, takže 

neprošly stejnou průpravou a zaměstnáním jako otcové, pouze se provdaly do rodiny baťovce). 

 

Seznam narátorů v Česku: 

Čeček, Jaroslav: ženatý, žije s rodinou v Třebíči 

Gregorová, Hana: vdaná, žije s rodinou v Praze 

Kos, Radomír: ženatý, žije s rodinou v Brně 

Zemanová, Marie: vdaná, žije s rodinou ve Slaném 

 

Seznam narátorů v Kanadě: 

Baranek, Patrice, vdaná, žije s rodinou v Kanadě 

Nichols, Lee, vdaná, žije s rodinou v Kanadě 

Balantine, Denise, vdaná, žije s rodinou v Kanadě 

 

Jednotlivé rozhovory jsou zaměřené na vyprávění o rodičích, o jejich rodinách v předválečném 

Československu, dále pak na život v Batanagaru a návrat do vlasti, anebo naopak na cestu a nový 

život v Kanadě nebo v Austrálii. 
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2 Shrnutí dosavadního výzkumu a zhodnocení pramenů a literatury 

V současné době neexistuje ani jedna odborná publikace o historii Batanagaru a o rodinách baťovců 

v indické komunitě. Hlavním zdrojem mého výzkumu tedy byly tři knihy oficiálního firemního 

kronikáře, Jana Baroše, který se ve třicátých letech 20. století vyučil ve Zlíně obuvnické řemeslo a 

později pracoval v baťovské tiskárně, kde vycházel firemní časopis Sdělení i další zpravodajské a 

populárně naučné materiály firmy Baťa.
3
  „O Janově budoucnosti rozhodla až chvíle, když se 

zvažovalo, kdo pojede do Indie, kde se měla zbudovat tiskárna k vydávání baťovských novin. V 

Indii byl pak pověřen také stykem se zdejším indickým a britským tiskem, aby do něj zadával 

baťovskou reklamu a popularizoval celou zdejší československou obec. Brzy se staral i o kulturní a 

dobročinné akce a zanedlouho, když se přiblížila válka, také o vlastenecké působení zdejších Čechů 

a Slováků v Bengálsku vůbec. Baroš také spoluorganizoval početné krajanské koncerty, vystoupení 

a sbírky a dokonce i operu. Počátkem padesátých let se pak Jan Baroš tak jako řada jiných Baťovců 

s Indií rozloučil. Komunistický převrat jim znemožnil, aby si splnili dlouholetý sen a vrátili se do 

vlasti. Mnoho se jich uchýlilo do Austrálie, Jan Baroš s rodinou na Nový Zéland.“
4
 

 

Jediný text, který se podrobně zabývá historií Batanagaru a částečně také krajanskou komunitou, je 

dizertační práce Markéty Březovské z roku 2013. Autorka ji nazvala Model střídá model - 

transformace Baťova průmyslového města Batanagar
5
  a věnuje se především všeobecné historii 

průmyslových měst u nás i v zahraničí. Velmi přínosná pro moji práci byla kapitola o výstavbě 

Batanagaru. Je sice primárně zaměřená na urbanismus města, ale jsou zde i cenné informace o 

každodenním životě komunity. S Markétou Březovskou jsem v roce 2014 nahrávala rozhovor o její 

cestě do Batanagaru, kam jela v letech 2011 – 2013. Zajímala jí primárně historie továrny, struktura 

města a jeho proměny. V současnosti je totiž téměř celý původní Batanagar zbourán, v jeho 

bezprostředním okolí je již téměř dokončena výstavba nového rezidenčního města pro movité 

klienty. Březovská dokumentovala stav jednotlivých částí Batanagaru, fotografovala tovární 

budovy, rodinné vily či společenský klub nebo kapličku. Zaměřila se také na vzpomínky indických 

pracovníků, jejichž rodiče nebo prarodiče pracovali v baťovské továrně. Březovská ve své práci 

popisuje, jak firma Baťa ovlivnila celý region a jak na baťovskou továrnu vzpomínají potomci 

indických zaměstnanců. Osudům Čechoslováků v Batanagaru se však věnuje jen okrajově.   

 

Březovská svůj výzkum prezentovala nejen v této práci, ale také na výstavě v roce 2011 v rámci 

výzkumného projektu „Urban Footprints: Bata Villes“ pod názvem „City Inc. – Bata 

                                                 
3
 Prosadil se také Janův bratranec, Josef Baroš, který byl za druhé světové války ředitelem filmových ateliérů v 

Hostivaři. Dostupné z http://batastory.net/cs/milniky/jan-baros . Citováno dne 26. června 2017. 
4
 dtto 

5
BŘEZOVSKÁ, Markéta,  Model střídá model - transformace Baťova průmyslového města Batanagar v Indii. Brno. 

Dizertační práce. Vysoké učení technické v Brně, 2013. Vedoucí práce doc. Ing. arch. Karel Havliš.  
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Cities/Corporate Towns“ v historické budově Bauhausu v Desavě v Německu. Velmi podrobně zde 

byla zkoumána města Batanagar a East Tilbury. Kurátory výstavy byli Markéta Březovská, Toni 

Liang Fu, Shaida Ghomashchi, Joanne Pouzenc a Sarah Philine Schneider. V roce 2013 se konala 

výstava také „Baťova města / Baťa Cities“ v Domě umění města Brna. Kurátory české adaptace byli 

Markéta Březovská a Rostislav Koryčánek. A na přelomu roku 2013 – 2014 Čtvrtá výstava „Baťova 

města“ se konala v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, která sídlí v nově zrekonstruovaných 

budovách č. 14 a 15 v Baťově areálu, v tzv. Baťově institutu. 

  

Dalším materiálem, který může přispět k hlubšímu pochopení života našich krajanů v Indii, je 

diplomová práce Zuzany Hrnčířové, nazvaná: „Baťovy závody a život Čechoslováků v Indii v letech 

1934-1950.“ Autorka zatím práci nezveřejnila na fakultním webu, bude ji obhajovat koncem června 

2017 na katedře indologie Filozofické fakulty UK. Podle sdělení Zuzany Hrnčířové je text zaměřen 

především na každodenní život krajanů v Batanagaru. Autorka cituje z dobové literatury, tisku a z 

článků, které jsem o pamětnících publikovala v Lidových novinách. 

 

2.1 Archivní prameny 

a) Veřejné archivy 

Na počátku mého výzkumu v archivech jsem chtěla zjistit co nejvíce informací o jednotlivých 

baťovcích, kteří odjeli do Batanagaru. Zajímala mě jejich jména, rodinné zázemí, jak dlouho byli v 

Indii a kdy se vrátili. Nejdříve jsem kontaktovala Moravský zemský archiv - SOkA Zlín, pobočku 

Klečůvka. Archivář Martin Marek, který spravuje fond firmy Baťa, mi sdělil, že u nich v archivu je 

pouze dvanáct osobních složek baťovců, kteří odjeli do Batanagaru.  Jen jedna složka se týká rodiny 

narátora (je to složka Václava Čečka, což byl otec narátora Jaroslava Čečka), o ostatních se mi 

nepodařilo zjistit nic bližšího. Archivář Martin Marek mi také sdělil, že toto jsou jediné záznamy o 

těchto baťovcích, protože poté, co odjeli do Indie, přestala je zlínská centrála evidovat, neboť se 

stali zaměstnanci firmy Baťa India Co Ltd. Jejich záznamy v Batanagaru se ztratily, pokud 

existovaly nějaké další osobní složky ve Zlíně, pak byly zničeny v průběhu druhé světové války, 

kdy archiváři baťovské firmy skartovali tyto dokumenty, aby se k nim nedostali nacisté. 

 

Zároveň jsem chtěla zjistit jména a osobní údaje baťovců, kteří se v roce 1948 nebo po roce 1948 

vrátili do Československa. Velmi brzy se však ukázalo, že tyto informace není možné zjistit z 

několika důvodů. Každý zaměstnanec, který byl vyslán zlínskou centrálou firmy Baťa, byl de facto 

propuštěn a nastoupil v zahraničí jako zaměstnanec autonomní – lokální firmy Baťa. V tomto 

případě Baťa India Ltd. Konzultovala jsem tento problém s archivářem Zdeňkem Pokludou, který 

řadu let pracoval jako vedoucí Fondu firmy Baťa v SOkA Zlín – Klečůvka a nyní vede baťovský 

archiv na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pan Pokluda mi vysvětlil absenci osobních složek 
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baťovců takto: „Jakmile přišli Němci, tak baťovci zničili spoustu archiválií, včetně osobních složek 

zaměstnanců, kteří byli v zahraničí. Baťovci nechtěli, aby se Němci dostali k těm osobním údajům. 

To, co je na Klečůvce, je torzo. Firma Baťa měla v roce 1938 čtyřicet poboček po světě, továrny, 

obchodní, měly svojí autonomii. Tady vazby na Zlín nelze hledat. Tady se křičelo, že se u Bati 

vyhazuje, jenže oni přecházeli z jedné vlastní firmy do druhé. Můj otec v patnácti letech přišel, v 

roce 29 do roku 37 byl třikrát přijat a třikrát propuštěn a přitom neopustil firmu Baťa. Pak je tady 

ještě jedna věc, ten, kdo byl vyšší kádr byl propuštěn ze Zlína, přijel do Batanagaru, pak ho dali 

zase jinam, tam ta fluktuace byla. Ale kromě Zlína ty karty nebudou nikde. Představte si, že v roce 

1938, že by tady někdo měl 65 tisíc zaměstnaneckých karet, i propuštěných, to by bylo fyzicky 

nemožné. Ta firma zásadně nebyla decentralizovaná. Jen v Evropě to bylo tisíce zaměstnanců, sedm 

továren, v roce 37, tam muselo být deset tisíc zaměstnanců a jejich karty ve Zlíně nikdy nebyly. 

Žádný mimo československý baťovec neměl kartu ve Zlíně.“ 

 

V SOkA Zlín - Klečůvka jsem vyhledala veškeré materiály, kde jsou zmínky o Batanagaru. Jedná se 

o velmi různorodé dokumenty (fotografie, dopisy, úřední dokumenty, fotoalba, knihy). Z osobních 

složek jsem pochopila, že pro zaměstnance nebyl Batanagar konečnou stanicí. Byli v Indii několik 

měsíců, případně let, a pak je firma poslala do jiné země. Například osobní složka Alfreda Mizii 

obsahuje informaci, kde je napsáno že: „7. června 1938 vystoupil z firmy Baťa Zlín a přijal místo u 

British Bata Shoe Co Ltd Batanagar“
6
, podrobnější zprávy o jeho kariérním postupu jsou v týdeníku 

Batanagar News z 12. srpna 1939 je napsáno, že „začal pracovat ve Zlíně v roce 1928 jako dělník, 

později pracoval v personálním oddělení, v obchodním oddělení a v účtárně. Od roku 1930 byl v 

exportním oddělení. Poprvé přijel do Indie v roce 1938 jako asistent indického ředitele Václava 

Rojta, v červenci téhož roku se přestěhoval do Batanagaru, kde pracoval v zásobovacím oddělení. 

Příští týden odjíždí do Singapuru, kde bude pracovat v obchodním oddělení.“
7
 

Z archivních pramenů je tedy velmi obtížné určit nejen přesný počet těch, kteří odjeli do Batanagaru 

a zůstali tam nepřetržitě až do roku 1948. Počty baťovců v Batanagaru se zřejmě v průběhu 

předválečných, válečných i poválečných měnily. Jan Baroš uvádí v roce 1945 v knize The first 

decade of Batanagar „tři sta“, o rok později, v knize Čechoslováci na březích Gangu píše „100 

Čechoslováků a asi 15 tisíc zaměstnanců“
8
 Pátráním po počtech však můj výzkum neskončil. Chtěla 

jsem najít zprávy o těch, kteří se po roce 1948 vrátili. Podle dopisu Františka Baránka z 14. 

listopadu 1947, otce narátorek – sester Baránkových: „Z Batanagaru všeci Češi, co jeli domů, se 

zase vrátili, i ti, co říkali, že nikdy nepřijedou.“
9
 

                                                 
6
 Batanagar News, 12. 8. 1938, roč. 3, č. 29, s. 5. 

7
 Dtto 

8
 BAROŠ, Jan. Čechoslováci na březích Gangu od prvopočátků až po dnešní dobu. [Batanagar]: Československé 

Národní Sdružení v Indii, 1946, s. 54, vydání neuvedeno, ISBN neuvedeno. 
9
 Soukromý archiv Jiřiny Kokrhelové. 
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Další informace o příjezdu rodiny nebo více rodin se nepodařilo dohledat. Lze tedy vycházet jen z 

vyprávění narátorů. Zásadní zlom politický a tedy i společenský přišel v únoru 1948, kdy v 

Československu zvítězila komunistická strana a změnila se celá řada zákonů, které ovlivnily v 

mnoha směrech život celé společnosti. § 40 zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické 

republiky ze dne 6. října 1948 se vztahoval jak na nedovolené opuštění republiky s cílem republiku 

poškodit, tak i na neuposlechnutí výzvy k návratu se stejným úmyslem, jak je zřejmé už z názvu 

tohoto paragrafu bez ohledu na to, zda československý občan byl v zahraničí pár týdnů, měsíců či 

let (což byl případ baťovců v Batanagaru). Podle historika Jana Rychlíka lze výklad zákona chápat 

následujícím způsobem: „Neoprávněné opuštění území republiky a neuposlechnutí výzvy k návratu. 

Trestem byl těžký žalář od 1 do 5 let. Pojem ‚úmysl škodit republice‘ byl přitom naprosto vágní, 

protože už sám neoprávněný pobyt v cizině mohl být chápán jako ohrožení hospodářských zájmů 

republiky. Trestnost nedovoleného pobytu v cizině byla tedy posuzována stejně jako samo 

nedovolené opuštění republiky, což pak převzal i trestní zákon z 12. července 1950 (č. 86/1950 Sb., 

§ 95, odst. 2) a to se stejnou sazbou - vězení od 1 do 5 let. Rozdíl oproti § 40 zákona č. 231/1948 

Sb. byl v tom, že trestné bylo samotné opuštění republiky či odmítnutí návratu, a to bez ohledu na 

to, zda pachatel měl v úmyslu republiku poškodit či nikoliv. Stejná kvalifikace zůstala i trestním 

zákonu z 29. listopadu 1961 (č. 140/1961 Sb.) v § 109, odst. 2, ovšem s mírnější trestní sazbou 

(trest vězení od 6 měsíců do 5 let nebo nápravní opatření). Rozdíl oproti dosavadnímu stavu byl ale 

v tom, že již nebylo třeba, aby byl k návratu vyzván - k trestnosti stačilo, že se nevrátil ve lhůtě, 

která mu byla stanovena pro pobyt.“
10

 

 

Na základě této informace jsem se rozhodla znovu prověřit, zda v Archivu bezpečnostních složek 

neexistuje záznam o otcích narátorů, protože všichni narátoři v Česku (Hana Gregorová a její sestra 

Marie Zemanová, Václav Čeček, Radomír Kos) tvrdili, že jejich otcové byli ihned po příletu do 

Československa po roce 1948 vyšetřováni policií a opakovaně zváni na výslechy. V Archivu 

bezpečnostních složek však k otcům narátorů není žádný materiál, který by toto tvrzení prokázal. 

Hledala jsem také v archivu Ministerstva zahraničních věcí, kde by mohla být zmínka o činnosti 

našeho konzulátu v Bombaji. Ani tam se nepodařilo najít podrobnější údaje k danému problému. 

 

b) Soukromé archivy 

Při rozhovorech s narátory jsem je také požádala, zda by mi mohli poskytnout fotografie, případně 

další dokumenty z rodinného archivu. Radomír Kos mi ukázal desítky fotografií z Batanagaru, 

podobné snímky má také Hana Gregorová a její sestra, Marie Zemanová. Čtvrtý narátor, Václav 

Čeček, žádné materiály nemá, protože se ztratily v průběhu stěhování. 

                                                 
10

 Emailová komunikace autorky s Janem Rychlíkem. 
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Od Zdeňka Pokludy, badatele zlínské univerzity (dříve archiváře Fondu firmy Baťa v SOkA Zlín - 

Klečůvka) Zdeňka Pokludy, jsem získala kontakt na Libora Sklenaříka, který byl s rodiči v 

Batanagaru ve 40. letech. Pan Sklenařík žije ve Zlíně, je na tom zdravotně špatně, takže nahrávání 

nebylo možné. Jeho manželka mi zaslala sérii fotografií a několik textů, které si psal otec Libora 

Sklenaříka. Tyto dokumenty jsou uložené v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 

 

Dalším materiálem, který jsem získala, byly texty amatérského badatele, který se narodil v roce 

1943 českým rodičům v Batanagaru. Jmenuje se Olek Plešek a prožil v Indii jen pár let, v 50. letech 

odjel s rodiči do Austrálie. Nyní je již v penzi a tráví hodně času vyhledáváním informací nejen o 

svých rodičích, ale také o baťovské komunitě v Singapuru. Zaslal mi jména a další osobní údaje 

baťovců v Indii. Bohužel výsledky jeho bádání nejsou nikde veřejně dostupné, má je pouze ve svém 

soukromém archivu. Podle informací od Hany Gregorové jsem sestavila jmenný seznam baťovců, 

kde byly základní údaje (rok narození a datum, kdy odjel do Indie a kam jel z Batanagaru). Tento 

seznam jsem následně doplnila o informace, které mi pan Plešek poskytl a je v závěru mojí 

diplomové práce. 

 

Od Hany Gregorové jsem získala dvoustránkový text Pavla Zitka, který je synem batanagarských 

baťovců. Autor popisuje, jak se dostal do internátní školy v Darjeelingu, kam odjela řada dětí našich 

krajanů. V textu jsou zajímavé informace o délce školního roku, o prázdninách. 

 

Velmi přínosný byl pro mě archiv batanagarského baťovce Františka Baránka. Jeho dcera Patricie 

mi zpřístupnila jeho rozsáhlý archiv, který má ve svém domě v Torontu. Archiv není roztříděný, 

jsou zde nahodile vložené úřední dokumenty, poznámky a články z doby, kdy bydlel Baránek v 

rodných Valašských Kloboukách. Z dvouletého pobytu ve Zlíně zde není vůbec nic. Naopak velmi 

mnoho materiálů je z Indie, například telefonní seznam Batanagaru nebo brožura, kterou Baránek 

napsal za války a je určena všem obyvatelům Batanagaru, aby věděli, co dělat v případě, že bude 

komunita napadena japonskými vojsky. Jsou zde také výstřižky z kanadského tisku, který 

informoval o adaptaci rodiny Františka Baránka v Kanadě. 

 

2.2 Dobová literatura 

Naprosto zásadní pro studium historie Batanagaru jsou texty, které napsal Jan Baroš. Tento baťovec 

byl nejen šéfredaktorem firemního týdeníku Batanagar News, ale také vedl tamní firemní 

vydavatelství BATAPRESS, které vydávalo knihy a brožury o československé komunitě. V roce 

1943 vydal publikaci India and  Czechoslovakia 
11

. V úvodní části autor představuje historii 

                                                 
11

 BAROŠ, Jan.  India and Czechoslovakia. Calcutta: J. Baros, Calcutta, 1943, 142 s. ISBN neuvedeno. 
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československého státu, následuje série citátů, které pronesli zahraniční politici na podporu naší 

země, např. čínská politička Chiang Kai Shek nebo indický politik Sarvepalli Radhakrishnan 

(pozdější premiér a v 60. letech prezident Indie). Zajímavá je kapitola „Úkol Čechoslováků v Indii“, 

kterou napsal hlavní manažer Batanagaru, Jan Bartoš. „Československá komunita v Indii není 

velká, má zhruba tři sta členů. Jedna třetina Čechoslováků přijela do Indie studovat či bádat, další 

přijeli, aby zde započali obchodní a průmyslové kontakty. V uplynulých dvaceti letech probíhaly 

čilé obchodní styky mezi naší zemí a Indií. Po okupaci Československa indičtí obchodníci museli 

pozastavit své aktivity u nás. Vyjádřili nám také podporu a víru v to, že se brzy situace změní k 

lepšímu. Naším společným úkolem je co nejdříve vypudit nepřítele z Československa a od hranic 

Indie, po válce opět navážeme na naše přátelské styky, tak jako tomu bylo v předválečných 

letech.“
12

 

 

V roce 1943 sestavil Baroš sborník India and  Czechoslovakia, jehož cílem bylo představit historii a 

současnost česko-indických vztahů a zdůraznit vzájemnou podporu. Autor do knihy zařadil osobní 

dopisy a texty, které významné osobnosti české, indické a britské komunity sepsaly na podporu 

Československa. Autor ve své knize India and Czechoslovakia popsal vztahy mezi Indy a 

Čechoslováky. Po vzniku Československa přijeli z Indie významné osobnosti: profesoři, spisovatelé 

a novináři. Indie měla u nás dlouholetého podporovatele, profesora Vincence Lesného, který 

studoval sanskrt a profesora Otakara Pertolda, který napsal první učebnici hindustánštiny pro české 

studenty. Prahu navštívil indický básník Rabindranath Thákur a získal si srdce českého publika. 

Společně s rozvojem kulturních vztahů se budovaly také obchodní kontakty. 

 

Dalším důležitým zdrojem informací byla kniha  The First Decade of Batanagar, vydaná v roce 

1945, která detailně popisuje důvody, proč se Tomáš Baťa rozhodl investovat do výroby v Indii a 

jaké byly jeho cíle. Tato publikace popisuje počátky Batanagaru, jeho rozvoj, každodenní život v 

krajanské komunitě. Další informačně přínosnou knihou je česky psaná publikace Čechoslováci na 

březích Gangu, vydaná v roce 1946 od stejného autora. Tato práce se věnuje podobných tématům, 

jako anglická, ale Baroš v této knize zdůrazňuje zapojení členů československé komunity do odboje 

v průběhu druhé světové války. Tyto informace logicky nemohl zveřejnit v předchozích knihách, 

které vyšly ještě v době, kdy byla válka. 

 

2.3 Dobový tisk 

V archivu firmy Baťa SOkA Zlín – Klečůvka jsou tři ročníky Batanagar News z let 1937 – 1939
13

. 

V podtitulu názvu je napsáno, že se jedná o soukromý oběžník pro zaměstnance firmy Bata Shoe 

                                                 
12

 Dtto s. 29 – 33. 
13

 Moravský zemský archiv, SOkA Zlín – Klečůvka, Fond Baťa, a. s., Zlín, sign. II/7 (= Závodní časopisy), kart. 1972, 

inv. č. 227 – 229. 
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Co Ltd. Calcutta, který vycházel každý týden a jehož veškeré texty byly v angličtině. První ročník 

vyšel v roce 1937 a jeho šéfredaktorem byl Jan Baroš. Zda tento časopis vycházel za války nebo byl 

obnoven po válce, se mi nepodařilo zjistit. Jednotlivá čísla mají pravidelné rubriky, které lze 

rozdělit do dvou tematických okruhů. První jsou rubriky, kde redakce informuje o personálních 

změnách v Batanagaru, například kdo povýšil, kdo je převelen do jiné továrny, kdo je nejlepším 

zaměstnancem týdne. Jsou zde informace nejen přímo o baťovcích, ale také o jejich rodinách, 

včetně narozenin, svatebních oznámení nebo avíza, kdy odjíždí dcera jednoho z hlavních 

batanagarských manažerů na internátní školu v Darjeelingu. Další zpravodajské rubriky se týkají 

kulturních nebo sportovních aktivit v Batanagaru. V jednotlivých číslech Batanagar News jsou 

výsledky fotbalových utkání (SC Baťa versus tým indických zaměstnanců firmy), je zde také 

program batanagarského kina, kde se promítalo šestkrát týdně. Filmy byly v angličtině, urdu, 

bengálštině nebo hindštině a publikum mělo z čeho vybírat. Promítaly se zde komedie, dobrodružné 

filmy i muzikály, např. The poor little rich girl s Shirley Temple v hlavní roli.
14

 V týdeníku jsou 

také rozhovory s významnými osobnostmi, které navštívili Batanagar, například s primátorem 

Kalkaty nebo Václavem Rojtem, ředitelem indické a singapurské pobočky firmy Baťa
15

. 

 

Velmi zajímavou a informačně přínosnou část týdeníku tvoří reportáže, které psali buď zahraniční 

zpravodajové, například z britských médií The Financial Times nebo The Spectator či dopisy, které 

zaslali návštěvníci Batanagaru. Z těchto textů lze velmi dobře pochopit, jak Batanagar působil na 

nově příchozí. Nejčastěji zmiňují úhledné, čisté ulice, dokonalý pořádek, veselé dělníky, radost z 

práce. Otázkou je, jakým způsobem byly tyto texty redakčně zpracovány, protože se v nich 

nevyskytuje ani náznak kritiky, vše vyznívá až příliš pozitivně. Redakce Batanagar News často 

používala fotografie z historie této kolonie, například snímky z výstavby nebo vítání čestných 

hostů. Jsou zde také portréty hlavních manažerů nebo vzorných pracovníků. V každém vydání 

týdeníku jsou také celostránkové reklamy na sezónní zboží, kde jsou vyobrazeny jednotlivé typy bot 

(sandály, polobotky ad.) s krátkou popiskou a cenou. 

 

Během tří předválečných let (1937 – 1939) vydala redakce několik speciálních čísel, tematicky 

zaměřených na významná výročí. 30. října 1937 vyšlo vydání, nazvané Tři roky Batanagaru, kde je 

série černobílých fotografií, které chronologicky dokumentují výstavbu baťovského města a 

záznamy proslovů, které zazněly na oslavách tříletého výročí. Týdeník Batanagar News obsahuje 

řadu zajímavých článků o životě ve firemní komunitě, ale také o volnočasových aktivitách 

zaměstnanců. Informace v týdeníku však nelze vnímat jako objektivní zdroj, který by podával 

pravdivou zprávu o baťovcích. 

                                                 
14

 Batanagar News, 30. 10. 1937, roč. 1, č. 24, s. 3 
15

 Rojt vedl pobočky firmy Baťa v Indii a Singapuru. Dostupné z http://katalog.kfbz.cz/authorities/1158594. Stav k 26. 6. 2017. 
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Byl to firemní časopis, který ukazoval hlavně pozitivní obraz Batanagaru, bez jakékoliv kritiky. 

Většina textů měla motivovat zaměstnance k lepším výkonům v práci. Firma však lpěla i na tom, 

aby se nejen baťovci, ale také indičtí dělníci chovali vzorně i mimo tovární areál. Dobře tuto snahu 

ilustruje literární soutěž, kterou redakce vyhlásila v roce 1937. Zaměstnanci měli v říjnu desetidenní 

celozávodní dovolenou. Ředitel firmy, Jan Baroš, v úvodníku nabádal všechny podřízené, aby si 

užili dovolenou, ale aby nezapomněli, že jsou zaměstnanci renomované firmy a podle toho se musí 

chovat i ve svém volném čase. „Jako zaměstnanci obuvnické továrny, vaše boty mluví za vás. Když 

někdo uslyší, že jste od Bati, první na co se podívá, budou vaše boty. Takže než opustíte Batanagar, 

kupte si nový pár bot a tím pomůžete naší továrně. Baťovci mají velmi dobrou pověst pro své 

chování, chovají se jako gentlemani. Kdekoliv budete na dovolené, zajděte se podívat do některého 

z našich obchodů a popovídejte si s vedoucím prodejny. Může vám to otevřít oči: dozvíte se, jak to 

chodí jinde, a také pochopíte, s jakými nesnázemi se potýkají. Všímejte si podmínek, jak tam 

pracují, jak se chovají, a po návratu nám dejte vědět, abychom to mohli vylepšit.“
16

 Když jsou po 

dvou týdnech zveřejněny výsledky soutěže, asi nepřekvapí, že první tři vítězné texty nevypovídají 

téměř nic o osobním životě zaměstnance a o tom, jak si užil dovolenou. Autoři popisují, jak se šli 

podívat do baťovské prodejny a referují, co viděli. 

