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 Jan Antonín Baťa: 

povoláním český patriot
JEDEN Z NEJBOHATŠÍCH
 MUŽŮ PRVNÍ REPUBLIKY 
JAN ANTONÍN BAŤA 
VYBUDOVAL Z ODKAZU 
TOMÁŠE BATI OBUVNICKÉ 
IMPÉRIUM. VŠE ZMĚNILA  
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 
 A NESPRAVEDLIVÉ 
OČERNĚNÍ U ČESKO-
SLOVENSKÝCH SOUDŮ, 
KTERÉ Z NĚHO V OČÍCH 
VEŘEJNOSTI NA DLOUHÁ 
LÉTA UDĚLALO 
KOLABORANTA.

dyž se podíváte na celý Janův život, vše bylo v podstatě 
zadostiučiněním pro Čechy,“ říká jeho vnuk John Nash.

Proč jste přijel do Česka a na Slovensko?
Nejdříve jsme jeli na Slovensko na návštěvu dvou měst, která 
založil můj dědeček – Baťovan, jež byly po slovenském povstání 
přejmenovány na Partizánske, a Svitu poblíž Popradu. Posledních 
pět let totiž obě města pracovala na projektu přejmenování svých 
středních škol po Janu Antonínovi. V Partizánském spojili tři ško-
ly do jedné Střední odborné školy Jana Antonína Bati. Svit pak tu 
svou přejmenoval na Střední odbornou školu polytechnickou  
J. A. Bati. 

Bude vaše rodina se školami spolupracovat?
Ano, rád bych jim například pomohl získat peníze na nákup no-
vých školních počítačů. Ve Svitu také na nádraží vybudovali mu-
zejní výstavu, která opravdu stojí za návštěvu. Chci jim poslat ma-
teriály, které by to celé mohly udělat ještě zajímavější – dědečkovu 
korespondenci, rukopisy a další. V Česku se s Nadačním fondem 

Jana Antonína Bati pokoušíme udělat několik 
věcí. Jan byl plodný autor a sepsal několik knih. 
Pět jeho rukopisů jsme už vydali a  chtěli by-
chom je rozšířit mezi lidi zajímající se o českou 
historii. Je minimálně pět až šest dalších knih, 
jež sepsal on sám. Další, která vyjde, bude hodně 
zajímavá. 

Rukopisů J. A. Bati je prý hodně, je to tak?
Ano, jen v  USA máme zhruba sto tisíc stránek 
originálů rukopisů, dopisů, poznámek či obráz-
ků. Další tisíce dokumentů vlastní brazilská část 
rodiny. V Brazílii žije zhruba osmdesát Janových 
potomků, lehce přes dvacet pak v USA. Třeba má 
matka Maria – jeho nejmladší dcera, která byla 
jedním z prvních dětí narozených v baťovské ne-
mocnici ve Zlíně – se do USA přestěhovala kvůli 
soudům, které tam v  padesátých a  šedesátých 
letech probíhaly mezi Janem Antonínem a  ro-
dinou Tomáše Bati juniora. Zajímavé je, že pře-
bývala u rodiny jednoho z advokátů, Donalda M. 
Hilla, a v jeho domě potkala mého otce.

Osudové setkání?
V  roce 1957 se vzali v  Brazílii a  pak se vrátili do 
USA, kde zůstali. Já žiji v Bostonu, ale oženil jsem 
se v Bratislavě. Má žena Jana je Slovenka, avšak 
seznámili jsme se, když jsem byl na pět měsíců 
na návštěvě v  Brazílii. Ona tam totiž pracovala 
na českém konzulátu a  vedla folklorní soubor 
Život, kde se střetávali potomci Čechů a Slováků 
i Brazilci s českými a slovenskými kořeny.

Vy i vaši příbuzní jste si za životní misi zvolili 
snahu o očištění jména Jana Antonína Bati…
Ano, je to dlouholetá práce spojená s náročným 
hledáním informací. Není to malá historka 
z nějakého městečka, v podstatě jde o globální 
příběh. Máme dokumenty v  angličtině, fran-
couzštině, němčině, švýcarské němčině, češtině, 
slovenštině, portugalštině… Jan sám mluvil více 
než deseti jazyky. Matka říkala, že měl jednou 
proslov i v hindštině.

