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Ietý vedoucí osobního oddělení

Baťových závodů ve Z|ině, na

fotografii z roku 1939. Foto

Vese|ský - Vajdák.

Vedoucím byl Dr. Josef LewÍnsky,13 který mluvil kostrbatě
česky a o kterém jsme nikdy nevěděli, ke které národnosti
vlastně patří. Jeho ,,čeština.. byla často předmětem naši zá-
bavy. Kromě něho byli v právním oddělení jeho sekretářka,
dva doktoŤi ptáv (včetně mne), ÓtyŤi právní referenti a Spe-

cialista pro nemovitostní záležitosti se svý-m koresponden-
tem. Takový byl stav v době mého nástupu' Dostal jsem do
referátu spory tiskové a z oblasti nekalé soutěže, nájemní
smlouvy a spory a všechny zahranični právní zá|ežitosti.
Právni oddělení pracovalo s rozsáhlou sítí paušálně odmě-
ňovaných advokátů z ce|ého ízemi státu i ze zahraniči,tak-
že kromě osobních kontaktů charakterizovala jeho agendu
čilá korespondence, v mém případě í cizojazyčná.

Cizi jazyk, němčinu, jsem také dobře upotřebilhned na
začátktl' činnosti v právním oddělení, když mi byly svěřeny
informativnípráce z německých podkladů týkajících se otá.
zek vyvlastňování pozemků a vybírání mýta v souvislosti
s výstavbou apouživánim autostrád,IanBaťa totiž hned na
začátku své obchodní cesty kolem světa na podzim 193614

telegrafoval z Neapole' žeprávě projel italskou autostrádou
Řím_Neapol, že takovou silnici postavíme i v Českosloven-
sku přes celou republiku z Aše až doJasiny ažeto bude rych-
|á cesta k našim současným i budoucím zákaznikům. Aže
do týdne bude v Káhiře a očekává, že rnu tam bude do té
doby ze Z|inapos|án příslušný projekt a rozpočet. Stalo se.

Celá firma se zaměřila na otázky autostrády' od techniků,
stavbařů a geodetů až po právníky. Rozpočet byl na jeden
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poslanec Antonín Srba a Josef
Lewinsky na fotografii pořízené

na terase správní budovy firemní-

ho Ietiště v otrokovicích"Baťově

u příležitosti |eteckého dne 24.9'
1933. FotoJ' Vaňhara.

milion korun za kilometr stavby. A tak vznikala myšlenka
a počátky první československé dálnice.15

Jiné upotřebení alespoň částečné znalosti ciziŤeči,ma.
ďarštiny, se mí naskytlo v rámci vyřizovánívěcí tiskových
a nekalé soutěže v souvislosti s knihou bývalého zaměst-
nance firmy, Maďara Tihaméra Llzsiczy A mosolygó szent
(Podiuný saaťý).16 Kniha vyšla v Madarsku a mě|a podobné
zaměřeni jako Svatopluka Ttrrka Botostroi, jehož zabaveni
a zákaz tisku prosadila firma Bata vitězstvím v soudním
sporu krátce před mým nástupem do právního ocldělení.
Dozvěděli jsme se, že jeden ,,notár,, (slovenský správní úřed-
ník) ve Velkých Levárech chce vydat slovenský překlad Luz-
siczovy útočné knihy, a bylo mi u abychtomu zamezll.
Diky známostem z doby vojny s arskou rodinou Mará-
kyových v Bratislavě jsem si přel knihy hlavní závadná
místa a vydal se do Velkých Levárů]eré jsem zna| z několi
kadenního vojančení při dělost ostré střelbě na střel-
nici v nedalekých Malackách. Pan|notára.. jsem snadno
našel, odkoupil od něho rukopis u za deset tisíc ko-
run proti prohlášení, Že se ve s , ani v češtině kni

a předešlo se tímhavydávat nebude. Bylo to tedy
zbytečnému Sporu' který by sice firmJyhrála, ale po dobu
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Soudního řízení b1'b51a \'}.sta\-ena r Šelijaký-m novinářským
referátům, živeným konkurencí a firmé nepřátelskými kru-hy. Nároky vedení firmy na práci prár'nlrro oaaoreni il''snad neomezené. Někdy b1'lo až krkolomné vypořádat se
s platnými předpisy a vyhovět přitom zájmůma potřebám
podniku. K těmto okolnostem se vztahují některé tvpi.r.ipříhody a historky, které jsou možnáz odstupu tasu iůcnupřipentleny vypravěčsk ou fantazií a vlivy několikerého úst-ního podáni, a7e v podstatě jsou pravcliv é a pto batovské zá-vody a lidi charakteristické.

