BaÈovské noviny
Kteréhosi veãera roku 1918 pﬁi‰el do redakce lidovek Tomá‰ BaÈa. Mûl neobvyklou Ïádost: „Dejte mi tﬁi
redaktory a dva sázecí stroje. Budeme ve Zlínû dûlat
ãasopis. Odvezu si je hned.“ Vzpomínka, kterou zaznamenal redaktor Lidov˘ch novin Bedﬁich Golombek, vystihuje jeden z typick˘ch rysÛ Tomá‰e Bati.
Rozhodl-li se jednou pro nûco, neznal pﬁekáÏek
a s vervou se vrhal do uskuteãnûní sv˘ch zámûrÛ.
Netrvalo dlouho a ãtenáﬁi pﬁedev‰ím z ﬁad dûlníkÛ firmy BaÈa drÏeli 25. kvûtna 1918 v rukou první
ãíslo firemního t˘deníku nazvaného Sdûlení zﬁízenectvu
firmy T. & A. BaÈa. Zpoãátku nepotﬁeboval BaÈa ani
nové tiskaﬁské a sázecí stroje, pro nûÏ si pÛvodnû jel
do brnûnské redakce Lidov˘ch novin. K vydávání ãtyﬁstránkového listu malého kvartového formátu staãila
kapacita ruãní sazárny a jednoduché tiskárny, zﬁízen˘ch jiÏ dﬁíve pro v˘robu vnitropodnikov˘ch tiskovin.
Zajímavé je spí‰e hledání odpovûdi na otázku, co
vedlo Tomá‰e BaÈu k tak neobvyklému kroku. Musíme si totiÏ uvûdomit, Ïe firemní noviny nevydával
Ïádn˘ podnik v ãesk˘ch zemích a pravdûpodobnû
ani ve stﬁední Evropû. Jako v ﬁadû jin˘ch rozhodnutí sehrála i zde svou dÛleÏitou roli americká zku‰enost Tomá‰e Bati a silná inspirace zámoﬁsk˘m prÛmyslem. Ale neménû podstatn˘ dÛvod spoãíval
v nutnosti pravidelného informování dûlníkÛ o dûní
v závodû. Za první svûtové války totiÏ firma BaÈa zaznamenala první vlnu obrovského rozvoje v souvislosti s velk˘mi dodávkami obuvi pro armádu. Zatímco roku 1914 zamûstnával BaÈa 400 dûlníkÛ, na konci
války jich bylo desetkrát více. Takové mnoÏství zamûstnancÛ vyÏadovalo novou úpravu struktury závodu. Dílnám veleli mistﬁi, nad nimi byli nadmistﬁi atd.

Rotaãní tisk baÈovsk˘ch novin ve 30. letech 20. století.
Foto © Státní okresní archiv Zlín.

BaÈa se jiÏ osobnû neznal se v‰emi dûlníky, natoÏ aby
s kaÏd˘m obãas pohovoﬁil. Prostﬁednictvím novin
dokázal opût oslovovat vût‰inu zamûstnancÛ a mohl
jim vysvûtlovat dÛleÏité kroky firmy ovlivÀující jejich
práci i Ïivot.
Není náhodou, Ïe první roky se ústﬁedním tématem listu stalo zásobování, jehoÏ pravidelné zaji‰tûní
bylo v závûru války a v prvních letech míru nesmírnû
obtíÏné. V bﬁeznu roku 1918 se BaÈa pot˘kal s men‰ími stávkami a prostﬁednictvím novin mohl úãinnû
pacifikovat radikálnûji naladûné dûlníky. Nezanedbatelnou souãástí firemního t˘deníku se postupnû stávaly
také ãlánky vzdûlávací. Jaká témata sledovaly, zjistíme
letm˘m nahlédnutím na titulky v prvních roãnících:
O svobodû, Ná‰ amerikanismus, Masaryk a marxismus, Alkoholismus a dûlnická otázka, Pracuje‰-li, pracuj dokonale,
·etﬁme ãas, V˘chova k individualitû atd.
Kvalita tisku se postupnû zlep‰ovala a v letech
1919–1922 se v novinách zaãínají sporadicky objevovat také fotografie.
Svou dÛleÏitou roli sehrál firemní t˘deník roku
1922, kdy se BaÈa rozhodl k radikálnímu kroku a ze
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Tiskárna firmy BaÈa asi roku 1924. Foto © Státní okresní archiv Zlín.

dne na den sníÏil ceny bot o 50 %. Pﬁekvapivou strategii, která mûla pomoci vyprázdnit pﬁeplnûné sklady,
doprovázelo na druhé stranû sníÏení mezd v továrnû
o 40 %, ov‰em kompenzované zaji‰tûním základních
Ïivotních potﬁeb pro v‰echny zamûstnance v pﬁijateln˘ch cenách. Firemní noviny se staly vynikajícím prostﬁedkem, jak v‰em zainteresovan˘m vysvûtlit chystané
kroky, aby nevznikal zbyteãn˘ neklid a ne‰íﬁily se fámy.

