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ÚVOD

Druh˘ díl tohoto titulu pfiiná‰í rovnûÏ ménû známé a do sedmi kapitol roz-
dûlené zajímavosti z ãeské historie. Nabízí napfiíklad povídání o stavebnici
Merkur, o bonbonech zvan˘ch ha‰lerky, o rodinném Ïivotû T. G. Masaryka,
o slavné a úspû‰né obuvnické firmû BaÈa ãi o okolnostech a prÛbûhu atentátu
na zastupujícího fií‰ského protektora R. Heydricha. Vysvûtluje také, co pro ães-
k˘ národ udûlal J. J. Jungmann, ãím zdolali cestovatele Emila Holuba afriãtí
Ma‰ukulumbové, jaké byly okolnosti vzniku Fuãíkovy „ReportáÏe psané na
oprátce,“ nebo prozrazuje, Ïe BoÏenu Nûmcovou nebavilo b˘t dobrou hospo-
dyÀkou a kde a kdy se u nás vedly diskuze o tom, zda se andûlé neunaví, kdyÏ
neustále otáãejí nebesy.

Tento díl zaãíná rokem 1526, kdy na ãesk˘ trÛn usedli Habsburkové, a po-
kud v nûkter˘ch kapitolách padnou zmínky t˘kající se období pfied tímto pfielomem,
pak jsou zafiazeny do pasáÏe „Co je‰tû stojí za zmínku“.

Text doprovází 32 kreseb, které pfiedstavují tfieba celu Julia Fuãíka v pan-
krácké vûznici, obraz „Rozbalování mumií“ Luìka Marolda ãi situaci na praÏské
kfiiÏovatce, kde do‰lo ke zmínûnému atentátu na R. Heydricha. Ukazují také
obuv zvanou krpce, úães, jak˘ nosili zámoÏní Ma‰ukulumbové, ãi motocykl fir-
my Laurin a Klement s pfiívûsem, v nûmÏ sedával spolujezdec a proutkem odhánûl
zvídavé psy.

Na zaãátku kaÏdé ze sedmi kapitol je umístûna mapa s vyznaãen˘mi dÛle-
Ïit˘mi místy, o nichÏ je v textu fieã.

Stanislava Jarolímková
http:stjarolimkova.portnet.cz
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I . K A P I T O L A

VAÎ SI ¤EMESLA!

FIRMA BAËA – P¤ÍKLADN¯ LIDUMILN¯
A SOBùSTAâN¯ KONCERN 

Noãní v˘lety a levné baÈovky – Nejen ceny konãící devítkou – Vila,
ãervené domky a svatba - Ne‰Èastn˘ let – Nevlastní bratr Jan Antonín –
Ze vzpomínek Janova „poskoka“ – Co je‰tû stojí za zmínku

Noãní v˘lety a levné baÈovky

První zmínka o ‰evci Luká‰i BaÈovi pochází z roku 1667, tedy o nece-
l˘ch dvû stû let dfiíve, neÏ pfii‰el na svût podnikav˘ a neúnavn˘ Antonín
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BaÈa (1844–1905). Ten vedl ve Zlínû (viz mapa) ‰evcovskou dílnu, v níÏ
vyrÛstaly jeho tfii dûti – Anna (1872–1936), Antonín ml. (1874–1908) a To-
má‰ (1876–1932). Poté, co roku 1884 jejich matka zemfiela, otec se znovu
oÏenil a rodina se pfiestûhovala do Uherského Hradi‰tû. Antonín BaÈa st.
zásoboval nejdfiíve pouze obyvatele mûsta, ale pozdûji vzrÛstal o jeho pro-
dukty zájem i v okolních vesnicích, a zaãal proto zamûstnávat asi deset
externích ‰evcÛ. JiÏ tehdy si byl vûdom v˘znamu reklamy, kvÛli níÏ napfií-
klad sám pfiedvádûl nové produkty na mûstské radnici. Jeho firmu, nazvanou
v pfiekladu z nûmãiny do ãe‰tiny „Anton BaÈa, první vala‰ské hounûné
a plstûné boty – V˘roba“, tvofiilo zanedlouho nûkolik domÛ, z nichÏ kaÏd˘
byl urãen pro nûkterou ze specializovan˘ch v˘rob; rodina bydlela v jednom
z nich. Zamûstnanci pracovali od 7 do 20 hodin, pfii práci si zpívali a „na
ocet“ nezÛstali ani synové pana ‰éfa: Antonín fiídil rozpoãet, provoz, záso-
by a expedici, zatímco Tomá‰ (budoucí Tomá‰ BaÈa star‰í, jenÏ se o obuvnické
fiemeslo zaãal zajímat jiÏ ve sv˘ch dvanácti letech) mûl na starosti prodej
v okolí Uherského Hradi‰tû, ale i v Praze (a pr˘ vÏdy v‰e prodal).