 

2.4 Beletrie o baťovcích v zahraničí 

Vzpomínkami na Batanagar se inspiroval také britský spisovatel indického původu Seth Vikram, 

který napsal román Vhodný nápadník
17

. Jeho otec byl jedním z prvních indických manažerů v 

Batanagaru. Vikram sepsal spletitou rodinnou ságu, která se odehrává na různých místech v Indii. 

Jedna kapitola se věnuje fiktivnímu městu Prahapur, které je volně inspirováno Batanagarem. Autor 

popisuje přijímací pohovor do obuvnické továrny a každodenní život v této lokalitě. Zajímavé je, 

jak na hlavního hrdinu zapůsobil areál Prahapuru: „Nekonečné řady dělnických domků, kanceláří, 

kino, zelené palmy lemující silnice a intenzivně zelená hřiště, obrovská obezděná továrna – se 

segmenty úhledně pomalovanými reklamou na nejnovější řadu Praha bot
18

, manažerská kolonie 

(výhradně jen pro Čechy) skrytá za ještě vyšší zdí, [...] tvořily dohromady velkolepý výrobní a 

obytný komplex postavený Čechy na bažinatém břehu řeky Huglí.“
19

 

 

V tuzemské knižní produkci je zatím pouze jedna kniha, kde se vyskytují informace o 

batanagarských krajanech. Hana Andronikova napsala knihu Zvuk slunečních hodin
20

, za kterou 

                                                 
16

Batanagar News, 7. 10. 1937, roč. 1, č. 22, s. 1.  
17

SETH, Vikram.  A Suitable Boy. London: Phoenix House, 1994, 1474 s. ISBN 1857990889. 
18

 Praha bot – autor na místo názvu firmy „Baťa“ používá „Praha“, takže píše například o Praha zaměstnancích, Praha  

botách. 
19

SETH, Vikram. A Suitable Boy, s. 992. 
20

ANDRONIKOVA, Hana.  Zvuk slunečních hodin. Praha: Knižní klub, 2001, 285 s. ISBN 8024206897. 
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získala v roce 2002 knižní cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku. Hlavní hrdina románu 

Tomáš Kepler odjel do Batanagaru, kam za ním po několika týdnech doputovala i jeho manželka se 

synem. Fiktivní příběh autorka sestavila na základě rozhovorů s baťovci a zkombinovala je s 

archivními prameny. Soustředí se hlavně na psychologii hlavního hrdiny, který si musí rychle 

zvyknout na kulturně zcela odlišné prostředí a na jeho vztah s manželkou a synem, kteří za ním 

přijeli do Indie. 

 

2.5 Memoáry o baťovcích v zahraničí 

Vzpomínky na dětství v Batanagaru sepsala Marie Bonehamová  v knize Sakra Sahib
21

. Její rodiče 

(manželé Havrlantovi) v baťovské komunitě bydleli několik měsíců. Kniha je spíš útržkovitým 

sledem historek z dětství v Indii. Jedná se o subjektivní svědectví, které pro moji práci nebylo nijak 

zásadní. 

 

Naopak velmi důležitým zdrojem informací o práci baťovců v zahraničí jsou memoáry Inocence 

Krutila, nazvaná Nevšední osudy Baťova exportéra
22

 . Krutil (1908 - 2000) v úvodu svých 

vzpomínek píše, že dosavadní publikace o firmě Baťa jsou zaměřeny skoro výlučně na její šéfy. 

Díky této knize jsem pochopila, jak fungovalo přijímání zaměstnanců, jak dlouho trvala příprava 

před odjezdem do ciziny. Krutil sice nebyl v Indii, ale pracoval v jiných zámořských destinacích a 

prožil podobné dobrodružství jako rodiče narátorů. Musel se rychle zorientovat v novém prostředí, 

sehnat spolupracovníky a kontrolovat dovoz obuvi a prodej. 

 

Cenným příspěvkem do memoárové literatury je publikace Srdcem baťovec
23

, která zahrnuje 

několik textů zaměstnanců firmy Baťa, kteří odjeli do zahraničí. Kolekci devatenácti příběhů, které 

popisují, jak si baťovci zvykali na život daleko od domova, sestavila editorka Gabriela Culík 

Končitíková. Pamětníci líčí hektické pracovní tempo i zcela odlišné kulturní prostředí. Úvodní text 

je záznamem podrobného vyprávění Josefa Kramoliše, který je jedním z mnoha typických baťovců, 

tak jak se objevují i v rodinách narátorů, které jsem nahrávala. Josef pocházel z chudé rodiny, ve 

čtrnácti odjel do Zlína, po několika měsících ho šéfové chtěli vyslat do ciziny. Na rozdíl od 

ostatních absolventů zlínské školy netoužil po práci v cizině, ale doufal, že jednou převezme vedení 

prodejny v Brně a dostaví domek v rodné vsi. Jeho nadřízení ho však poslali do Indie a následně do 

Singapuru. 

 

 

                                                 
21

 BONEHAMOVÁ, Marie. Sakra Sahib: Dragonwick, 2007,  152 s., vydání neuvedeno, ISBN neuvedeno. 
22

KRUTIL, Inocenc. Nevšední osudy Baťova exportéra : o batismu trochu jinak, Ateliér IM, 1995. 
23

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela, ed., 2016. Srdcem baťovec: neobyčejné příběhy baťovců v cizině. 2016, 1. vyd. 

Zlín: Nadace Tomáše Bati, ISBN 978-80-906540-0-6. 
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2.6 Literatura o baťovské historii: 

Kromě těchto materiálů jsem prostudovala také literaturu, která přibližuje životní osudy zakladatele 

obuvnické firmy, například publikace Švec pro celý svět
24

, jež podrobně popisuje cestu za úspěšnou 

kariérou. Zajímavá je také kniha Pavla Hajného, nazvaná Tomáš Baťa zblízka.
25. 

Tento zkušený 

publicista se baťovské tématice věnuje řadu let, spravuje oficiální webové stránky o historii 

http://www.batastory.net, kde pravidelně publikuje články, rozhovory, reportáže o životě baťovců u 

nás i v zahraničí. Pavel Hajný v knize Tomáš Baťa zblízka přináší nový pohled na zakladatele firmy. 

V předchozích knihách byl totiž důraz především na jeho podnikatelské aktivity, nikoliv na rodinné 

zázemí. Autor čtenářům přibližuje osobní motivaci Tomáše Bati, proč začal podnikat, a předkládá 

zajímavé informace o rodinných poměrech. Jednou z novinek, která se v předchozích baťovských 

knihách nevyskytuje, je informace o skandálu, který se odehrál ve Zlíně, když Baťa odvolal 

zasnoubení, protože jeho přítelkyně vážně onemocněla a on si jí odmítl vzít, protože chtěl ženu, 

která mu porodí dědice. 

 

Životní osud i podnikatelské aktivity Tomáše Bati jsou zmapované z mnoha úhlů pohledu. O jeho 

nevlastním bratrovi, Janu Antonínovi, který převzal vedení firmy po jeho smrti v roce 1932, je 

mnohem méně literatury. Tomášův nástupce odjel v roce 1939 do Ameriky a následně do Brazílie, 

kde zůstal až do své smrti v roce 1965. V soukromém archivu potomků Jana Antonína se dochovaly 

jeho vzpomínky, korespondence, firemní dokumentace. Publicistka Markéta Pilátová se průzkumu 

tohoto archivu, který není veřejně přístupný, věnovala deset let. V roce 2017 vydala knihu S Baťou 

v džungli, kterou však nelze brát jako relevantní zdroj, protože se jedná o román, volně inspirovaný 

životem Jana Antonína. Autorka říká, že řadu informací, které získala v archivu, rozvinula nebo 

záměrně vynechala.
26

 

 

V oblasti výzkumu dějin baťovské firmy v cizině existuje několik cenných publikací snažících se o 

komplexnější pohled, například Lehárovy Dějiny Baťova koncernu
27

 či novější publikace Ondřeje 

Ševečka Zrození Baťovy průmyslové metropole
28

, vydané v roce 2008 a její volné pokračování 

Tovární města Baťova koncernu
29

, které vyšlo v roce 2016. Obě publikace se primárně věnují 
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architektuře a urbanismu měst v Československu i v zahraničí, indický Batanagar však do knihy 

není zahrnut. Autoři se každodennímu životu obyvatel baťovských měst věnují jen velmi okrajově. 

 

Baťovská architektura a urbanismus byly také tématem několika mezinárodních konferencí, výstav 

a následných sborníků. V roce 2011 se v Praze konalo mezinárodní setkání badatelů na konferenci 

„Tovární města Baťova koncernu“ v Praze v roce 2011. O samotném městě Batanagaru zatím vyšlo 

jen několik baťovských publikací ve 30. a 40. letech minulého století, převážně v rámci firemní 

osvěty a propagace, a navíc pouze v angličtině. Z novodobých badatelů se Batanagarem zabývá 

Víctor Muñoz Sanz ve svém – zatím nepublikovaném – výzkumu „Networked Utopia“. V 

posledních letech dochází v odborných kruzích ke zvýšenému zájmu o mezinárodní význam firmy 

Baťa a její působnost ve světě. První vlaštovkou byla roku 1998 výstava Satelity 

funkcionalistického Zlína pořádaná Státní galerií ve Zlíně a Nadací Tomáše Bati ve zlínském Domě  

umění. 
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3 Historie baťovského města: Batanagar v Indii 

Tomáš Baťa založil v roce 1894 obuvnickou firmu, která proměnila provinční městečko Zlín 

v mezinárodní centrum obchodu. Zdatný podnikatel nabízel svým zaměstnancům nejen stálou práci, 

ale také sociální i zdravotní zabezpečení, vzdělávací kurzy a další výhody. Tomáš Baťa zaměstnal 

v roce 1922 mladého architekta Františka Lýdii Gahuru, který navrhl nový model města – Zlína, 

jenž je zcela přizpůsoben továrně a jejím zaměstnancům. V centru Zlína byl tovární areál, oddělený 

zdí od obytných částí města. Gahura a jeho tým navrhl internáty pro studenty baťovské školy, 

svobodárny, rodinné domy, tělocvičnu, školu, nemocnici a samozřejmě také parky a hřiště, aby měli 

baťovci místo pro sport. Vše bylo velmi dobře organizované a přehledné, vše zcela podřízené 

pracovnímu procesu a zdravému životnímu stylu. Obyvatelé Zlína používali nejmodernější 

technologie, v práci i doma měli rádio i telefon. V centru města mohli chodit do kina, do restaurace 

nebo na taneční zábavy. 

 

Hlavní architekti Zlína (František Lýdie Gahura a Jan Kotěra, Josef Gočár, Vladimír Karfík) 

vytvořili prototyp baťovského města, který byl vzorem pro všechny ostatní pobočky obuvnické 

firmy v Evropě i v zámoří. V roce 1937 připravili firemní příručku s názvem Ideální průmyslové 

město, kde jsou pravidla pro výstavbu a budování baťovských poboček. Například město pro 10 

tisíc obyvatel je zde popsáno takto: „Mělo by mít tvar vějíře nebo listu, jehož řapík směřoval ke 

vstupu do závodu. V řapíku onoho listu, mezi obytným celkem a závodem, byly soustředěny 

obchody a služby. Objekty městské vybavenosti, školy, internátní bydlení a další objekty byly 

soustředěny okolo ústředního městského prostoru, k němuž jako žilky listu směřovaly ulice s 

rodinnými domky. Hlavní městské centrum s náměstím a obchodní ulicí bylo vždy situováno mezi 

hlavním vstupem do závodu a obytnými čtvrtěmi. Obecně se návrh ideálního průmyslového města 

skládal vždy z trojice základních, od sebe navzájem oddělených zón výroby – bydlení – rekreace: 

areálu továrny, obytných čtvrti a veřejného prostoru s parkem. Zaměstnanci a dělníci byli dle svého 

sociálního statusu rozmístěni do kolonií různých obytných typologií. Silnice na území města byly 

mřížkovitě sestaveny spolu s pěšími stezkami, jež se všechny sbíhaly ve veřejném prostranství před 

hlavním vstupem do továrny.“
30

 

 

a) Nové teritorium 

Tomáš Baťa svůj podnik neustále rozvíjel a zdokonaloval výrobu. Ve dvacátých letech 20. století 

potřeboval sehnat dodavatele surových kůží a zároveň hledal nový trh, kde by mohl nabízet své 

zboží. V době hospodářské krize třicátých let tedy zvolil zcela jinou strategii než ostatní obchodníci, 

kteří omezovali výrobu a propouštěli. „V roce 1925 poprvé odjel do Indie. Prodej československých 

bot v Indii sotva dosahoval 400 párů měsíčně, i přes snahy dvou prodejních organizátorů, jež Tomáš 
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Baťa poslal do Indie na přelomu roku 1926 – 27. Baťa předvídal přicházející průmyslovou krisi a 

čelil ji v zárodku především reorganizací svých závodů a hledáním nových odbytišť pro zlínské 

boty. Stamilionový národ, skoro úplně bos, jehož obuvnictví bylo na středověké úrovni, to byl jistě 

slibný trh pro obuv.“
31

 

 

Baťa vybral skupinu čtrnácti mladých mužů, kteří prošli důkladnou odbornou průpravou, znali 

řemeslo, uměli jazyky a věděli, jak se chovat k zákazníkům. Připravit je na práci v zahraničí však 

nebylo teoreticky možné, museli se učit za pochodu. Mladí baťovci odjeli v červnu 1931 a pracovali 

na vybudování sítě prodejen ve velkých indických městech (Kalkata, Bombay, New Delhi). I přes 

veškeré úsilí byl však výsledek jejich snah stále mizivý, „prodej sotva několika set párů týdně, 

zatím co lidé ve Zlíně očekávali objednávky statisícové.“
32

 Tomáš Baťa se proto rozhodl, že zjistí, 

proč obchodní aktivity v Indii stagnují. Začátkem prosince 1931 odletěl na tři týdny do Indie. 

„Calcuttský obchodník Haji Mohkamdin vypráví, jak jednou ráno seděl Tomáš Baťa, v jeho 

prodejně na Chatipore Road a náhle zahlédl venku indického rikšu, táhnoucího s námahou svůj 

vozík. Na hrbolaté cestě srazil si nehet z palce, silně krvácející noha zanechávala za sebou tmavou 

stopu krve smíšené s prací a špínou ulice. Tomáš Baťa vyskočil se židle a jako fascinován 

následoval rikšu ven.“ 

 

Po návratu do Zlína si Baťa pozval si 50 vedoucích pracovníků zlínského závodu a řekl jim: 

„Myslel jsem, že Indie potřebuje naše výrobky, tak jako my potřebujeme její. Teď ale vím, že 

potřebují i naši práci. V Indii žije a pracuje 300 milionů lidí. Jsou skoro jako my. Jediný rozdíl je ale 

v tom, že naši lidé mají tři páry bot na rok, zato Indové jsou bosí. Tak proč jim nepošleme boty a 

oni si je nekoupí? To jsem si myslel taky, ale to by nefungovalo. Chci tam postavit továrnu, kde se 

budou vyrábět boty za takovou cenu, že si je může dovolit koupit i obyčejný dělník. Na tuto práci 

potřebuji lidi. Takové, kteří budou nejen obchodníci, ale také sociální pracovníci, kteří budou chápat 

naši misi v Indii. Mluvil jsem s desítkami lidí z obuvnického průmyslu v Indii a všichni mi říkali: 

Indie vás potřebuje, postavte tady druhý Zlín.“
33

 

 

Tomáš Baťa chtěl – podobně jako v tuzemských i ostatních zahraničních pobočkách – docílit toho, 

aby si lidé mohli koupit levné a kvalitní boty. Doufal, že prodejem uživí nejen stovky prodejen v 

Indii, ale přiláká také movitější klienty, kteří budou mít finance na dražší modely bot, které bude 

dovážet ze Zlína. Tomáš Baťa vypracoval podrobný plán, „první indickou pětiletku, podle které 
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1936 indická výroba levných druhů musí umožnit prodej 500 tisíc pár zlínských bot ročně
34

.“ 

Hlavním manažerem tohoto plánu se stal Jan František Bartoš. Realizace ambiciózního plánu se 

však Baťa nedožil, zahynul 12. července 1932 při leteckém neštěstí. 

 

b) Areál za zdí 

Jeho aktivity převzal nevlastní bratr Jan Antonín, který pokračoval v započatém projektu v Indii. V 

roce 1933 firma Baťa zakoupila francouzskou obchodní loď, kterou pojmenovala Morava a vyslala 

dvacet Čechoslováků, kteří v prvních měsících pracovali v pronajaté tovární hale v Konnagaru, 16 

kilometrů severně od Kalkaty, kde byl hlavní sklad indické organizace firmy Bata India Ltd. Tato 

továrna však brzy nedostačovala potřebám rychle vzrůstajícího závodu. Proto vedení firmy koupilo 

pozemek 19 kilometrů jižně od Kalkaty, kde baťovci začali s výstavbou Batanagaru - Baťova města. 

Podle Markéty Březovské, autorky dizertační práce o urbanismu tohoto města, si Tomáš Baťa 

vybral počátkem roku 1932 tuto lokalitu protože „Západní Bengálsko bylo odjakživa centrem 

indické kožedělné výroby. Domorodý průmysl zde měl počátkem tři stupně ekonomického dělení: 

export kůží a kožek, ošetřování a vydělávání kůží a výrobu produktů.“
35

 

 

Územní plán Batangaru navrhnul František Lýdie Gahura. Jak jsem již zmínila, tak výběr místa 

nebyl náhodný: byla zde komunita malých ševcovských dílen. Manažeři továrny tak nemuseli 

složitě shánět dělníky, protože věděli, že v okolí jsou zruční ševci. Nový zlínský „klon“ vystavěli na 

strategickém místě: nedaleko Kalkaty a jen pár metrů od železniční zastávky, silnice i řeky 

(Batanagar se nacházel u řeky Huglí - slepého ramene Gangy). 

 

Základní kámen Batanagaru byl položen 28. října 1934 na pozemku vykoupeném od místních 

firem. Areál v mnohém připomínal Zlín: v centru města vyrostla továrna - obehnaná zdí - a za ní 

obytný areál pro zaměstnance z Československa a místo pro volnočasové aktivity. Při budování 

nového sídla firmy v Indii se baťovci museli vypořádat s mnoha problémy. V SokA Zlín jsou dvě 

fotoalba z Batanagaru, kde můžeme vidět, jak postupně rostlo nové město. Od vysušování bažin, 

kácení stromů, přes stavbu vodovodu a zavedení elektřiny, až po stavbu továren, obytných domů a 

dalších budov pro společenský život zaměstnanců. Markéta Březovská zjistila, že v továrním areálu 

byly kožedělné dílny, kaučukové dílny, strojírna, chemická laboratoř, tiskárna, sklady surovin i 

hotových výrobků, prodejní a nákupní oddělení, ředitelství a další. 

 

c) Každodenní život v Batanagaru 

Nejdříve baťovci postavili tovární budovy, aby mohli co nejdříve začít s výrobou obuvi. Na stavbě 
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pracovali spolu s indickými dělníky, kteří každý den přicházeli z nedalekých vesnic nebo dojížděli 

z Kalkaty. Zcela výsadní postavení v komunitě měli baťovci, kteří vedli jednotlivé sekce tovární 

výroby a měli ubytování přímo v Batanagaru. Od roku 1936 mohli bydlet na svobodárně, anebo 

v dvoupatrových rodinných vilách. Typická baťovská domácnost (manželé a děti) měla k dispozici 

tři až čtyři pomocníky, podle vyprávění narátorů to byl kuchař, čistič, pradlák a chůva. 

 

Jak již bylo řečeno, v areálu nebylo jen místo pro práci, ale také pro zábavu a sport. Baťovci se 

nejčastěji setkávali v dvoupatrovém společenském klubu. V poledne přišli na oběd a večer šli do 

kina na nejnovější filmové hity v místním kině. Baťovci také slavili všechny československé státní 

svátky, svatební hostiny nebo vánoční svátky či Mikulášskou nadílku. Vedle společenského sálu 

byla knihovna, kde si krajané půjčovali české i slovenské knihy nebo časopisy. Baťovský svět by se 

neobešel bez zdravého životního stylu, takže i zde měli zaměstnanci firmy prostor pro sportovní 

vyžití. Na snímcích, které mají narátoři v rodinných archivech, jsou záběry baťovců na tenisovém 

kurtu, u bazénu nebo při nácviku sokolských cvičení. 

 

Dalším důležitým místem, kde se krajané setkávali, byla římskokatolická kaple svatého Václava, 

kterou vysvětil kalkatský arcibiskup Ferdinand Periere v prosinci 1941. Zajímavé je, že vedení 

firmy Baťa povolilo také výstavbu dalších náboženských staveb v areálu. Byla zde mešita i 

hinduistický chrám pro dělníky z továrny. Bohoslužby v české kapli se konaly jednou za měsíc, 

vždy v neděli. Čechoslováci do kaple chodili nejen kvůli náboženským ceremoniím (svatby, křtiny), 

ale také zde slavili nejrůznější svátky, například Vánoce či Velikonoce. Krajané v národních krojích 

zde oslavovali také 28. říjen (Den vyhlášení Československé republiky). 

 

d) Práce pro odboj 

Poklidný život v krajanské komunitě zásadně změnila zpráva o mnichovské dohodě v roce 1938. 

Nejen, že se baťovci obávali o životy svých blízkých ve vlasti, ale také chtěli zjistit, jaký je aktuální 

vývoj událostí v Československu. Každou noc měl někdo z baťovců službu u rádia, poslouchal 

zprávy z domova a ráno informoval kolegy, co je nového. Jakmile se Čechoslováci dozvěděli, že 

vznikl protektorát, tak se chtěli aktivně zapojit do pomoci zahraničním odbojářům. Před válkou 

krajanská komunita v Batanagaru, ani v celé Indii, neměla žádnou jednotící organizaci. Nyní bylo 

jasné, že pokud chtějí něco společně podniknout, pak je třeba pomoc koordinovat. 

 

První československý spolek v Indii se jmenoval Palacký a založilo ho 95 zaměstnanců firmy Baťa 

v srpnu 1939. „Členem spolku se mohl stát každý Čechoslovák dobré vůle odhodlaný pracovat 

všemi zákonitým prostředky na osvobození republiky.“
36

 Postupně vznikaly další – méně početné – 
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spolky v Kalkatě, Bombaji, Lahore a New Delhi). Jednou z nejdůležitějších aktivit spolku Palacký 

byla organizace finančních sbírek pro odbojáře. Získané peníze krajané nejdříve posílali 

Československému národnímu výboru v Paříži, později pak exilové vládě v Londýně. Od listopadu 

1941 krajané z Batanagaru a z Kalkaty se rozhodli, že budou platit dobrovolnou daň, deset procent 

ze svých příjmů, na pomoc našemu zahraničnímu odboji. 

 

Baťovci se také chtěli vydat na pomoc našim vojákům, kteří byli zahraniční armádě ve Francii nebo 

v Anglii. „Většina našich krajanů se přihlásila do vojenské služby, ale protože byli „klasifikováni 

jako ,key men' klíčoví muži, nevyhnutelně potřební v Indii k organisaci výroby válečných potřeb“ 

nemohli odjet. V jedné z notifikací centrální vlády Československého spolku v Kalkatě se praví 

výslovně: Indie dnes potřebuje Čechoslováků a každého odborníka. Prací pro indický válečný 

průmysl pracujete pro porážku Hitlera a tím samozřejmě pro osvobození vašeho státu.“
37

 

 

Záložní důstojníci bývalé československé armády František Baránek a Jaroslav Kos se rozhodli, že 

povedou výcvik našich krajanů a indických dobrovolníků, aby byli připraveni pro případ, že bude 

Batanagar napaden Japonci. Čechoslováci se stali součástí speciální bengálské policie a jednotek 

britské domobrany. Baránek vedl výcvik 800 Indů v jednotkách civilní protiletecké obrany.
38

 

Baránek si byl vědom, že je třeba připravit se nejen prakticky, ale také teoreticky. V roce 1941 

sepsal brožuru A. R. P. (Air Raid Precautions- prevence leteckých náletů), kde podrobně vysvětluje, 

jak se chovat v případě náletů, kde se ukrýt, jak poskytnout první pomoc atd. 

 

e) Krajanské akce za války 

Každý rok se v Batanagaru konala velkolepá oslava Dne svatého Václava (28. září), za války se naši 

krajané ještě více než dříve snažili zdůraznit svojí hrdost na českou historii a národ. Celodenní 

oslavy začínaly ranní mší. Poté se Čechoslováci v krojích vydali hlavní ulicí Batanagaru, zpívali a 

hráli české lidové písně. Další příležitost, kdy mohli ukázat, co dovedou, byla koncem roku 1940, 

kdy se konal velkolepý karneval v Kalkatě. Akce se zúčastnilo vedení města i bengálský guvernér. 

Pestrobarevný rej se konal v zahradě kalkatského paláce maharadži z Cooch Beharu, vládce 

jednoho ze svobodných indických států. Naši krajané chtěli ukázat něco originálního a tak 

vybudovali miniaturní českou vesnici, kde byla replika jihočeské chalupy se zdobným štítem, 

zvonice . Návštěvníci akce si pochutnávali na jitrničkách nebo salámech, jako dezert se podával 

jablečný závin a staročeský perník. Česká vesnice v Kalkatě přilákala tisíc návštěvníků. 

 

Do odboje se zapojily také ženy, které trávily většinu času s dětmi na zahradě mezi baťovskými 
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domky nebo v klubu. Ve volném čase pletly svetry a další oblečení pro naše vojáky v zahraničním 

odboji, některé se přihlásily také do výcviku na dobrovolné zdravotní sestry nebo řidičky 

ambulantních vozů. Součástí výchovy v rodinách byla také oddanost československé vlasti. „Asi 

padesát malých Čechoslováků, kteří dosud nevkročili na rodnou půdu svých rodičů, pobíhá dnes v 

Indii a těší se společně na domov. Vychovávat tyto děti v českém jazyku, ale především v českém 

duchu to je další přínos českosl. matek v Indii. Válka znemožnila, aby české učebnice a knihy byly 

k dostání. Podkladem matek pro národnostní výchovu dětí jest jejich vlastní láska k vzdálené vlasti 

a touha po domově. Každý malý Čechoslovák učí se především česky mluvit: čeština jest 

bezvýhradně jeho první a mateřskou řečí, i přes to, že se narodil v Indii. Leč jakmile se děcka 

vybatolí z plének, chtějí ven, na slunce, kde se přátelí s indickými a anglickými dětmi, od nichž 

pochytí jejich mluvu. V Indii takový čtyřletý capart mluví nejen dobře česky, ale i plynně anglicky a 

hindustani.“
39

 

 

Jak se život komunity změnil po druhé světové válce, se mi nepodařilo z dobové literatury zjistit. 

Poslední kniha, která mapuje batanagarskou historii, vyšla v roce 1946 a jsou v ní informace o 

předválečné a válečné době.
40

 Kolik baťovců se vrátilo do vlasti bezprostředně po druhé světové 

válce a kolik po roce 1948 zatím nelze určit, protože nejsou k dispozici archivní materiály. Podle 

sdělení všech narátorů se po roce 1948 vypravily některé rodiny do Československa, jiné zůstaly 

v Batanagaru do začátku 50. let a pak odjely do Austrálie nebo do Kanady, kde pokračovali v práci 

pro baťovskou pobočku. Jaký byl vývoj firmy v Batanagaru od 50. let se mi nepodařilo zjistit. 

 

f) Město pro 21. století 

Markéta Březovská ve své dizertační práci uvádí, že firma Bata India Ltd prošla po válce 

reorganizací práce i částečným přesunem výroby na jednotlivé malé indické podnikatele. Indický 

premiér Džaváharlál Néhrú v roce 1949 rozhodl, že ve velkých podnicích musí být nahrazeni 

zahraniční manažeři rodilými Indy. Do vedení firmy Baťa se tak postupně dostávalo stále více 

indických manažerů. Výroba v továrně desítky let pokračovala, ale musela reagovat na změny 

v zahraničním obchodě. 