V dob ě ho spodářsk é kr ize, kdy ž B ata oznámilzamě stnan-cům, že jim musí snížit mzdll,slíbiljim současně, že budou{inakupovat své potřebyve firemním obchodním domě, budeto zatakové ceny, že dosavadní reá|náhodnota jejich ffi.ků zůstane zachována.1? Slib splnil a nizká".,,u ," p,o;".,itui v ceně benzinu prodávaného v Baťově zlínské t".'"ino.,Jstanici. Řada motoristů cestujících z českýc h zemí na Slo-vensko volila tehdy cestu přes-Zlín jen za účelem pořízení
levnější zásoby pohonných hmot. Bať,a na|éhar na ůe;ařsk1i
kartel, aby mu byla upraven ataké cenabenzinu. Nepochodil.
Naopak, kartel vyžadova| d'održenísazeb stanovených karte-
lem při prodeji avyhrožovaj. soudním řizenimpro porušení
členských povinností. Baťa se rozhodl, že vystoupí zkarte7u
a bude si benzin vyrábět a prodávat samostatně. Ihned dalstavět v Baťově (otrokovicích) malou rafinerii, která však nikdy nebyla uvedena do provozu a sloužila později jiné qýrobě.
Kartel totiž pochopil, že Batasvé úmysly prosadí, a na změnuprodejní ceny benzinuve Ztíněuž nenaléhal.,,

UBatůveZlíněi jinde se mnoho stavě]o. Vzhledemk enoÍm-ní spotřebě cementu se Baťa pochopiteln ě ucházelu karteluv olomouci o úpravu ceny. Když mu nebylo vyhověno, dalkoupit v Grygově u Olomouce velký pozemek s vápenco-vým lomem a oznámi|, že si tam firma postaví vlastní ce-mentárnu.19 K této stavbě však nedošlo. Kartel si totiž, vesnaze zmařit stavbu cementárny, vymohl prostřednictvím
svého obratného advokátaDr. Feitha v Brně od báňskéhohejtmanství povolení k položení dolových měr pro kutánívyhrazených nerostů na grygovském pozemtu, který kou-pil Baťa. Podle horního zákonaa stavebních předpisů totižplati| zákaz stavby na pozemcích, kde byly se souhlasem
báňského hejtmanství položeny dolové míry. Nějakou indis-krecí uvedené advokátníkance|ářese firma Baťa d,ozvěděia
o úmyslu kartelu uskutečnit následujícího dne v Grygověpoložení dolových měr. Vedení frrmy zaútoči]o na právní od.
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dělení a kategoricky požadova|o, aby po1ožení dolových měr
by|o zabráněno. Předpis však byl jasný a o jeho zněnipráv-
níci vedení firmy informovali. Vysloužili si za to prohlášení
za neschopné, a proto nezbylo než v předpisech a komentá-
řích, r,'četně rozhodnutí Nejvyššího soudu našeho ibývalé-
ho rakouského, hledat a najit schůdnou skulinu' Našlo se
rozhodnutí, že právo položit dolové míry se nevztahuje na
pozemek' který je obezděn. Vítězoslavně to právníci ozná-
mili vedení, ale byli odmítnuti s tím, že následujícího dne
se nedá tak velký pozemek obezdít. Nové usilovnéhlred.áni
apátránív předpisech. Nic. A přece! Našlo se rozhodnutí ve
stavebních předpisech, že pozemek se pokládal za obezdě-
ný byly{i pevně vyzděny jeho klíčové části umožňujiciroz-
lišení a ohraničení od sousedních pozemků a zbytek parcely
byl oplocen či ohraničen jiným běžným způsobem.