Fascinuje mě, že byl v roce 1947 soudy v Čes-
koslovensku označen za kolaboranta s nacis-
ty, ale pár let nato ho na Západě navrhovali 
na Nobelovu cenu míru. Jak se něco takové-
ho stane?
Je to neuvěřitelná situace. Nominován byl za po-
moc při přestěhování desetitisíců evropských 
válečných uprchlíků do Brazílie. Kandidatury se 
ale vzdal a doporučil maršála Cândida Rondona, 
jenž cenu získal za práci s  brazilskými indiá-
ny. K  tomu máme ještě papežem podepsaný 
dokument z  Vatikánu z  roku 1943, který je pro 
Jana v  podstatě vstupenkou do nebe. Vatikán 
tedy mohl vědět, že Jan pomohl více než dvěma  

tisícovkám Židů uprchnout z Československa před Hitlerem. Do-
stal též od papeže zlatou medaili za práci pro lidstvo.

Šlo o rodiny židovských zaměstnanců?
Ano, přemísťoval je po celém světě na vlastní náklady. Ve Zlíně fun-
goval systém – včetně kanceláře pro udělení pasů –, díky němuž je 
pak mohl vyslat do míst mimo německou kontrolu. Třeba oblastí, 
kde zakládal nové továrny. Ten proces popisuje i v jednom ze svých 
rukopisů v kapitole o baťovském velkoobchodě Kotva. Máme též 
kopie doznání s podpisy lidí, kteří byli zachráněni.

Označování J. A. Bati za kolaboranta tedy bylo jen záminkou, 
aby mu mohl být sebrán podnik i majetek?
Když se podíváte na postavy, jež se v tom angažovaly, musel být 
jedním z  klíčových lidí prezident Edvard Beneš. Opustil zemi, 
založil exilovou vládu, na kterou neměl finance. Snad jediný, 
kdo měl dost velké peníze, byl Baťa. On, jeho firmy a lidé přispěli 
československé exilové vládě částkou v hodnotě tehdejších dvou 
milionů dolarů. Dnes by to bylo minimálně čtrnáctkrát tolik, čili 
skoro šest set třicet milionů korun. Jen indická továrna dodala bě-
hem války armádám Spojenců dvaatřicet milionů párů bot a pět 
set tisíc padáků. Navíc ještě před válkou probíhala pod taktovkou 
Karla Engliše, tehdejšího guvernéra Národní banky českosloven-
ské, sbírka na obranu Československa a s prosbou o pomoc se ob-
rátili na Baťu. On řekl, že ze svého věnuje stejnou částku, jaká se 
vybere mezi jeho lidmi. Společně věnovali třicet milionů tehdej-
ších korun, byl to první a nejvyšší příspěvek. Pak přišel Mnichov 
a Jan pronášel projevy, aby se lidé nevzdávali, zatímco politici ml-
čeli. A k boji byl připraven.

Během války byl ale kritizován za to, že mlčel…
Když do země dorazila německá armáda, Jan byl v zahraničí, ale 
stále měl v ČSR přes šedesát tisíc zaměstnanců – měl o ně i jejich 
rodiny obavy. Mám dopis od Josefa Hlavničky, jemuž nechal Jan 
na starosti řízení podniku v Československu. V něm Jana žádá, aby 
byl velmi opatrný se vším, co dělá, protože jinak tu jeho lidi poza-
bíjejí. Baťa rozuměl tomu, že musel pomáhat, ale zároveň to dě-
lat tak, aby Němci nic nepoznali. Podporoval i slovenské povstá-
ní – Baťovi lidé vytvořili 843 odbojových komisí, všechno začalo 
v továrnách Baťa. Koupil letadla pro české piloty u RAF. V jednom 
z dopisů napsal, že by obětoval svůj majetek i život, než aby na 
životech ohrozil své lidi. Myslím, že se opravdu obětoval.

Z vašeho vyprávění to zní, jako by se prezident Beneš proti 
vašemu dědečkovi postavil kvůli osobní averzi. Nevíte, jestli 
mezi nimi nedošlo k nějakým sporům?
Myslím, že se Beneš mohl obávat něčeho jako Janovy kandidatury 
na prezidenta, ačkoli z našich zdrojů víme, že nikdy nikam kan-
didovat nechtěl. Kdyby ale Jan Antonín chtěl, možná by se mohl 
prezidentem stát relativně snadno – byl miliardář, jeden z nejbo-
hatších lidí v Československu, a lidé ho měli rádi.

