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33 HISTÓRIA BAŤOVHO HOSPODÁRSKEHO ZÁZRAKU 

 

 

 

 

 

 

Rok Vek Udalosti Mílniky 

1876 1 3. apríla sa v Zlíne narodil Tomáš Baťa.  

1894 18 24. septembra bola založená spoločnosť A.&T. Baťa so sídlom v Zlíne 
a spočiatočným kapitálom 800 zlatých. Dielne boli umiestnené v prenajatom 

dome na námestí v Zlíne. 

Vznik firmy 
A.&T. Baťa, 

ručná výroba 

1895 19 Baťa zamestnáva 50 osôb a končí rok so stratou 8 000 zlatých.  

1896 20 Výroba plátenej obuvi tzv. „baťoviek“. V dielni je 13 strojov na ručný pohon. 
Tomáš Baťa odchádza do Nemecka, kde sa oboznamuje s dokonalejšími 
obuvníckymi strojmi. 

Nemecko 

1897 21 Aktíva firmy predstavujú sumu 10 000 zlatých. Rozšírenie výroby na tri 
dielne, sklad a kanceláriu. 

 

1898 22 Nárast aktív na 11 000 zlatých. Firmaa prenajíma susedný dom a používa 34 
strojov na ručný pohon. 

 

1900 24 Aktíva v hodnote 31 000 zlatých. Počet zamestnancov vzrástol na 120. 
Inštalácia prvého stroja poháňaného parou. 

Parná výroba 

1901 25 Zakúpenie ďalšieho parného stroja.  

1903 27 Vybudovaná nová dielňa a strojáreň.  

1904 28 Prvé vlastné stroje vyrobené v strojárni. Kapitál firmy v hodnote 417 000 
zlatých. 250 zamestnancov. Koncom roka odchádza Baťa na prvú návštevu 
USA. 

USA 1 

1905 29 Baťa zbiera skúsenosti a pracuje v USA. Po návrate sa púšťa do výstavby 
modernej továrenskej budovy podľa amerického vzoru. 

 

1906 30 Vypukla stávka robotníkov, ktorú Baťa vyriešil prepustením hlavných 
organizátorov. 

Zrušil-vyhodil 
odbory 

1908 32 Brat Tomáša Baťu Antoním zomiera a Tomáš Baťa sa stáva jediným 
majiteľom a šéfon. 

 

1910 34 Firma Baťa preniká na zahraničné trhy, zamestnáva 350 zamestnancov, 
ktorí vyrábajú 3 400 párov obuvi denne. 

 

1912 36 Vlastné imanie firmy presiahlo sumu 2 mil Kč.  

1913 37 Druhá cesta baťu do USA. Firma zamestnáva 1 400 osôb. USA 2 

1914 38 Po vypuknutí 1. svetovej vojny získal baťa vojenskú objednávku na výrobu 
50 000 párov vojenskej obuvi. Prichádzajú ďalšie objednávky. 

Prvá svetová 
vojna 

1915 39 Výroba 5 000 párov obuvi denne. 2 000 zamestnancov.  

1916 40 Výroba 6 000 párov obuvi denne. 3 000 zamestnancov.  

1917 41 Výroba 10 000 párov obuvi denne. 3 900 zamestnancov. Baťa investuje do 
nákupu pozemkov a lesov. 

Pozemky a lesy 

1918 42 Počas prvej svetovej vojny vzrástol majetok firmy Baťa o 44 mil. Firma sa 

stala najväčším obuvníckym podnikom v Rakúsko-Uhorsku. Zavedenie 
firemnej banky. 

Firemná 

banka 

1919 43 Povojnová recesia zasiahla Baťove závody a počet zamestnancov sa znižuje 
o ¼. Výroba beží na 20% kapacity. 

Povojnová 
recesia 1 

1920 44 Kurz československej koruny sa prudko zvyšuje, čím sa znižuje vývoz. Tovar 
sa hromadí na skladoch a firma má problémy so splácaním bankových 
úverov. Počet zamestnancov sa znižuje na 2 000 osôb. Na podporu predaja 

Dcérske 
spoločnosti 
v zahraničí 
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Rok Vek Udalosti Mílniky 

zakladá Baťa dcérske spoločnosti v zahraničí. 

1921 45 5 000 párov obuvi denne. Export klesá a kríza sa prehlabuje Kríza 

1922 46 Kríza vrcholí. Tomáš Baťa znižuje od 1. septembra ceny obuvi o cca 50% 
a dohodne sa so zamestnancami na 40% znížení miezd. Akcia je úspešná. 
V priebehu niekoľkých dní sa sklady vyprázdňujú a firma získava hotovosť. 
Baťa pokračuje v budovaní zahraničných podnikov. 

