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14 ORGANIZÁCIA VÝROBY 

Na riadení závodu je zúčastnená 
veľká väčšina ľudí v ňom 

zamestnaných. Na čele každého 
malého oddelenia je muž, vedúci 
oddelenia, na ktorého účet 
a zodpovednosť sa v jeho oddelení 
pracuje. Jeho postavenie a spôsob 
práce je do istej miery podobný 
práci nájomcu, podnikateľa, ktorý 
pracuje s prenajatými 

prostriedkami (dielňou, strojmi, energiou, výrobnými 
pomôckami) na výrobu systémom zušľachťovacieho 
riadenia. O zisk z prevádzky jeho dielne sa tento 
podnikateľ delí s najproduktívnejšími zamestnancami 
dielne a správou závodu. Vzájomný pomer a spoluprácu 

jednotlivých oddelení upravujú obchodné zmluvy. Pri 
zadávaní a predávaní prác si tieto oddelenia počínajú 
ako cudzie podniky. Tomáš Baťa. 

15 NÁKUP SUROVÍN 

Nakupujem draho, predávam lacno. Tomáš Baťa. 

Baťova spoločnosť bola sebestačná v mnohých 
činnostiach. Vyrábali sa v nej mnohé komponenty 
potrebné pre výrobu. Aby sa znížila závislosť koncernu 
od vonkajších dodávateľov, vyrábalo sa v nej skoro 
všetko potrebné, od škatúľ na topánky, spracovanie koží 
vo vlastných koželužniach, gumených súčiastok 
a stavebnín až po zásobovanie podnikovej jedálne 
vlastnými potravinami. Jedinou zásadou pre takéto 

produkty bola cenová a kvalitatívna 
konkurencieschopnosť. Jednou zo základných čŕt 
Tomáša Baťu bola hospodárnosť a efektívnosť. 

Zásadu hospodárnosti a efektívnosti spolu 
s nekompromisnou kontrolou svojich podriadených 
využíval Baťa aj pri nákupe surovín, ktorý zabezpečovalo 
nákupné oddelenie. Oddelenie nákupu bolo rozčlenené 
na viaceré samostatné časti-navzájom ekonomicky 
nezávislé nákupné jednotky. Oddelenia mali pevné 
limity na cenu nákupných surovín, ktoré sa odvíjali od 
pevne stanovených vnútropodnikových cien vstupov 
a výstupov. 

Najdôležitejšou úlohou bol nákup surových koží 
a prírodného kaučuku, ktoré sa nakupovali v zahraničí. 

Devízy na nákup surovín získaval Baťa z vlastného 
exportu. Baťa obsadzoval nákupné oddelenie tými 
najlepšími ľuďmi, lebo si uvedomoval význam 
nákupných cien pre hospodárnosť výroby. Tejto činnosti 
sa venovali vysoko kvalifikovaní odborníci, špeciálne 
vyškolení a vybavení perfektnou znalosťou cudzích 
jazykov. Baťa požadoval od odchodných cestujúcich 
(mladí ľudia, ktorí cestovali po celom svete) otvorené oči 
a myseľ. 

Baťa dával svojim nákupcom voľnosť pri výbere 
dodávateľov. Jedinou podmienkou bola kvalita surovín 
a najnižšia cena, preto nakupovali priamo u výrobcov. 
Baťa veľmi dbal na bezúhonnosť nákupcov, mali vysoké 
ohodnotenie, ale prísnu kontrolu korupcie a brania 
úplatkov. Nákupcovia nesmeli podplácať. 

Ďalšou zásadou spoločnosti bolo platiť za dodávky vždy 
v hotovosti, čo umožnilo vyjednávať najvýhodnejšie 
nákupné ceny. Dodávka sa plánovali na dlhšie časové 
obdobie, čo dávalo dodávateľom perspektívu a stabilitu. 

Baťa hľadal aj iné formy obstarávania surovín. 
Podporoval výskum, ktorý mal nájsť alternatívne 
možnosti nahradenie prírodných surovín umelými. 

Dôraz kládol na využitie a spracovanie odpadu. Odpad 
našiel kvalitné využitie opäť vo výrobe. 