 

Firma Bata India Ltd v roce 2006 udělila souhlas, aby soukromý investor Riverbank Developers Pvt 

Ltd provedl demolici baťovských domů a vybudoval nové město Calcutta Riverside pro 30 tisíc 

obyvatel. Továrna v Batanagaru je stále v provozu, počet zaměstnanců batanagarského podniku se 

ale snížil z někdejších 25 000 na dnešních 2500. Samotná výroba bot se z významné části přesunula 

na drobné místní podnikatele. Podle Březovské je firma Baťa dodnes největším výrobcem obuvi na 
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indickém subkontinentu. Baťovy rodinné domy byly od počátku majetkem společnosti, která 

zaměstnancům firmy nabídla, aby se přestěhovali do nových domů na okraji rezidenční čtvrti, která 

je nedaleko od výrobního areálu. Podle sdělení Olka Pleška je nyní, v červnu 2017, většina 

původních baťovských domů a vil v dezolátním stavu. Opravená je pouze kaple a společenský klub. 
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4 Orální historie jako výzkumná metoda 

V této kapitole jsou popsány využité badatelské postupy i jejich přizpůsobení danému tématu. 

Nejdříve jsem se zaměřila na orální historii jako výzkumnou metodu, dále na přípravu samotného 

výzkumu. Jsou v nich charakterizováni narátoři – pamětníci, dále průběh rozhovorů, jejich analýza 

a interpretace. Po základní rešerši písemných pramenů bylo jasné, že řadu klíčových informací 

nelze v archivech dohledat (soupis všech baťovců v Indii, jak dlouho tam zůstali a kdy se vrátili). 

Musela jsem tedy informace získat pouze z rozhovorů s narátory, kteří se narodili v Batanagaru či v 

Kalkatě. To, co vypráví o svých rodičích a o Batanagaru je jejich interpretace rodinné historie, 

kterou však nelze brát jako objektivní informaci. 

 

Orální historie je „řada propracovaných, avšak stále se vyvíjejících a dotvářejících postupů, jejichž 

prostřednictvím se badatel dobírá nových poznatků, a to na základně ústního sdělení osob, jež byly 

účastníky či svědky určité události, procesu nebo doby, které badatel zkoumá, nebo osob, jejichž 

individuální prožitky, postoje a názory mohou obohatit. Orální historie je tedy kvalitativní metoda, 

která je založená hlavně na vyprávění pamětníků a jejich analýze a interpretaci.“
41

 Orální historie 

vždy primárně využívá orální prameny, což je výhoda, ale zároveň také úskalí tohoto vědního 

oboru. Hlavními formami využití orální historie jsou rozhovory s narátory. 

 

Přepisem jednotlivých rozhovorů však nelze získat komplexní představu o narátorovi. Podstatné je, 

že nikdy nemůžeme vycházet jen z pouhého přepisu rozhovoru, ale musíme zohlednit i další 

informace o pamětníkovi. Do přepisu se vkládají interpunkční znaménka, aby byl text srozumitelný. 

Co naopak v přepisu chybí je záznam toho, jakou rychlostí narátor mluvil, jak se jeho hlas v 

průběhu rozhovoru proměňoval. A tak nikdy z přepisu nemůžeme poznat, kdy narátor zvolnil 

(většinou při emoční náročném vyprávění), kdy zrychlil, a nebo kdy naopak zvýšil hlas. Při 

rozhovorech s narátory je také důležité místo rozhovoru. Vždy se mi osvědčilo, když mi narátor 

dovolil, abych nahrávala u něj doma. Je to místo, kde je klid na vyprávění, kde se cítí dobře a 

uvolněně. Podstatné je to však i z jiného důvodu: díky tomu, že jsem narátory navštívila u nich 

doma, tak jsem zjistila, že všichni mají v bytě suvenýry z Indie. Uchovávají si vzpomínky na 

rodnou zem nejen v paměti, ale také v těchto předmětech, které se v rodinách dědí z generace na 

generaci. 

  

Podle Portelliho se orální historie odlišuje tím, že „klade důraz nikoliv primárně na historické 

události, ale na význam události pro konkrétní lidi či skupiny. Badatelé zjišťují, jak ovlivnila jejich 

životy a jak na ní s odstupem času vzpomínají. Rozhovory nám často umožňují nahlédnout na 

historii jinou optikou, díky vyprávění můžeme vidět všeobecně známé události osobním pohledem. 
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Pokud jsme si dobře vybrali reprezentativní vzorek narátorů a dali jsme jim stejné nebo podobné 

otázky, můžeme pak porovnat jejich výpovědi. Díky orální historii se dozvídáme nejen to, co lidé 

v danou chvíli dělali, ale také, co chtěli udělat, co si mysleli, že dělají a jak nyní pohlížejí na své 

tehdejší konání.“
42

 Portelli říká, že informace, které získáme při výzkumu, musíme ověřit při 

historickém výzkumu. Z rozhovorů s narátory totiž nelze určit, co je „pravdivá“ a co „falešná“ 

informace, protože orální historie je založená na osobním svědectví, na subjektivním vyprávění 

narátora. To, co nám narátor sděluje je jeho interpretace události, kterou prožil nebo o které slyšel. 

Někdo záměrně zamlčuje informace, jiný je obchází podvědomě, ale přesto jsou v jeho vyprávění 

přítomné. „Důležité je nejen zapamatované, ale i zapomenuté, třeba i proto, že narátoři událost 

raději vytěsnili. Kromě individuálního rozměru paměti je nutné brát v potaz i kolektivní paměť. 

Kolektivní paměť se vztahuje k sociálním rozměrům lidského vzpomínání.“
43

 

 

V mojí diplomové práci jsem se zaměřila na porovnávání rozhovorů narátorů v Čechách, kdy jsem 

sledovala, jaký způsobem vypráví o životě v Indii a příjezdu do Československa. Nahrávala jsem 

dcery Václava Sklenáře a zkoumala, jakým způsobem vzpomínají na situace, které prožily 

společně. Podobný záměr jsem měla také u tří dcer Františka Baránka, ale vzhledem k tomu, že na 

rozhovory bylo velmi málo času, tak nebylo možné navzájem porovnat jejich rozhovory a zjistit, 

zda se shodují nebo odlišují. 

 

4.1 Narátoři 

Čeček, Jaroslav: ženatý, žije s rodinou v Třebíči 

Gregorová, Hana: vdaná, žije s rodinou v Praze 

Kos, Radomír: ženatý, žije s rodinou v Brně 

Zemanová, Marie: vdaná, žije s rodinou ve Slaném 

 

Primárně jsem hledala jednotlivce, kteří se vrátili do Československa po roce 1948 a žijí zde 

dodnes. Sekundárně mě zajímali i osudy dalších narátorů v Indii, někteří se v 50. letech vydali s 

rodiči do Austrálie, další do Ameriky či Kanady. Postupně jsem získala zhruba 30 kontaktů po 

celém světě. Pro nahrávání těchto narátorů v zahraničí bych však potřebovala více času a hlavně 

finance, abych mohla zaplatit cestu a další výdaje. Zaměřila jsem se proto hlavně na pamětníky v 

Česku.   

 

V roce 2014 jsem se shodou náhod setkala s Hanou Gregorovou, dcerou baťovce Václava Sklenáře, 
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která byla můj „gatekeeper“, protože mi pomohla s kontaktováním dalších baťovských rodin v 

Česku. Nahrála jsem s ní rozhovor u ní doma. Dále jsem natočila rozhovor s její sestrou, Marii 

Zemanovou, v jejím bytě ve Slaném. Další kontakt od Hany Gregorové byl na Václava Čečka, který 

přijel s matkou Marií Čečkovou v roce 1948 do Československa. Pan Čeček bydlí v Třebíči a 

nahrávali jsme rozhovor v penzionu, nahrávání u něj doma nebylo z rodinných důvodů možné. 

 

Začátkem května 2016 jsem se díky posluchačce Českého rozhlasu, Květě Binderové, dozvěděla o 

její sestřenici, Patricii Baránkové, která se – stejně jako její dvě sestry – narodila v Indii a žije v 

Kanadě. Paní Patricie je dcerou baťovce Františka Baránka, který byl významnou osobností 

batanagarské komunity. Poslala jsem jí email a ona mi obratem odpověděla, že souhlasí s 

rozhovorem. Neměla jsem žádný konkrétní termín, kdy se do Toronta podívám. Zhruba za týden 

jsem dostala nabídku jet na služební cestu do Toronta na rozhovor s paní Sonjou Baťovou (snachou 

zakladatele firmy Tomáše Bati). Patricie Baranková mi navrhla, ať přijdu k ní domů. Natočila jsem 

s ní rozhovor a mohla jsem naskenovat obsáhlý archiv jejího otce. Její sestry (Lee Nicholls, Denise 

Balantine) přijely na jeden večer k Patricii, natočila jsem tedy další dva rozhovory. Nahrávala jsem 

každou narátorku jednotlivě. Každý rozhovor trval necelou hodinu a byl několikrát přerušen 

rodinnými příslušníky. 

 

Další rozhovor jsem natočila po návratu do Česka, s neteří pana Baránka, paní Jiřinou Kokrhelovou, 

která bydlí ve Valašských Kloboukách. Ukázala mi rodinnou korespondenci, hlavně dopisy, které 

František Baránek posílal příbuzným do Valašských Klobouk na přelomu 40. a 50. let. Paní 

Gregorová mi dala také další důležitý kontakt na syna baťovců, Olka Pleška, který se narodil v 

Batanagaru, od 50. let žije v Austrálii. Zhruba před pěti lety se začal systematicky věnovat 

dokumentaci baťovců v Batanagaru a postupně si vytváří soukromý archiv. Předal mi kontakt na 

pana Austina Doležala, jehož tatínek byl pár měsíců v Batanagaru. Natočila jsem s panem 

Doležalem rozhovor, ale nakonec jsem ho v diplomové práci nepoužila. Pan Doležal se narodil v 

indickém Lahore (nyní Pakistán) a vyprávění o Batanagaru zná jen zprostředkovaně z historek 

svého otce. 

 

Jako poslední jsem nahrávala rozhovor s Radomírem Kosem, který bydlí v Brně. Kontaktovala jsem 

ho několikrát v roce 2016, bohužel byl pracovně stále zaneprázdněn a setkání se tak podařilo až v 

dubnu 2017. 

 

4.2 Příprava rozhovorů 

V první fázi rozhovoru mě zajímalo rodinné zázemí, to znamená odkud byli otcové narátorů. Dále 

pak jejich učednická léta ve Zlíně, cesta do Indie, každodenní život v Batanagaru a návrat do vlasti. 
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Druhou fázi rozhovoru jsem zaměřila na konkrétní vzpomínky narátorů, kteří vyrůstali v Indii. 

Poslední část rozhovoru byla pro mě nejdůležitější, protože jsem chtěla zjistit odpovědi na dvě 

klíčové otázky: jak narátory ovlivnil baťovský odkaz a co pro ně znamená "doma." Předpokládala 

jsem, že budou mít nejrůznější definice pojmu "doma". Pro někoho je to pouze lokalita, kde se 

narodil, pro jiného je domov "přenosný" nebo dokonce proměnlivý. Například původní doma bylo v 

Indii, ale poté, co přijeli do Československa, „vzniklo“ nové „doma“. 

 

4.3 Vedení rozhovorů 

Všem narátorům jsem vysvětlila záměr mojí diplomové práce. Souhlasili s nahráváním rozhovoru, 

které až na jednu výjimku (Jaroslav Čeček) probíhalo v bytě narátorů nebo případně v domě 

příbuzných. U všech narátorů mi velmi pomohlo, že jsem jim před rozhovorem zaslala moje články 

o baťovcích. Vyptávali se mě, co se mi již podařilo zjistit a dávali mi další tipy a rady, kde bych 

mohla hledat. Rozhovory jsem nahrávala souběžně na diktafon a také na tablet. Rozhovory s 

českými narátory probíhaly bez nějakého vnějšího vyrušení. V průběhu nahrávání s Patricií 

Baránkovou a jejími sestrami nás vyrušilo několik telefonátů a příbuzných, kteří vstoupili do 

místnosti na pár minut a vzápětí odešli. Nahrávání jsem tedy vždy na chvíli vypnula, poté co jsme 

byli sami, jsem ho zase zapnula. 

 

Na úvod jsem narátory vyzvala, aby se představili a pohovořili o svých rodičích. Ptala jsem se jich, 

zda ví, kde se rodiče narodili, z jakých rodin pocházeli. Během druhé fáze rozhovoru jsem 

konkretizovala témata zmíněná v první fázi a snažila se o jejich rozšíření. V tuto chvíli se rozhovor 

stával spíše dialogem mezi narátorem a tazatelem a více se přiblížil formě interview. Podobně tomu 

bylo během třetí fáze rozhovoru, kdy přišla na řadu série otázek, jež jsem si během přípravy 

stanovila jako nejdůležitější nebo se během rozhovorů objevily jako podstatné a dosud ještě 

nezazněly. 

 

Zde byl velmi podstatný individuální přístup k jednotlivým narátorům. Někteří v rámci svých 

životopisných vyprávění představili svůj příběh během dvou minut, jiným vydržel na mnohem delší 

čas. Proto jsem do některých prvních rozhovorů i částečně zařazovala druhou fázi. Sami narátoři 

chtěli, abych se ptala na to, co mě zajímá, a cítili se potěšeni, že se ještě doptávám. Zde se ukázala 

velmi tenká hranice mezi druhou a třetí fází rozhovoru, kdy rozšiřující otázky vážící se na 

dosavadní vyprávění narátora splynuly s tematicky předem připravenými otázkami. Nejnáročnější 

bylo vedení rozhovoru s Denise Balantine, která téměř na všechny otázky odpovídala jednou nebo 

dvěma větami, takže bylo třeba klást další a další otázky. Ostatní narátoři mluvili volně, rozpovídali 

se mnohokrát, téměř nikdy neodbočili z odpovědi na zadanou otázku. 
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Každý rozhovor trval zhruba dvě hodiny, v závěru jsem už měla pocit, že jsme probrali všechna 

důležitá témata. Druhý rozhovor proběhl jen u jedné narátorky: Hany Gregorové. U ostatních 

narátorů byly druhé rozhovory nemožné z důvodu pracovní vytíženosti nebo kvůli zdravotnímu 

stavu narátora. Nikdo z narátorů si autorizaci nevyžádal. Jedině je zajímalo, kdy bude možné přečíst 

si celou diplomovou práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

5 Životní příběhy baťovců očima narátorů 

 

5.1 

Narátoři žijící v Česku 

Čeček, Jaroslav: ženatý, žije s rodinou v Třebíči 

Gregorová, Hana: vdaná, žije s rodinou v Praze 

Kos, Radomír: ženatý, žije s rodinou v Brně 

Zemanová, Marie: vdaná, žije s rodinou ve Slaném 

 

Během rozhovorů s narátory a při výzkumu v archivech a dobové literatuře jsem se snažila zjistit, 

kdo vlastně byl typický baťovec, který odjel do zahraničí. Velmi podrobně tuto zkušenost popisuje 

Josef Kramoliš,
44

 kterého zmiňuji v kapitole č. 2.5 (Memoáry). Jeho vzpomínky jsou součástí 

publikace Srdcem baťovec
45

 a poskytují nám bezprostřední pohled na příběhy baťovců v cizině. 

Kramoliš píše: „Bylo mi jasné, že zůstat doma by znamenalo zůstat v bídě a rodičům i sourozencům 

tím nijak neprospět. ...Baťa věděl, že dítky vycházející ze škol, nejsou dosti připraveny na takový 

život, jaký je v praxi očekává. … U Bati jsme prodělali svoji druhou školu – baťovskou školu. V 

roce 1927 přijal Baťa do svých závodů kromě nás, tří set učňů z nezámožných rodin, také mnoho 

absolventů škol vyšších a nejvyšších.“
46

 Autor dále pokračuje „Ve Zlíně byla vybrána skupina 14 

mládenců, kteří prošli tvrdou průpravou a … odjeli na jaře 1931 do Kalkaty. S nimi bylo odesláno 

také několik tisíc párů bot. Bez znalostí jazyka, bez zkušeností, ale s obrovským elánem dorazila 

tato skupina v červnu 1931. Postupně se jim podařilo otevřít síť vlastních prodejen a podařilo se jim 

zapracovat 50 domorodců do řízení prodejen, ale výsledek byl stále nedostatečný.“ 

 

Prvním místem, kde jsem hledala informace o baťovcích, byl archiv SOkA Zlín – Klečůvka. 

Požádala jsem Martina Marka, archiváře, který má na starosti fond firmy Baťa, aby mi vyhledal 

materiály, kde jsou informace o batanagarské komunitě. Nejzajímavější byly osobní složky, kterých 

je sice pouze dvanáct, ale obsahují zajímavé informace o rodinném zázemí, vzdělávání u firmy 

Baťa. Každá složka má na úvodní straně základní údaje (jméno, příjmení, datum narození, jména 

rodičů, sourozenců). Dále jsou zde kolonky, kde baťovec uvedl, kde bydlí, kolik má naspořeno. V 

dolní polovině strany jsou kolonky, kam zaměstnavatel vyplňoval, co vše již baťovec absolvoval, 

jaké kurzy, kde pracuje, kam byl přeřazen. V této části se objevuje zmínka: „odjel do Batanagaru“ 

nebo „přestoupil do Bata India Ltd“. Pouze jediná složka – z dvanácti – se týká otce narátora, 

konkrétně Václava Čečka. Ostatní složky patří baťovců, jejichž osudy se mi zatím nepodařilo 
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zdokumentovat (nezmiňovali je narátoři a v dobových materiálech jsou o nich jen zmínky). 

 

Složka Václava Čečka obsahuje již zmíněná data narození, také otázky na jeho dosavadní 

zkušenosti a na majetkové poměry v rodině, včetně jmen sourozenců (bratr Jaroslav pracuje u firmy 

Baťa
47

). Následuje kolonka „Majetkové poměry“, kde je vyplněno: rodiče nemají domek, jsou 

nemajetní. Dále pak otázka, proč se uchází o zaměstnání u firmy Baťa, kde Václav Čeček 

odpověděl: Protože si při tomto zaměstnání mohu vydělat peníze a uspořit tolik, abych se uživil. 

Další kolonky (Kdo vám poradil hlásit se u naší firmy, na jakou práci byste chtěl být přidělen) 

zůstaly nevyplněné. Na zadní straně osobní karty je detailní popis práce, kterou Václav Čeček 

vykonával a posudek jeho pracovních výkonů: „Jako modelář pracuje čistě, je ochotný v každém 

případě vyřešit výrobu opánků“, následuje ohodnocení jednotlivých dovedností a vlastností: ,Jakost 

práce' – dobrá, ,Výkon´ – průměrný, Povaha': mírná – málo energická, ,Chování v závodě i mimo 

něj´ – dobré. V kolonce nastoupil je uvedeno: 22. 10. 1928 a v kolonce: ,Propuštěn' je uvedeno: 8. 

dubna 1936 odjíždí do naší továrny v Konnagaru – Indie.
48

 

 

Podle vyprávění Jaroslava Čečka, jeho otec Václav bydlel se svojí matkou a sourozenci. „Babička 

byla zcela nuzná žena, bydleli v takovým nuzným domečku, přilepeným, ve Štěnovicích ke skále. 

Myslím, že to tloukli hrozně. Otec je čtrnáctý ročník, jeho tatínek zemřel za první války.  Můj otec 

měl ještě bráchu, Jarka, ten se jmenoval jako já. Strýc Jada dělal u Baťů, vyslali ho do Libanonu, 

tam dělal generálního ředitele prodejen sítě Baťa. Otec vlastně, když mu bylo čtrnáct, on chodil v 

Plzni do školy, když mu bylo čtrnáct roků, co bude dělat. Tam v té době práce nic, v těch letech, 

takže někde ve škole viděl nějakej plakát, že Baťa přijímá mladé lidi do výrobu botů do Zlína, tak 

vlastně šel tam si vydělat peníze, páč ani neměl na cestu.“
49

 

 

Životní příběh pana Čečka se v mnohém podobá příběhům ostatních otců narátorů, kteří pocházeli z 

vesnického prostředí. Většinou jejich rodiče měli malé hospodářství. Cesta k Baťovi vedla dvojím 

způsobem: buď začali pracovat v lokální pobočce této firmy, a nebo se z domova rovnou vypravili 

do Zlína. Narátorka Marie Zemanová popisuje příchod svého otce, Václava Sklenáře, takto: „Můj 

tatínek vyrůstal v rodině malýho rolníka, byla to poslední chaloupka v Rovném pod Řípem. 

Maminka byla doma, jeho otec pracoval na poli, v továrně. Tam byla obecná škola v Rovným. Když 

skončil obecnou školu, tak nastoupil u Bati. Bylo mu třináct a půl roku, když se dostal do učení do 
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roudnické prodejny Baťa. Tam byl tři roky a pak ho povolali do Zlína.“
50

 Její sestra, Hana 

Gregorová, doplňuje podrobnější informace: „V Roudnici se učil všechno, co souviselo s prodejem. 

Nejčastěji mu zadávali účetnickou práci, protože uměl dobře počítat. Jednou tam k nim přijel někdo 

ze Zlína na inspekci a viděl, jak dobře pracuje, tak mu nabídl, jestli nechce do Zlína.“
51

   

 

Jiným způsobem se do Zlína dostal otec narátora Radomíra Kosa, Jaroslav, který pocházel také z 

vesnické rodiny, ze Sázavy na Vysočině. Podle vyprávění narátora jeho otec vystudoval textilní 

průmyslovou školu „kde bylo nějaké obuvnictví a tím pádem se dostal k těm botům, a k Baťovi“.
52

 

 

a) Učednická léta ve Zlíně 

Zlín představoval pro mladé muže a ženy z celé republiky nejen středobod obuvnické výroby, ale 

také místo, kde mohli sehnat dobré zaměstnání a zajistit se do budoucna. Součástí baťovského 

systému totiž nebylo jen poskytování práce, ale také sociální a zdravotní jistoty. Perspektiva stálého 

příjmu a postupného vzestupu, zaměstnanecké výhody lákaly v meziválečném období stovky 

mladých lidí – většinou z chudých rodin – do Zlína. 

 

Příchod z vesnice do moderního města popisuje ve svých memoárech Inocenc Krutil, kterého jsem 

zmiňovala v kapitole 2.5 (Memoáry). „Zastihl jsem město Zlín poprvé v životě o půl sedmé ráno v 

plném ruchu a pro mne v novém, nezvyklém ovzduší. Byl to svět shonu, chvatu a také jistého švihu, 

který byl v našem prostředí něčím novým. Lidé se lépe oblékali, byl to jiný svět, což bylo cítit na 

každém kroku“
53

 

 

Co přesně se otcové učili ve Zlíně, nikdo z oslovených narátorů neví přesně. Z jejich vyprávění 

vyplývá, že se zřejmě jednalo o komplexní výuku, kdy si mladí lidé osvojili řadu dovedností, od 

výroby bot, přes základy prodeje, účetnictví až po cizí jazyky. Josef Kramoliš, který v roce 1927 

nastoupil k firmě Baťa, popisuje začátky ve Zlíně takto: „Učili jsme se v různých dílnách podniku 

dle svého věku a vývinu v rozličných oborech, a byli jsme za to placeni tak, abychom se sami 

uživili. Z domova jsme nesměli přijímat žádné peníze, povoleny byly pouze balíky s jídlem a 

šatstvem.  Bydleli jsme na internátě a společně se stravovali v závodní jídelně. Po práci byla denně 

dvě až tři hodiny škola. Mimo cizích řečí nás učili všem odborným naukám. V závodech nám říkali 

,mladí muži' a měli jsme naději, že nejlepší z nás se mohou stát vedoucí jednotlivých oddělení a ti, 

kteří zvláště dobře budou ovládat cizí jazyky, mohou být vysláni jako zástupci firmy do cizích 
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krajů.“
54

 Jak působil Zlín, kde vyrůstaly nejen tovární budovy, ale také školy, nemocnice, plovárny, 

lze pochopit ze vzpomínek narátorů, kteří mají zprostředkované dojmy svých rodičů: „Otec byl 

tomu systému hned od začátku velice oddaný. Líbil se mu ten kariérní růst a úspěchy firmy, která 

začínala v malé ševcovské dílničce. Baťa vybudoval celý Zlín, fabriky, domky pro dělníky, tohle 

všechno pak uplatňoval po celém světě. “
55

 říká Radomír Kos. Podobný dojem měl také Václav 

Čeček, jeho syn říká: „Myslím, že tam otec zapadl dobře, protože se dostal do společnosti mladých 

lidí. Baťa se o ty učně velice dobře staral. Celý ten systém přípravy do zaměstnání a rozvoje měl 

dobře promyšlený a díky tomu se ze Zlína stalo progresivní průmyslové město. V Plzni
56

 sice 

fungovala Škodovka, ale jeho rodina bydlela na vesnici a tam je to od ničeho k ničemu.“
57

 

 

Podle narátorky Marie Zemanové její otec nastoupil do zlínské centrály firmy Baťa „i když měl jen 

tu základní školu a pak na měsťanku. Vždycky ho chválili, že psal krasopisně a dobře se vyjadřoval, 

uměl se chovat a to byl asi taky důvod, proč si ho vytáhli do toho Zlína. Mohl tam navštěvovat 

několik jazykových kurzů, hlavně se učil angličtinu. Otci nebylo ještě ani osmnáct, když jel do 

Indie. Člověk si to ani neumí představit, že by v osmnácti letech poslal syna do Indie.“
58

 A její 

sestra Hana doplňuje: „Zlín na něj úžasně zapůsobil. Byl tam jako ryba ve vodě, jeho naturelu to 

strašně vyhovovalo. Otec nám vyprávěl, že měl dokonce osobní pohovor s panem Baťou, který se 

ho na všechno vyptal. To na něj hodně zapůsobilo, že ten jeho budoucí šéf má takový zájem o 

zaměstnance.
59

 

 

Z archivních materiálů, ani z rozhovorů s narátory se mi nepodařilo zjistit, jak probíhal výběr 

baťovců pro továrnu v Batanagaru a na jak dlouho měli vycestovat do zahraničí. Existuje vlastně 

jediný zdroj informací a to jsou narátoři, kteří však znají vše jen zprostředkovaně od svých rodičů. 

Je proto nutné přistupovat k těmto údajům s rezervou, protože se mohou lišit o několik měsíců či 

let. Otec Václava Čečka se připravoval na cestu do Indie osm let (1928 – 1936), otec Radomíra 

Kose přijel do Zlína v roce 1930 a o šest let později se vydal do Indie. Naopak otec Hany a Marie 

Sklenářových, Václav Sklenář, přijel do Zlína v roce 1928 a do Indie byl vyslán již v roce 1933, 

tedy po pěti letech. 

Exotické destinace však nelákaly všechny baťovce. Někteří chtěli zůstat doma, vydělat si u firmy 

peníze a vrátit se do rodné vsi. Takový byl Josef Kramoliš, který si šetřil na stavbu domku v 
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rodných Hodslavicích. Jeho nadřízený, Dominik Čipera
60

 po něm však chtěl, aby jel budovat 

továrnu do Indie a Singapuru. Kramolišovi se však tento plán nelíbil a na diskuzi se šéfem 

vzpomíná takto: „Na mou neochotu jet do Singapuru však Čipera reagoval energicky, zcela v duchu 

velkého šéfa. Tehdy mi doslova řekl: ,Víte, pane Kramoliš, buďto pojedete nebo půjdete.‘ Jen 

málokterá slova si tak dobře pamatuji jako tato. Za určitých okolností se člověk dokáže rozhodnout 

velice rychle. Nezbylo mi nic jiného, než se s odjezdem smířit a začít s přípravami na cestu.“
61

 

 

b) Svobodní, zadaní i ženatí 

Práce byla pro baťovce něco jako poslání, kterému museli podřídit vše, včetně osobního života.  

