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Nová výstava v prostorách tře-
bíčského Alternátoru ukazuje 
výjimečnost podnikatele Tomá-
še Bati. 
� Antonín Zvěřinaa

Příběh obuvnického magnáta od 
dob Rakouska-Uherska až do jeho 
tragické smrti, která zasáhla nejen 
prvorepublikové Československo, 
ale celý svět. Tak lze shrnout výstavu 
o Tomáši Baťovi, která začala v Eko-
technickém centru Alternátor v Tře-
bíči. 

Alternátor sídlí v areálu bývalé 
obuvnické továrny, která je neroz-
lučně spjata se jménem Jana Anto-
nína Bati. Byl to ale jeho nevlast-
ní bratr Tomáš Baťa, kdo ji v roce 
1931 koupil od tehdejší Moravské 
banky. Ta spravovala majetek sestá-
vající ze zdejších koželužen Karel 
Budischowsky a synové a obuvnické 
továrny BUSI. 

Skončil tragicky
V roce 1930 však na republiku 

dolehla hospodářská krize a Morav-
ská banka jej nabídla k prodeji. Výsta-
va „Baťa, jak ho (ne)známe“ je věno-
vána právě 90. výročí této události. 
Bohužel, Tomáš Baťa třebíčské pod-
niky příliš dlouho vést nemohl, pro-
tože zemřel v roce 1932 při leteckém 
neštěstí. Ani tato tragédie není na 
výstavě opomenuta. 

Výstava sestává z panelů, na kterých 
jsou přetištěny zvětšeniny článků a 
inzerátů firmy T. a A. Baťa, jak se pod-
nik jmenoval až do května 1931, kdy 
byl transformován na akciovou spo-
lečnost. Ono „A.“ bylo jakousi vzpo-
mínkou na staršího Tomášova bratra 
Antonína, který zemřel v roce 1908 na 
tuberkulózu; právě na něj bylo vysta-
veno veřejnoprávní oprávnění k pro-
vozování živnosti, z níž později vznikl 
tento nadnárodní koncern. 

Je patrné, že k transformaci došlo 
v době, kdy Baťa koupil třebíčskou 
továrnu, a výstava se zabývá zejména 

právě obdobím před tímto okamži-
kem. Co bylo předtím, než Baťa přišel 
do Třebíče? Jak si vedl? Díky čemu se 
dokázal dostat tak vysoko? Měl nějaké 
nepřátele? 

Na to vše se pokouší odpovědět 
výstava, na jejíž dnešní vernisáž se při-
šla mimo jiné podívat senátorka Hana 
Žáková, poslankyně Monika Obor-
ná, náměstci hejtmana Kraje Vysoči-
na Martin Hyský a Martin Kukla, tře-
bíčští místostarostové Pavel Janata a 
Vladimír Malý, třebíčští zastupitelé 
Marie Dudíková, Jaromíra Hanáčková 
a Rostislav Štork či ředitelka Krajské 
hospodářské komory Kraje Vysočina 
Petra Poláková. 

Úvodní slovo pronesl předseda 
spolku Ekobioenergo Richard Hor-
ký, výstavou provedl její kurátor 
Milan Krčmář, o hudební doprovod 
se postaral Jaroslav „Krtek“ Truksa 
z třebíčského divadelního souboru 
Ampulka. 

Drtil drahotu
K výstavě byl vydán i sborník, v 

němž je částečně přetištěn časopis 
„Laciné čtení“ z roku 1923, který se 

obsáhle věnoval osobnosti Tomáše 
Bati. Tehdy na sebe totiž tento obuv-
nický továrník, jemuž podobných v 
té době byla celá řada, upozornil akcí 
„Baťa drtí drahotu“ – a z řadové-
ho továrníka se stal velkopodnika-
tel mezinárodního formátu. V čem 
tato akce spočívala, se lze dozvědět 
taktéž na výstavě, která potrvá až 
do letních prázdnin. Koná se v tře-
bíčském Alternátoru v ulici Tomáše 
Bati 1083. 

V úvodu Horký dále uvedl, že 
původní majitelé továrny, rodina 
Budischovských, nezvládli po prv-
ní světové válce přechod na výro-
bu v době míru. Připomněl, že sice 
došlo k likvidaci koželužařství, ale 
nově se začaly v areálu vyrábět pun-
čochy. Upozornil na typické cihlo-
vé objekty v areálu, které nahradi-
ly původní nevyhovující budovy. 
V jednom z nich plánuje Horký 
vybudovat 48 bytů. 

„Koncern Baťa byl největší na světě 
v rámci republiky,“ upozornil Hor-
ký. Doplnil, že Tomáš Baťa byl sta-
rostou Zlína a s nadsázkou konsta-
toval, že on takové ambice v Třebíči 

nemá. Krčmář připomněl strate-
gii Bati, kdy po válce po vyhlášení 
devalvace koruny přestali lidé naku-
povat. 

„Vymyslel, jak opět ekonomiku roz–
hýbat. Sice snížil výplaty, ale začal 
nabízet velice lacině obuv. Jen musím 
upozornit, že Baťa lidem nižší výpla–
ty kompenzoval mnoha benefity,“ 
naznačil Krčmář. Poznamenal, že 
právě tato strategie umožnila Baťovi 
budovat nové haly a továrny.