Rozvoj této první relativnû velké baÈovské firmy zastavil jednak poÏár
mûsta, kter˘ poniãil fiadu jejích budov, a jednak bankrot jisté vídeÀské fir-
my, jíÏ otec Antonín – aniÏ si ovûfiil její solventnost – podepsal smûnku
za 20 000 zlat˘ch. ( Jeho firma definitivnû zanikla roku 1907.)

KdyÏ bylo Tomá‰ovi 18 let, vyzvedl si spoleãnû se star‰ími sourozenci
dûdictví po matce a v‰ichni tfii se vrátili do Zlína, kde si roku 1894 zalo-
Ïili obuvnick˘ závod, zapsan˘ na Antonína ml. a vyrábûjící nejdfiíve vala‰skou
pro‰ívanou hounûnou obuv, u níÏ se nerozli‰ovala pravá a levá bota. Poté,
co Antonín ml. ode‰el na vojnu, ujal se firmy do jeho návratu Tomá‰, a pro-
toÏe jim hrozili vûfiitelé, zavedl zcela novou organizaci práce. Spoãívala
v tom, Ïe z nádraÏí v Otrokovicích (viz mapa) vzdálen˘ch 10 km od Zlí-
na, nosil od pÛlnoãního vlaku na zádech surovinu, a pak ji s jedním dûlníkem
krájel na jednotlivé díly, které ráno rozná‰el po okolí nûkolika najat˘m
domáck˘m dûlníkÛm. Ti museli pracovat ve dne v noci do chvíle, neÏ za-
kázku dokonãili, neboÈ teprve pak dostali peníze a mohli jít spát. Bûhem
jejich odpoãinku Tomá‰ BaÈa opût zamífiil na otrokovické nádraÏí; tímto
zpÛsobem se mu podafiilo splatit roku 1896 v‰echny dluhy.

V roce 1897 zaãala firma ‰ít levné baÈovky, které byly z plátna, mûly ko-
Ïenou pode‰ev a ‰piãku z pravé kÛÏe, a díky ‰ikovnû vedené reklamû o nû
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byl obrovsk˘ zájem. Není divu, Ïe BaÈovci chtûli rozjet v˘robu ve velkém,
ov‰em museli zvût‰it v˘robní prostory. První halu nechal Tomá‰ umístit
do blízkosti Ïelezniãní trati* z Otrokovic do Vizovic, jelikoÏ Zlín leÏel mimo
hlavní silniãní trasy, zamûstnal v ní 40 dûlníkÛ a 20 ‰iãek a na dal‰ích pfii-
koupen˘ch pozemcích zaãal stavût dal‰í budovy.

* Firma BaÈa zaãala koncem 20. let minulého století skupovat akcie této drá-
hy (zprovoznûné roku 1899 a od roku 1937 fiízené namísto âSD spoleãností
Otrokovicko-zlínsko-vizovická dráha) a investovala do ní. Zaãalo na ní jez-
dit aÏ 46 osobních spojÛ, vzrostla i nákladní doprava, stavûly se nové
zastávky, na nádraÏích se zavádûl rozhlas, provozu byl pfiizpÛsoben upra-
ven˘ Ïelezniãní svr‰ek, stavûly se nové mosty a do okolních továren byly
budovány vleãky.

Nejen ceny konãící devítkou

KdyÏ Antonín ml. onemocnûl tuberkulózou, stal se Tomá‰ vlastníkem
firmy, která roku 1900 dostala nov˘ název T&A BaÈa; sestra Anna v ní mûla
na starost finance.