Kdo se nepodvolil, ten by dopadl stejně jako Kramoliš – dostal by výpověď. Nikoho z vedení firmy 

nezajímalo, jak se změní život mladého muže – baťovce, kterému bylo v době odjezdu okolo 

dvaceti. Když odjížděl, tak netušil, jak dlouho bude v zahraničí. Podle svědectví dvou narátorů 

(Václav Čeček, Patricie Baranek) měli jejich otcové smlouvu na dobu určitou, na dvacet let. Jak 

jsem již zmínila v předchozích kapitolách: archiv firmy Baťa v Indii se nedochoval a v SOkA Zlín 

tyto dokumenty také nejsou, takže nelze ověřit pravdivost této informace. 

 

Pro baťovce bylo nejdůležitější plnit úkoly v dané zemi na sto procent a soukromý život zcela 

podřídit pracovním povinnostem. Mnohem snazší byl logicky odjezd pro svobodné mládence, než 

pro zadané nebo dokonce ženaté muže, kteří jeli do Indie a netušili, zda je firma bude na místě 

potřebovat pár měsíců nebo dokonce let. Situaci zkomplikovala také druhá světová válka. I kdyby 

se někteří chtěli vrátit z Indie, tak to nebylo možné kvůli válečnému konfliktu. S tím souvisela i 

velice omezená možnost dopisovat si s rodinnými příslušníky. 

 

Nejlépe lze toto čekání na dopisy ilustrovat na příběhu Václava Sklenáře, který odjel do Indie v 

roce 1933, ale po čtyřech letech v cizině se musel vrátit do vlasti kvůli vojně. Sloužil v armádě u 

cyklistického oddílu ve Stehelčevsi u Slaného. Na taneční zábavě v nedaleké obci Přelíc se 

seznámil s Marií Ledvinkovou. Její dcera Hana vypráví: „Podle rodinné legendy to byla láska na 

první pohled. Můj otec se velice rád smál, moje maminka se taky ráda smála, já myslím, že ty 

úsměvy se tam nějak propojily. Hlavně otce zaujalo, že tam maminku obtěžoval nějaký důstojník. 

Otec se jí zastal. Řekl něco ve smyslu ,Pane důstojníku, já se o slečnu postarám‘ a pak spolu 

protancovali celý večer. Mamince asi strašně imponovalo, když jí vyprávěl, co všechno prožil v 

cizině.“
62

.  Z náhodného setkání na tancovačce se rozvinul vztah, který trval několik měsíců. Václav 

Sklenář na dívky z vesnice zapůsobil nejen zkušenostmi, ale také tím, že už byl finančně zajištěný a 
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vypadal jako „dobrá partie“. Václav se prý zpočátku obával, že je dvacetiletá Marie ještě příliš 

mladá a nezkušená. „Když odjížděl, tak jí řekl ,Já se pro tebe vrátím.‘  Asi tomu opravdu věřil, 

protože si slíbili, že se vezmou, ale ne hned“
63

 říká Hana a její sestra Marie doplňuje další 

informace: „Když skončila ta jeho vojenská služba, tak Baťa chtěl, aby se vrátil zpátky do Indie. 

Otec sloužil ještě asi měsíc v Hradci Králové a firma mu mezitím vyřídila jízdenku na zpáteční 

cestu do Indie. Koncem března 1939 odjel a mamka říkala, že prý to byl poslední vlak, který ještě 

pustili přes hranice. Tehdy se rozloučili a ona na něj čekala sedm let. “
64

 

 

Václav Čeček se se svojí budoucí manželkou, Annou Mackovou, seznámil ve Zlíně, kde pracovala 

jako šička. Když byl v roce 1936 vybrán pro vyslání do Indie, bylo jeho snoubence teprve dvacet let 

– plnoletost tehdy byla až od jedenadvaceti let. Pan Čeček říká: „Baťa byl borec, že dovedl vyřídit s 

vojákama vojenskou povinnost, ale podmínka byla, že zproštění vojenské služby byli ti, kteří byli 

ženatí, když otec jel do Indie, tak právě byl fígl v tom, že si tu maminku vzal, maminka byla 

šestnáctý ročník plnoletost byla až ve jedenadvaceti, tak to by bylo až v roce 37, tak jí ty dva roky, 

aby se mohla vdávat, tak si jí tatínek vzal a jeli spolu a tím pádem se vyhnul i vojenské službě, otec 

byl principiálně nevoják“. 
65

 

 

c) Směr Indie 

Jak probíhala několikatýdenní cesta prvních baťovců do Indie na přelomu roku 1932 - 1933 

popisuje Josef Kramoliš, který byl jedním z členů této skupiny. 28. prosince 1932 se vypravili ze 

Zlína do polského přístavu Gdyně, kde kotvila francouzská obchodní loď, kterou Jan Antonín Baťa 

koupil a překřtil na Moravu
66

. Na palubě byli nejen zaměstnanci firmy, ale také stroje, které bylo 

potřeba dopravit do Indie, konkrétně do Konnagaru, kde baťovci vyráběli boty. Kramoliš si do 

deníku zapsal: „Loď se nám jeví jako plavby naprosto neschopná. Je rezavá a špinavá, … nic se 

nedá dělat, musíme si loď dát rychle do pořádku. Vynášíme vodu z kabin, drhneme podlahy, utíráme 

prach... Na počátku naší cesty jsem neměl ani zdání, co všechno mne potká. Byla nás skupina asi 

dvaceti mladých mužů a pár členů posádky. Minimální počet profesionálních námořníků byl také 

důvod, proč jsme museli držet služby i my a to doslova od první chvíle.“
67

 

 

Po dvoudenní plavbě zakotvila loď v německém Kielu, dále pokračovala do Antverp a 8. ledna 

1933 projela přes Gibraltarský průliv do Alžíru. Když odtamtud loď vyplula, tak se dostala do silné 
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bouře a potřebovala nutně opravu. Hrozilo, že se termín příjezdu do Indie opozdí o dva týdny. 

Následovala zastávka v Alexandrii, kde se baťovci snažili zajistit alespoň základní opravu děravé 

lodi. Za několik dnů opět vypluli, v přístavu Port Said byl právě na služební cestě Jan Antonín Baťa, 

který rozhodl, že veškeré další opravy budou až v Indii. Kramoliš si dále zapsal: „Míříme nyní do 

Indie a to už je pro nás ta pravá exotická země, vzbuzující ty nejbujnější představy. Ta přelidněná 

země, oplývající nesmírným bohatstvím přírodních a kulturních památek, ale také spoustou 

nevyřešených národnostních problémů, byla ve třicátých letech dvacátého století pevnou součástí 

britského impéria. Úřední řečí je pochopitelně angličtina, generální guvernér sídlí v Kalkatě.“
68

 

 

Baťovci po příjezdu do Indie namontovali stroje ze Zlína do tovární haly v Konnagaru a rozjela se 

výroba. Prvních tisíc párů gumových bot zde bylo vyrobeno již 1. května 1933, záhy se však 

ukázalo, že kapacita továrny nebude stačit, a proto baťovská firma zakoupila pozemek u Kalkaty, 

kde začali s výstavbou Batanagaru. Hlavním manažerem tohoto města byl čtyřiatřicetiletý Jan 

Bartoš. 

 

První dojmy z Indie se ve vyprávění dětí narátorů shodují téměř ve všem: popisují odlišné kulturní a 

jazykové prostředí, ale zároveň soudružnost Čechoslováků a jejich kontakt s místní indickou a 

britskou komunitou. Baťovci se museli ihned po příjezdu rychle zorientovat a začít s výstavbou 

továrny a obytných částí. V prvních měsících se potýkali s řadou problémů, hlavně potřebovali 

vysušit bažiny, aby mohli začít stavět. Narátor Radomír Kos říká: „Budovali základy doslova na 

zelené louce, přímo v pralese a kousek od řeky Gangy. Baťovci dali nejdřív dohromady pracovní 

zázemí, až potom stavěli domky, kde bydleli. Pak asi vznikla celá ta fabrika. Vím, že na tom 

pracovalo hodně místních lidí, určitě to byly tisíce.“ Jeho vyprávění doplňuje Jaroslav Čeček, který 

se však od svého otce dozvěděl něco jiného. Prý nejdříve stavěli ubytování a teprve potom tovární 

areál. Čeček vzpomíná: „ „Otec mi říkal, že jako první postavili rodinné domky, protože když přijeli 

do Batanagaru, tak tam žádné hotely nebyly. Nevím, jak přečkali v anglických ubytovnách. Nikdo z 

baťovců si nemohl vybírat, že by řekl ,Já su modelář a počkám, až mi postavíte barák‘. 
69

. 

 

Výstavba Batanagaru probíhala v letech 1934 – 1936. Ve fotoalbu, které je uloženo v archivu SOkA 

Zlín
70

, je vidět postupné budování jednotlivých částí továrního areálu, ale také obytného komplexu. 

Marie Zemanová si svojí první dětskou vzpomínku spojuje s prostředím, které souvisí právě s 

výstavbou Batanagaru. „V té knize Čechoslováci na březích Gangu jsem četla, že na tom pozemku 

bylo hodně hadů a štírů. Na hady si vzpomínám, nebo teda myslím, že to je jedna z mých 
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nejstarších vzpomínek. Nevím, jestli se mi to zdálo, ale vidím scénu s hořícím stromem a z něj 

vylézají hadi. Když jsem to vyprávěla mamce, tak mi říkala, že to takhle opravdu fungovalo, Když 

Indové zjistili, že jsou v tom místě hadi, tak zapálili strom a ten oheň hady zastrašil a tím je 

zahnali.“
71

 

 

d) Vepřo-knedlo-zelo na kari 

Podle vyprávění narátorů byla obytná část Batanagaru oddělená zdí od továrního areálu, kde 

pracovali indičtí dělníci. Detailní popis, jak baťovské město vypadalo, publikoval týdeník 

Batanagar News v roce 1937: „Je to moderní průmyslové město, kde bydlí 4 tisíce obyvatel, kteří 

jsou zaměstnaní v kožařské a gumárenské továrně. Osm velkých továrních budov bylo již 

dokončeno, další dvě se nyní staví. Kromě toho je zde 120 rodinných domů a bungalovů a ubytovna 

pro svobodné, dva velké sportovní kluby, kulturní a vzdělávací instituce, knihovna, čítárna, kino. 

Každý blok má vlastní elektrické osvětlení a připojení na telefonní linku. Kolem všech domů je 

trávník nebo zahrada, které využívají zaměstnanci pro zábavu a rekreaci. Během jednoho týdne se 

zde vyrobí 180 tisíc párů bot z gumy nebo z kůže. Boty z Batanagaru se prodávají v 500 prodejnách 

v Indii, ale jsou určené také pro vývoz do zahraničí, například do Ameriky, Západní Afriky nebo 

Burmy. Všechny dílny v Batanagaru jsou prostorné, vzdušné a jsou vybavené nejnovějšími typy 

strojů. …Nejdůležitější je spokojenost zaměstnanců. Batanagar zlepšuje životní standard svých 

zaměstnanců a obyvatel celého regionu.
72

“ 

 

Marie Zemanová popisuje strukturu Batanagaru takto: „Přímo ve městě byl přístup k řece Huglí
73

, 

což byla důležitá spojka pro dopravu lodí, které vozily zboží do Kalkaty. U břehu stály vilky pro 

manažery firmy a pak nižší domy pro úředníky. Mamka nám říkala, že my jsme bydleli ve druhé 

řadě, ve třetí vile zprava. Poblíž byla továrna, za tou byla kolonie pro Indy, kteří pracovali. Otec 

píše, že tam bylo šest tisíc zaměstnanců, v tom roce 45, v té továrně. Indové byli vděční, měli celou 

válku zaměstnání.“
74

 

 

Baťovci s rodinami měli k dispozici nejen komfortní bydlení, ale také služebnictvo. Narátoři 

vzpomínají, že měli doma minimálně tři indické pomocníky. „Maminka měla pradláka, kuchaře, 

uklízeče a áju (označení pro chůvu), potom asi byla jedna společná chůva pro nás, pro mě a pro 

Hanku, já už jsem pak byla odrostlá“
75

 říká Marie Zemanová a její sestra doplňuje, co pradlák dělal: 
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„Tam je to tropické podnebí, neustále vlhko a horko. Maminka říkala, že se třikrát denně převlíkala, 

protože z člověka neustále leje. Muži se chodili třikrát denně převlíkat domů, nosili bílý košile“,
76

 

říká Hana Gregorová. O převlékání během dne píše také Jan Baroš v knize Čechoslováci na březích 

Gangu: „Jedním z největších kusů nábytku v české rodině v Indii jest prádelník. Muž pracující v 

průmyslu propotí denně až tři košile a garnitury spodního prádla, dvoje kalhoty, ponožky a bezpočet 

kapesníků.“
77

 

 

Dalším důležitým pomocníkem v domácnosti byl kuchař, který vařil dle instrukcí matky narátorů. 

Jaroslav Čeček vysvětluje, že „Indický kuchař vařil český jídla, to ho tam ty baby naučily. Nebyl 

problém, obecně si myslím, že když je kuchař tak může být orientovaný na orientální kuchyni, 

francouzskou, španělskou, ale když mu řeknete: vepřová, knedlík, zelí, jak se dělá, tak pak to udělá 

dvakrát třikrát a vaří český jídla“
78

  Co přesně vařily ženy – manželky baťovců, je popsáno v knize 

Jana Baroše: „Z 423 čsl. občanů, kteří žili na půdě Indie koncem války, 74 byly ženy, vesměs 

manželky našich příslušníků. Tyto ženy jsou v Indii převážnou většinou od začátku války, mnohé 

nepřetržitě i více než deset let. Hlavní starostí, kromě výchovy dětí, což jest kapitola sama pro sebe, 

jest přirozeně kuchyně. Hrozivý nedostatek potravin v Indii jest pociťován nejen domorodci, ale i 

Evropany. Těžce pracující Čechoslovák, musí mít výživnou stravu, aby tělo udržel odolným 

nástrahám přírody. Česká kuchyně jest pro tropy příliš těžce stravitelná, leč naše ženy se snaží a 

mají do značné míry i úspěch, aby anglické a indické pokrmy, které předkládají na rodinný stůl, 

měly českou vůni a chuť. I vepřová s knedlíkem a zelím se upraví tak, aby rodině chutnala beze 

strachu, že v noci bude bolení břicha.“
79

 

 

Narátoři trávili většinu času s ájou, chodili společně na koupaliště, hráli si s ostatními baťovskými 

potomky v parku. Zajímavá je „nepřítomnost“ matek, které s dětmi trávily mnohem méně času než 

ájy. Baťovské manželky hlavně vedly domácnost, dohlížely na personál a ve volném čase hrály 

bridž v klubu. Marie Zemanová popisuje, že se od své ájy naučila „nejen jíst rukama, ale také to, že 

pravá ruka je čistá a levá je nečistá. Dodneška to tak vnímám a nechápu, proč to tak mám. Já 

myslím, že to je pozůstatek toho, co mě ája naučila“.
80

 Domorodá chůva však naučila 

československé děti i mnohem víc, než místní zvyklosti. První slovíčka pochytaly v jazyce urdu 

nebo v hindštině a jejich první věty tak byly směsicí urdu a češtiny nebo urdu a angličtiny. V 

rodinách narátorů neexistoval jednotný přístup k výuce jazyka. Matky tomu zřejmě nechávaly volný 
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průběh. Jaroslav Čeček vysvětluje: „S maminkou jsem mluvil urdu. Já jsem nic jiného neuměl, šest 

sedm hodin jsem trávil ájou. Takže když jsme pak přijeli v roce 51 do Čech, tak mi nikdo 

nerozuměl. Ani babička, ani děda, jen kopanický děti“
81

.  Naopak Radomír Kos zmiňuje jinou 

situaci v rodině: „Když jsme byli v té Indii, tak rodiče češtinu nezahazovali, ale zároveň chtěli, 

abychom se naučili anglicky. Takže doma jsme mluvili hlavně v angličtině. Ve finále jsem uměl 

trochu anglicky a trochu hindustánsky.“
82

 

 

Zvláštní je, že názory na výuku češtiny jako rodného jazyka se ve vyprávění narátorů různí, zřejmě 

podle toho, kolik času trávili s ájou a kolik s matkou. Odhaduji, že pokud bylo dítě častěji s ájou, 

než s matkou, naučilo se přirozeně první slova v jazyce, kterým mluvila ája. Rodinný život baťovců 

působí jako život samostatných jednotek: otec trávil většinu času v práci, matka v domácnosti a děti 

s chůvou. Čas, kdy mohli být všichni pohromadě, byl tedy velmi omezený. Batanagarský kronikář 

Jan Baroš popisuje ve své knize Čechoslováci na březích Gangu téměř idylickou situaci, která však 

byla od reality poněkud vzdálená: „Hlavní péčí žen v Indii jsou děti. Asi padesát malých 

Čechoslováků, kteří dosud nevkročili na půdu Československa, pobíhá dnes v Indii a těší se 

společně s rodiči na domov. Vychovávat tyto děti v českém jazyku, ale především v českém duchu 

to je další přínos českosl. matek v Indii. Válka znemožnila, aby české učebnice a knihy byly k 

dostání. Podkladem matek pro národnostní výchovu dětí jest jejich vlastní láska k vzdálené vlasti a 

touha po domově. Každý malý Čechoslovák učí se především česky mluvit: čeština jest 

bezvýhradně jeho první a mateřskou řečí, i přes to, že se narodil v Indii. Leč jakmile se děcka 

vybatolí z plének, chtějí ven, na slunce, kde se přátelí s indickými a anglickými dětmi, od nichž 

pochytí jejich mluvu. V Indii takový čtyřletý capart mluví nejen dobře česky, ale i plynně anglicky a 

hindustani.“
83

 

 

Na fotografiích a filmových záběrech, které jsem viděla v archivech narátorů, se opakují stále stejné 

motivy. Rodiče narátorů fotografovali hlavně své potomky při hře nebo během rodinných oslav na 

výletě. Velmi častým motivem je scéna, kdy dvou, tříleté děti běží po prašné cestě mezi baťovskými 

domky nebo dítě drží za ruku áju v sárí. Případně děti na narozeninové oslavě, děti u bazénu nebo 

děti oblečené v národních krojích. Podle vyprávění narátorů byl každodenní rytmus přesně daný 

tím, jak pracoval otec, který odcházel ráno do práce a vracel se na oběd nebo až večer. Zajímavou 

vzpomínku má Jaroslav Čeček, když popisuje, že se otec stravoval mimo domov: „Dělali, jak 

šrouby od rána do večera. Otce jsme ráno určitě neviděli, protože chodil do práce hodně brzy. Moji 

bratři chodili na osmou do anglické školy a otec chodil z domova ještě dřív, než oni. Většinou jsme 
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ho viděli, až když se večer vrátil. Nevím, zda se otec stravoval doma, ale řeknu vám něco, co jsem 

třeba viděl. Nevzpomínám si, že by chodil domů na oběd. Naopak mi vykládal, že kdyby se Baťa 

dozvěděl, kam chodí na jídlo, tak by udělal něco škaredýho. že kdyby se to dozvěděl Baťa, že by 

okamžitě mu udělal něco škaredýho. Otec si totiž oblíbil ty indický jídla, třeba to kari, který se 

maminka naučila dělat, dodneška děláme. Moje žena se ho naučila taky, s oblibou vždycky přátele 

zveme na indický kari. Otec vždycky říkal: ‚Když jsem si chtěl pochutnat, tak jsem šel do těch 

uliček místních.‘“
84

 

 

V Batanagar News je článek v roce 1937 a o rok později další text o stravování o baťovců. Autor v 

nich nabádá všechny zaměstnance, aby se stravovali v některé ze čtyř restaurací, které byly v 

továrním areálu. Článek není podepsaný, ale z kontextu lze odvodit, že ho zřejmě psal Václav Rojt, 

který byl v té době na návštěvě v Batanagaru. Firemní týdeník otiskl na první straně jeho úvodník, 

text o stravování zní jako pokračování tohoto úvodníku.  „Zdraví je bohatství, ale jen velmi málo 

baťovců si tohle uvědomuje. Zdravý muž v továrně nebo v kanceláři podává mnohem lepší výkony 

než nezdravý muž. Slabý muž chybuje a není schopen tvrdě pracovat. A pro udržení dobré kondice 

je nutné nejen výživné jídlo, ale také jídlo servírované v dobrých hygienických podmínkách. V 

Batanagaru máme tři evropské restaurace, Baťa restaurant a jednu vegetariánskou. Všude tam si 

můžete pochutnat na velmi dobrém a kvalitním jídle. Bohužel jen velmi malý počet z našich 4 tisíc 

zaměstnanců se pravidelně stravuje v těchto restauracích. Kam tedy chodí na jídlo a jak je jim 

servírované? Nakupují si jídlo mimo náš areál, je sice levnější, ale podává se v nevyhovujících 

hygienických podmínkách a tím riskují, že onemocní.“
85

 

 

Hana Gregorová podává komplexnější obrázek o životě svých rodičů, když říká, jak vypadal jejich 

typický denní a večerní program: „Maminky se tam vlastně bavily, jak se dalo. Jednak pomáhaly 

chůvám s dětmi a chodily s nimi na procházky. Hodně se tam šilo a pletlo, to byla asi hlavní činnost 

těch maminek, pletly spoustu svetrů. Moje maminka vyšívala kroj, který máme dodneška. Ona byla 

zvyklá šít ze školy.
86

 Byla tam mezi moravskými ženami, které byly zvyklé vyšívat. Maminka byla 

zvyklá šít, nakonec se jí to hodilo. My jsme byly oblíkaný krásně a vyšívalo se, samozřejmě byl tam 

bazén, takže se chodilo k bazénu, chodilo se na klub, chodilo se na klub už s muži, otec přišel na 

večeři, navečeřeli se a děti zůstaly s chůvou domů. A rodiče šli do klubu.“
87

  Šití a pletení však 

nebyl jen koníček baťovských žen, podle Jana Baroše, se tímto způsobem zapojily do pomoci našim 

zahraničním odbojářům. „Ženy s malými dětmi sdružily se v pracovní sdružení čsl. žen, kde pletly 
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pro čsl. a spojenecké vojáky svetry, šály, rukavice a jiné teplé potřeby.“
88

 Hodně zajímavé je 

prozkoumat česko-indické vztahy.  

 

Podle Batangar News by se mohlo zdát, že tyto dva světy vedle sebe fungovaly naprosto 

rovnocenně. Firemní týdeník líčí, jak se stále více indických dělníků zdokonaluje v práci a brzy 

bude i ve vedení baťovské společnosti. Indové měli velký zájem o cestu do Zlína, kde se mohli 

vyučit v centrále firmy a později povýšit v zaměstnanecké hierarchii. Jenže to je svět práce uvnitř 

továrního areálu. Narátoři říkají, že do obytného areálu mohli pouze indičtí zaměstnanci, kteří 

pracovali v baťovských domácnostech (kuchař, pradlák, ája). Ostatní neměli do této části přístup. 

Čechoslováci se s Indy tedy setkávali pouze pracovně, ve volném čase žili odděleně. Během 

válečných let se konalo několik charitativních akcí, kde byli Indové v publiku nebo se přímo 

podíleli na organizaci. Paní Gregorová vypráví také zajímavou historku, která ilustruje vztah její 

maminky k indické komunitě. „Jednou byla v klubu slavnost, kam baťovci pozvali indické hosty z 

vysokých kast a maminka tam přišla v sárí. Naše chůva jí oblékla do krásného stříbrného sárí, 

máme ho tady schovaný. Maminka když tam vešla, tak prý všichni povstali a tleskali. Ona šla mezi 

nimi špalírem a všichni Indové jí tleskali. A ty české ženy trošku záviděly a říkaly: ‚Paní 

Sklenářová, ani jedna jsme si to nedovolily, ani jedna jsme se neodvážily.‘ Ona maminka byla 

taková, jako byla velmi sociální. Říkala, že tam byly některé rodiny, které se ne příliš hezky chovaly 

k tomu personálu, měly tendenci se povyšovat a ona to těžce snášela. Naopak s tím personálem 

vycházela velice hezky, velice přátelsky, vážila si jich, pomáhala jim, a měli jí velice rádi.“
89

 

 

Toto je jediná zmínka o chování baťovských žen k personálu ve vyprávění narátorů. Když si 

prohlížíme jejich životní linii, jakým způsobem postupovaly, je jasné, že pro řadu žen to byl zásadní 

skok po společenském žebříčku. V Československu vyrůstaly v sociálně slabších rodinách – stejně 

jako jejich budoucí manželé – a po příjezdu do Indie se z nich staly vdané paní manažerů, kteří měli 

velmi dobrý plat. Najednou vedly celou domácnost, kde měly k ruce služebnictvo. Nemusely se 

starat o svojí budoucnost, protože veškeré výdaje platil jejich manžel. Na snímcích ve fotoalbech 

narátorů jsou skupinové snímky manželek na výletě, u bazénu, v klubu. 

 

e) Bojovat i na dálku 

Když se baťovci dozvěděli o okupaci vlasti, chtěli co nejdříve pomoci. Začátkem prosince 1939 náš 

konzulát v Bombaji rozeslal všem krajanům v Indii mobilizační rozkaz Československého 

národního výboru v Paříži. Muži, kteří byli schopní odvodu, se přihlásili, ale bohužel velmi záhy 

zjistili, že se nemohou zapojit do vojenské obrany vlasti. Baťovci byli totiž odborníci potřební pro 
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výrobu válečných potřeb a centrální vláda v New Delhi jejich žádost o odjezd zamítla a zdůvodnila 

toto rozhodnutí takto: „Indie dnes potřebuje Čechoslováků. Prací pro indický válečný průmysl 

pracujete pro porážku Hitlera a tím samozřejmě pro osvobození vašeho státu. Přes všechny tyto 

nesnáze odjelo do čsl. armády z Indie 26 dobrovolníků. Mnohým bylo povoleno indickými úřady 

odjeti, až když si zvláštním telegrafickým hlášením do Londýna vymohli povolání nastoupit voj. 

službu přímo od vrchního velitele československé branné moci. Do indické armády bylo povoláno 

11 krajanů, jako techničtí důstojníci.“
90

 Továrna v Batanagaru se ve válečných letech zaměřila nejen 

na výrobu bot pro spojenecké armády, ale vyráběla také vojenskou výstroj, stanová plátna nebo 

padákové aparatury. Z celkového počtu 52 milionů párů bot pro spojence, Batanagar vyprodukoval 

„32 milionů.“
91

 

 

Během předválečných let se českoslovenští krajané setkávali v práci, ale také při kulturních a 

společenských akcích. V prvním válečném roce bylo potřeba co nejrychleji sjednotit síly. Největší 

krajanská komunita v Indii – 120 Čechoslováků
92

 - bydlela v Batanagaru (ostatní menší skupiny 

krajanů byly v Kalkatě a v Bombaji), zde byl založen Československý spolek Palacký, který měl 

několik hlavních aktivit: podporovat finančně i materiálně odboj a propagovat naší kulturu a historii 

v Indii a tím zvyšovat povědomí o československé domovině. Krajané v Batanagaru a v Kalkatě 

vydali v průběhu války několik knih a informačních brožur, které měly představit důležité osobnosti 

naší historie a česko-indické vztahy v minulosti i v současnosti. 

 

V roce 1941 vyšla brožura Facts about Czechoslovakia, následovala Why I am Czechoslovak 

soldier. Během roku 1941 vydal spolek Palacký dvě brožury Fighting Czechoslovakia, jež 

redigovali krajané Josef Bretiš a Jan Baroš. Počínaje rokem 1942 krajané vydávali vždy v den 

výročí založení republiky knížku Truth Prevails – Pravda vítězí, která byla volně v prodeji, a 

veškeré zisky šly do pokladny spolku. V roce 1941 vyšla v knižní formě přednáška Jana F. Bartoše 

– Czechoslovakia – her history and fight for freedom. Roku 1942 krajan František Baránek napsal a 

vydal informativní knížku Czechoslovak Polish Relations. Největší úspěch měla již zmíněná kniha 

India and Czechoslovakia. V kalkatském nakladatelství The General Printers and Publishers vyšel 

anglický překlad knihy Tomáše Bati, Úvahy a projevy. Po úspěchu pěti vydání během jednoho roku 

byla kniha přeložena do dalších jazykových mutací: urdu, hindštině a maráthštině. „Zprávy, jež 

pronikaly do Indie z okupované republiky o odboji a nacistickém teroru proti obyvatelstvu, 

vyvolávaly vždy ohlas a ve veřejných vystoupeních na ně reagovaly významné indické osobnosti. 