Řešení přijato - zednici,právnici a materiá|na\oženy na
nák|adni auto a hurá do Grygova! Až do tmy se pracovalo na
vyzdění rohů čtyřhranného pozemku, byť i se zák|ady ne-
příliš hlubokými. A pak kůly a ostnatý drát - anezby|o než
vyčkat do příštího dne, co se bude dít. Přístřeší poskytla dře-
věná bouda,která na pozemku stála, o ostatní se postarala
nedaleká grygovská hospoda ahraci karty. Následujícího
únapŤIjela k pozemku dvě auta. Na upozorněni'že Vstupu-
je na soukromý firemnipozemek, odpověděl okožichovaný
advokát pan Feith, že to nevadi, že má povolení báňského
hejtmanství klást dolové míry, protož e zav|ád|o přesvědčení,
že na pozemku lze kutat vyhrazené nerosty. Nato mu byly
předloženy výtisky obsahující rozhodnutí o obezděném po-
zemku, předvedeno provedení ,,obezdění.., a nejen' že pan
doktor jaksi zamlkle odjel s nepořízenou, ale kartel do týdne
dal souhlas k úpravě ceny, takže cementárna se v Grygově
nestavěla. Ještě po válce jsem pŤi jizdách vlakem přes olo.
mouc na Přerov vyhlížel a viděl za Grygovem ty vyzděné
růžky pozemku, kde měla být cementárna. Dnes už jsou asi
zarostlé křovisky, nebo je někdo zboŤi|.

Mezi historky související s právním životem firmy patří
také příhoda s tragickým utazem mladého zaměstnance
Kašpárka. Když se jednou vracel po polední pŤestávce z ji-
delny v obchodním domě do továrny, porazi| ho před bra-
nou závodu nák|adní automobil, kterému selhaly na svahu
kudlovského kopce brzdy, a způsobil mu těžké zraněni,kte-
ré vedlo k amputaci nohy. Pojišťovna odmítla platit rentu
s poukazem nazněnizákona,podle něhož nešlo v tomto pří.
padě o podnikový ilraz pod(éhající pojištění' Ekonomický
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Vedoucí Dominik Čipera2a žáda|v právnim oddělení vysvět-
lení, a když mu byl předložen text zákona, prohlásil zlob-
ně: ,,A vy nevidíte, že ten zákonje špatný? To máme pěkné
právni oddělení!..A odešel. Ce|é právní oddělení ustrnulo
v httuné představě o osudu pololetních odměn a dalo se ne-
prodleně do akce. Intervencemi u úřadů, ministerstev a po.
slaneckých klubů a neodbytnou argumentací bylo během
půl roku docíleno, že v par|amentě byl projednán a přijat
návrh nove|izace příslušného zákonného ustanovení, takže
propříště už pojišťovna nemohla takové případy odmítat.21
obnovením sporu ve věci Kašpárkova inazu došlo snad
i k revizi rozhodnutí o jeho případu.

Výrobu pneumatik, kterou se původně nechtěl Baťa za-
bývat, zaved| náh|ým rozhodnutím bez příslušného živnos-
tenského oprávnění. Došlo k tomu takto: Při exportu lehké
obuvi s gumovou podešví do Palestiny a Egypta se ukázalo,
že firma Baťa nedokáza|a cenově soutěžit s japonskou kon-
kurencí. Kalkulačním rozborerí vyšlo najevo, že nízké ceny

Japoncům umožňovala kalkulační položka mezd, zatimco
fitma Bata k redukci mezd ze zásadnich důvodů nechtěla
sáhnout. Úvahou o nákladech za surový materiá| se došlo
k rozhodnuti, že tato položka bude snížena, a to zakoupe-
ním vlastních surovinových zdrojů - gumových p|antáži
v Malajsii.22 Stalo se' cena se upravila a japonská konku.
rence byla poražena. Ale co s náhlým nadbytkem kaučuku?
A tu padlo rozhodnutí o obouvání automobilů. Vybudovalo
se nejmodernější a velice racionáÍní zaŤizení, kvalita výrob.
ků byta ďobtá, cena poměrně nizká a export seroz1íždě|.23

Patrně z podnětu konkurenčních firem Kudrnáč, Good.
year, Contin enta|2a a da|ších živnostenská strana a její ministr
obchodu Najman,2s ochránce zájm:ů,,utlačovaných.. ručních
obuvníků a správkařů, vznesli v parlamentě interpelaci obvi.
ňující firmu Bata z porušení živnostenského zákona a proti
prár'ního vyrábění pneumatik.26 Na vyzvání příslušných insti-
tucí seJan Baťa osobně dostavil kjednání do Prahy, cestou se

zastavil pro guvernéra Národní banky Dr. Dvořák a,27 kterého
požáda|,abyvza| s sebou doklady o devizovém přínosu z ex-
portu baťovských pneumatik. Při jednáni byla předložena al-
ternativa: Buďdostane firmazpětné oprávněnikvýrobě a ex-
port zůstane, nebo bude výroba zakázána a export propříště
nebude. Nakonec vyhrá|a alternativa prvni a firma dostala
oprávnění se zpětnou platností.