Pověst kolaboranta ale na J. A. Baťovi ulpěla až do roku 2007, 
kdy jste spolu s jeho dalšími potomky u českých soudů do-
sáhli jeho rehabilitace. Jaké to pro vás bylo?
Dorazil jsem do Česka měsíc před soudem, jemuž jsem poskytl 
řadu dokumentů, které jsem vypátral. Listiny o zmiňovaných da-
rech exilové vládě, dopisy manažerům závodů s instrukcemi 
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Pilný podnikatel. I při cestách 
kolem světa za byznysem 

si Jan Antonín Baťa (vlevo vpředu) 
našel čas na psaní. Zůstalo po něm 

přes sto tisíc stránek dokumentů.
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▶ Vnuk Jana Antonína Bati se narodil v USA jeho nejmladší dceři 
Marii Nashové. Vystudoval střední školu v Lexingtonu a Univerzitu 
New Hampshire. Žije v Bostonu, kde pracuje pro softwarovou 
společnost Visible Systems, která se zabývá datovou analytikou. 
Spolu s dalšími příbuznými pracuje na napravení pověsti Jana 
Antonína Bati, kterého soudy v Československu v roce 1947 
neprávem označily za kolaboranta. Spolupracuje s Nadačním 
fondem Jana Antonína Bati a dalšími organizacemi starajícími se 
o odkaz jednoho z nejvýznamnějších tuzemských podnikatelů.

JOHN NASH (57)

pomáhat odboji. Věděli jsme, jaká je pravda, soud vše uznal, zrušil 
rozsudek z roku 1947 a Jana rehabilitoval. Povedlo se to ale až na 
třetí pokus. Poprvé jsme to zkoušeli v roce 1968, podruhé v roce 
1993, ale vyšlo to až v roce 2007.

Proč to trvalo tak dlouho?
Řekl bych, že dříve k tomu nebyla politická vůle. Když se podíváte 
na celý Janův život, vše bylo v podstatě zadostiučiněním pro Če-
chy. Na listinách v USA jako povolání vyplnil „podnikatel, farmář, 
český patriot“. Byl stoprocentní Čech – i jeho dům v Brazílii byl na-
vržen českým architektem. A vedle toho ještě stihl postavit něko-
lik měst v Brazílii – patří mezi ně Indiana SP, Batatuba, Batayporã, 
Mariapolis nebo Bataguassu.

Mohl byste z vašeho pohledu přiblížit soudní spory o rodinný 
majetek, které po válce vedl Jan Antonín s rodinou Tomáše 
Bati juniora?
Šlo vlastně o  to, komu patří celá společnost Baťa. Víceméně se 
o  tom rozhodlo ve Spojených státech. V  USA soudy fungují tak, 
že pokud se na začátku stane chyba, je velmi náročné to napra-
vit. V tomto případě bylo během původního amerického procesu 
řečeno, že Jan byl kolaborant, což ovlivnilo prakticky veškeré roz-
hodování – ať Jan řekl cokoli, vnímali to jako lež. Rozsudek čes-
koslovenských soudů z roku 1947, podle něhož byl kolaborantem, 
ho znevýhodnil ve všech zemích, kde se svůj majetek snažil brá-
nit. Když se rozhodovalo v New Yorku, přiklonili se prý k českému 
právu, podle něhož mu akcie neměly patřit. Paradoxem je, že čes-
ký Nejvyšší soud v roce 2012 rozhodl, že Jan všechny akcie legálně 
koupil od svého bratra Tomáše.

Tak to přece bylo i podle závěti Tomáše Bati, že firmu převez-
me Jan Antonín a vyplatí Tomáše juniora i jeho matku Marii, 
nebo ne?

Ano. Závěti, kterou Tomáš Baťa uzavřel, se říká 
holografická – je sepsána Tomášovou rukou 
před svědky a  v  kombinaci s  ní je ještě kupní 
smlouva. Tím se mělo zajistit splnění poslední 
Tomášovy vůle. Šlo o  akcie společnosti Leader, 
pod niž Baťovy podniky spadaly. Nejzajímavější 
je, že právníci během sporů tvrdili, že akcie ni-
kdy nebyly na českém území. Řešilo se to proto, 
že by americké soudy v otázce vlastnictví rozho-
dovaly podle legislativy země, v níž by akcie byly. 
Podle československého práva byl jasně majite-
lem Jan. Když jsme je nakonec našli v archivu ve 
Zlíně, znamenalo to, že lidé, kteří o nich svědči-
li u soudu, lhali. O lži víme, protože ti lidé byli 
u uložení akcií podepsáni. 