Po vyhlazení Lidic se v Bombaji, kde působila Indicko-československá společnost, konala 
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manifestační shromáždění a sbírka na ulití nového zvonu pro budoucí lidickou kapli, který je dnes s 

vyrytým nápisem Bombej v tamním muzeu. Krajanské spolky vydávaly v Indii vydávány knihy a 

publikace o Československu. Veliký zájem byl o naše filmy, z nichž největší pozornost upoutaly 

Jánošík a Českoslovenští sokolové o IX. Všesokolském sletu v roce 1938, které shlédly na dva 

miliony diváků.“
93

 

 

Čechoslováci se v Indii zapojili také do výcviku domobrany, která úzce spolupracovala s britskou 

koloniální správou. Iniciátorem těchto aktivit a vrchním velitelem výcviku byl kapitán František 

Baránek (nar. 1900), který patřil mezi nejstarší baťovce v Batanagaru (ostatní byli o generaci 

mladší). Měl zkušenosti z rakouskouherské armády a byl velmi organizačně schopný. Ke spolupráci 

přizval Jaroslava Kosa a Otakara Čecha, kteří v Československu také absolvovali vojenský výcvik: 

„Společně předložili indickým úřadům podrobný návrh utvořit ze schopných členů spolku miliční 

útvar Calcutta Czechoslovaks, podle podobného útvaru, který byl před časem ustanoven v Šanghaji. 

Úřady vyhověly žádosti tak, že schopní členové byli zařazeni do zvláštního výcviku, do útvaru 

Special Bengal Police a do jednotek britské domobrany. Naši krajané vycvičili 800 Indů v 

jednotkách civilní protiletecké obrany.“
94

 Baránek byl také autorem dvou příruček vydaných v 

průběhu války. V tiráži není jeho jméno, ale je uvedeno: Chief Air Raid Warden, což byla jeho 

funkce v tzv. A. R. P. neboli Air Raid Precautions (jednotce prevence náletů). První brožurka se 

jmenuju Batanagar Hand-Book
95

, není datována, ale podle obsahu lze odvodit, že vyšla za války, 

protože obsahuje informace o případné evakuaci celého areálu v případě válečného ohrožení. V 

brožuře jsou seznamy baťovců a popis jejich aktivit a funkcí, které mají na starosti v případě, že 

bude Batanagar napaden: např. první pomoc, hasič, zpravodaj. Na jednotlivé osoby jsou uvedena 

telefonní čísla, na poslední stránce brožurky je mapa Batanagaru s označením názvů a čísel budov v 

obytné části i v továrním areálu. Druhá brožura A. R. P. Batanagar obsahuje informace, jak se 

chovat při náletech, jsou zde fotografie nebo kresby, kde je vyobrazeno, jak přesně ošetřit 

zraněného. 

 

Do odboje se zapojily také československé ženy, které se přihlásily do ženských oddílů nebo jezdily 

s ambulančními vozy či pracovaly jako dobrovolnice v nemocnicích. Ženy byly také velmi aktivní 

během přípravy několika velkolepých akcí pro veřejnost, které československá komunita v 

Batanagaru zorganizovala, aby představila českou historii, kulturu a lidové zvyky. Koncem září 

1940 se konal Československý den, kde se prezentovalo čtyřicet párů v našich národních krojích – 

některé si ženy přivezly z domova, ale řadu krojů ušily až v Indii. Celodenní program začínal 
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bohoslužbou v kapličce svatého Václava v Batanagaru, následovala přehlídka lidové hudby, zpěvy, 

exkurze do továrního areálu a občerstvení v klubu. Odpoledne diváci obdivovali krojovaný průvod 

Čechoslováků, vedený selskou jízdou – což byl muž v kroji na koni. 

 

f) Nejisté roky 

Konec války neznamenal dle vyprávění narátorů žádný velký zlom v životě baťovců v Indii. Změny 

byly spíše osobního rázu, když se mohli po letech vypravit domů. Václav Sklenář čekal na setkání 

se svojí přítelkyní, Marií Ledvinkovou až do roku 1946, kdy se mu podařilo sehnat místo na lodi, 

která plula do Evropy. Jejich dcera, Marie Zemanová popisuje složitou komunikaci svých rodičů 

následujícími slovy: „Za války se nemohlo psát do ciziny. Mojí matce se jednou jedinkrát podařil 

husarskej kousek. Tenkrát byl v novinách malej článeček, že pokud má někdo někoho v cizině, 

může na tuhle adresu poslat ten dopis, že to půjde přes Červenej kříž. Mamka šla na slánskou poštu, 

byl tam mladej muž a řekl...neměl bych, ale já vám ten dopis vezmu. Ten dopis přišel po třech 

měsících do Indie, jedinej za celou válku, někdy v roce 43, jediný razítko, který na něm bylo, bylo 

Slaný. Můj otec ten dopis celej život nosil v peněžence, měl pro něj velkou cenu. Když skončila 

válka, tak můj otec poslal matce telegram, že je v pořádku. Byl to vůbec první vzkaz, který jí mohl 

poslat, to bylo v červnu 45.“
96

 V červnu 1946 Václav Sklenář přiletěl do Československa: 

„Doprovázeli ho kamarádi, kteří mu pak byli na svatbě. Dorazil také indický konzul, i onkel 

Jašek
97

, jak jsme mu říkali. Naši měli svatbu v tom vesnickým kostelíčku v Přelíci u Slaného a bylo 

z toho obrovské pozdvižení. Samozřejmě lidi i trochu záviděli, protože nevěřili, že by otec po tolika 

letech přijel a vzal si maminku“
98

, říká Hana Gregorová.   

 

V poválečných měsících se k baťovcům do Indie dostala zpráva o znárodnění zlínské centrály. 

Zahraniční pobočky však fungovaly dál a měly zcela autonomní postavení. Tomáš Baťa junior (syn 

zakladatele firmy) žil v Kanadě a vedl továrny v Kanadě a v Americe. Jan Antonín Baťa, který 

bydlel v Brazílii, se staral o baťovské pobočky v Jižní Americe, Evropě, Asii a Africe. V roce 2014 

jsem mluvila s Jiřím Sedláčkem, který pracoval pro firmu Baťa od roku 1946, kdy přijel do 

Londýna a pozval si ho na pohovor Tomáš Baťa junior, který s ním mluvil anglicky. Když jsem se 

pana Sedláčka zeptala, proč, tak mi vysvětlil toto: „Brzy jsem pochopil, že česky mluví jen 

výjimečně. Prožil několik traumat, která ho ovlivnila natolik, že se snažil na ten původní svět 

zapomenout a myslet na budoucnost. Před válkou fungoval Zlín jako centrála jejich rodinné firmy. 

Byla to vlastně hlava, která řídila všechny zahraniční pobočky. V prvních válečných měsících se 

celý ten mechanismus rozpadl a po roce 1945 přišlo divoké znárodnění. Tomáš se pak rozhodl, že 
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už nikdy nedopustí, aby jeho firma byla znovu „dekapitována“. Někteří manažeři poboček chtěli 

rozhodovat až příliš samostatně a to nemohl připustit. Když viděl, co se v Čechách stalo v roce 

1948, tak mu bylo jasné, že firma nemůže fungovat jako dřív. Rozhodl se, že veškerou energii 

zaměří na její rozvoj v zahraničí. Rozeslal všem zaměstnancům zprávu, aby ve firmě přestali mluvit 

česky. Byl prostě pragmatik: chtěl, aby se lidé přizpůsobili zemi, kde žijí a kde budou vyrůstat 

jejich děti. V poválečných letech jsme měli na vedoucích pozicích asi 70 procent českých 

manažerů. Odešli do ciziny před válkou, pomáhali Tomášovi s budováním firmy v kanadské Batawě 

nebo budovali další pobočky po celém světě. Za těch několik let už si zvykli na život v zahraničí a 

byli tak nějak smíření s tím, že se do Československa už nikdy nevrátí. Samozřejmě že 

nezapomněli, odkud pocházejí, ale dokázali se prosadit v novém prostředí a to je součást úspěchu 

naší firmy. Dodnes říkáme našim lidem, že je třeba se přizpůsobit podmínkám v dané zemi, aby nás 

místní vnímali jako lokální společnost.“
99

 

 

Mezi baťovci v Indii zavládlo po únoru 1948 napětí, protože netušili, co se děje v rodném 

Československu. Někteří příbuzní jim psali, že se konečně mění společnost k lepšímu. Komunisté 

prý slibují rovnost mezi lidmi a zářnou budoucnost i pro nejnižší vrstvy (tj. pro příbuzné baťovců, 

kteří byli většinou z chudých poměrů a žili na vesnici). Zorientovat se na dálku v tom, co se děje 

doma, jistě nebylo snadné. Velmi složitá situace byla také v Indii, kde v letech 1946 - 47, kdy v 

Indii probíhaly snahy o to, aby se tato země vymanila z britského područí: „18. července 1947 

schválil britský parlament rezoluci o nezávislosti Indie a nařídil demarkaci hranic dominií Indie a 

Pákistánu v noci ze 14. a 15. srpna 1947. Pandžáb a Bengálsko byly rozděleny liniemi, které 

stanovily komise, jimž předsedal britský právník Cyril Radcliffe. Severozápadní pohraniční 

provincie se referendem připojila k Pákistánu. Radcliffe předsedal dvěma hraničním komisím, 

bengálské a pandžábské, doručil místokráli Mountbattenovi soubor map teprve 13. srpna 1947. 

Rozhodl v podstatě sám, v každé jeho komisi sice seděli dva hinduisté a dva muslimové, ti se však 

ze samé podstaty věci nemohli dohodnout. Mezitím se v těchto částech Indie už několik měsíců 

rozbíhalo kolo náboženských masakrů, které se po zveřejnění Radcliffovy zprávy roztočilo naplno. 

Zároveň se rozběhlo i velké stěhování náboženských národů. Celkový počet obětí na životech 

nebude nikdy znám, různé odhady kolísají od dvou set padesáti tisíců do dvou milionů. O něco 

přesnější údaje o obousměrné migraci hovoří o deseti až patnácti milionech lidí, kteří opustili své 

domovy. Bengálsko si své první kolo masakrů odbylo už o rok dříve, když zde v rámci dne přímé 

akce, který na 16. srpen 1946 vyhlásila Muslimská liga, propuklo velké kalkatské zabíjení. Nyní se 

ale vše mohlo opakovat nanovo a to ještě v mnohem děsivějším rozsahu. Zabránil tomu Mahátma  

Gandhí, který v polovině srpna 1947 přicestoval do Kalkaty, přesvědčil posledního hlavního 

ministra nerozděleného Bengálska, muslimského předáka Husaina Šahída Suhravardího, aby mu 
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stanul po boku a zahájil další ze svých velkých půstů. Malý shrbený stařec touto cestou přivodil 

kalkatský zázrak a svou přítomností a osobním vlivem dokázal více než celá armáda, ani Bengálsko 

pak sice neminuly lokální výbuch násilností, celkově ale v provincii nabyl vrch smír a počet 

tehdejších obousměrných migrantů je odhadován na „pouhý“ milion.“
100

 

 

Každá baťovská rodina v Batanagaru tak stála před těžkým rozhodováním. Řešila nejen vývoj v 

rodné zemi, ale také nejistou situaci v Indii. Vypjaté chvíle můžeme tedy pouze rekonstruovat pouze 

ze vzpomínek narátorů, kteří popisují především násilí v ulicích Kalkaty a obavy Čechoslováků v 

Indii. Například Hana Gregorová vysvětluje: „Maminka mi říkala, že to bylo velmi ošklivý, co si 

tam tenkrát v tom roce 1947 zažili. Prý je to jako v tom filmu Gándhí. Otec říkal, že nejhorší byli 

opravdu asi muslimové, že hned řezali hlavy. On strašně moc zvažoval, jestli mají odjet z Indie, 

chtěl na sokolský slet v roce 1948. Myslel si, že sem pojede a podívá se, jaká je tady situace, jenže 

maminka byla tenkrát před porodem, a tak cestu zrušil“
101

 Další narátor, Jaroslav Čeček, říká: „47 

přešlo a pak 48, jak to vnímali, co slyšeli, co se tady stalo? To slyšeli, ale když mluvím za svoje 

rodiče, tak si myslím, že tomu asi nedávali náležitou vážnost. Možná si říkali, že se tam ty politické 

strany nějak třou“.
102

 Jeho matka, Anna Čečková, porodila v září 1948 dceru Marii, která měla 

zdravotní komplikace. Paní Čečková se rozhodla, že v Československu pro ni bude lepší zdravotní 

péče. Koncem roku 1948 se vydala sama, s dcerou a třemi syny (včetně Jaroslava – narátora) domů, 

do Vizovic. 

 

Otec Radomíra Kosa dlouho váhal, zda má vyrazit za příbuznými do Československa. Zdálo se mu 

příliš riskantní jet do země, kde vládnou komunisté. Jeho syn říká: „Otec měl tenkrát hodně 

rozporuplné informace, tady byla určitá část lidí, která říkala: ‚Je to výborný, přijeďte! Bude nová  

republika, budujeme to tady, je to senzace!‘ A druhá část lidí říkala: ,Pozor, průšvih! Nejezdi!‘ 

Samozřejmě otec byl velmi inteligentní člověk, tak on si to uměl z těch kusých informací, co běhaly 

po světě, dát dohromady. Prostě mu bylo jasný, že to je problém kvůli komunistům. Myslím, že 

nakonec podlehl manželce a její matce, čili babičce, která nás pořád chtěla vidět. Jeho švagrové mu 

pořád psali: ‚Přijeď! Všechno je tady v pořádku!‘ 
103

 

 

Podobné dilema měla také rodina Václava Sklenáře, dle Hany Gregorové a její sestry Marie, bylo 

důvodů několik. Marie Zemanová: „Tam byly dvě verze: otec tvrdil, že se mamce stejskalo a chtěla 

ukázat vnučky mamince. Mamka tvrdí, že otec nechtěl, abychom šly do školy, tam byla jen ta 
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internátní škola v Darjeelingu, tisíc kilometrů od Batanagaru.  To byla tvrdá britská škola, to byl 

dril, že chtěl, abychom měly český školy. Která ta verze je pravdivá, to se nikdy nedozvíme, spíš si 

myslím, že ta první verze, že se mamce stejskalo. Když už jsme byli tady v Čechách, tak mamka 

vždycky otci říkávala: ,Prosím tě, vrať se do Indie a nech nás tady!‘ a on odpovídal: ‚Víš, že bych 

to nikdy neudělal.‘ a někdy dodal: ‚Tak viděla jsi maminku a můžeš zase zpátky, viď?‘ Spíš si 

myslím, že platí ta první verze. Maminčina sestra byla velká komunistka, hlavně ten Miloš, ten 

strejc. Ta teta mamince psala, že je tady poklid, že tady je všechno v pořádku“
104

 Nakonec se tedy 

rodina Václava Sklenáře rozhodla pro návrat do vlasti. Jeho dcera Hana doplňuje rodinnou legendu 

slovy: „Teta psala: ‚Vrať se, hlavně se vrať k budování!‘ Nadšení obrovský. Rodiče asi nedomysleli, 

že ta republika už je napojená na to Rusko, to byl asi hlavní problém, co nám komunisti můžou 

udělat? Nic, no dobře komunisti byli před válkou, ale že se napojili na to Rusko to nedomysleli, že 

nastane taková ruská stalinská doba“.
105

 

 

Z vyprávění narátorů není jasné, kolik baťovců uvažovalo o návratu v letech 1945 – 1948. Jedinou 

zmínku o návratech v tomto období jsem našla v korespondenci Františka Baránka, který začátkem 

května 1947 napsal svému otčímovi, ať koupí pozemek vedle jejich ve Valašských Kloboukách a  

začne stavět. „Máme v Indii opravdu krásnou vilu, pět pokojů, dvě koupelny s elektrickými vařiči 

vody, krásný nábytek a hlavně uprostřed města, dříve jsme byli za městem. Z Batanagaru všeci 

Češi, co jeli domů, se zase vrátili, i ti, co říkali, že nikdy nepřijedou. Tak nevím, jak to tam máte. O 

mém odjezdu jsem se ještě nerozhodl.“
106

  Z jeho dopisů je zřejmé, že velmi vážně uvažoval o 

návratu domů a připravoval se prakticky. 

  

g) Návrat, ale kam? 

Většině narátorů bylo v době příjezdu do Československa (v letech 1948 - 1950) tři až čtyři roky. 

Jejich vzpomínky na přílet jsou tedy jen velmi útržkovité. Vybavují si většinou jednu situaci nebo 

jeden vizuální nebo zvukový vjem. Jaroslav Čeček popisuje zážitek z lodi: „Vím, že jsme jeli lodí a 

tam byla kajuta. Vzpomínám si na ty kulatý okýnka. Já jsem se bál, jak se tam pořád míhala voda a 

prázdno. To bylo jak někde v akváriu.“
107

 Radomír Kos letěl s rodiči letadlem a říká: „Já si 

vybavuju, jak jsme přistáli v Praze. Nikdo se s náma nebavil. Naši odevzdali doklady a tím to 

skončilo. Jeli jsme do Brna za babičkou a dědou. Museli jsme se směstnat v jednopokojovým bytě, 

v Brně – Židenicích. Tohle bylo jediný útočiště, kam jsme se mohli vrtnout.“
108
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Podobný zážitek má Hana: „My jsme letěli přes Karáčí do Říma, a z Říma do Curychu, a z Curychu 

do Prahy. Maminka říkala, že ta cesta až do tý Itálie byla normální, atmosféra stále normální. Až do  

Curychu všechno výborný, ale pak jsme nastoupili do československýho letadla a nikdo se s nima 

nebavil. Byla to naprosto mrazivá atmosféra, protože předtím se k nim letušky chovaly hezky, 

staraly se o děti. V tom letadle do Prahy české letušky nic neříkaly, jakmile jsme přistáli, tak 

všechny baťovské rodiny poslali stranou a vyslýchali je. Můj otec si uvědomoval, že je zle, že se 

něco změnilo. Přijeli jsme a vlastně ta teta, co se sotva provdala, tak nám poskytla dvoupokojovej 

byt ve Zlonicích u Slanýho, v takovejch jako dost těžkejch podmínkách.“ Její starší sestra Marie 

říká: „Nepamatuju si vůbec nic, jediný co si pamatuju je ten hořící strom. Všechno znám jen z 

vyprávění, vždycky jsme říkali rodičům: ‚Povídejte, jak jsme byli malí?‘ Oni nám vyprávěli, ale o 

jejich práci jsme nikdy nic nezjistily. Když naši chtěli jít někam na ples nebo se někam bavit, tak 

jsme si listovali v albech z Batanagaru“
109

 

 

Začátky baťovských rodin v Československu byly velmi podobné: z hodiny na hodinu přišly o 

všechny výhody, na které byly v Indii doposud zvyklé. Ztratily zaměstnání a tedy i stálý příjem, 

neměly k dispozici ani prostorný dům, ani služebnictvo. S luxusním životem byl najednou konec. 

Matky narátorů si musely zvyknout, že už nejsou dámy z lepší společnosti, které chodí hrát bridž do 

klubu, opalují se u bazénu a děti jim hlídá chůva. Nyní bylo na nich, aby se postaraly o manžela, 

děti i domácnost a ještě si sháněly práci. Předpokládám, že pro otce narátorů byl tento pád z výšin 

společenského žebříčku ještě bolestivější. Donedávna měli naprosto výsadní postavení v rodině, 

protože vydělávali nemalé peníze a díky tomu zajišťovali celé rodině pohodlný život. Pro 

čtyřicetileté muže, kteří prožili deset i více let v zahraničí, to byl jistě šok, že najednou nemohli 

sehnat práci, která by odpovídala jejich zkušenostem. Museli se spokojit se zaměstnáním, kde 

absolutně nemohli využít své znalosti a schopnosti. 

 

Radomír Kos vzpomíná „Otec nemoh dělat nic, protože byl označován, že je kapitalista a s takovým 

kádrovým posudkem se práce sháněla jen velmi těžko“
110

. Václav Sklenář se ocitl v podobné 

situaci, podle jeho dcery Marie to bylo takto: „Firma Baťa už nebyla, ale na něm zůstalo to stigma 

baťovce.  Nakonec sehnal práci v ČKD Slaný. Nejdřív dělal úředníka, pak byl v propagaci, v 

podstatě ho tady ještě ubili. Nikdy ho nepřijali, vždycky mu říkali Indián a vím, že pak měl potíže. 

Chodily mu anonymní dopisy kvůli tomu, že byl jinej.“
111

 Její sestra Hana si vzpomíná, že při 

hledání práce hrály důležitou roli příbuzenské vztahy, především s již zmiňovanou tetou - 
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komunistkou, která byla jedním z hlavních důvodů, proč se Sklenářovi vrátili do Československa. 

„Otec potřeboval kladné posudky a tak napsal do Rovného,
112

 a oni mu poslali takové posudky, že 

to bylo naprosto likvidační. Maminka říkala, že to byli příbuzní té tety Anči, kterým stačilo, že byl u 

Bati a že pracoval. Podepsali se pod to i další obyvatelé z Rovného. Dělal pak v ČKD ve Slaným a 

jen díky tomu rodiče dostali služební byt. V tom domě, kde jsme bydleli, jsme byli absolutně 

obšancovaní estébákama. Tenkrát jsme to nevěděly, to jsme zjistily až mnohem později.“
113

 

 

V podobné situaci se ocitla i rodina Radomíra Kosa, která dostala předělený byt: „Jen taková 

zajímavost, když jsme se ne, když nás přestěhovali do toho Králova Pole, tak na druhé straně ulice, 

kde jsme bydleli, my jsme bydleli v přízemí, těsně před okny vybudovali okres SNB, ten byl přímo 

před námi deset metrů přes silnici.“
114

 

 

h) Naše rodina je jiná 

Většina rodičů narátorů se musela nastěhovat do míst, kde měli příbuzné: na venkov, či do menšího 

města, pouze šestičlenná rodina Kosových dostala přidělený dvoupokojový byt v Brně. První 

vzpomínky narátorů jsou spojené s dětmi ze sousedství nebo se spolužáky. Zpočátku byla velmi 

obtížná komunikace, protože baťovské děti mluvily buď jen anglicky, urdu nebo hindsky. Jaroslav 

Čeček, který přijel do Československa s matkou a sourozenci, bydlel ve Vizovicích, kde měli 

příbuzné. Na první nesnáze v komunikaci vzpomíná takto:  „Musel jsem na zdravotní prohlídku, tak 

jsme šli za místním doktorem. Pan doktor mi říká: ‚Jari, zvedni ruku!‘ a já nic, on zase: ‚Jari, zvedni 

ruku!‘ Tak on se obrátil na maminku: ‚On neslyší?‘ Maminka řekla: ‚Ne, on vám nerozumí.‘ tak 

říkal: ‚Jerry, parle vou?‘, tak já jsem zvedl ruku a on povídá, že neměl nikdy pacienta, který mluvil 

urdu. My jsme přijeli v prosinci a v září jsem šel do školy a to už jsem uměl perfektně česky, a 

neuměl jsem urdu. Takže skutečně, když chcete naučit dítě řeč, tak ho vemte do toho státu a nechte 

ho mezi děckama a za chvilku bude mluvit tou jejich řečí. Máti na mě potom zkoušela nějaká slova 

v urdu, ale já už to zapomněl. Možná kdyby se mnou někdo mluvil obojetně, tak by se to nějak 

stabilizovalo, ale takhle jedno skončilo a druhé začalo. Byla to rarita v učení, ve škole, na vojně. 

Myslím, že se mě děcka nijak nevyptávaly. My jsme žily, jak žijou děcka, lítaly jsme po 

Vizovicích.“
115

 Podobnou zkušenost má také Radomír Kos, který si také nevybavuje žádné 

negativní reakce od spolužáků, mnohem horší to však bylo na úřadech nebo později na vojně. „U 

těch děcek to nikdo neřešil. Učitelé ale museli vědět, co jsme zač. Já jsem začal chodit do školy v 

roce 54 a takže ty politický změny, to bylo všechno čerstvý. To, že jsme baťovská rodina, působilo 

negativně ve všech možných posudcích, ve všech možných životních křižovatkách, nebo rozcestích, 
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tam to velice zapůsobilo. Rodiče, když jsme byli jako malý děcka tak to bylo - nechci říct tabu - 

nemluvilo se o tom a oni si to nechávali pro sebe a my taky.“
116

 Na otázku, zda tedy rodiče přijali 

fakt, že se zřejmě již do Indie nevrátí, odpovídá slovy: „Ne, otec to nemoh nikdy přijmout. Patnáct 

let strávil v těch baťovskejch zásadách. On to nepřijal nikdy, ale prostě byl tak silnej, že byl 

schopen to nějakým způsobem nedat najevo“. 

 

Sestry Hana a Marie vnímaly situaci jinak, obzvlášť u Hany se vystřídaly dva extrémní pohledy na 

baťovskou rodinu. V prvních letech v Československu vnímala rozpor mezi tím, jak se k ní chovají 

děti a učitelé – ostražitě či s despektem – a s tím, jaký je její domov. Hana vysvětluje:  „Mně to 

vadilo jako dítěti, pořád jsem byla jako jiná a neustále se se mnou něco řešilo. Vždycky když se 

rozdávalo vysvědčení tak tam bylo ‚Místo narození: Kalkata.‘ Většinou se nad tím ten kantor 

pozastavil. Přečetl to před celou třídou, děti se na mě otáčely a já se krčila a myslela jsem si: ‚zase 

se něco se mnou děje.‘ To je zajímavý, že nám k tomuhle rodiče nic neříkali, že nás nechávali úplně 

spontánně, ať si prožijeme úplně všecko, ať získáme vlastní rozum. Jen jsem velice vnímala tu 

rozpolcenost: tatínek si doma pouštěl pusu na špacír a říkal ‚sociálismus‘  ‚pan Báťa‘ ‚to by pan 

Báťa koukal, jak to tady v tom socialismu vedete.‘ Strašně mě to rozčilovalo. Já jsem chtěla bejt 

vzorná pionýrka, já jsem se dobře učila. Chtěla jsem bejt v tý mase, hrozně mě vadilo. Já jsem 

samozřejmě svoje rodiče milovala a hrozně mi vadily mi řeči těch jiných rodičů, těch kantorů. 

Musela jsem otce bránit. Jen jsem dlouho nechápala, co to znamenalo, že jsme baťovci? Já jsem si 

představovala něco hroznýho, kdoví co můj otec nedělá! Kdoví v jakým byl hrozným spolku, to 

byla nějaká tajná sekta, tajnej spolek. Já jsem se začala ptát kolem třinácti, čtrnácti roků. Začala 

jsem se samozřejmě otce vyptávat, už mi to táta říkal, jak to všechno bylo. Začala jsem hodně číst a 

začala jsem diskutovat v těch patnácti. On se úplně děsil, když jsem přišla, že budu konečně 

svazačkou, nebo že mě čeká to ČSM, já si pamatuju ten děs takovej, on mi řekl: ‚To ti gratuluju!‘. 

Až někdy v patnácti se to zlomilo a začala jsem o tom přemýšlet jinak, začala jsem naší rodinu hájit. 