V roce 1905 odjel Tomá‰ na zku‰enou do USA a pfiivezl nejen nové
poznatky a v˘konnûj‰í stroje, ale i nov˘ smûr managementu. Obdivoval
tempo a v˘kony americk˘ch dûlníkÛ, pfiihlásil se do v˘roby, aby na vlastní
kÛÏi poznal konkurenãní prostfiedí, a po návratu domÛ zaãal b˘t rozumnû
pfiísn˘m ‰éfem: za ‰patnou kvalitu práce udílet sráÏky ze mzdy a na stáv-
ku ve firmû zareagoval tím, Ïe stávkující propustil a místo nich pfiijal
nekvalifikované pracovníky, které si zaãal sám „vychovávat“. Zavedl rov-
nûÏ dvousmûnn˘ provoz a zfiídil prodejní oddûlení.

Roku 1906 odstartoval nejen podle plánÛ pfiivezen˘ch z USA budová-
ní velké firemní tovární budovy a díky sv˘m americk˘m poznatkÛm se
neobával konkurence dal‰ích ãtyfi zlínsk˘ch v˘robcÛ obuvi; jeho boty s em-
blémem zajíce ‰ly stále nejvíce na odbyt.

Roku 1910 (dva roky po smrti bratra Antonína ml.) zamûstnával To-
má‰ témûfi 400 dûlníkÛ, ktefií zhotovili dennû více neÏ 3 000 párÛ baÈovek.
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První svûtová válka (1914–1918) pfiinesla firmû BaÈa zakázku z Vídnû
na 50 000 párÛ vojensk˘ch bot znám˘ch pod názvem baganãata. To bylo
dobré nejen pro podnik, ale i pro zamûstnance, ktefií coby zásobovatelé
vojákÛ rakousko-uherské armády nemuseli odejít na frontu. JelikoÏ boty
byly koÏené, vybudoval BaÈa vlastní koÏeluÏnu, která navázala na jeho elek-
trárnu, strojírnu, cihelnu, lesy i polní hospodáfiství.

I kdyÏ se bûhem váleãn˘ch let poãet pracovníkÛ zdesateronásobil, pfii-
jímal Tomá‰ BaÈa ve 20. a 30. letech nové dûlníky na stavby Ïeleznic a silnic
v okolí Zlína, za coÏ obvykle dostávali pouze stravu a ubytování. Pokud
se v‰ak osvûdãili, pfievádûl je do hlavní v˘roby, eventuálnû jim nabízel mís-
ta podle jejich specializace.

V roce 1922 se nejen ujal v˘raz „baÈovec“ ve smyslu „dobr˘ pracovník“,
ale byly zavedeny takzvané baÈovské ceny, které konãily devítkou*.

* Martina Brtnická, absolventka zlínské Univerzity Tomá‰e Bati, k tomu
mimo jiné napsala: „V˘zkumy prokázaly, Ïe zákazníci mají tendenci ãíst ceny
zprava doleva, proto 299 Kã vnímají spí‰e jako cenu blíÏící se ke dvûma
stÛm, nikoliv ke tfiem. Proto si obchodníci oblíbili ceny konãící devítkou,
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které mohou vést k pfiedstavû urãitého smlouvání ãi slevy ze strany ob-
chodníka pro zákazníky.“ 
Podobnou filozofii zvolila i odûvnická firma Roln˘, kterou zaloÏil roku 1862
v Prostûjovû krejãí Franti‰ek Roln˘ (1830–1902); po jeho smrti ji vedla man-
Ïelka a roku 1920 se do jejího ãela postavil syn Arno‰t (1887–1950). Za
jeho éry ji reprezentovaly nejen takové slogany jako „Obuv BaÈa – odûvy
Roln˘“, ale i ten, jenÏ li‰ácky hlásal: „Jsme levnûj‰í neÏ BaÈa!“; Rolného
ceny totiÏ konãily ‰estkou. Rolného firma, pro kterou se BaÈa stal v mno-
hém vzorem, zvy‰ovala v˘robu a exportovala do svûta vãetnû âíny, Indie,
Egypta a Maroka, z nûjÏ pfiicházely k údivu zamûstnancÛ objednávky ly-
Ïafisk˘ch bund a ‰ponovek; pak si v‰ak kdosi uvûdomil, Ïe Maroko má pohofií
Atlas s nadmofiskou v˘‰kou pfies 4 000 m a délkou 2 400 km, honosící se
velice dobr˘m lyÏafisk˘m terénem. Po druhé svûtové válce v‰ak byla fir-
ma znárodnûna, roku 1951 (rok po otcovû smrti) byl Arno‰t Roln˘ ml. (1927
aÏ 2003) vylouãen ze studií, rok nato byl odveden k PTP (viz Kapitola VII. –
Pétépáci), roku 1958 byl zatãen a ve vykonstruovaném procesu byl spolu
s matkou a manÏelkou odsouzen a poslán do vûzení; propu‰tûn byl roku
1964, Ïivil se pr˘ jako krysafi a noãní mistr pfii stavbû podpovrchové tram-
vaje, roku 1968 získal pas a emigroval do ·v˘carska. Roku 1991 byl plnû
rehabilitován, získal v restituci ãást rodinného majetku, v letech 1994–1997
se pokusil o obnovu firmy, ale neuspûl. 