Přitom Tomáš junior s  matkou dostali za 
podnik dohromady přes třicet milionů teh-
dejších korun, je to tak?
Ano, samozřejmě. Tomáš junior dostal za firmu 
zaplaceno v podstatě čtyřikrát. Nejdřív od Jana 
podle poslední vůle, pak když po soudech získal 
zahraniční byznys, který vybudoval Jan. Poté 
po revoluci a  uzavření dohody mezi Českem 
a  Kanadou, a  nakonec jsou tu ještě dividendy, 
jež se z organizace scházely ve švýcarské mateř-
ské společnosti. Podle poslední vůle i  kupních 
smluv mělo vše patřit Janovi. Máme dokument 
vzniklý rok po závěti s podpisy Tomáše juniora 
a jeho matky Marie, v němž s tím vším souhlasí. 
Po roce 1947 ale tvrdili, že k  ničemu takovému 
nedošlo, že si to Jan vymyslel.

Na druhou stranu se objevují i názory, podle 
nichž Jan Antonín uměl občas přehánět.
Dědečkově verzi věřím, protože cokoli se mi po-
dařilo vypátrat, vždy potvrdilo jeho slova. Neří-
kám, že o  to s  druhou stranou rodiny budeme 
bojovat, ale zdá se mi, že co se tehdy stalo, prostě 
nebylo správně a dnes by to měl někdo napravit. 
Kdosi na tom hodně vydělal, ale Janova strana 
rodiny z  toho nic neměla. Například Jan hned 
po mnichovské dohodě přesunul akcie něko-
lika společností svým švýcarským advokátům, 
aby se cenné papíry nedostaly do rukou Němců, 
a na tyto akcie připadaly dividendy pět set tisíc 
dolarů každý rok.

Co po těch soudech vaší části rodiny zůstalo?
Naprostá většina šla rodině Tomáše juniora. Ja-
novi zbyla půda v Brazílii, dobytčí farmy, trocha 
peněz a  pár menších továren. Někteří z  mých 
příbuzných, jako třeba sestřenice Dolores, na 
těch farmách stále podnikají. Rodina mé matky 
dostala nějaké akcie firmy v Nizozemsku. Z mé 
rodiny už s  botami nikdo nepodniká, ač můj 
bratr pracoval v  továrně v  Batatubě. Tam také 
používali Baťův systém managementu. Ironií je, 

že naše rodina neměla i kvůli výdajům na soudy šanci se finančně 
znovu vzchopit. 

Ale i Jan s bratrem Tomášem spolu měli několik střetů, kvůli 
nimž Jan z firmy několikrát odešel, nebo ne?
Odešel dvakrát, ale ani ne za rok byl vždycky zpátky. Poprvé v roce 
1920 kvůli konfliktům při nevydařené první expanzi na americký 
trh. Po třech měsících, kdy se Janovi dařilo u konkurence, ho ale 
Tomáš pozval zpět a udobřili se. Myslím, že na druhém odchodu 
v roce 1927 měl podíl i velký spor kvůli tomu, že Jan chtěl postavit 
dům s  tekoucí vodou, aby jeho žena nemusela nosit vodu v  ký-
blech. Tomáš byl proti a zakázal to. Podle nás mu nakonec plány 
tajně udělal architekt František Gahura, nepodepsal je, aby pak 
náhodou neměl problémy s Tomášem a nepřišel o Baťovy zakázky 
(smích). Tomáš ale pak Jana po několika měsících pozval zpátky 
a rovnou ho povýšil.

Myslíte, že pokud by byl Jan Antonín Baťa v období po válce 
mladší, vybudoval by vlastní velkou firmu?
Podle mě ano, doba by tomu byla přála. A jsem si jist, že by za ním 
někteří lidé přešli. Jan to vysvětlil tak, že jedním ze základů fun-
gování značky a  jejího ekonomického úspěchu byl podnikový 
nákupní systém – propracované pořizování, zpracovávání a skla-
dování materiálu. Jan ho vybudoval, po jeho druhém odchodu se 
systém zhroutil a firma začala mít problémy. Když se vrátil, dalo 
se vše zase do pořádku. I proto se pak Jan dostal do nejvyššího ve-
dení. Oceněním jeho práce bylo z Tomášovy strany i to, že právě 
jemu se rozhodl společnost předat. Celé to vymysleli, když chtěl 
Tomáš kandidovat na prezidenta.