Třeba na občanský nauce jsem diskutovala s kantory, že to s baťovci není tak, jak říkají.“
117

 

 

Její starší sestra Marie tento rozpor nezmiňuje. Zaměřuje se ve vyprávění na porovnání svého 

životního postoje a své sestry : „Asi to bylo taky zajímavý, protože když jsme přijeli, poprvé jsme 

přišli do Přelíce k babičce, tak nám nerozuměla. My jsme mluvily napůl hindsky a napůl anglicky, 

babička z toho byla nešťastná, ale samozřejmě děti se naučí za chvilku. Do první třídy jsem šla už 

normálně, Hanka rok po mně. My jsme odmalinka věděly, že některý věci se venku neříkaj. Otec 

poslouchal Londýn a Svobodnou Evropu, všechno možný, to se nesmělo. Hanka byla vždycky 

rebel, já byla poklidnější, Hanka byla holčička, já jsem byla kluk, takže já jsem ve čtrnácti letech 
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odkráčela, ne odkráčela z rodiny, ale trhla jsem se od rodiny, začala jsem chodit lítat na letiště, 

plachtařit“.
118

 

 

i) Stigma baťovských rodin 

Narátoři během rozhovorů opakovaně zmiňovali potíže, které měli kvůli tomu, že jsou z baťovské 

rodiny. Ve všech osobních dokumentech měli uvedeno, že se narodili v Indii a že otec pracoval u 

Bati. Radomír Kos popisuje, s jakými problémy se kvůli tomu musel potýkat: „Když jsem byl asi v 

sedmé třídě, tak mě šíleně bavily dva předměty. To byla chemie a fyzika, já se pořád rozhodoval 

kam? Pak ta fyzika zvítězila díky tomu, že na té naší základní škole učila mladá fyzikářka. Byla 

hodně aktivní a tak mě fyzika zaujala.  Tehdá vznikl radiotechnickej kroužek, kterej vedla. Přizvala 

tam dva vojáky, byli to spojaři. To mě začalo bavit a pak už jsem věděl, že se chci věnovat 

elektrotechnice. V roce 63 jsem končil základní školu, měl jsem samé jedničky a hlásil jsem se na 

elektro průmyslovku. Pohovory jsem udělal i všechno ostatní, ale přišel mi dopis, že jsem se 

nedostal kvůli kádrovému posudku. Asi to poslal uliční výbor.  Takže jsem se nedostal na tu školu, 

ale nakonec mě tam vzali právě díky té paní učitelce Zemanové, kterou jsme měli na zeměpis. Její 

manžel učil na téhle elektro průmyslovce, nějak s tím mým přijetím pomohl“. Potíže měl pan Kos 

později i na vojně, kvůli tomu, že pochází z baťovské rodiny, musel vždy splnit více povinností, než 

ostatní vojáci. Pan Kos si opakovaně žádal o vydání pasu, nakonec se mu ho podařilo získat, ale 

pouze služební (pracoval pro brněnskou redakci Československé televize), který dostal vždy jen při 

odjezdu na služební cestu a po návratu ho musel odevzdat. 

 

Podobné potíže měla také Marie Zemanová, která na základní škole dostávala samé jedničky, ale ve 

finále jí dobrý prospěch byl k ničemu: „Když jsem se hlásila na gymnázium, tak byl problém. Vím, 

že otec udělal scénu, že to nechápe, proč tam nemůžu jít, když mám samý jedničky. Nakonec to 

povolili a Hance to už povolil nějak uliční výbor. Na vysokou jsem se dostala protekcí. Já jsem na 

vysokou, na medicínu nechtěla. Chtěla jsem na dopravní školu, ale tam jsem neměla šanci, i to lítání 

bylo s protekcí, to byl Svazarm a my jsme věděli, že bych se nedostala s mým kádrovým profilem. 

Nakonec mi otec vyjednal tu medicínu v Olomouci, tam měl známý.“
119

 Její mladší sestra Hana 

doplňuje informace k Marii slovy: „V patnácti jsme měli občanskou nauku, tak tam jsem začala 

diskutovat, a to bylo tvrdý. Tam vlastně jsem začala nedostávat ty doporučení, že nejsem studijní 

typ, že mě nedoporučujou na střední školu, ani by ses tam neměla hlásit. Přebrala jsem si to tehdy, 

to byl pro mě šok, že sestra měla od první do devátý samý jedničky, byla vyhodnocená jako nejlepší 

ze svý školy za svý výsledky. Měla jet do Artěku, tatínek byl na tý schůzi, jak chodí rodiče a přátel 

školy a tam mu oznámili, že jeho dcera nepojede do Artěku, protože vybrali nějaký děvče. Nějaký 
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jiný, ona měla dvě dvojky, ale taky byla dobrá. Přišel a doma to říkal nahlas, to jsme seděli všichni 

u stolu. Táta si pak pustil pusu na špacír ‚No vidíte, holky prostě je to takhle, asi se s tím budete 

muset nějak vyrovnat v životě!‘ Druhej šok, že se sestra nemohla dostat na tu střední školu s těma 

samýma jedničkama, tenkrát otec někam šel, někde udělal cirkus, prostě sestru nakonec vzali, já 

myslím, že o vzal přes tu tetu Hanu, stranu a vládu, sestru vzali.“
120

 

 

Nejdramatičtější situace byla v rodině Jaroslava Čečka. Jeho matka Anna přijela do Československa 

s dětmi na konci roku 1948, její manžel zůstal v Indii. V roce 1954 dostala vzkaz od vzdálené 

příbuzné, sestřenice Maríny z Vídně. Prý by jí mohla pomoci utéct přes hranice a pak dostat děti do 

ciziny přes Červený kříž. Pan Čeček si dodnes velmi dobře pamatuje, jak k nim domů přišel cizí 

muž a řekl, že má pro ni vzkaz: „Máti se ho ptala, jestli nemá hlad, a on říkal, že by si něco dal. Tak  

mu udělala ze čtyř vajec, ze slaniny mu udělala vaječinu. To si vzpomínám, jak dneska jak seděl za 

stolem a žral dacan jeden. Přišel s fotkou Maríny a máti věděla, že jí vyvede ven, tak si to všechno 

povykládali. Za týden přijela kriminálka a věděla všechno, každej detail. Nabídli máti spolupráci, 

ale ona odmítla. Máti dostala čtyři roky, Bohuš šest roků za přípravu nelegálního přechodu hranic. 

Já jsem říkal, to je legrace: máti zatkli za přechod hranic v kuchyni.“
121

 Jaroslav a jeho tři 

sourozenci naštěstí neskončili v dětském domově, jako se to stávalo v podobných případech, kdy 

byly odsouzené ženy ve vězení. Několik let bydleli u příbuzných ve Vizovicích.   

 

Jaroslav Čeček mohl matku navštěvovat jen dvakrát do roka, nejdříve byla uvězněná v Uherském 

Hradišti, později v Pardubicích a pak několik měsíců na Slovensku. S otcem měli naprosto 

minimální kontakt, až do roku 1955 pracoval v Batanagaru a pak se odstěhoval do Austrálie, kde si 

otevřel malé bistro. Z Indie odjel, protože tam neviděl žádnou perspektivu, výroba v továrně 

skomírala a v Batanagaru zůstalo už jen pár původních baťovců. Matka Jaroslava Čečka byla ve 

vězení tři a půl roku a pak se shodou náhod dostala na svobodu. „Moje sestra jezdila na léčení do 

Mariánských Lázní. A tenkrát byl zrovna První máj a měl tam promluvit prezident Zápotocký. Tak 

naší tetu napadlo, že by mu sestra mohla předat dopis, že by napsala, ať dá mamince milost. Když 

tam ten Zápotocký žvanil na tom pódiu, tak vzala pugét a nějak se tam vybelhala s dopisem a kyticí. 

On jí poděkoval, vidělo to celé náměstí a do čtrnácti dnů byla máti doma. Už jí zbýval rok do konce 

vězení a pustili i toho strýce Bohuše, právě na základě tý žádosti o milost od mojí sestry.“ 

 

Potíže měl Jaroslav také ve škole, nejen kvůli baťovské rodině, ale také kvůli tomu, že byla jeho 

matka ve vězení. Po skončení osmileté základní školy se hlásil na jedenáctiletou školu ve 

Vizovicích, ale „jeden člověk z té výběrové komisi, že to tam nějaký blbec z okresu nedoporučil, že 
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by mě mohli získat pro podvratnou činnost, takže žádná jedenáctiletka, šup do učení, internát, to 

nevadí, vyučil jsem se frézařem.“ Jaroslav se se svým otcem setkal až po mnoha letech. Manželé 

Čečkovi se znovu setkali v roce 1965, to znamená po sedmnácti letech od chvíle, kdy paní Čečková 

odjela z Indie do Československa: „My jsme jako děti věděly, že tatínka by za námi nepustili. 

Pochopil jsem to tak, že to je sviňárna, že za ním nemůžeme. On nám psal, že se jednou určitě 

setkáme. On by se mohl vrátit do Čech, ale tím by riskoval, že by dopad stejně jako naše máti.“ 

  

j) Baťovský odkaz 

Otcové narátorů prožili řadu let v baťovské komunitě a své potomky přirozeně vedli k tomu, aby 

byli na baťovství hrdí. V závěru rozhovorů jsem se všech narátorů ptala, jak jim otec předal tento 

odkaz, který jsem popsala v úvodní kapitole. Zjistila jsem, že v některých rodinách je to již jen 

nostalgická vzpomínka, v jiných rodinách jsou to hodnoty, které se dědí z generace na generaci. 

Jaroslav Čeček přistupuje k tomuto odkazu zcela pragmaticky. Na otázku, co pro něj znamená 

baťovský svět, odpovídá slovy: „Pro mě to znamená, že nová generace nevyrostla v jeho duchu. 

Lidi by převzali spoustu dobrých věcí. Já říkám, že starej Baťa nebyl podnikatel, byl vizionář.“
122

 

Baťovský odkaz vnímal Radomír Kos díky svému otci jako životní postoj, který dodržuje celý 

život. Při vyprávění o dodržování baťovských pravidel pan Kos dokonce vstává ze židle a stojí v 

pozoru a s hrdostí říká: „Baťovská výchova? Ta měla na otce velkej vliv, protože on se držel těch 

zásad. Prostě vytyčit si nějakej cíl a ten cíl splnit, jakékoliv překážky, které jsou po cestě nějakým 

způsobem je neobcházet a prostě jak říkám: ‚Prsama do toho a jedeme dál!‘ Člověk nesměl povolit, 

nesměl couvat, nesměl říkat: ‚To nejde.‘ Jde všechno a ten cíl musím nějakým způsobem 

dosáhnout, takhle se otec choval, taky v tom zaměstnání, kde nastoupil jako obyčejnej úředníček, 

tak finálně, když šel do důchodu byl šéfem plánovacího oddělení Královopolské. Přes ten negativní 

kádrovej posudek dokázal, že umí a šlapal dál.“
123

 

 

U Hany Gregorové docházelo od dětství, přes dospívání až k dospělosti k postupné proměně jejího 

postoje k rodinné baťovské historii. Jako malá se chtěla identifikovat s ostatními spolužáky, později 

však začala chápat, proč je baťovství pro jejich rodinu tak důležité. Na otázku, co pro ni  příslušnost 

k tomuto společenství znamená, odpovídá: „Já jsem tomu taky nikdy nerozuměla. Ta komunita, 

kterou si baťovci vytvořili, byla určitým způsobem zvláštní. Člověk chce někam patřit, ale zároveň 

se instinktivně brání svazujícím pravidlům, ale oni se svazovali rádi a tomu jsem nerozuměla. Měli 

svobodu a ty jejich svazky byly neviditelný. Tatínek vzpomínal, že nejvíc cenilo to kamarádství, 

poctivost, solidnost. On vždycky říkal: „Kdykoliv přijdeš kamkoliv kdekoliv po světě a řekneš, že 
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seš od Baťů, tak se o tebe postaraj“ Hana si vyzkoušela tuto sounáležitost v praxi, když si k 

padesátým narozeninám nadělila speciální dárek. Vypravila se do Austrálie, kde bydleli manželé 

Pleškovi, dobří přátelé jejích rodičů z Batanagaru. „Tam jsem byla obklopená rodinou baťovců. Já 

jsem je viděla poprvé na otcově pohřbu. Na základní škole jsem pořád nechápala, proč je ten můj 

otec nějakej špatnej? Vždyť je hodnej, vždyt je tak hodnej! Co dělá špatnýho? V tý škole se o tom 

mezi spolužákama nemluvilo, tam jsme byli všichni jedna rodina, tam se to neprobíralo, tam vím, 

že to si uvědomovala i Markéta
124

, že vím, že bývali preferovaní rodiče, kdo máte tatínka traktoristu 

na dolech? Tatínek se mi snažil vysvětlit, ale já jsem to nebrala, já jsem byla v revoltě. On říkal, že 

se nemám za co stydět, protože jsme poctivá rodina.“
125

 

 

k) Diskuze o emigraci v letech 1968 - 1989 

V jednotlivých baťovských rodinách se po počátečním šoku, že přijeli do země, kde panuje 

komunistický režim, diskutovalo o tom, zda se vrátit do Indie. Někteří rodiče se brzy smířili s tím, 

že zde musí zůstat a doufali, že se někdy situace změní (Kosovi, Sklenářovi), jiní zvažovali ilegální 

útěk za hranice (matka Jaroslava Čečka). 

 

Všechny tyto rodiny nakonec v Československu zůstaly. V roce 1968 se téma odchodu ze země 

netýkalo přímo baťovců – protože již byli téměř v důchodovém věku a nechtěli radikálně měnit 

život – ale jejich potomků, kterým bylo okolo dvaceti let. Nikdo z baťovských potomků neuvažoval 

o přestěhování do Indie, v rozhovorech s narátory nezaznívá snaha navrátit se do indického rodiště. 

Spíše se zde setkáváme s tím, že narátoři zvažovali emigraci na Západ, ale nakonec své rozhodnutí 

změnili, protože nechtěli opustit své nejbližší (rodiče, snoubence / snoubenku). 

 

Rodiče Radomíra Kosa před dětmi nemluvili o možnosti návratu do Indie ani v roce 1968, kdy by 

teoreticky měli možnost vycestovat. Radomír Kos však říká: „Párkrát mi rodiče naznačovali, že 

bych mohl odjet pryč, jenže já už jsem tady měl svojí dívenku, současnou manželku. Nevzpomínám 

se, že by se doma u našich řešilo, jestli emigrovat nebo ne, ale ty náznaky jsem vnímal. Oni ale 

věděli, že už jsem dospělý, že jsem samostatná jednotka a rozhodnu se sám. Když sem tenkrát přišla 

ta vojska v šedesátým osmým, tak jsem si myslel, že to musí někdy skončit, že to bude dočasně. 

Jenže jednotka dočasnosti je furt. Vedl jsem takhle k samostatnosti i moje syny. Říkal jsem jim: 

‚Máš občanku, tak se starej. Já ti do toho mluvit nebudu.‘
126

. 

 

Jiná situace byla v době pražského jara u sester Sklenářových. Hana byla díky svému příteli Ivanovi 

                                                 
124

 Hanina dcera. 
125

 Rozhovor s Hanou Gregorovou vedla 8. srpna 2016 v Praze Judita Matyášová. Uloženo v archivu autorky rozhovoru.  
126

 Rozhovor s Radomírem Kosem vedla 7. dubna 2017 v Brně Judita Matyášová. Uloženo v archivu autorky 

rozhovoru. 



59 

(pozdějšímu manželovi), který pracoval pro cestovní kancelář Čedok, v Anglii, kde jí zajistil 

bydlení u hostitelské rodiny od června do konce srpna 1968. Dvacetiletá Hana se nakonec vrátila již 

v polovině srpna, tj. pár dnů před příjezdem okupantů. „Přijela jsem s Angličankou, z tý anglický 

rodiny jsem si přivezla kamarádku. Zůstala tady čtrnáct dnů a pak odjela. Taky nás navštívil 

Olek
127

, provázeli jsme ho po Praze. Odlítal 20. srpna a v noci dorazili Rusáci. Otec samozřejmě 

říkal, že bude válka. V roce 69 jsme se s Ivanem vzali a dostali jsme pozvání od čedokářů, ať 

jedeme do Holandska. Tehdy jsme se o tom hodně bavili, jestli se vrátit nebo ne. Oni nás 

přemlouvali, že prý by pro nás měli okamžitě místo, ale já jsem nechtěla. Otec byl po prvním 

infarktu, tak jsme se vrátili.“
128

 

 

Hana byla v tomto směru aktivnější než její starší sestra Marie, která sice připouští, že zvažovala 

emigraci, ale nakonec od ní upustila. Rok 1969 byl totiž pro celou rodinu Sklenářových velmi 

náročný: otec Václav zemřel na infarkt. Marie svou tehdejší rodinnou situaci popisuje takto: „My 

jsme se brali v roce 69, jenže otec umřel a mamka zůstala sama. Můj manžel měl jen matku, jeho 

otec už taky umřel, to bylo takový těžký. Manžel byl čerstvě po vojně, čerstvě zaměstnanej a sehnal 

poměrně slušnou práci, byl geodet, jezdil. V 70 už se nemohlo odjet ven, zavřely se hranice a šlus, 

nikam jsme se nedostali. Možná, že manžel měl takový úmysly, ale nakonec jsme to nerealizovali. 

A kdyby to přeci jen šlo? Ale jo, tenkrát jsem byla ještě taková, že bych to asi zvládla, měla jsem 

svojí práci. Jsem si jistá, že bych se uživila, to by nebyl takovej problém.“
129

 

 

Jaroslav Čeček měl poněkud jinou rodinnou situaci, než ostatní narátoři. Jeho rodiče bydleli od 

poloviny šedesátých let v Austrálii, měli australské občanství, takže mohli bez problémů jezdit za 

svými potomky do Československa. Bratři pana Jaroslava odjeli začátkem roku 1968 do Sydney a 

vypomáhali dva roky v rodinné firmě. Vydělali si peníze, a když se vrátili do Československa, tak si 

postavili domy a vybavili domácnosti. „Oni se vrátili, protože tady měli manželky. Já jsem se ženil 

v roce 1970, za rok se mi narodil syn Jaroslav, pak jsme čekali druhého syna. Naši mi psali: ‚Přijeď 

a taky si vyděláš na barák.‘ Tak jsem si v práci zažádal, ten můj nadřízenej byl kovanej straník. 

Jednou si mě zavolal a ptal se mě: ‚Nechceš tam zůstat?‘ a já mu řek, že tady mám rodinu a chci si 

jen vydělat. Jenže jemu to nestačilo a ptal se, jestli se opravdu vrátím. Tak se za mě zaručil a já jsem 

šel za blbečky na pasové oddělení v Třebíči. A jeden ten blbeček se mě zeptal, jestli prý nejedu 

zvyšovat národní důchod Austrálie? A já mu řek, že tam jedu za rodiči, dlouho jsem je neviděl. Jen 

ta cesta do Austrálie trvala skoro měsíc. On by mi to povolil na tři měsíce. Ten blbec si mě 

vychutnával, říkal: ‚Měsíc pojedete lodí, měsíc budete u rodičů a měsíc zpátky. Však co si budete 
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celý měsíc vykládat?‘ Vysvětlil jsem mu, že nejde jen o povídání, ale o to, že mi otec zaplatí cestu a 

to stálo čtyřicet tisíc. Tak mu to chci oplatit a vypomůžu mu v obchodě. Na to mi ten blbec řekl, že 

teda budu navyšovat ten jejich národní důchod. Otec mi pak napsal: ‚Vyprdni se na to, my ti 

pomůžeme i na dálku. Díky jejich financím jsem mohl postavit dům.‘“
130

 

 

l) Moje a cizí domovy 

Pojem „doma“ nebo „domov“ se vyskytuje ve vyprávění narátorů v několika různých obměnách. 

Týká se v první řadě jejich otců, kteří odjeli do Indie, kde strávili v průměru deset i více let. 

Nejdelší dobu – bez návratu do Československa – prožil v Indii Jaroslav Kos, který odjel do 

Batanagaru v roce 1936 a vrátil se v roce 1947 z ryze praktických důvodů: chtěl si zde najít 

manželku. V Brně se seznámil s Jarmilou Hrstkovou a dle jejich syna Radomíra svatba proběhla 

rychle, záhy poté odjeli novomanželé do Batanagaru, kde zůstali až do roku 1951, kdy již měli dva 

syny, a třetí dítě bylo na cestě. Koncem roku 1951 se kvůli naléhání rodičů Jarmily vrátili do Brna. 

Dle vyprávění Radomíra Kosa se jeho rodiče nikdy nesmířili s tím, že zde museli zůstat. Svoje 

názory však před ním a jeho bratry tajili, snažili se je uchránit, nechtěli je zatěžovat negativní 

zkušeností, předali jim hlavně hrdost a samostatnost.   

 

Když má Radomír Kos popsat jednotlivé etapy otcova života, hodnotí je slovy: „Od narození do 

pětadvaceti, to bylo dětství a pak studia v Baťově škole mladých mužů. To byl otec ve svém živlu, 

protože jinak si nedokážu představit, že by do toho šel. On se nikdy nepustil do něčeho, co ho 

nenadchlo. Pak ta druhá kapitola jeho života, ta Indie. To bylo něco zvláštního, když Baťa nebo 

někdo z těch šéfů vybíral, kdo pojede do Batanagaru. Předpokládám, že asi řekli: ‚Zakládáme tam 

novou fabriku a dáváme vám plnou důvěru a jeďte!‘ To ho asi určitě chytlo, že si ho takhle vybrali. 

Když si ho prohlížím na fotkách z Indie, tak vidím, jak září, jak byl šťastnej, jak se tam všechno 

rozvíjí. To bylo asi nejkrásnější období jeho života. A pak už byla jen ta třetí kapitola jeho života, ta 

hodně dlouhá „dovolená“ v Československu“
131

 

 

Na otázku, co bylo pro jeho otce znamenal pojem „doma“ odpovídá slovy: „Já jsem mu povahově 

dost podobný, takže kdybych to měl brát tak jako on, pak bych si řekl: Je tu problém, ale nemůžeme 

ho vyřešit, teď to jinak nejde. Myslím, že se prostě soustředil na tu aktuální situaci, že jsou teď v 

Československu a musí si sehnat práci a musí žít dál, i když to bude v takovejch blbejch 

podmínkách. Já si myslím že „domov“ pro něj byla vždycky tahleta republika. Myslím, že domov je 

to, kde má kořeny v mládí. Těch patnáct let v Indii to byla prostě jedna životní etapa, ale doma je 
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pro něj tady.“
132

 Když se ptám pana Kose, kde je jeho vlastní doma, tak odpovídá naprosto bez 

zaváhání: „První tři roky v Indii, to je pro mě taková vzpomínková epizodka. Možná kdybych byl 

větší, tak bych to bral jinak. Každopádně to gro mám spojeno s touto republikou. V Indii jsem se 

narodil a vyrůstal. Možná kdybychom tam zůstali a nejeli sem, tak bůhví, kde bych dneska byl. 

Prostě se to takhle vyvinulo a moje dovolená je tady dlouhodobá, už jsem si nějak zvyknul.“
133

 

Zajímavá je proměna zájmu o cestu do Indie. Pan Kos zvažoval v dětství a v mládí, že by se chtěl 

do Batanagaru podívat, chtěl vidět své rodné město a doufal, že ještě zastihne někoho z baťovců. 

Když postupně dozvídal, že baťovci opouštějí Indii, tak jeho zájem postupně opadl. „Je to zhruba 

deset nebo dvanáct let, co jsem viděl fotky, jak to tam vypadá. Už tam nic nezbylo, tak proč bych 

tam jezdil?“
134

 

 

Václav Sklenář měl – na rozdíl od Jaroslava Kose – mnohem komplikovanější cestu domů. Sklenář 

do Indie odjel v roce 1933, po třech letech se vrátil kvůli vojně a pár měsíců před začátkem druhé 

světové války již zase zamířil do Indie. V roce 1946 se vydal do vlasti, aby se oženil se svojí 

dlouholetou přítelkyní Marii Ledvinkovou a po svatbě odjeli do Batanagaru. Uplynuly čtyři roky a 

už byli opět na cestě, tentokrát už se jejich rodina rozrostla o dvě dcerky, Marii a Hanu. Na otázku, 

co jejich otec považoval za domov, odpovídá Hana slovy: 

 

„To Rovné pod Řípem bylo jeho domov. Vždycky mě překvapilo, že když jsme jezdili na řipskou 

pouť, tak tam postavili zátarasy a nesmělo se projet autem. Tatínek se vyklonil z okýnka a řekl 

policajtům: ‚Dobrý den, já jedu domů.‘ A já jsem si myslela, proč ‚domů?‘ On vždycky použil to 

slovo „domů“ i navzdory tomu, jaký tam na něj napsali posudky. Zároveň bylo ale strašně zajímavý, 

že táta inklinoval k Moravě. Jezdil tam často a myslím. Určitým způsobem na Moravě zapustil 

kořeny, hlavně díky Baťovi. Pokaždé když přijel domů, do Slanýho, tak maminka říkala: „To je 

dost, že ses vrátil domů.“ A potom Indie, to byla doba jeho mládí, měl k ní silný vztah. “
135

 

 

Když se ptám Hany, co pro ní znamená doma odpovídá takto „Pro mě to rodiště je Kalkata, tak k 

tomu mám určitě vztah, ale myslím že doma jsem v Praze.“ a vzápětí zmiňuje ještě dvě místa, která 

jsou pro ni důležitá kvůli rodinným vazbám. „Po revoluci (po roce 1989) jsem si jako říkala, že 

když se otevřel svět, tak bych chtěla jet buď do Indie, nebo do Austrálie. Prostě tam, kde jsou ještě 

baťovci, kteří znali mé rodiče. Myslím, že v určitým věku chce člověk jít po stopách svých rodičů, 

podívat se tam, kde jsem se narodila. To je vlastně důležitý, kde jste se narodila, kde jste pobývala a 

kde jste byla s rodiči. Moje sestra je v tomhle jiná. Ta je doma ve Slaném a přitom ona říká, že je 
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jiná. Ona se zakonzervovala v jedenadvaceti letech, ona byla přeci holka do světa, chtěla na školu 

do Olomouce, ale prostě se zakonzervovala. Když mi bylo rovných padesát, tak jsem si říkala: Já 

chci do tý Indie! Maminka mi to rozmlouvala: „Co tam budeš dělat? Nikoho tam už nenajdeš“ Tak 

jsem řekla, dobře, tak já pojedu do Austrálie! Tak jsem napsala paní Pleškové, to byla nejlepší 

přítelkyně mojí maminky v Batanagaru a ona mi odpověděla: „Klidně přijeď, můžeš u nás být“. Já 

jsem se toho chytla, začala jsem si všecko obstarávat, jenže neměla jsem peníze. Musela jsem taky 

něco rozprodat, část peněz jsem si nastřádala a mojí sestře jsem prodala snubní prsten mého otce. 

Tak už jsem měla na letenku a na podzim jsem letěla do Austrálie. Ty tři týdny mezi baťovci byly 

úžasný. Oni mě přijali přesně tak, jak to tatínek vždycky popisoval. Oni mě přijali jako svojí, já 

jsem tam chodila od rodiny k rodině. Každej říkal: „Ježišmarjá, ty jsi Vaškova dcera!“ Bylo mi tam 

úžasně, nádherně. Když jsem se tam loučila, člověk byl plnej napětí, sedla jsem do letadla v Sydney 

směr Praha. Proudem mi tekly slzy, pak nastal ten klid, člověk pláče málokdy, ten klid, tohle jsem 

potřebovala zjistit slyšet. Nechala jsem tam tatínkovi, rodičům destičku v Sokole. Mluvila jsem tam 

se všemi, pan Plešek mi vlastně nahradil tátu, povídal mi o všem, vrátila jsem se uklidněná.“
136

 

 

V životě Hany se téma odjezdu z „domova“ vyskytuje ještě v několika dalších variacích. Poprvé 

zprostředkovaně, ve vyprávění jejího otce, kdy odjel z Československa do Indie. V dalších 

případech už se Hany dotýká téma odchodu osobně: v roce 1968 zvažuje emigraci během pobytu v 

Anglii a v 80. letech odjede s manželem – fyzikem do Alžíru na několikaměsíční služební cestu. 