Na pováleãnou krizi zareagoval Tomá‰ BaÈa mimo jiné tím, Ïe roku 1922
sníÏil cenu v˘robkÛ na polovinu, aby vyprodal sklady (pfiiãemÏ do této akce
investoval pÛlku svého jmûní), a sníÏil mzdy o 40 %, coÏ lidem kompen-
zoval v˘hodami pfii nákupu zboÏí zaji‰Èujícího základní Ïivotní potfieby.
( Jistû se jim tehdy hodilo, Ïe od ledna 1919 ‰éf zprovoznil závodní spofii-
telnu, poskytující vkladatelÛm desetiprocentní úrok.) Navzdory hlasÛm
tvrdícím, Ïe tento experiment BaÈu zniãí, nestalo se tak – naopak, firma
posílila, neboÈ zákazníci v jeho obchodech nakupovali jako o Ïivot, a on
moudfie zisk investoval, ãímÏ odstartoval dal‰í úspûchy.

V roce 1924 se staly zajímavou novinkou takzvané samosprávné dílny
s mistrem v ãele, které byly souãástí v˘robního procesu a kontrolovaly a na-
kupovaly od sousedních dílen jednotlivé polotovary, aby je dále zpracovaly
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a prodaly dal‰í dílnû, která rovnûÏ nesla zodpovûdnost za kontrolu pfieja-
t˘ch v˘robkÛ. Díky tomu firma u‰etfiila za síÈ kontrolorÛ. T. BaÈa k tomu
napsal: „Kalkulace, úãty ztráty a zisku … u nás se nalézají v rukou dûlníkÛ
a zfiízencÛ. Dûlníci spoleãnû s dílensk˘mi mistry vypoãítávají své podíly, úãasti
na zisku, ale i podíly, které pfiipadají závodu, a tak dûlníci jsou informováni dfií-
ve neÏ fieditelna, s jak˘m v˘sledkem se pracovalo.“

V roce 1925 byla – po zdokonalovacích kurzech a v˘uce esperanta ãi
angliãtiny – zahájena v˘uka na uãÀovské BaÈovû ‰kole práce, do níÏ se
od sv˘ch ãtrnácti let mohli hlásit BaÈovi Mladí muÏi a Mladé Ïeny. Îáci
bydleli na internátech pod pfiísn˘m dohledem vychovatelÛ, museli dodr-
Ïovat kázeÀ, pravidelnû se vûnovat osobní hygienû, mít vyãi‰tûné boty,
upraven˘ odûv a chovat se slu‰nû a zdvofiile. V letech 1926–1929 pob˘va-
li v BaÈovû ‰kole práce i mladí Jugoslávci, Nûmci a Nizozemci. V této
‰kole platilo heslo: „Nefiíkej mi, Ïe to nejde – fiekni mi, Ïe to neumí‰.“

Koncem 20. let minulého století zaãal Tomá‰ BaÈa (poté co zavedl do
nov˘ch zlínsk˘ch ãtvrtí stfiídav˘ proud) vyuÏívat pásovou v˘robu*.