Tomáš Baťa chtěl kandidovat na prezidenta?
Ano, když se uvažovalo o nástupci stárnoucího Tomáše Masaryka. 
Byl jedním ze žhavých kandidátů. S Janem se shodli na tom, že by 
to bylo možné, jen kdyby jeden převzal podnik a druhý se poku-
sil pomoci zemi, na kterou dolehla ekonomická krize. Tomáš se 
rozhodl pro kandidaturu, proto vznikly smlouvy o prodeji firmy 
Janovi. Bohužel do těch plánů zasáhla ona letecká havárie, při níž 
Tomáš v roce 1932 zemřel.

Soudy mezi vaším dědečkem a strýcem Tomášem juniorem 
musely tehdy rodinné vztahy zničit. Trvá to stále, nebo už je 
mezi vámi a druhou částí rodiny situace lepší?
Pro mě je těžké to pochopit. Rodina byla tak bohatá, že se mohli 
všichni domluvit bez ohledu na to, kdo vyhrál, a všichni mohli 

být šťastní. Místo toho tehdy rozetnuli majetek 
i vztahy. Zajímavé je, že v roce 1968 Tomáš junior 
s manželkou Sonjou přijeli do Brazílie, aby se se-
šli s Marií, vdovou po Janovi, jeho synem Janem 
Tomášem a dcerou Ludmilou a pokusili se spo-
ry vyřešit. Došlo k nabídce, že by Janově rodině 
zaplatili deset milionů dolarů za podíly, které 
by jim připadly v  československé a  holandské 
pobočce. Na kompromis ale tehdy nebyla při-
pravena naše rodina, babička Marie chtěla, 
aby byl Jan nejdřív u soudů očištěn. S tím nám 
pak také pomohl Tomáš junior, jenž u  soudů 
ze svých zdrojů dosvědčil Janovu pomoc čes-
koslovenské exilové vládě během války. Já sám 
doufám, že by se celá rodina mohla jednou víc 
sblížit. Uvidíme.

Co je podle vás nejzajímavější informací o Janu 
Antonínu Baťovi?
Když byl malý, vyrůstal vlastně v chudé oblasti. 
V  knize Uloupené dílo v  podstatě říká, že chtěl 
postavit velký podnik, aby měl každý dobré za-
městnání a mohl být šťastný.

Myslíte, že byl šťastný i on?
Podle mě byl šťastný do druhé světové války. My-
slím, že ho nejvíc poškodil onen rok 1947, kdy 
ho očernili, ale nemohl se vrátit, aby se obhájil. 
Vlastně ho okradli a udělali z něho kolaboranta. 
Pak se snažil očistit v očích celého světa. Oproti 
dřívějšku mu nezůstaly prakticky žádné pení-
ze, a  přesto „na zelené louce“ budoval města 
v Brazílii. Má v nich dokonce i své sochy, které se 
později začaly objevovat i ve Zlíně, Svitu a v Par-
tizánském. Nebýt jeho, některá ta města by ani 
nevznikla. Byl jsem u odhalení sochy v jeho ro-
dišti – Uherském Hradišti. I  tam na něho lidé 
vzpomínali hezky. Přece jen je to člověk, jenž vy-
budoval světové podnikatelské impérium, pod 
jeho vedením došlo k zahraniční expanzi. Stál za 
firmami, které nedělaly jen boty.

Hodně z nich – Fatra, Kovosvit MAS, Barum 
a další – fungují dodnes.
Ano, ani komunistům se nepodařilo je úplně 
zdevastovat. Po bratrech Baťových také zůstává 
mnoho budov včetně zlínského mrakodrapu, 
Baťových domků a  mnoho dalšího. Celá měs-
ta nejen v  Česku a  na Slovensku, ale i  ve světě. 
A také tu jsou zlínské filmové ateliéry, obchodní 
dům Kotva, strojírny ZPS, zlínské letecké závody 
a tak dále. Jan toho udělal hodně pro Česko a Slo-
vensko, ale i pro dalších asi čtyřicet zemí. Velká 
část největšího rozvoje přišla navíc vlastně mezi 
třicátými a čtyřicátými lety, kdy byl ve vedení fir-
my. V roce 1931 baťovská organizace zaměstnáva-
la 16 560 lidí, o jedenáct let později 105 770. Za tak 
krátkou dobu, to je přece neuvěřitelné!

Ještě 
pohromadě 
byli Jan Antonín 
(vpravo) se 
synovcem 
Tomášem 
juniorem a jeho 
matkou Marií na 
pohřbu Tomáše 
Bati. Vztahy ale 
rozvrátily spory 
o majetek
po druhé 
světové válce.