Myslel na pohodlí 
Zdůraznil, že Baťa se nad dělní-

ky nikdy nevyvyšoval, naopak čas-
to mezi nimi pobýval. Přítomným 
vysvětlil i inzertní politiku firmy, na 
kterou upozorňuje další část výsta-
vy. Horký poukázal, že Baťa dbal 
i na pohodlí svých zaměstnanců. 
Jeho židle továrna využívala až do 
roku 2000, kdy došlo k její likvida-
ci. 

Krčmář netajil, že ne všichni lidé 
Baťu obdivovali, zejména komunis-
té měli proti němu výhrady. Dokon-
ce uvažoval, že z Třebíče z těchto 
důvodů odejde. Připomněl i jeho 
školy pro pracující, které měly vyso-
kou úroveň. Krčmář také nazna-
čil, že byl Baťa navržen na ministra 
obchodu, ale tuto funkci nepřijal. 

Část výstavy se věnuje i tragické-
mu konci Tomáše Bati, kdy v čer-
venci roku 1932 zahynul společ-
ně s pilotem při leteckém neštěstí. 
Tato událost vzbudila pozornost 
v celém světě. „Baťa byl výjimečný 
člověk, který ovlivnil celý svět,“ sdělil 
Krčmář. 

Horký upozornil na další výročí, 
kdy letos uplyne 20 let od chvíle, 
kdy šla továrna do konkurzu. Maji-
telé nedokázali reagovat na rozpad 
trhu v bývalém Sovětském svazu. 
„Musím jen říci, že přestavba celého 
areálu by nebyla možná bez spoluprá–
ce s městem Třebíč,“ zdůraznil Horký. 
Ukončení výroby a následnou pře-
stavbu areálu si zde lidé připomenou 
v sobotu 27. června.  

VÝSTAVOU provedl přítomné její kurátor Milan Krčmář. 
 Foto: Antonín Zvěřina 

Výstava mapuje život Tomáše Bati

Soutěž T-Profi – talent pro firmy se uskutečni-
la ve středu 12. února v Ekotechnickém centru 
Alternátor v Třebíči. Pořádala ji Krajská hospo-
dářská komora Kraje Vysočina. Z každého okresu 
se jí účastnil jeden tým.

„Jedná se o polytechnickou soutěž pro tři studenty 
s odborným zaměřením ve věku 15 či 16 let a tři žá–
ky základních škol z páté třídy,“ vysvětlila Damar 
Žufanová z Hospodářské komory Praha. 

Doplnila, že za určitý časový limit tři hodiny 
musí tým sestavit ze stavebnice Merkur model, 
který před soutěží neznají. 

Kritériem při hodnocení bude i kvalita modelu. 
„Nejúspěšnější tým se kvalifikuje do celonárodního 
kola, které se uskuteční 16. dubna v Praze. Tam se 
utká všech čtrnáct krajů a soutěž bude určitě nároč–
nější. Účastní se i dva zahraniční týmy z Rakouska a 
Polska,“ informovala Žufanová.

„Prostory třebíčského Alternátoru jsme si vybrali z 
toho důvodu, protože se jedná o technické centrum 
a také z toho důvodu, že provozovatel Richard Hor–
ký je i předsedou Krajské hospodářské komory Kraje 
Vysočina,“ uvedla Petra Poláková z této komory.  

Naznačila před vlastní soutěží, že soutěž si kla-

de za cíl prohloubit základní praktické dovednosti 
nezbytné pro úspěšné uplatnění v profesní praxi.

Účastníci tak předvedou své logické myšlení, 
jemnou motoriku a také schopnost vypořádat se 
s technickými úkoly. Právě technická problemati-
ka je nedílnou součástí strojírenství a strojírenské 
výroby, která je nejsilnějším a nejrozšířenějším 
odvětvím národního hospodářství České repub-
liky. 

„Hospodářská komora ČR pořádáním soutěží T–
PROFI – talenty pro firmy reaguje na požadavky 
svých členů, kteří stále varují před hrozbou úbytku 
zkušených pracovníků a celkovým nedostatkem tech–
nicky zdatných zaměstnanců,“ zdůraznila Poláková. 
Výběr týmů byla záležitost jednotlivých okresních 
komor. 

Před vyhodnocením soutěže k soutěžícím pro-
mluvil předseda komise Boris Štraub. Upozornil, 
že všechny týmy se nedržely předepsaného postu-
pu. 

„Při hodnocení jsme přihlédli k tomu, zda jste 
použili všechny předepsané součástky a zda je model 
funkční. Mnozí jste podcenili estetiku modelu, která 
výrobek prodává,“ poukázal. 

Výsledky vyhlásil moderátor Radek Menčík. 
Pátý skončil tým Havlíčkobrodska, čtvrtý tým 
Pelhřimovska, o druhou příčku se dělily týmy 
z Jihlavska a Žďárska a z vítězství se radoval domá-
cí třebíčský tým. Všechny týmy přiznaly, že členo-
vé se na soutěži sešli poprvé.  -zt-

NA SNÍMKU vítězný tým z Třebíče. 
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V celokrajské soutěži zvítězili Třebíčané