Poprvé v životě je na delší dobu v zahraničí a určitým způsobem zažívá to, co zažila její matka v 

Batanagaru. Musí si zvykat na nové prostředí, jiné kulturní a společenské zvyklosti. Manžel dostal 

nabídku učit fyziku v Setifu, jejich dceři Markétě bylo 11 let a Pavlíně 6 let. Hana Gregorová je 

učila doma a jednou za rok s nimi jezdila do Československa na přezkoušení. „Maminka tam za 

námi přijela říkala mi: „Milé děvče, já jsem se teda měla líp než ty!“ (myšleno v Batanagaru). Já 

jsem neměla v Satifu nic k dispozici. Všechno byla na mě. Dělala jsem našim dětem učitelku, 

manželovi milenku a kamarádku dohromady. První dva měsíce jsem nevylezla z bytu. Říkala jsem, 

že tady nemůžu žít. My jsme tam přijeli v srpnu a široko daleko ani zelenej lísteček. Jen samá 

poušť. Bydleli jsme v univerzitním městě, všichni tam chodili zahalený, neuměla jsem řeč. Ivan mi 

říkal: „Však se seber a odjeď!“  a já mu odpovídala: „Tak jsi mi to měl říct, jaký to tady je!“ Když 

jsme přijeli do Satifu, tak nám dali prázdnej byt. Z bedničky na pomeranče jsme si udělali stolek, a 

spali jsme na železných vojenských postelích“
137

 

 

Podle Hany Gregorové si v cizině nejlépe zvykly její dcery, které se spřátelily s dětmi ostatních 

spolupracovníků a dodnes jsou s nimi v kontaktu. Téma emigrace se u Gregorových a jejich přátel 
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často diskutovalo, Hana měla jasný názor: „Pořád se o tom mluvilo a já jsem říkala: „Do prčic, tak o 

tom nemluvte a konejte něco!“ Ivan nechtěl emigrovat, chtěla jsem já. Asi kvůli rodičům, nechtěl 

vzít na sebe tu zodpovědnost, asi se bál tý zodpovědnosti, já jsem ho k tomu přiměla, s jednou 

rodinou jel do Švýcarska na kanadský vyslanectví a požádali jsme tam žádost o azyl. My jsme 

původně chtěli zůstat v Evropě, když jsme jeli zpátky, tak jsme chtěli Švýcarsko. Tak jsme zkoušeli 

francouzskej kanton, asi tři týdny jsme tam tábořili, manžel obcházel známý kamarády fyziky a 

všichni říkali: „My vám dáme peníze, ale práci nemůžeme, práce není.“ Ve Francii jsme byli u tety 

Heleny. Jeli jsme do Štrasburku, Ivan tam měl kolegy a pak do Německa. Nakonec jsme se vrátili 

dva dny před vypršením výjezdní doložky. Ještě jsme stáli před hranicema a Ivan se hroutil, ležel na 

kapotě a pořád jsme řešili, jestli se vrátíme nebo ne. Já jsem viděla tu naší vlajku a řekla mu: 

„Prosím tě, tak jeď!“. Už jsem na to neměla nervy, mluvili jsme o tom dnes a denně. Já bych klidně 

zůstala venku, protože si myslím, že bych to bejvala zvládla. To Alžírsko bylo těžký, byla jsem tam 

zavřená, že jo, neměla jsem představu. Nakonec mi ale došlo, že přežít se dá všude. Nevěřila byste, 

co to s člověkem udělá, když získáte zkušenosti a sebevědomí.“
138

 

 

Její sestra Marie téma domova nikdy neřešila. Na otázku „Co pro vás znamená ta Indie?“, odpovídá 

slovy: „Strašně mě dojala ta paní Baránková, která řekla: „Konečně jsem doma!“
139

, asi takhle bych 

to cejtila, už jen ta vůně, když cejtím ty orientální vůně, to koření, tak se mi tam něco, něco jako 

naskakuje, ale ta Indie už není, co byla, včera jsme koukali na třicátý léta v televizi, tam britská 

aristokratka točila ve třicátých letech v Indii, takhle si to představuju, ale to už není.“ Na otázku, co 

je pro ní „doma“ říká: „Indie to není, v žádným případě, protože Indie je taková hezká chiméra, ale 

domov to není, domov je tady. Prostě doma je tady, já jsem a Hanka mi to vyčítá, Hanka je takovej 

ohýnek u zadečku. Já prostě jak bych to řekla, prostě já jsem spíš takovej ten lokal patriot, ona 

nedokáže pochopit, že jsem zůstala ve Slaným, mně se tady líbí, já jsem tady spokojená, já jsem 

tady půl života pracovala, až někdy k padesátýmu roku života jsem šla do Prahy, naučila jsem se 

spoustu věcí, ale vůbec jsem tam nebyla spokojená, Praha mi nikdy nepřirostla k srdci.“ 

 

5.2 Narátoři žijící v zahraničí (Kanada) 

V zahraničí se mi podařilo vyhledat další narátory, kteří se narodili v Batanagaru. Většina je v 

Austrálii, další jsou v Severní Americe a v Kanadě. Vzhledem k tomu, že jsem věděla, že nebude 

možné s narátory mluvit napřímo, pouze prostřednictvím telefonu, rozhodla jsem se zaměřit se na 

jednu rodinu, kterou jsem navštívila v červnu 2016 v Torontu. 
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Jedná se o dcery Františka Baránka: 

Libuše Baranek, nar. 1941. Nyní se jmenuje Lee Nichols a žije v Kanadě. 

Zdena Baranek, nar. 1942. Nyní se jmenuje Denise Balantine, žije v Kanadě. 

Patricie Baranek, nar. 1946. Je vdaná, ale ponechala si příjmení za svobodna, žije v Kanadě. 

 

František Baránek se narodil v roce 1900 ve Valašských Kloboukách. Byl o generaci starší než 

otcové ostatních narátorů a měl oproti nim i mnohem více osobních i pracovních zkušeností. 

Baránek bydlel s matkou, sourozenci a otčímem, který měl v Kloboukách kožedělnou dílnu. 

Budoucí baťovec původně uvažoval o vojenské kariéře, ale rodina mu to rozmluvila, potřebovali ho 

v rodinné dílně. Ve 20. letech rozšířili nabídku a kromě koňských sedel a potahů se zaměřili na 

servis automobilů. František Baránek si založil vlastní autoopravnu, po několika měsících firmu 

zrušil. Nepodařilo se mi zjistit, proč skončil s podnikáním. Předpokládám, že zřejmě v době 

hospodářské krize ubývalo majitelů aut a tedy i zakázek pro autodílnu. V roce 1932 začal Baránek 

pracovat pro regionální pobočku firmy Baťa, na náměstí ve Valašských Kloboukách, o dva roky 

později ho přijali do centrály ve Zlíně. V sedmatřiceti letech odjel do Batanagaru, kde si velmi 

rychle získal respekt jako zkušený organizátor: byl aktivní v Sokole, vedl sportovní klub a za války 

vedl výcvik 800 indických dobrovolníků, kteří měli v případě napadení Batanagaru Japonci bránit 

baťovský areál. Aktivity Františka Baránka ocenila v roce 1943 britská koloniální správa udělením 

medaile The Kaisar-i-Hind Medal (Císař Indie) za zásluhy v oblasti veřejné služby v Indii. 

 

František Baránek se v roce 1940 seznámil se sedmnáctiletou Gemmou O´Meare Deane, která 

pocházela z britské vojenské rodiny, jež žila dvě generace v Indii. Po svatbě se manželům narodily 

tři dcery: Libuše (1941), Zdena (1942) a Patricie (1946). Rodina žila střídavě v Batanagaru a v 

Darjeelingu, kde měl Baránek několik obchodních aktivit a jeho dcery bydlely v internátní škole. V 

roce 1947 Baránek zvažoval návrat do Valašských Klobouk. Požádal svého otčíma a neprovdanou 

sestru, aby pro něj postavili dům. O návratu psal neustále v průběhu celého roku 1948, v dopisech 

není ani náznak pochybností, že by měl obavy z návratu do země, kde vládnou komunisti.  

Korespondence končí náhle v roce 1949, důvod pro přerušení kontaktů nikomu z rodiny není znám. 

Baránek s manželkou a dcerami chtěl odjet v roce 1954 do Kanady, ale na poslední chvíli museli 

kvůli zranění dcery Zdeny zůstat v Indii. Do Kanady se vydali o několik měsíců později a zůstali 

natrvalo. 

 

Nahrávání sester Baránkových probíhalo v angličtině a přepis rozhovorů je můj překlad z angličtiny 

v hovorovém stylu. Rodinné setkání v domě Patricie, která bydlí v Torontu, bylo bohužel velmi 

hektické a časově limitované. Lee a Denise přijely jen na pár hodin. Během rodinné večeře jsem je 

nahrávala každou zvlášť. V následujících kapitolách chronologicky představím osud Františka 
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Baránka tak, jak na něj vzpomínají jeho dcery. Celkově lze shrnout jejich vyprávění následujícím 

způsobem: Patricie se dlouhodobě zajímá o osud svého otce, podrobně studuje materiály, které jsou 

v rodinném archivu. Lee se do hovorů o rodinné historii zapojuje jen příležitostně. Nejmenší zájem 

jsem pozorovala u Denise, která má o vlastních kořenech jen velmi mlhavou představu. Proč jsou 

mezi sestrami takové rozdíly, proč se jedna zajímá intenzivně a jiná naprosto minimálně, to se mi v 

tak krátkém časovém úseku, který jsem měla na nahrávání, nepodařilo zjistit. 

 

a) Z autodílny do Zlína 

O dětství a dospívání Františka Baránka toho ani jedna z jeho dcer mnoho neví. Neznalost 

základních údajů o jeho rodině, o rodné obci se dá vysvětlit několika důvody. Tím hlavním je to, že 

ani jedna z nich neumí česky a tudíž si nemohou přečíst jeho dopisy a poznámky o předválečném 

Československu, které jsou uložené v jeho archivu, který má u sebe Patricie. Další důvod je zřejmě 

to, že většinu času v Batanagaru prožily s matkou (otec byl téměř celý den v práci), měly tedy jen 

velmi málo prostoru, aby se více vyptávaly na jeho dětství a dospívání. Narátorky tedy mohou 

rekonstruovat rodinnou historii pouze z nesouvislého vyprávění svého otce. 

 

Například Denise má jen velmi vágní představu o jeho rodném městě. Není si jistá počtem 

sourozenců a neví, zda byla rodina chudá či bohatá. „Myslím, že měl bratra, který už nežil, pak měl 

nevlastní sestru Mary. To je celé, co vím o jeho rodině. Vím jen velmi málo o jeho matce a pak měl 

nevlastního otce. Netuším, jaký byl jejich společenský status, ale neměla jsem pocit, že by byli 

chudí“. Nejpodrobněji o svém otci vypráví nejmladší dcera, Patricie, která  se dlouhodobě zajímá o 

rodinnou historii a baťovskou tematiku. „Můj otec byl jedním ze dvou synů a tří sester, musel odejít 

ze školy po osmé třídě, aby pomáhal otčímovi v jeho firmě, dělal koňská sedla. Jednu dobu můj 

otec uvažoval o kariéře v armádě, mám pocit, že byl kapitán, ale pak si to rozmyslel. Potom si 

zařídil autodílnu a chvíli dělal politiku na radnici ve Valašských Kloboukách. Nevím, co se pak 

stalo, jestli ta dílna zkrachovala nebo měl jiné problémy. Bylo to ve třicátých letech, v době krize, 

tak možná lidé méně nakupovali auta. Nastoupil k Baťovi v roce 1932 nebo 1933. 

 

b) Všechno nové v Indii 

Na otázku, jak na otce působil Zlín, odpovídá Patricie takto: „Zlín byl po Kloboukách jako jít do 

velkého města. Baťa byla velmi organizovaná firma. Zařizovali školy, zdravotní péči, sociální 

komunitní centra“ Její sestra Lee nemá o Zlíně a baťovské továrně téměř žádnou představu, na 

stejnou otázku odpovídá slovy: „Já ani nevím, jestli byl ve Zlíně. Možná nejdřív bydlel v Praze a 

pak ve Zlíně.“ Podobně neurčitou představu má také Denise. Na otázku, co ví o Zlíně, odpovídá: 

„Vlastně nic. Já myslím, že Baťa byl ze Zlína a zdálo se mi, že Batanagar byl něco jako pobočka 

Zlína.“ 
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Mnohem konkrétnější obrysy má vyprávění o Indii, kam jejich otec odjel v roce 1937. Patricie 

popisuje počátky jeho mise v Indii takto: „Musíme si uvědomit, že přijel do Britské Indie a neuměl 

anglicky ani hindsky. Máme takovou rodinnou historku. Když se dostal do Batanagaru, tak měl 

nehodu a zlomil si nohu, takže nemohl chodit a byl závislý na posluhovi, který mu se vším 

pomáhal. Můj otec na něj mluvil jen česky a nějak se dohodli. A tohle trvalo několik týdnů. Já si 

můžu jen představovat, jaké to je přijet do Indie a najednou je všechno nové: kolem je tolik lidí, 

všechen ten hluk, zvuky, to je něco ohromujícího. Pro muže z malého města v Československu to 

bylo úžasné.“ Zajímavý je rozpor ve vyprávění Lee a Denise, které mají naprosto odlišnou 

představu o životě svého otce po příjezdu do Indie. Lee říká: „Myslím, že vedl obchod v Kalkatě. 

Netuším přesně, dělal v té batanagarské továrně. On nám to neříkal a my jsme se o to asi ani 

nezajímali.“ Její sestra Denise má však zcela jinou představu o aktivitách otce: “Měl takovou 

kancelář, kde prodával nebo půjčoval auta. Když jsi chtěla auto, tak sis to rezervovala přes tu jeho 

firmu“ 

 

Na začátku války se František Baránek seznámil se svojí budoucí ženou, Gemmou O´Meare Deane. 

Historka o tom, kde a kdy se potkaly je ve vyprávění tří sester téměř totožná. Patricie říká: „Otec jel 

v roce 1939 do Bangalore
140

, možná tam jel kontrolovat baťovské obchody. A jednou šel do 

britského vojenského klubu, on byl kapitánem české armády, tak tam měl asi přístup. A do toho 

klubu chodila taky rodina mé matky, taky dělali pro armádu.“ Patriciina sestra Lee si však vybavuje 

jinou informaci. Domnívá se, že otec potkal matku v Kalkatě na tanečním večírku. „On nám říkal, 

že se na ni díval, jak tancuje, a pak se na něj usmála, a tak se seznámili. Ale matka tvrdila, že to je 

nesmysl. Můj otec vypadal dobře, ženám se opravdu líbil, tak asi neměl problém se seznámit. 

Potom jí požádal o tanec a dali se do řeči. Jí bylo sedmnáct a jemu skoro čtyřicet. Myslím, že v něm 

tak trochu hledala náhradního otce, ten její totiž zemřel před pár měsíci na rakovinu. Netuším, jak 

dlouho spolu můj otec a matka chodili, než se vzali, každopádně si museli jet do Bangalore pro 

požehnání od její matky. Ona zrovna nadšená nebyla, říkala jí: „Tak ty si chceš vzít cizince, který 

má přízvuk? A navíc je o tolik starší a má zlaté zuby? Fajn, ale jestli vám to nebude fungovat, tak za 

mnou neběhej.“ Stejně jako u předchozích odpovědí i tentokrát má Denise nejméně informací a 

odpovídá pouze stručně: „Matka byla z Bangalore. On tam asi přijel kvůli služební cestě. Potkali se 

při tanci.“ 

 

c) Batanagar a Darjeeling 

Mnohem barvitější je popis samotného Batanagaru, kde Lee a Denise prožily první roky života, než 

je rodiče poslaly do internátní školy v Darjeelingu. Podle Lee byli v jejich domě sluhové, chůva – 
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tzn. ája a kuchař, také uklízeč, zahradník a pradlák. Každodenní program byl stejný ve všední den, i 

když bylo volno: „Otec byl v továrně ve všední den a myslím, že i v neděli. Většinou jsem ho viděla 

při snídani, pak přišel na oběd, potom měl siestu a pak se vrátil do továrny. Večer se šel domů 

převlíknout do gala, často chodil s matkou tancovat do klubu. Dívala jsem se na ně, jak se strojí, 

byli velmi glamour. Občas nás brali do klubu, kde se promítaly filmy s Clarkem Gablem. Taky jsme 

tam chodily s ostatními dětmi hrát stolní tenis nebo přes den k bazénu. Hodně často jsem chodila 

ven s ájou, většinou do parku, tam jsme si hrály. Jednou tam byla hrozná bitka mezi ájami. Jedna ája 

druhou urazila, asi se hádaly kvůli manželovi. Pamatuju si, že měla celý obličej od krve. Ty moje 

vzpomínky jsou spíš vizuální. Někdy mě otec vzal do Kalkaty a to se mi hrozně líbilo, takhle 

objevovat zajímavá místa mimo náš domov. Mohla jsem vidět, jak Indové žijí, jak sedí venku a vaří 

si jídlo. Už si nevzpomínám, co mi vyprávěl, když jsme takhle byli sami, asi jsem se tenkrát 

soustředila spíš na ty věci kolem“
141

, říká Lee. 

 

Její mladší sestra Denise na veškeré otázky ohledně Batanagaru odpovídá velmi stručně. Jako první 

vzpomínku říká: „Pamatuju si jídlo, miluju jídlo, našeho kuchaře. Měla jsem ho moc ráda, radši než 

áju. Protože jsme měli sluhy, tak jsme se vídali během jídla. Měli jsme snídani, otec už byl pryč, já 

jsem šla ven a koukala, kdo si se mnou bude hrát, Prostě, kdo byl venku, Plešek
142

, taky děvčata. 

Kostel a pak klub, jela jsem do Darjeelingu velmi brzo“
143

 

 

Jak jsem již zmínila v úvodní kapitole, František Baránek se velmi angažoval za války. Jeho dcery 

mají o jeho aktivitách jen velmi obecnou představu. Lee říká: „Táta byl v nějaké jednotce, kdyby 

byly nálety. Byly tam bomby, někde jsem slyšela, že šrapnely. Taky byl v Sokole, vím jen to, že to 

je český, dělali cvičení. Když jsem byla na internátní škole, tak jsme měli bambusové tyče a cvičili 

jsme s tou tyčí, asi kvůli  protahování“
144

 Denise zredukuje jeho činnost do jednoho souvětí: „Vím, 

že byl nějak zapojen do výcviku protiletecké obrany, měl s tím něco společného“
145

 Patricie, která 

se narodila až po válce, má mnohem konkrétnější představu o aktivitách otce, když říká: „Myslím, 

že se řada zapsala do exilové armády, určitě vybírali peníze, můj otec zorganizoval sbírku odběrů 

krve pro britské vojáky. Pomáhal krajanům a můj otec nebyl přijat do armády, ale dělal, co mohl, 

vybíral peníze, dárce krve, taky další věc, kterou dělal, byl jedním z organizátorů Sokola v 

Batanagaru, máme fotky, nejen Češi cvičí v Sokole, ale stovky Indů cvičí, to je něco úžasného.“
146
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V květnu 1945 dal František Baránek výpověď u firmy Baťa a založil si svůj vlastní pivovar v 

Darjeelingu, který měl dva roky. Z korespondence rodině nelze přesně určit, proč odešel od Bati. 

Žádný konkrétní důvod neuvádí, ale podle toho, jak o Baránkovi mluví jeho dcery, tak byl vždy 

velmi vynalézavý a rád zkoušel něco nového. Bývalý baťovec si prázdninové letovisko Darjeeling 

nevybral náhodou. V létě tam bylo mnohem příznivější klima, než v Batanagaru, kde panovala po 

většinu roku tropická vedra. V Darjeelingu také fungovala mezinárodní internátní škola, kde 

bydlely všechny tři dcery Františka Baránka. Lee popisuje život ve škole takto: „Ráno jsme se 

museli pomodlit, pak vyčistit zuby a obléknout školní uniformu. Potom jsme šli do kostela na mši, 

pak na snídani, ustlat postele a všichni jsme společně odešli do školy. Po vyučování jsme si chvíli 

hráli a potom byl oběd. V neděli šla celá naše škola do hor na dlouhou procházku.“
147

 O rok mladší 

Denise chtěla následovat svojí starší sestru do internátní školy. Když jí byly čtyři roky, tak se jí sen 

splnil, jenže realita byla jiná, než si představovala. „Moc jsme se nevídaly, protože ona byla v jiném  

ročníku a měla úplně jiný rozvrh než my.“
148

 Mezitím, co byly dcery v Darjeelingu, jejich otec 

střídavě pobýval v Darjeelingu a v Batanagaru a přemýšlel, kam se s rodinou přestěhuje. 

 

d) Chalupa na Moravě 

František Baránek napsal v květnu 1947 svému otčímovi a neprovdané sestře do Valašských 

Klobouk, že má jasný plán: pošle jim peníze a oni mu postaví dům, aby mohl přijet s rodinou. „Do 

stavby se dejte ihned, aby to mohlo být do konce října hotovo, poněvadž když si budete nějaké 

práce dělat sami, což jest správné, tak to bude déle trvat,“ začíná Baránkův dopis. A dále v něm líčí, 

jak má vypadat nový dům: „Nezapomeňte na hodně veliká okna, aby všechny místnosti byly světlé. 

Dále kupelka ať je taky veliká, aby tam mohla být postavena vana na koupání. U základů dejte 

nepromokavé papíry, poněvadž ten pozemek jest a bude stále vlhký, a hlavně dejte si záruku od 

stavitele, že pod podlahou bude stále sucho. Tak s chutí do toho. Škoda, že nejsem doma, mne by to 

bavilo běhat kolem toho a myslím, že budete mít s tím mnoho starostí.“ 

 

Baránkův pětašedesátiletý otčím a sestra Hedvika se pustili do stavby, najali partu dělníků a 

pomáhali s budováním domu. Očekávali, že se brzy setkají s Františkem a jeho rodinou. Jenže 

situace v Indii se neustále měnila a dozvěděli se, že nebude z čeho zaplatit stavbu. František svoje 

úspory uložil v bance, která po vyhlášení nezávislosti Indie byla na území Pákistánu. Podnikavý 

Baránek proto vymyslel plán B: začal shánět kůže exotických zvířat. Svým příbuzným napsal: 

„Oceloti v Indii nejsou, také jsou velké potíže i s obyčejnými leopardy. Myslel jsem, že je lehce 

nakoupím a pošlu během ledna, a někdy koncem února že bych přiletěl a vyřídil to. Podařilo se mně 
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koupit 15 kusů kůží sněžných leopardů, které jsem po jedné zaletoval do plechových bedniček a 

poslal vám. Ty další pošlu během týdne, dokud mně to úřady nezastaví.“ Příbuzní postupně 

rozprodávali leopardí kůže přes kožešníky a z několika si nechali ušít kožich, který dodnes visí ve 

skříni v Kloboukách. 

 

František mezitím spřádal plány na další podnikání v Indii. Pronajal si dílnu, kde zaučoval ševce, 

jak dělat teplé papuče, podobné těm v Kloboukách: zvenku potažené kůží a vevnitř vlněné. Vánoce 

Baránek slavil jako obvykle zabijačkou. „Prase 70 kg mně prodal slovenský misionář, který je 

chová v klášteře, ale zase bylo takové chudé a žádné sádlo a slanina. Máme hromadu uzeného masa 

a taky dobrou šunku jsem udělal. Měli jsme jitrnice, jelita a všechno jako doma, ale já již nemám 

žaludek na takové věci a žena to taky nemůže jíst, ale naštěstí k nám na Vánoce přišli dva čeští 

studenti, byli tu asi dva týdny, bydleli u nás a pomohli nám z toho.“ Po Novém roce Baránek stále 

doufá, že se vypraví domů. Do Klobouk už poslal bedny s dekoracemi pro tibetský pokoj, který si 

chce v novém domově vyzdobit. Mine únor 1948, březen i duben, ale v jeho dopisech není ani 

zmínka, že by si návrat do vlasti rozmyslel. Na podzim píše příbuzným do Klobouk: „Tož jsem rád, 

že chalupa jest již v pořádku a že máte méně starostí. Ono všechno musí přijít jednou ke konci a pak 

se jen bude vzpomínat, jak to bylo. Doufám, že budu mít to štěstí a příští rok se na vás podívám.“ 

Dům byl dostavěn v roce 1949 a na majitele se rázem pohlíželo jako na příslušníky buržoazie – jak 

to, že v takovém velkém domě bydlí jen starý pán a jeho neprovdaná dcera? „Nakonec museli vzít 

nájemníky,“ říká Baránkova neteř Jiřina Kokrhelová, která dodnes uchovává strýčkovy tibetské 

modlitební mlýnky i kůže z leoparda. 

 

Dcery Františka Baránka však tuto historku o výstavbě domu téměř neznají, protože veškerá 

korespondence probíhala v češtině. Patricie tedy může hovořit pouze obecně o poválečných 

změnách v komunitě: „V roce 47 probíhal boj o nezávislost Indie. Já jsem tomu rozuměla tak, že se 

mění role Indů ve společnosti, že najednou musí být určitý počet dělníků a úředníků v každé firmě, 

která je v Indii. A pro baťovce už tam najednou nebylo místo, a proto museli odjet do Austrálie nebo 

na Nový Zéland. My jsme odjeli v roce 55 do Kanady, ale původně jsme měli jet do 

Československa po válce, protože můj otec stavěl dům v Kloboukách, poslali jsme tam nábytek.“
149

 

Lee má konkrétní vzpomínku na rok 1947, kdy byla přímým svědkem pouličních bitek v Kalkatě.  

„Zrovna byli prázdniny a my jsme přijeli k rodičům, zrovna bydleli v Kalkatě. Na ulicích se to 

mlelo, slyšela jsem střelbu z pistolí, řev, lidi běhali v ulicích. Matka dala všechen náš nábytek ke 

dveřím, nesměli jsme jít ven. To mohlo trvat možná dva týdny. Rodiče chtěli zpátky do Klobouk, 

jenže to pak padlo kvůli komunistům. Někdy si představuju, jaké by to asi bylo, kdybychom tenkrát 
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odjeli do Československa“
150

 Denise na poválečné roky vzpomíná takto: „Myslím, že jsme byli v 

Darjeelingu, když jsme se vrátili, tak jsme byli nějaký čas v Dháce, otec tam něco dělal, byl 

přesunut, bylo to náročné cestování v Indii. Bydleli jsme chvíli v Dháce, pak jsme jeli do 

Batanagaru. Takže bych řekla, že většinu času jsem bydlela v Darjeelingu, víc než v Batanagaru. 

Pak byl boj o nezávislost. Indové chtěli mít školy v hindštině, nikoliv v angličtině. Naši říkali, že je 

čas na změnu. Můj otec byl bez občanství, tak nemohl domů, protože tam byli komunisté. Museli 

jsme do Kanady cestovat na pas mojí matky, protože byla Britka.“
151

 

 

Zajímavé je, že v Baránkově korespondenci, kterou má doposud jeho rodina ve Valašských 

Kloboukách, není ani náznak pochybností, že by v roce 1947 uvažoval o zrušení cesty do 

Československa. Patricie však říká: „Postupně lidé odjížděli, jeli do Austrálie. Pro mojí matku to 

bylo zvláštní, její britská rodina žila už desítky let v Indii. Když máte takové zázemí, tak pořád 

myslíte na to, že jednou pojedete do Anglie, protože přeci nejste geneticky Indové. Dodnes je to 

problém, jak to vysvětlit. Já říkám, že jsem se narodila v Indii a jsem napůl Češka a napůl Britka. 

Austrálie byla moc daleko, sestra mojí matky byla v Anglii a její bratr zemřel. Taky byla varianta 

Jihoafrická republika, tam by to prý byl problém. Nakonec se naši rozhodli pro Kanadu, protože 

tamní baťovská pobočka jim nabídla, že jim zaplatí přestěhování z Indie do Kanady“
152

. 

 

Cesta se však zkomplikovala těsně před odjezdem z Kalkaty. Patricie říká: „To rozhodnutí 

emigrovat, Anglie ještě trpěla po válce, v roce 54, takže to bylo, proč Kanada, jako nový start. 