Rostoucí napûtí mezi komunisty ovládanou radnicí ve Zlínû a nejdÛleÏitûj‰ím zamûstnavatelem ve
mûstû pﬁivedlo roku 1923 Tomá‰e BaÈu k rozhodnutí
vstoupit do komunální politiky. Volební kampaÀ byla
pﬁipravována s maximální peãlivostí, o ãemÏ svûdãí
první zásadní projev továrníka Bati uveﬁejnûn˘ v jeho
novinách. JiÏ vyti‰tûná zvlá‰tní pﬁíloha Sdûlení z 18.
srpna 1923 byla nakonec Tomá‰em BaÈou staÏena

42
(tenkrát)

a text stejného názvu, av‰ak o více neÏ polovinu zkrácen˘ a mnohem údernûji formulovan˘, vy‰el jako
zvlá‰tní pﬁíloha Sdûlení následující t˘den.
Pﬁed volbami h˘bala Zlínem aféra s pamûtní listinou, která mûla b˘t zazdûna do základního kamene
nové radniãní budovy, právû dokonãované podle projektu Franti‰ka Lydie Gahury. Toho Gahury, kterého
Tomá‰ BaÈa finanãnû podporoval na studiích a kter˘
se pozdûji stal klíãov˘m tvÛrcem urbanistické podoby nového funkcionalistického Zlína. Projekt nové
radnice sklidil u Tomá‰e Bati silnou kritiku, protoÏe
povaÏoval stavbu pro mûsto Zlín za zbyteãnû nákladnou. Text pamûtního spisu, zformulovan˘ zlínsk˘m
rodákem a renomovan˘m praÏsk˘m historikem Karlem Stloukalem, byl na popud nûkter˘ch zastupitelÛ
mûsta doplnûn o sdûlení, Ïe dûlnictvo, které pracovalo po dobu války v továrnách, bylo zavíráno do Ïaláﬁe, kter˘ byl zﬁízen v továrnû u firmy T. & A. BaÈa, pro
poklesky také posíláno na frontu a Ïe postrachem
v‰eho ãesky sm˘‰lejícího obãanstva v dobû války byl
ãetnick˘ stráÏmistr Kvapil.
Takto vylep‰en˘ pamûtní spis byl odeslán Tomá‰i
BaÈovi k podpisu. BaÈa místo podpisu pﬁes zmínûnou pasáÏ pﬁipsal HANBA – LEÎ a takto upraven˘
pamûtní spis vrátil mûstské radû. Firemních novin
pak vyuÏil k objasnûní sv˘ch motivÛ. âlánek zakonãil radikálním vyjádﬁením: „Nechci pracovati ve Zlínû,
ba nechci zÛstati ani obãanem v mé rodné obci, jestli
zÛstane ta hanba a leÏ zazdûna v základním kameni
radnice na klamání v‰ech potomkÛ.“
Na zastupitelstvu se poté rozpﬁedla bouﬁlivá debata, zda spis v této podobû zazdít, ãi nikoliv. Hlasování dopadlo nejtûsnûj‰í vût‰inou pro zazdûní, k nûmuÏ mûlo dojít v nedûli 9. záﬁí 1923, tedy sedm dní
pﬁed komunálními volbami. BaÈa pﬁi‰el na slavnost
v doprovodu dvou tisíc sympatizantÛ, z nichÏ nûkte-

„Nejvy‰‰í pán zlínského tisku“ Antonín Cekota.
Foto © J. VaÀhara, 1937, Státní okresní archiv Zlín.