* Inspiroval ho k tomu Henry Ford (1863–1947), kter˘ pásovou v˘robu za-
vedl jako první jiÏ roku 1913 ve své michiganské továrnû, jeÏ se stala vzorem
i pro ostatní majitele velk˘ch firem. Oba muÏi mûli v podstatû stejn˘ cíl: do-
dávat na trh v˘robky finanãnû dostupné ‰iroké vefiejnosti. U Forda ‰lo o vozy
co nejjednodu‰‰í konstrukce za nejniÏ‰í ceny, ãímÏ zmûnil dosavadní stav,
kdy automobil vlastnili pouze pfiíslu‰níci horních deseti tisíc.

V letech 1929–1932 otevfiel T. BaÈa v˘robu pneumatik a textilního zbo-
Ïí, pfiidal plynárnu, uhelné doly, poji‰Èovnu a od konce roku 1931 i dese-
tipatrov˘ obchodní dÛm, nedaleko nûjÏ vyrostl rok nato dvanáctipatrov˘
hotel.

V roce 1930 zavedl BaÈa pûtidenní pracovní t˘den s pûtaãtyfiicetiho-
dinovou pracovní dobou a v sobotu pfiicházeli do firmy pouze ãlenové
jejího vedení. (V ãervenci roku 1934 se pûtidenní pracovní t˘den zkrá-
til o 5 hodin.)

Své v˘robní a prodejní aktivity neomezoval pan ‰éf pouze na Zlín,

14

Stanislava Jarolímková NA CO V UâEBNICÍCH DùJEPISU NEZBYLO MÍSTO 2

Na_co_2.qxd  16.4.2014  17.24  Stránka 14



neboÈ zakládal dal‰í prodejny napfiíklad v Praze, Liberci ãi Plzni, a dce-
fiiné spoleãnosti mimo jiné v Nûmecku, Velké Británii, Nizozemsku
a podobnû.

Po jeho smrti Lidové noviny napsaly: „Pokud se mluví u Tomá‰e Bati
o kapitalismu, nutno mluvit o kapitalismu sociálnû produktivním.“ A náro-
dohospodáfi a politik Karel Engli‰ (1880–1961) dodal: „BaÈa nutil v‰echny
kolem sebe myslit, pracovat, zlep‰ovat práci a zlep‰ovat produkt. V této my-
‰lence je kouzlo úspûchu jeho podniku.“

Seãteno a podtrÏeno: Tomá‰ BaÈa zajistil své firmû prosperitu tím,
Ïe cílenû vybudoval sobûstaãn˘ koncern, „kter˘ si sám dokázal obstarat
suroviny, sám je zpracovat, sám si ke v‰emu vyrobil vlastní stroje, sám své v˘-
robky umûl prodat, fiídit reklamu i publicitu, sám sobû organizovat import i export
a sám dokázal vychovávat pro sebe budoucí pracovníky“.

Vila, ãervené domky a svatba

Roku 1912 si nechal postavit od Jana Kotûry (1871–1923) moderní vilu,
a jelikoÏ poãet jeho dûlníkÛ rostl, zadal zmínûnému architektovi i projek-
ty obydlí pro zamûstnance. Typické ãervené cihlové domky* vyrÛstaly po
první svûtové válce nejprve ve ãtvrti Letná, k nimÏ pozdûji pfiibyly dal‰í,
rozmístûné v prstenci zlínsk˘ch zahradních ãtvrtí Nad Ovãinou, Zále‰ná,
Podvesná, Díly, Lesní ãtvrÈ a Mokrá.

* Právû kvÛli tûmto firemním domkÛm pr˘ Tomá‰ dal v˘povûì nevlastní-
mu bratrovi Janu Antonínovi (viz níÏe), kter˘ se odmítl do jednoho
nastûhovat, neboÈ si chtûl postavit dÛm vlastní. Tomá‰ prohlásil, „Ïe jako
vedoucí spolupracovník se musí (Jan Antonín – pozn. aut.) fiídit stejn˘mi
pravidly jako ostatní a Ïe musí bydlet v najatém domû od firmy, a to v domû
standardním“. UraÏen˘ Jan Antonín poté jist˘ ãas prodával airovky, ale na-
konec se do firmy vrátil. 