Hodně lidí odjíždělo a bylo složité získat místo na lodi. A den před odjezdem na vlak z Kalkaty do 

Bombaje mojí sestru Denise kousla opice. Ona jí provokovala a opice jí kousla. Nepamatuju si, kde 

to bylo, jen vím, že nebylo jisté, jestli je nakažená, jestli má vzteklinu. Nemohli jsme se dostat na 

loď celý rok, proto jsme jeli v roce 55, tak jsme zůstali v Kalkatě.“
153

 

 

e) Poprvé opravdu spolu 

Když se rodina Františka Baránka vydala do Kanady, tak to bylo vlastně vůbec poprvé, kdy byli 

společně na cestě do neznáma. Do té doby fungovali jako „mimoběžky“: otec trávil většinu dne 

mimo domácnost, matka byla ve společnosti ostatních baťovských žen a děti si hrály s ájou, od čtyř, 

pěti let jsou v internátní škole a rodiče je navštěvují jen několikrát do roka, když jsou prázdniny. 

Společná cesta do Kanady byla tedy prvním velkým semknutím rodiny, která změnila celý jejich 

život od základu: mění nejen místo pobytu, ale také zvyklosti (školu, zaměstnání), mění se také 
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atmosféra v rodině a fungování jejích členů, František již není jediný živitel rodiny, do práce se 

poprvé se zapojuje jeho žena, která si sehnala zaměstnání a veškerá starost o domácnost je na ní. 

 

Po příjezdu do Kanady čekala pětapadesátiletého Baránka řada změn. Po půl roce u Bati musel 

odejít. Podle jeho dcery Patricie prý firma sponzorovala cestu z Indie a dala Baránkovi podmínku, 

aby u nich pracoval minimálně půl roku. Poté dostal výpověď prý kvůli nadbytečnosti a sháněl 

práci. Začátky byly těžké pro všechny členy rodiny. Patricie popisuje, co prožíval otec: „On byl 

Čech, měl výrazný akcent, když chtěl na pohovory, tak odmítli, jakmile ho slyšeli. On o tom s námi 

nemluvil, asi nás chtěl uchránit od těch problémů. Jsem si jistá, že byl nervózní, protože jsme se 

ocitli bez peněz“, říká Lee.  Její sestře Patricii bylo v době příjezdu do Kanady devět a má na první 

měsíce v novém domově tyto vzpomínky: „Bylo to vzrušující, ale taky děsivé. V Indii jsme bydleli 

v katolické internátní škole, tak nějak nás tam chránili před světem. Když jsme přijeli do Toronta, 

tak to bylo zvláštní. Mým sestrám bylo čtrnáct, patnáct a tenkrát to tady v Kanadě vypadalo jako ve 

filmech s Jamesem Deanem. Cítily jsme se jako malé, vystrašené holky a nevěděly, jestli se sem  

hodíme.“
154

 

 

Složitější situace měly její starší sestry, Denise například říká: „Vlastně jsme ztratili naší identitu. 

Když jsem přišla do školy, tak se jeptiška zeptala, jak se jmenuju. A já řekla, že Zdena a ona, že prý 

to tady nikdo nevysloví a tak mi dala jméno Denise. Pak se lidi ptali: „Jak se jmenuješ, a já řekla 

Denise.“ My jsme byly jiné. Ostatní děti se nám smály, prý jestli spíme ve stanech a lovíme tygry? 

A tyhle stupidní dotazy“
155

 Nový styl života musela přijmout také jejich matka Gemma, která 

poprvé v životě měla na starost domácnost a potřebovala si sehnat práci. 

   

f) Doma tam i tady 

Všechny tři dcery Františka Baránka vystudovaly střední školu, Patricie pokračovala na univerzitu. 

Každá z nich vnímá své kořeny zcela odlišně. Patricie na otázku: „odkud jsi?“ odpovídá slovy: 

„Protože je Kanada zemí imigrantů, tak se skoro předpokládá, že nejsi odsud, ale já vždycky 

odpovídám: „Já jsem Češka narozená v Indii“.  Neříkám, že jsem Britka, to zní tak nudně. Jsem tak 

hrdá, je to zvláštní, protože já nemluvím česky, nemám české přátele, mám manžela, který je 

poloviční Čech, mám ráda české jídlo, moc mi chutná české jídlo, ale taky indické jídlo, to je moje 

oblíbené, když jsme v Kanadě, tady jsou leda macaroni a cheese.“
156
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Jiný pohled má její sestra Lee, která na stejnou otázku říká: „Už jsem unavená z těch otázek, když 

řeknu, že z Kalkaty, následuje padesát otázek“
157

 A jako svůj domov Kanadu. Denise nevidí tuto 

otázku tak jednoznačně: „Domov, to pro mě dlouho nic neznamenalo, Indie byla dlouho mým 

domovem, ale pak začínáš mít dva světy a pak máš jeden svět. Já jsem jela do Indie, koncem 

šedesátých let, do Kalkaty, dveře od letadla se otevřely a já cítila jsem doma, nikdy jsem nebyla bez 

domova, Indie byla můj domov. ... Když byly věci těžké v mém životě, tak jsem chtěla jet zpátky do 

Indie. Pak mi došlo, že můžu být indická občanka, taky jsme tam měli majetek. Jsem ráda, že je tam 

střední třída, ale je to tam amerikanizované. Čína vypadá jako New York. To je ale globální, to je 

v pohodě.“
158

 

 

Naopak v otázce, kde byl domov jejich otce, odpovídají všechny tři sestry shodně: Kanada. Patricie 

vysvětluje jeho vztah takto: „Myslím, že tady byl tak šťastný, protože vybudoval dobrý domov pro 

jeho rodinu, bezpečný, jeho dcery měly budoucnost, byly vdané za dobré muže, já se vdala v 19 a 

rozvedla v 21, oni si mysleli, že jsem moc mladá, ale je to ironie, o dva roky starší, než kdy se 

vdávala moje matka. Měl rád Kanadu, politiku, demokracii, přírodu.“
159

 Lee doplňuje širší kontext: 

„Pro něj byl domov hlavně rodina, protože měl tři nebo čtyři sestry, jedna odjela, když jí bylo 

šestnáct do Chicaga, jeli jsme jí s manželem navštívit, pak ta druhá, tu měl moc rád, Jiřina je její 

dcera. Později říkal, že je Kanaďan“. 

 

g) To už není moje Indie 

Každá ze tří sester se v pozdějších letech vypravila – každá zvlášť – do Indie. Denise byla v Indii po 

roce 1955 jen jednou. „Když řekneš Indie, musíš rozumět, že moje dětství je s tím tak spojené. Bylo 

to velmi živelné, a pak tady, ta země ledu a sněhu. S mým prvním manželem jsem tam jela. Můj 

muž Kanaďan řídil auto, cestou z letiště se díval z okna a říkal: „Podívej na ty krávy!“ Prostě to byl 

domov, on to cítil strašně divně, já mu říkala: „Proč ty lidi ponižuješ, on byl Kanaďan, ta vůně, 

hlavně v Kanadě. Pat říká, že se cítí jako Češka, ale s indickým zázemí, já se cítím víc jako Indka, 

než Češka“ Naopak Lee nemá potřebu vzpomínat na Indii. „Je to moje dětství, moje vzpomínky, 

když se mě ptají, proč nejedeš do Indie? Už to pro mě nic neznamená, můžu jet do Šanghaje nebo 

Hongkongu, to je proč jezdím na sever, úplně jinam.“
160

 

 

Patricie prožila v Indii podobnou situaci jako Denise. „Cítila jsem, že to jsou moje kořeny, chtěla 

jsem poznat moje kořeny. Taky Joshua byl malý, tak jsme si říkali, že ho tam vezmeme, hodně jsme 
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cestovali do Řecka, Francie, Anglie, jeli jsme někam každý rok, ale do Indie byli jsme nervozní 

1999, nebo to bylo 1996, bylo mi padesát. To byl můj narozeninový dárek, když jsme tam jeli. To 

bylo okamžitě úžasné, když jsme vystoupili z letadla v Dillí, to vystoupíš z letiště a Indie tě praští 

do obličeje. ...světlo je úplně jiné než tady, to vedro, to mi bylo tak povědomé, já jsem měla pocit, 

že jsem přijela domů. Kanada je moje doma, ale tohle bylo moje dětské doma, necítila jsem to 

stejně s Československem, protože jsem tam nikdy nebyla. Pak jsme jeli do Kalkaty a do 

Batanagaru. Můj kmotr zorganizoval výlet do Batanagaru, ukázali nám továrnu. Nevzpomínám si, 

že bych v dětství byla v továrně, tak to bylo moc zajímavé. Oni pořád používali stroje, které tam 

Češi přivezli v 1932 nebo 36 a pak jsme se procházeli tou úřednickou čtvrtí, to mi bylo povědomé, 

znala jsem tu cestu. Všechno to bylo v mojí paměti, našla jsem i náš dům. Já ho rozpoznala, byl 

celý černý, ale v době, kdy tam byli Češi, měl bílou fasádu“
161

 

 

h) Baťovský odkaz 

Patricie popisuje, jak se měnil její vztah k baťovskému odkazu. Nejdříve říká: „Necítím se součástí 

baťovské komunity, protože většina mého života nesouvisí s tou komunitou“, ale vzápětí řekne: “Já 

cítím moje kořeny u Bati, to nebyla pro mého otce jen práce, ale styl života. Když jsme přijeli do 

Kanady tak jsem sem chtěla patřit, jak jsem stárla a tak jsem zjistila, že to, že jsem se narodila v 

Indii, jsem Češka, tak se to stalo exotičtější, když jsem byla starší, asi zhruba, když jsem šla na 

univerzitu, lidé se ptali: „Odkud jsem?“ a já řekla: „Z Indie, můj otec dělal pro Baťu.“ Baťovy boty 

byly všude, ale v Kanadě to byly levné boty, to nebyly nějaké luxusní boty, Baťovy obchody byly 

všude. Takže říct: „Můj otec dělal pro Baťu, to bylo něco!“
162

 Jiný přístup má Lee, která jako první 

asociaci řekne: „Baťovský svět? To je uzavřená komunita, uzavřený areál. Tam, kde jsme žili, každý 

pracoval na stejném místě, ženy nepracovaly, měly společenský život, děti mohly kamkoliv v tom 

uzavřeném prostoru, byly tam opravdu bezpečí. Ale my nejsme, nebyli Češi, ale všichni ostatní byli. 

My jsme měli velmi mladou britskou matku, ona neuměla mluvit česky, ale protože byla s ostatními 

tak rozuměla česky, my jsme nerozuměly česky, protože jsme nejeli zpátky“
163

. Denise říká: „Já 

toho moc nevím, nejsem v tomhle stejná jako Pat, prostě Tomáš Baťa, jen vím, kdo to byl. Můj otec 

byl Čech, to mě ovlivnilo.“
164

 

 

i) Máme doma tygra 

Všichni čeští i zahraniční narátoři se shodují, že je pro ně důležité uchovávání fotografií, 

dokumentů, předmětů, které jsou z Indie. V domácnostech jsou ve vitrínách slonovinové sošky nebo 

vycpaný tygr či kůže z krajty. V rodině Sklenářových ve Slaném byla největší atrakcí vycpaná kůže 
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 Rozhovor s Patricií Baranek vedla 3. června 2016 v Torontu Judita Matyášová. Uloženo v archivu autorky 

rozhovoru. 
162

 dtto 
163

 Rozhovor s Lee Nicholls vedla 3. června 2016 v Torontu Judita Matyášová. Uloženo v archivu autorky rozhovoru.  
164

 Rozhovor s Denise Balantine vedla 3. 6. 2016 v Torontu Judita Matyášová. Uloženo v archivu autorky rozhovoru.  
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z tygra. Marie Zemanová i její sestra Hana Gregorová se shodují, že pro jejich spolužáky to bylo 

zajímavé zpestření vidět výzdobu obývacího pokoje. „Chodily k nám děti na návštěvu, no tak 

narodily jsme se někde...samozřejmě, že to (tygra) viděli, my jsme se ale nesnažily někomu to 

ukazovat, ale já vám jen chci ukázat, to, co mají u Baránků, já mám kompletně celej servis i s 

cukřenkou, jak tam mají tu slonovou kost, jak tam mají ty slůňata, tak já mám hezčí.“
165

 Zajímavý 

je posun v rodině Hany Gregorové, její vnučka Markéta Fajmonová, se v květnu 2016 setkala nejen 

s trojicí sester Baránkových, ale také se Sonjou Baťovou. Na setkání přišla v botách z krajty. 

 

Podobně tomu bylo i v bytě rodiny Kosových, kde je dodnes indická váza nebo sloní kel. „Tygra 

máte?. Měli jsme ho, ale už nemáme, toto je z Indie, to jsou jen pozůstatky, měli jsme nádhernou 

bednu, ebenová vyřezávaná, tu máma potom ne odkázala, ale řekla, že až tady nebude že si to může 

vzít neteř“. 

 

V domácnosti Patricie Baránkové se v průběhu let shromáždily všechny předměty, které její otec 

uchovával jako vzpomínku na rodné Valašsko, ale také Indii. Slonovinová kost, pásek z krajty a 

také boty – tzv. Papuče, které se vyráběly ve Valašských Kloboukách. Patricie Baránková má 

veškeré předměty rozmístěné v rozlehlém domě. Jsou to složky dokumentů, fotografií a dalších 

materiálů, které pečlivě uchovává, i když neví přesně, co obsahují, ale zvažuje, že by si někdy v 

budoucnu najala českého překladatele, aby jí přeložil texty z otcova archivu. Jediná ze tří sester má 

syna. Právě pro něj vyrobil František Baránek malé plstěné botky – tzv. papuče, tradiční obuv 

obyvatel Valašských Klobouk. 
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 Rozhovor s Hanou Gregorovou vedla 8. srpna 2016 v Praze Judita Matyášová. Uloženo v archivu autorky rozhovoru.  
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6 Závěr 

Diplomová práce si kladla za cíl charakterizovat zmapovat osudy rodičů narátorů a pochopit jejich 

vztah k domovu. Vztahy narátorů k indické domovině a k baťovství se různí. Od extrémů, jako byl 

v rodině Sklenářových, kde historky z Indie byly častým tématem rodinných rozhovorů i rozhovorů 

s přáteli, až po druhý extrém, který byl v rodině Radomíra Kosa, kdy se o Indii mluvilo jen velmi 

sporadicky. Původně jsem se chtěla vyhledat co možná nejvíce baťovců, kteří byli v Batanagaru, 

abych měla co největší počet narátorů pro srovnání. 

 

Při studiu archivních materiálů jsem zjistila, že řada důležitých dokumentů (osobní složky) nejsou k 

dispozici a musím tedy pracovat s tím, co je k dispozici, a proto jsem se zaměřila na podrobné 

zpracování čtyř osudů českých narátorů a tří zahraničních narátorek, které jsem navštívila v 

Kanadě. Chtěla jsem primárně pochopit sžívání se českých narátorů s jinou realitou – indického 

života v pohodlí a luxusu do československého nepohodlí, kde zažívají nejrůznější příkoří kvůli 

tomu, že jsou z baťovské rodiny. Zahraniční narátorky tuto zkušenost neměly, prošly však jiným 

přerodem. Vyrůstaly v Britské Indii, v jedné z kolonií britské impéria a přijely do Kanady, která 

byla v mnoha směrech zcela odlišná od toho, co znaly z dětství. Musely se vyrovnat nejen s novým 

prostředím, ale také s novou situací v rodině: otec těžko sháněl zaměstnání a víc a víc se uzavíral do 

sebe, matka musela začít pracovat a převzala starost o domácnost. 

 

Patricie Baranek vystudovala medicínu a kriminologii. Nyní je v penzi a již několik let věnuje se 

dobrovolnickým aktivitám: spolupracuje s několika organizacemi, které pomáhají imigrantům. 

Patricie pracuje jako mentorka především pro ženy – lékařky, které potřebují pomoci při 

nostrifikaci, aby mohly vykonávat lékařskou praxi v Kanadě. Lee je v penzi, hodně času tráví na 

cestách. Denise je také v penzi, většinu času tráví doma nebo jezdí na návštěvu k přátelům do 

Toronta. 

 

Hana Gregorová je stále aktivní, neustále se zajímá o dění kolem baťovské komunity. Svůj zájem 

„přenesla“ také na dceru Markétu, která pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí, konkrétně na 

odboru veřejné diplomacie, kde je v každodenním kontakty s krajany v zahraničí. 

 

Radomír Kos odešel v roce 2016 do penze, stále se zajímá o novinky v pracovním prostředí, kde 

prožil padesát let a věnuje se vnučkám. Marie Zemanová žije s manželem ve Slaném. O baťovskou 

historii se zajímá méně než její mladší sestra. 

 

Jaroslav Čeček žije s manželkou v Třebíči. O baťovskou historii se zajímá jen velmi málo. Hodně 

času tráví v práci (má vlastní autodílnu) a s rodinou. 
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8 Jmenný seznam baťovců, kteří odjeli do Batanagaru 

 

Baránek, František 

Narodil se 1. 2. 1900 ve Valašských Kloboukách. V dubnu 1937 odjel do Indie, kde žila až do roku 

1955, kdy se vydal a manželkou a dcerami do Kanady. Zemřel v roce 1985.
166

 

 

Brožyna, Jan 

Narodil se 30. 10. 1915 ve Fryštáku. V listopadu 1937 odjel do Batanagaru. 
167

 

 

Boublík, Josef 

Narodil se 4. 7. 1917 v Čermné u Sušice. V srpnu 1939 odjel do Batanagaru
168

Podle badatele Olka 

Pleška manželka Josefa Boublíka žije v Melbourne, její dcera bydlí v Queensland. Boublikovi 

bydleli v Lahore
169

(dříve na území Indie, od roku 1948 na území Pákistánu). 

 

Čeček, Václav 

Narodil se 31. 5. 1914 ve Štěnovicích na Plzeňsku. V dubnu 1936 odjel do Indie se svojí manželkou 

Annou, roz. Mackovou. Koncem roku 1948 se jeho žena vrátila do Československa s dcerou a třemi 

syny. V roce 1955 byla zatčena a odsouzena na šest let nepodmíněně pro plánování ilegálního 

přechodu hranic. Po čtyřech letech byla na základě prezidentské milosti propuštěna. Její manžel 

zůstal do roku 1956 v Indii, poté se odstěhoval do Austrálie. V polovině šedesátých let přijel za 

manželkou a dospívající dětmi do Československa. Po několika měsících se s manželkou 

odstěhoval do Austrálie.
170

 

 

Doležal, Augustin František 

Narodil se 2. 12. 1913 ve Fryštáku, v roce 1934 odjel do Indie, kde pracoval nejdříve v Batanagaru, 

od roku 1941 pracoval v Batapuru. Od 50. let žil v Americe. Jeho syn Austin Doležal bydlí v Hong 

Kongu. 
171

 

 

Doležal, Leopold 

Narozen 1. 2. 1912 v Kostelci na Zlínsku, v srpnu 1937 odjel do Zlína. Další informace o jeho 
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 Soukromý archiv Patricie Baranek. 
167

 Moravský zemský archiv, Fond Baťa, a. s., Zlín, sign. II (= Osobní oddělení / kartotéky), kart.1069, inv. č. 24, 

časové rozpětí neuv. – Osobní kartotéky zaměstnanců v zahraničí – Asie 
168

 Moravský zemský archiv, Fond Baťa, a. s., Zlín, sign. II (= Osobní oddělení / kartotéky), kart.1069, inv. č. 24, 

časové rozpětí neuv. – Osobní kartotéky zaměstnanců v zahraničí – Asie 
169

 Emailová korespondence autorky s Olkem Pleškem. 
170

 Rozhovor s Jaroslavem Čečkem vedla 30. července 2016 v Třebíči Judita Matyášová. Uloženo v archivu autorky 

rozhovoru. 
171 Emailová korespondence autorky s Austinem Doležalem. 
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pobytu v Indii nejsou známé.
172

 

 

Havlíček, Karel 

Narodil se 3. 1. 1904 v Podolí na Brněnsku. V únoru 1937 odjel do Indie.
173

 Podle badatele Olka 

Pleška emigroval v roce 1951 do Austrálie, zemřel v roce 1965 v Sydney.
174

 

 

Michalík, Miloslav 

Narodil se 30. 1. 1919 v Kláštore pod Znievom, okres Pravno na Slovensku. V prosinci 1936 odjel 

do Batanagaru,
175

 další informace o jeho pobytu nejsou známé. 

 

Mucalíková, Božena 

Narodila se 25. 12. 1911 v Holešově. V září 1937 odjela do Batanagaru,
176

 další informace o jejím 

pobytu v Indii nejsou známé. 

 

Holeček, Ernest 

Narodil se 10. 12. 1915 ve Skalici, v červnu 1937 odjel do Indie. Podle badatele Olka Pleška se v 

roce 1950 vydal s manželkou Janou do Sydney. 

 

Jašek, Jaroslav 

Narodil se 19. 10. 1911 v Milonicích na Vyškovsku. V březnu 1937 odjel do Batanagaru. Podle 

Hany Gregorové se již nevrátil do Československa, odjel do Anglie.
177

 

 

Leitensdorfer, Václav 

Narodil se 6. 11. 1913 v Rovensku na Turnovsku. V červnu 1938 odjel do Batanagaru. Podle Olka 

Pleška zřejmě vycestoval do Anglie.
178

 

 

Kos, Jaroslav 

Narodil se 11. 2. 1911 v Sázavě na Vysočině. V roce 1936 odjel do Batanagaru, dva roky po druhé 

světové válce se vrátil do Československa, oženil se s Jarmilou Hrstkovou a společně odjeli do 

                                                 
172

 Fond Baťa, a. s., Zlín, sign. II (= Osobní oddělení / kartotéky), kart.1069, inv. č. 24, časové rozpětí neuv. – Osobní 

kartotéky zaměstnanců v zahraničí – Asie 
173

 Fond Baťa, a. s., Zlín, sign. II (= Osobní oddělení / kartotéky), kart.1069, inv. č. 24, časové rozpětí neuv. – Osobní 

kartotéky zaměstnanců v zahraničí – Asie 
174

 Emailová korespondence s Olkem Pleškem 
175

 Fond Baťa, a. s., Zlín, sign. II (= Osobní oddělení / kartotéky), kart.1069, inv. č. 24, časové rozpětí neuv. – Osobní 

kartotéky zaměstnanců v zahraničí – Asie 
176

 dtto 
177

 Emailová korespondence autorky s Hanou Gregorovou. 
178

 Emailová korespondence autorky s Olkem Pleškem. 
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Batanagaru. Koncem roku 1951 se s manželkou a dětmi vrátil do Československa. 

 

Plešek, Oldřich 

Narodil se 1. 12. 1912 v Hostašovicích, v únoru 1936 odjel do Indie. Jeho žena Marie, roz. Káňová, 

přijela v roce 1937 do Batanagaru. V 50. letech se Plešek s manželkou a synem Olkem odstěhovali 

do Austrálie. 

 

Sklenář, Václav 

Narodil se 29. 1. 1915 v Rovném pod Řípem. V roce 1933 odjel do Indie, po čtyřech letech se vrátil 

do vlasti kvůli vojenské službě. V roce 1939 jel do Batanagaru, několik měsíců po skončení druhé 

světové války se oženil s Marií, roz. Ledvinkovou, a odjeli do Batanagaru. V říjnu 1950 se vrátil do 

Československa s manželkou a dcerami. 

 

Sklenařík, Libor 

Datum narození neuvedeno. Odjel do Batanagaru v roce 1944, jeho syn Libor Sklenařík žije ve 

Zlíně. 

 

Švardala, František 

Narodil se v roce 1910, v roce 1933 odjel do Batanagaru. Jeho žena a děti (Jaroslav, Marie) se 

vrátily do Československa v roce 1947. František Švardala zůstal v Indii, zemřel 4. 10. 1965. 

 

Zahradník, František 

Datum narození neznámé. Bydlel v Batanagaru s manželkou Lenkou, měli pět dětí a v roce 1956 se 

přestěhovali do Chile. Jeho dcera Kateřina a její sourozenci bydlí v Chile 
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9 Obrazová příloha 

Výstavba Batanagaru  

   
             Začátkem 30. let měla firma Baťa India Ltd. malé prodejny a reklamy ve městech i na venkově po celé Indii. 

 

              
 

         
Dvoupatrové rodinné vily, kde bydleli baťovci.                                       Letecký pohled na Batanagar 
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Batanagar News 

 
V roce 1937 vyšlo speciální vydání k tříletému výročí založení Batanagaru. 

 

 
V roce 1937 redakce vyhlásila soutěž o nejlepší esej na téma „Moje dovolená“.  
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Batanagar News 

        
V týdeníku pravidelně vycházely fotografie z historie Batanagaru. Byly zde také pravidelné rubriky o kulturních a sportovních 

aktivitách 

 

 
Na stránkách Batanagar News pravidelně vycházely zprávy o svatbách baťovců a jejich přátel 
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Každodenní život v Batanagaru - baťovci 

Skupina baťovců v Batanagaru. Byli spolu v práci, i ve volném čase. 

            
Baťovci založili Sokol Batanagar.                                                          Sportovali nebo jezdili na lov po řece Huglí 
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Každodenní život v Batanagaru  

Manželky baťovců – jejich děti – indické chůvy 

 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Oslavy národních svátků a svatební oslavy 
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Česko-indické soužití 

 

                               
Marie Sklenářová v sárí s dcerou Marií. Na snímku vpravo s dcerou Hanou, která má na sobě moravský kroj. 

 

 
František Baránek v indickém turbanu 
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Válečné roky  

 
Jaroslav Kos (první zleva) a František Baránek (třetí zleva v první řadě) vedli výcvik našich krajanů a indických dobrovolníků. Chtěli 

být připravení pro případ, že by Batanagar napadli Japonci. 

 

 
V roce 1940 se v Batanagaru konala sokolská slavnost, kde cvičili nejen naši krajané, ale také Indové.  
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Krajanské akce za války 

 
Česká vesnice v Kalkatě byla součástí karnevalových oslav v Kalkatě v roce 1940. 

 

 
Akce se zúčastnila také manželka maharadži z Cooch Beharu, vládce jednoho ze svobodných indických států 
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Instruktážní brožury, které napsal František Baránek v roce 1941. Autor popsal, co mají obyvatelé 

Batanagaru dělat, pokud budou napadeni. V brožurkách jsou také instruktážní fotografie, jak 

poskytnout první pomoc. 
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Rodiny narátorů 

František Baránek se oženil v roce 1940 s Gemmou 

 
       

    
Baránek a jeho žena (první zprava) často chodili do klubu.                 Jejich dcery Denise (vlevo) a Lee (vpravo) 
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Františka Baránka ocenila v roce 1943 britská koloniální správa udělením medaile The Kaisar-i-

Hind Medal (Císař Indie) za zásluhy v oblasti veřejné služby v Indii.
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V roce 1945 Baránek podal výpověď u firmy Baťa a založil pivovar v Batanagaru a v Darjeelingu. 

Pivní etiketa 
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V roce 1955 odjel Baránek s rodinou do Kanady. Toto je poslední snímek před odjezdem z Indie. 

 

 
 

 

 
Torontské noviny The Telegram publikovaly v roce 1958 příběh rodiny Františka Baránka. 
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Dcery Františka Baránka bydlí v Kanadě. Lee (první zleva), Markéta Fajmonová, vnučka Václava Sklenáře, a vedle ní stojí Patricie 

Baranek. V zadní řadě je Denise Balantine. Dcery pana Baránka drží papučky, které jejich otec vyrobil podle tradičního vzoru, který 

se používal ve Valašských Kloboukách. Markéta si nechala ušít boty z hadí kůže, kterou zdědila po dědečkovi.   

 

 
Suvenýry z Indie, které má doma Patricie Baranek.  
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Jaroslav Kos 

 
Jaroslav (první zprava) na lodi Morava. Do Indie odjel v roce 1936 

 

 
 

 

V roce 1947 se vrátil do Československa, oženil se s Jarmilou Hrstkovou a společně odjeli do Batanagaru. Pan Kos s rodinou odjel 

v roce 1951 do Československa. 
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Václav Sklenář 

 

 
Václav Sklenář se v roce 1938 seznámil s Marií Ledvinkovou. Vzali se v roce 1946. 

 

 
Václav Sklenář s dcerou Marií v Batanagaru 
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Moje články o baťovcích otištěné v Lidových novinách v letech 2014 - 2016 
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