ﬁí nesli transparenty s nápisy: Protestujeme proti hanobení nejlep‰ího zlínského obãana nebo Pﬁicházíme obhájiti Tomá‰e BaÈu. Tomá‰ BaÈa pronesl projev, v nûmÏ se
dÛraznû ohradil proti hanebnému naﬁãení, a kdyÏ
shromáÏdûní vyjádﬁilo s jeho postojem souhlas, vyzval v‰echny k pokojnému ukonãení protestu.
Tomá‰ BaÈa volby roku 1923 vyhrál a v mûstském
zastupitelstvu získala kandidátka sloÏená z jeho zamûstnancÛ nadpoloviãní vût‰inu. Nemalou mûrou
k tomu jistû pﬁispûla úãinná volební kampaÀ, kdy
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Redaktor Josef VaÀhara.
Foto © StoÏick˘, 1934, Státní okresní archiv Zlín.

doslova zaplavil mûsto plakáty a hesly. Neb˘valá
moÏnost komunikovat s voliãstvem prostﬁednictvím
vlastního tisku Tomá‰i BaÈovi navíc umoÏnila okamÏitû reagovat na v˘pady a obvinûní politick˘ch konkurentÛ. Vítûzství ve volbách pak pﬁineslo jednu podstatnou zmûnu do firemního tisku. Od roku 1923 se
roz‰íﬁil obzor BaÈov˘ch novin za bránu fabriky a noviny pak pravidelnû informovaly o aktuálním dûní ve
mûstû.
Av‰ak nejpodstatnûj‰í promûnou pro‰ly firemní
noviny v letech 1929–1932. Zaãalo to pﬁíchodem nového ‰éfredaktora Berty Îenatého, autora kniÏního

bestselleru Zemû pruhÛ a hvûzd, v nûmÏ dokázal neotﬁele pﬁiblíÏit ãtenáﬁÛm Ïivot v Americe dvacát˘ch
let. Berty Îenat˘ velké nadûje nenaplnil. „Jakmile t˘Ï
tón, jímÏ psal americké fejetony, nasadil na cokoliv
domácího, jeho styl se stal rozbﬁedl˘m, ztratil bﬁink,“
komentoval to pozdûji Josef VaÀhara.
Rozhodující zmûny byly nastartovány roku 1930.
List zaãal vycházet v klasickém novinovém formátu
a hledal nov˘ název. Slovo Zlína se neujalo a bylo
rychle nahrazeno krátk˘m a v˘stiÏn˘m Zlín. Klíãovou
osobou se stal Antonín Cekota, kter˘ se postupnû
vypracoval na „nejvy‰‰ího pána zlínského tisku“, jak ho
charakterizoval Edvard Valenta. Cekota byl novináﬁsk˘
autodidakt, kter˘ nastoupil k BaÈÛm jako zedník
a pﬁes ‰evcovinu se postupnû dostával k Ïurnalistice.
Roku 1927 zakládal mûsíãník BaÈova sluÏba veﬁejnosti,
kter˘ mûl dle Josefa VaÀhary „tlumoãit BaÈovy prÛmyslovû podnikatelské ideje“. Jeho vydávání brzy
skonãilo a Antonín Cekota alespoÀ pﬁipravil knihu
BaÈa. My‰lenky, ãiny, Ïivot a práce, v níÏ shrnul BaÈovy organizaãnû podnikatelské my‰lenky.
Pod Cekotov˘m vedením se z nûkdej‰ího t˘deníku
stal roku 1932 trojt˘deník s nákladem 130 000 v˘tiskÛ (jiÏ roku 1925 se BaÈovo Sdûlení tisklo v úctyhodném poãtu 8 000 v˘tiskÛ). Tím v‰e nekonãilo, ale
spí‰e zaãínalo. Noviny Zlín se poãátkem tﬁicát˘ch let
promûnily v klasick˘ deník (i kdyÏ vycházel pouze
tﬁikrát v t˘dnu), ale zároveÀ si uchovávaly své specifické rysy prozrazující úzké propojení s firmou BaÈa,
která v‰e financovala. Velk˘ dÛraz byl kladen na propagaci firmy a jejích zámûrÛ pﬁipravovan˘ch i realizovan˘ch.
Ve tﬁicát˘ch letech zaãala postupnû vycházet dal‰í periodika, zamûﬁená na rÛzné obory ãinnosti firmy BaÈa. Mezi léty 1930–1940 napoãítáme nejménû
deset nov˘ch titulÛ urãen˘ch ãesk˘m ãtenáﬁÛm, ale
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Prodej závodního t˘deníku BaÈa–Bericht v nûmeckém Ottmuthu.
Foto © J. VaÀhara, 1932, Státní okresní archiv Zlín.