16 VÝROBA 

Keby som vyrábal autá, vyrábal by som len ľudové autá 

a jedného typu. Veď boháčov u nás niet. Keby moje auto 
nevedelo konkurovať, obmedzil by som sa na výrobu 
hoci jedného dielca. Tento dielec by som vyrábal tak 
dokonale, aby som donútil svet vyšliapať si cestu 
k mojim dverám. Tomáš Baťa. 

Výrobný proces u Baťu podliehal racionalizácii na 
všetkých stupňoch. Baťovou zásadou bolo vyrábať lacno 
a tomuto cieľu boli podriadené všetky výrobné operácie. 
Aby sa predišlo stratám, rozpisovacie oddelenie 
vytváralo individuálne plány pre všetky články výroby. 
Dodržiavanie plánov zabezpečovalo plynulosť výroby. 

Materiál prichádzal do továrne priebežne, čím sa 
znižovali náklady na skladovanie. Po prijatí materiálu 
nákupným oddelením a dôkladnej kontrole zásielky 
putoval materiál na ďalšie spracovanie. Surové kože sa 
spracovávali v koželužniach, odkiaľ putovali do dielne 
na vysekávanie dielcov na topánky. Pracovníci pri 
vysekávaní museli mať znalosti a skúsenosti z práce 
s kožou, aby nevyšiel ani kúsok nazmar. Aby mali 
pracovníci motiváciu vo využití a úspore materiálu, 
dostávali odmenu podľa kvality a úspornosti svojej 
práce. Ich práca patrila k najlepšie plateným v podniku. 

Takto bol robotník kontrolórom, vlastným účtovníkom, 
ako aj obchodníkom zároveň. 

Výrobné dielne boli plynulo zásobované drevenými, 
gumenými a textilnými produktmi. Ak sa práca darila 
a plán bol splnený, dostal dielňa svoj podiel na zisku. 
Avšak ak plán nesplnila, musela stratu zaplatiť. 

Každý jediný dielec sa označil značkou a po spracovaní 
sa distribuoval do obuvníckych dielní, kde sa topánky 
kompletizovali. Označenie dielcov bolo štandardizované 
a nieslo v sebe informáciu o oddeleniach, ktorými 
prechádzalo. Každá chyba sa tak zosobnila konkrétnej 
osobe. Dielne pracovali podľa vlastných plánov, na 
základe ktorých sa zabezpečovali dodávky materiálu. 
Treba si uvedomiť, aký význam malo vnútropodnikové 
plánovanie a perfektná organizácia všetkých činností. 
Výroba fungovala bezchybne a plynulo. Baťa vyrábal 
denne tisícky párov obuvi, ktoré sa skladali z ďalších 

desiatok tisícov dielcov. 

Podľa plánu sa označené dielce rozdelili do zásielok pre 
jednotlivé dielne. Každá debna sa označila a bola 

odoslaná do dielne. Jednotlivé továrenské budovy boli 
prepojené lanovou prepravnou dráhou. Debny sa 
prepravovali vzduchom. Naložené debny putovali 
areálom továrne a keď sa dostali na miesto určenia, 
stiahol pracovník debnu z „lanovky“. V obuvníckej dielni 
sa prekontroloval obsah a kvalita. Materiál sa rozdelil do 
podávačov, ktoré putovali na bežiacom páse cez dielňu. 
Robotníci si takto kupovali od svojho majstra materiál 
na výrobu a po prekontrolovaní mu predávali hotový 
produkt. Na konci výroby stál dokonalý výrobok-
topánka so značkou Baťa. 

Vďaka dennému plánovaniu a jednoduchému 
zásobovaniu pracoval Baťa efektívnejšie ako 
konkurencia. Vyrobené topánky predávala dielňa večer 
nákupnému oddeleniu. Za každý pár obuvi dostala 
dielňa plánovanú odmenu. Nakoniec majster urobil 
denné vyúčtovanie a podľa neho si mohol každý 
vypočítať podiel na zisku. 

Výroba bola sústredená v štandardizovaných 
viacpodlažných budovách. 
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Baťa nezavádzal tieto zlepšenia výroby a systém práce 
naraz. Trvalo viac ako 20 rokov, kým sa jeho spoločnosť 

prepracovala na svetovú špičku v obuvníckom 
priemysle. 