To jsou však historky a vzpomínky netýkající se výhrad-
ně mé osoby a na takové vyprávění by nestačila ani tlustá
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22 |KúkolůmVladimíra
Krejčího ná|ežela i povinnost ko-

respondovat s odmítnutými vyná-

Iezci, včetně autorů perpetuum

mobi|e (datováno 3.2. 1939)'

w í..

lriatd.:
a. s.'.' zr,!s..,1 ,.;

A1B9 dŤe.$: }BÁe?Ei
i ?|l&:aredr t

ř
.. ' ,,ti'

, ,.,..: :;ir-...:lr: ...

vnf,Jn:"

kniha. Chci se proto vrátit k mým osobním zážitktlm se za-
měřením na počátek přímého styku s Janem Baťou.

Práce v právnim oddělení takřka přímo souvisela s po-
stavením a činností Jana Bati jako šéfa firmy Q,e1ména úkoly
mého referátu tiskových sporů a nekalé soutěže). Bezpro-
střední styk s šéfemJanem Baťou obstarával zaprávnioddě.
lení vedoucí Dr. Lewinsky. Jan Baťa byl velmi citlivý nakaž-
dou narážku či útok v tisku na firmu a jeho osobu, o které
nebylo nouze hlavně v hodonínském komunistickém listě
Morauská rounost.I když ža|ované případy byly snadno vy-
hr áv ány a Ve dly k tiskovým opr av ám, pokutám a vý měnám
redaktorů, nemohl jsem se nikdyubránit dojmu, žeJanBať'a
měl většinou primitivní invektivy velkoryse přehlížet, vy.
hnout se sporům a počitat s tim, že obsah pomluvy a útoků
zůstane omezen na poměrně úzký okruh čtenářů přísluš-
ných novin, zatimco sporem a případně odvolacím řizenirr'
se dostane do širokého povědomí veřejnosti a podle přísloví

,,není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu.. uškodí více
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23 | PortrétníÍotografie

J. A. Bati z roku 1937.

než původní článek. Ale sJaneni Baťou o tom nebylo řeči ani
později, když jsem k podobným 

''oponenturám.. 
měl denně

více při|ežitosti. Neuspěl ani vtipný Ing. Hugo Vavrečka28
(nebo to byl advokát Dr. Podlipský?,n), který jednou ironi-
zoval tiskové opravy, vázané na zákonem předepsanou flos.
kuli, takto: ,,Není pravda, že se pan Baťa rozčí|il, hodil po
řediteli Blažkovi3o kopytem avážně}:'o zrani|, ale pravda je,

že ho netrefil!..31
Do továrny'atudiž také do právního oddělení, docháze|

občas zlínský knihkupec Úlehla, postarŠí muž menší posta-
vy s dlouhými bílými vlasy, aby se souhlasem vedení firmy
kolportoval zaměstnancům knihy a rlizné tiskoviny až na
pracoviště. V toce 1937, kdy už se drze ozýva|i sudetští Něm.
ci, henleinovci, nosil pan Úlehla na klopě kabátu okáza|e
odznak, na kterém byla přes celou plošku ve formě mapky
republikyvedena zjednoho konce na druhý čáravbarvětri-
kolory, znázorňujicí trasu proj ektované Baťovy autostrády.
Pokaždé na odznak ukáza| a se vztyčeným prstem prohlásil,
že ,,od Jasiny až do Aše - republika je naše!.. Yzpominám
na něj hlavně proto, že mně jednou přinesl knihu André-
ho Gida Retour de I,U.R.S.S. (Nóurat ze Souětského suazu,) -
apozdějitaké jeho Retouches d mon Retour de l.U'R.S'S. (Re.

tuše k mému Nóuratu ze Soaětského suazu)32 - knihu, která
poprvé ná|ežitě otřás|a mým někdejším studentským za-
pá|enim pro světovou revoluci a Sovětský svaz, jehož filmy
a divadlo jsme nadšeně obdivovali a do jehož armády jsme

vkládali tolik nadějí. André Gide zaži| pro SVou knihu mno-
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