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Baťův obchodní palác na václaváku zná každý Pražan. Baťovské 
ceny s devítkou na konci si získaly pověst na celém světě. Baťovská 
„zlínská“ architektura má na mapě evropy své pevné místo. deviza 
tomáše Bati „Zámožnost všem“ vrtá hlavou ekonomům, sociologům, 
politikům. Inspiruje úroveň vzdělávání a zdravotnictví vytvořená to-
mášem Baťou ve Zlíně a rezonují i jeho velké programy železničních, 
silničních a říčních komunikací. a tak dále. tomáš Baťa je tu stále 
přítomen.
Je samozřejmě přítomný také ve firmě, která i dnes působí po celém 
světě. Mladý zlínský továrník získal krátce před r. 1900 zákazníky 
svými botami „baťovkami“, v r. 1932 prodával v síti vlastních prode-
jen na čtyřech kontinentech a dnes firma Baťa prodává každoročně 
po celém světě 220,000.000 párů obuvi. Firma Baťa tu působí po tři 
generace a spojuje v sobě lidské osudy i kus dějin 19. - 21. století.
od karla Čapka a dalších autorů až po ludvíka vaculíka nalezneme 
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škálu náhledů na tomáše Baťu a na stopu, kterou zanechal. Mezi 
politiky, sociology či ekonomy asi neustanou diskuse o tom, zda Baťa 
je víc prorokem individualismu a liberalismu, anebo apoštolem sociál- 
ního dorozumění a spolupráce. následující kapitolky nemají řešit 
takové otázky. chtějí jen stručně a přehledně připomenout leccos  
z toho, co se kolem Bati a baťovských firem odehrálo. aby to pod-
statné nebylo zapomenuto.
Před pár lety předložil polský autor Mariusz szczygiel ve svém 
Gottlandu čtenářům pásmo komentářů a impresí na téma Baťa. 
Zvídavějšímu čtenáři tam mnohé chybí. Jemu chce vyjít vstříc tento 
„Baťa v kostce“.