Produktivita práce a objem výroby sa postupne zvyšovali 
hlavne zásluhou zavedenia samosprávy dielní a podielov 
na zisku a strate v roku 1924. Zavedenie pásovej výroby 
podľa vzoru Forda v roku 1927 znamenalo ďalší pokrok. 
V roku 1931 dosiahol Baťa tieto výsledky: 180 000-
200 000 párov obuvi denne, 20 000 počet 
zamestnancov, výkon na pracovníka 8-9 párov. Podiel 
firmy Baťa na celkovej výrobe obuvi v ČR bol v roku 
1935-86,1%. 

Podobne ako materiál, dostávali dielne aj škatule. Po 
kontrole sa balili topánky do škatúľ a debien. Plné 
debny sa zavesili na lanovú dráhu a putovali do skladu 

na expedíciu, kde sa nakladali a odosielali do predajní. 

Dopravu zabezpečovali okrem lanovky aj železničné 
lokomotívy a vagóny, ktoré mali priamy prístup 
k továrenským budovám. Na vertikálny presun 
materiálu a surovín sa využívali elektrické výťahy, ktoré 
mali všetky továrenské budovy. Pohyb je život. Čo stojí, 

hnije. V závodoch sa využívala aj doprava nákladnými 
autami. 

Údržba strojov bola na vysokej úrovni. Baťove závody si 
väčšinu výrobného zariadenia vyrábali vo vlastných 
strojárňach. Súčiastky boli štandardizované a ľahko 
vymeniteľné. Systém starostlivosti o stroje bol spojený 
s osobnou zodpovednosťou pracovníka za stroj, na 
ktorom pracoval. Údržba mala preventívny charakter. 
Údržbári boli zainteresovaní tak, že neboli odmeňovaní 
podľa počtu opráv, ale za to, že sa stroje nekazili. 

17 KONTROLA KVALITY 

Nepokračuj v nekvalitnej práci. Tomáš Baťa. 

Kontrola kvality v Baťových závodoch nemala charakter 
kontroly na konci výrobného procesu, ale neustálej 
priebežnej kontroly. 

Prvým stupňom bola kontrola nákupu surovín 
potrebných na výrobu. Po prijatí vo fabrike sa dostali 
suroviny priamo do dielní. U Baťu platila zásada 
nepokračovať v nekvalitnej práci, preto dielne prevzali 
len tie materiály a suroviny, ktoré spĺňali požiadavky na 

kvalitu. Za nekvalitné a poškodené suroviny 
a polotovary dielne požadovali zľavu, alebo ich vrátili na 

dopracovanie a žiadali pokutu za neskoré dodanie. 
Tento systém nútil každého zamestnanca odvádzať len 
kvalitnú prácu, lebo nekvalita znamenala stratu a nižší 
príjem. 

Okrem kontroly v dielňach pôsobili na všetkých 
úrovniach nezávislí kontrolóri. Nemali síce podiel na 
zisku, ale dostávali prémie k mzde. Väčšinou to boli 
starší pracovníci so skúsenosťami a s dobrým zrakom 
a hmatom. V každej dielni pôsobil jeden kontrolór, ktorý 
musel prekontrolovať každú topánku za niekoľko 
sekúnd. Jeho práca vyžadovala vysokú profesionalitu. 

Problémy spojené s nízkou kvalitou sa riešili na mieste 
a prijímali sa operatívne opatrenia na nápravu. Kontrola 
prebiehala vo všetkých fázach výrobného procesu 
a zodpovednosť zamestnancov za vlastnú prácu dosiahla 
také rozmery, že neskôr už ani nebola riaditeľská 
kontrola nutná. 

Po naložení tovaru do dební a na nákladné kontajnery 
sa robila náhodná kontrola, pri ktorej z každého vagónu 
vyložili jednu debnu a jej obsah skontrolovali. Ak 

v debni našli čo len jednu nekvalitnú topánku, musel sa 

vyložiť celý náklad a skontrolovať. Pokutu za zdržanie, 
nekvalitné výrobky a vykladanie musela znášať dielňa, 

ktorá problém zavinila. Tento spôsob bol veľmi tvrdý, ale 
účinný. Baťova obuv bola známa svojou kvalitou po 
celom svete. Kontrolóri kontrolovali kvalitu obuvi aj vo 
firemných predajniach. Každý z vedúcich pracovníkov 
bol povinný venovať minimálne 20% svojho pracovného 
času otázkam kontroly kvality. 

 