BaÈova volební kampaÀ. Foto © Evják, 1923,
Státní okresní archiv Zlín.

firma se postupnû obracela také na zahraniãí. Napﬁíklad t˘deník Der Pionier byl vlastnû nûmeckou verzí
stﬁedeãního vydání Zlína. Uchvacující je pohled na
vydavatelskou ãinnost pro dceﬁiné závody po celém
svûtû. Podle vzoru nûkdej‰ího Sdûlení vydávala firma
t˘deníky pro vût‰inu sv˘ch zahraniãních filiálek.
V letech 1932–1939 vzniklo nejménû 11 nov˘ch titulÛ: Borovo – Jugoslávie (1932), BaÈa Bericht – Nûmecko (1932), Echo Chelmka – Polsko (1934), BaÈa Record
– Anglie (1934), Bataville – Francie (1934), BaÈa Koerier – Nizozemsko (1934), Anzeiger – ·v˘carsko
(1935), BaÈa News – USA (1936), Borovina – Tﬁebíã
(1936), Batanagar News – Indie (1937), Budovatel –
Bo‰any (1939).
BaÈovské tiskové impérium pﬁedstavuje obdobnû
neopakovateln˘ fenomén, jako ostatní sféry ãinnosti
zlínské firmy. Moderní rotaãky dennû chrlily tisíce
v˘tiskÛ novin a ãasopisÛ, distribuovan˘ch do celého

svûta – roku 1938 ãinila mûsíãní produkce 600 000
kusÛ a firma zamûstnávala 21 stál˘ch redaktorÛ.
Úspûch organizaãních postupÛ aplikovan˘ch
u BaÈÛ inspiroval nûkteré ãeské prÛmyslníky. Majitel
textilní firmy Fejfar a Mládek ze Studence Jan Fejfar
zaãal napﬁíklad podle BaÈova vzoru vydávat roku
1926 firemní ãasopis Na‰e snahy, a dokonce byl obdobnû jako Tomá‰ BaÈa zvolen starostou. Americké
vzory zprostﬁedkované firmou BaÈa aplikovali i majitelé textilního závodu Sochor ve Dvoﬁe Králové, kde
v letech 1938–1941 také vycházely firemní noviny.
Tﬁicátá léta ukonãila druhá svûtová válka, která
notnû pozmûnila fungování firmy BaÈa a neblaze zasáhla také do vydavatelské ãinnosti. Nûmeck˘mi úﬁady byl bedlivû zkoumán duch novin i zpÛsob informování veﬁejnosti a redaktoﬁi pod vedením Josefa
VaÀhary se snaÏili zcela zámûrnû marginalizovat pÛsobení baÈovsk˘ch novin. Postupnû byl omezován
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Ruãní sazárna firmy BaÈa, 1919, Foto © Státní okresní archiv Zlín.

rozsah v‰ech tiskovin a jejich obsah se soustﬁedil na
úzké zájmy „lidí zlínského prÛmyslu, mûsta, okresu
a na vnitﬁní, regionální záleÏitosti kraje“.
Zlínsk˘ tisk organizovan˘ pod hlaviãkou BaÈa
pﬁedstavuje naprosto ojedinûlou kapitolu ãeské Ïurnalistiky a rozhodnû si zaslouÏí hlub‰í pozornost.
Av‰ak zároveÀ se v roãnících firemních novin ukr˘vá obrovské informaãní bohatství, otevírající netu‰ené moÏnosti v˘zkumu nejen v˘voje firmy BaÈa, ale
i celého zlínského regionu a jeho dûjin v první polovinû dvacátého století.
V letech 2005–2006 se spojen˘m úsilím Krajské
knihovny Franti‰ka Barto‰e, Státního okresního archivu Zlín a Muzea jihov˘chodní Moravy ve Zlínû podaﬁilo mikrofilmovat a následnû digitalizovat páteãní
vydání t˘deníku Sdûlení/Zlín z let 1918–1945. Snad se
tím podaﬁilo pﬁedejít fyzické likvidaci originálÛ novin, jejichÏ Ïivotnost je do budoucna silnû limitována kﬁehkostí novinového papíru. Zájemci o studium
baÈovsk˘ch novin mají dnes jedineãnou moÏnost prohlíÏet si kompletní roãníky na poãítaãích v Krajské

knihovnû. BohuÏel není kvÛli autorsk˘m právÛm
moÏné vystavit celé roãníky také na internetu, kde
jsou k nahlédnutí pouze vybraná ãísla (www.kfbz.cz).
Cel˘ projekt, kter˘ by mûl pokraãovat postupn˘m
pﬁevodem pondûlního a stﬁedeãního vydání, by se
neuskuteãnil bez velkorysé finanãní pomoci Zlínského kraje, Nadace Tomá‰e Bati, Ministerstva kultury
âR a Statutárního mûsta Zlín.
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