Kríza 

1923 47 Vďaka zlacňovaniu firma splatila bankové úvery. Zametnáva len 1 800 
zamestnancov a výroba a odbyt doma aj v zahraničí sa zvyšuje. Začiatok 
prestavby továrne a rozsiahla modernizácia.. 

Modernizácia 

1924 48 Zavedenie systému samosprávy dielní a účasť na zisku a strate. Baťa 
zavádza prúdovú výrobu. 

Prúdová 
výroba 

1925 49 Podiel spoločnosti Baťa na celkovom vývoze obuvi v ČSR presiahol 50%. 

Firma zamestnáva 5 200 osôb. 

 

1926 50 Obdobie hospodárskej konjunktúry a rýchleho rozvoja Baťových závodov. 
Budovanie nových prevádzok a továrenských budov. Pokračuje zakladanie 
dcérskych spoločností a kapitálových investícií. 

Hospodárska 
konjunktúra 

1927 51 Zavedenie prúdovej výroby na bežiacom páse so spádovými podávačmi. 
Prudký rast produktivity práce. Objem výroby sa zvýšil o 50%. 

Bežiaci pás 

1928 52 Rast exportu a domáceho predaja. ČSR sa stáva najväčším vývozcom obuvi 
na svete. Založenie Baťovho podporného fondu. 

 

1929 53 Objavujú sa prvé príznaky hodpodárskej recesie. Zavádzanie reštrikcií 
a zvyšovanie ciel, čo stavia prekážky exportu do vyspelých krajín. Export 
stagnuje a Baťa hľadá nové odbytiská mimo Eurˇopu a USA. Počet 
zamestnancov klesá pod 5 000.  

Hospodárska 
recesia 2 

1930 54 Ochranárska politika krajín pokračuje. Vývoz naďalej klesá, ale podiel firmy 
Baťa na celkovom vývoze obuvi z ČSR vzrástol na 59,9%. Baťa sa stáva 
najväčším svetovým exportérom obuvi. 

 

1931 55 Krátkodobé oživenie. Vývoz sa zvyšuje zásluhou nových vývozných teritórií 
v Ázii a Afrike. Absenciu exportu do vyspelých európskych štátov, USA 
a Kanady nahrádza produkcia Baťových dcérskych spoločností v zahraničí. 
Baťove závody získali devízovú autonómiu a rozširujú počet zahraničných 
dcérskych spoločností. Podiel na celkovom vývoze dosiahol 71,7%. Firma sa 
mení na firmu Baťa a.s. a spoločnosť dosahuje nezávislosť na bankovom 
kapitále. 

Oživenie, 
vzniká firma 
Baťa, finančná 
nezávislosť 

1932 56 Problémy s odbytom sú vážne a Tomáš Baťa odlieta na okružnú cestu do 

Ázie, kde sa snaží zaistiť odbyt obuvi. Počet zamestnancov sa znižuje 
a výroba je obmedzená. 12. Júna Tomáš Baťa umiera pri leteckom nešťastí. 

Šefom sa stáva jeho nevlastný brat Jan A. Baťa 

Tomáš Baťa 

umiera, šéfom 
sa stáva Jan 

A. Baťa 

1933  Recesiu vystriedala stagnácia vo výrobe aj v exporte. Napriek tomu tvoril 
podiel spoločnosti baťa na vývoze obuvi z ČSR až 86%. Devalvácia čs. meny 
zhoršila prístup k surovinám 

Devalvácia čs. 
koruny 

1934  Stagnácia. Zavedenie 40 hodinového pracovného času.  

1936  Hospodárske oživenie. Zakladanie nových závodov v rôznych oblastiach 
priemyslu a získanie zákaziek od armády. Produkcia sa zvyšuje. 

 

1937  Prudký rast exportu, obratu a zisku.  

1938  Koncern Baťa zamestnáva celkovo 65 064 osôb doma aj v zahraničí. 
V očakávaní vojenského konfliktu sa zvyšuje vývoz kapitálu. Začína sa 
budovať závod v Kanade, ktorý sa stane v budúcnosti centrom spoločnosti 
Baťa. 

Kanada 

1939-

1945 

 Po okupácii ČSR Nemeckom dodáva spoločnosť Baťa v ČSR a na územia 

ovládané Nemeckom vojenskú obuv pre Wehrmacht. Časť spoločnosti Baťa 
vo svete dodáva obuv a vojenský materiál spojencom. Po nálete spojencov na 
Zlín je časť továrne zničená 

Druhá svetová 

vojna 

1945  Spoločnosť Baťa bola znárodnená. Znárodnenie 

 


