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30 BAŤA POLITIK 

Našim cieľom je záhradné mesto, 
plné slnka, vody, občerstvujúcej 

zelene a čistoty, mesto najvyšších 
miezd, kvitnúcich živností, 
obchodu a remesiel, mesto 
s najlepšími školami. Našou 
ctižiadosťou je oslobodiť všetky 
naše ženy od posledných zvyškov 
domácej driny a pomôcť im 
vybudovať domov, ktorý by bol ich 

pýchou. Tomáš Baťa. 

Vo svojich začiatkoch si Tomáš Baťa vybral Zlín ako 
sídlo svojho podniku preto, lebo sa tu narodil. K mestu 
neviedla ani cesta. Pre vypuknutím 2. svetovej vojny bol 
Zlín moderným mestom na americký spôsob. 

Prianím Tomáša Baťu bolo urobiť svet lepším a pomôcť 
ľuďom k vyššej životnej úrovni. 

Vo svojich postojoch k politike vychádzal Baťa, podobne 
ako v ekonomike, zo zdravého sedliackeho rozumu 
a počtov. Neuznával centralizované financovanie, 
v ktorom obec najskôr odvedie prostriedky štátu 
a potom sa musí na neho obracať so žiadosťou o podiel. 

Videl v tom ponižovanie samosprávy a rozvoj miest 
a obcí závisel podľa neho od decentralizácie. 
Prerozdeľovanie peňazí štátnym úradníkom v centre 
považoval za príčinu a zdroj korupcie a bol za pridelenie 
väčších kompetencií obciam. Vysoká politika nebola 
predmetom jeho záujmu. 

Názor Tomáša Baťu na politikov a socialisticky 
orientovaných: 

To všetko je len práca, deti. Tá ťažká a slávna 
podnikateľská práca, ktorú takí tí hňupi politickí 
a socialistickí neocenia a nepochopia. Oni nemajú 
spravidla pre to ani bunky v mozgu. Majú len svoje 
hlavy a točia sa často ako holuby na streche, aby sa 
ukazovali svetu, ale skoro žiadny z nich nemá pevnosti 
v sebe ani za šesták. Len náhodná príležitosť alebo 
politický zvrat ich vynesie a iný zase zrazí. Naša práca, 
to je niečo iné. Musíme ju vytvoriť tak, aby s ňou ani 
hrom ani peklo nepohlo. Tomáš Baťa. 

Preto sústredil svoju pozornosť na službu občanom 

Zlína. O kvalite tejto práce svedčia najlepšie výsledky. 
Zlín bol najväčším daňovým poplatníkom republiky. 

V meste žilo najviac ľudí, ktorí ovládali cudzie jazyky. 
Zároveň bol mestom s najväčším počtom uzavretých 
sobášov, najvyššou pôrodnosťou a najnižšou 
úmrtnosťou. V Zlíne pripadalo na jedného obyvateľa 
najviac motorových vozidiel. Väčšina ľudí bývala 
v nových a moderných obydliach a mala vysoké úspory. 
Z mesta zmizol alkohol aj cigarety a zdravotná 
starostlivosť bola na vysokej úrovni. 

31 STAROSTA MESTA ZLÍN 

Vybudujeme veľký závod ku blahu nášho 
zamestnanectva i konzumentov celej republiky. Podarí 
sa nám vybudovať i mesto, ktoré svojim rastom, 
poriadkom a svojimi hospodárskymi pomermi bude 
slúžiť za vzor všetkým iným mestám v našom štáte. 
Tomáš Baťa.  

Baťa nebol ľahostajný k otázkam samosprávy a mesta. 
Keď videl s akými problémami zápasí Zlín, a ako sa 
k nim stavia rozhádané mestské zastupiteľstvo, rozhodol 
sa kandidovať na funkciu starostu. Prvýkrát požiadal 

spoluobčanov o dôveru v roku 1923. V roku 1931 Baťa 
svoj volebný triumf ešte raz zopakoval. 

Zlín sa počas jeho starostovania stal moderným mestom 
s množstvom zelene, širokými ulicami a modernou 
architektúrou. Domácnosti boli zásobované elektrinou 
a plynom (80 halierov za m3) za bezkonkurenčné 
najnižšie ceny v ČSR. Princíp hospodárnosti uplatňoval 
nielen v továrni, ale aj pri budovaní mesta. 

Plynáreň postavíme za polovicu. Za prvé, nie sú 
potrebné budovy. Za druhé, prevádzku povedie jeden 
riaditeľ, ktorý bude súčasne dozorcom, účtovníkom, 
strojníkom, aj kuričom. Pamätajte, že čím je menej 
riaditeľov, tým je tovar lacnejší. A drahý plyn v Zlíne 
nepotrebujeme. Tomáš Baťa. 

Baťa vstúpil do predvolebného zápasu so sľubom 
vybudovať na vlastné náklady v meste elektráreň na 

striedavý prúd, ktorý bude lacný, vytvoriť komunikácie, 
vodovod, kanalizáciu a osvetlenie. Sľúbil udržiavať 
čistotu ulíc na náklady svojej firmy a predkladať 
o svojom hospodárení verejné vyúčtovanie. Po vyhratých 
voľbách a 4 rokoch práce prišiel Baťa s vyúčtovaním. 
Splnil všetko, k čomu sa zaviazal. 

 