Jan Kotûra vyprojektoval také konzum s jídelnou, láznû, po‰tu, hotel, ob-
chodní dÛm, ãítárnu, kasino, biograf, ‰kolu, hospodyÀskou ‰kolu a ne-
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mocnici, která pfiijala první pacienty roku 1927 a proslula tím, Ïe jiÏ teh-
dy mûla – na rozdíl od ostatních zdravotnick˘ch zafiízení zemû – velmi
nízkou novorozeneckou úmrtnost.

Jednou ze zamûstnankyÀ firmy BaÈa byla Marie Babiãková*, která pra-
covala jako úãetní.

* Bratfii BaÈové sice byli úspû‰ní podnikatelé, ale zpoãátku se i oni do-
pou‰tûli fiady chyb. âást z nich jim pomáhal odstranit otec sleãny Marie,
naduãitel Cyril Babiãka, jenÏ zastával pozdûji i funkci korespondenta. Upo-
zorÀoval Tomá‰e a Antonína na jejich mladické omyly v podnikání, v nûmÏ
byli tehdy pfiese v‰echno kandrdasové. (Tento v˘raz, pouÏívan˘ vût‰i-
nou pro herce, vznikl zkomolením nûmeck˘ch slov „kann der das?“, tedy
„umí to?“.) 

Tomá‰ovi se Marie líbila a váÏnû uvaÏoval o tom, Ïe ji poÏádá o ruku.
Roku 1907 se s ní v‰ak roze‰el, neboÈ vy‰lo najevo, Ïe onemocnûla tuber-
kulózou hrtanu a navíc nemÛÏe mít dûti; pfiitom on si touÏebnû pfiál, aby
firmu jednou pfievzal jeho syn. Bylo to jistû nesnadné rozhodování, ale
nakonec vyplatil sleãnû Mafience Babiãkové 40 000 zlat˘ch jako od‰kod-
né za neuzavfiení manÏelství.

Roku 1912 se oÏenil s jinou sleãnou Marií, rozenou Menãíkovou
(1893–1954), která mu po dvouletém manÏelství dala syna Tomá‰e ml. ne-
boli Tomíka (1914–2008). Pod jménem paní BaÈová patfiila k zákaznicím
vyhlá‰eného praÏského módního salonu Hany Podolské (1880–1972), síd-
lícího ve ãtvrtém patfie praÏského paláce Lucerna u Václavského námûstí.

Samozfiejmû není na svûtû ten, aby se zavdûãil lidem v‰em. Zatímco
BaÈovi lidé by pro svého ‰éfa skoãili do ohnû (i jeden ãlen mojí rodiny
byl u Bati zamûstnán a velmi si ho pochvaloval), komunisté ho naz˘va-
li kapitalistick˘m vykofiisÈovatelem a zpívali: „Copak v této republice, tu si
BaÈa fouká, v‰ak aÏ pfiijde revoluce, aÈ se ztratit kouká.“ Snad nejvíce jim va-
dilo, jak se staral o své lidi, jimÏ to spoãítali v letech 1947–1948.
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Ne‰Èastn˘ let

Ambiciózního a neobyãejnû siln˘m sociálním cítûním vybaveného To-
má‰e – zvaného „der tschechische Schuhkönig“ („ãesk˘ král bot“) – vyfiadil
ze hry 12. ãervenec roku 1932, kdy mûl v plánu letût soukrom˘m leta-
dlem do ·v˘carska, kde ho ãekalo otevfiení nové poboãky v mûsteãku Möhlin
na r˘nském bfiehu a kde se mûl zároveÀ setkat se synem Tomíkem, Ïijí-
cím v zahraniãí. PoÏádal vrátného, aby ho telefonicky vzbudil ve 4 hodiny
ráno, nastoupil do vozu, kter˘ pfiistavil jeho ‰ofér bydlící nedaleko, rozlouãil
se s manÏelkou a vÛz zamífiil k otrokovickému firemnímu leti‰ti*.

* Od roku 1924 vlastnil T. BaÈa letadlo a na okraji Zlína i leti‰tû, které v‰ak
roku 1929 „spolkla“ rozmáhající se obytná v˘stavba, a tak nechal posta-
vit v témÏe roce nové leti‰tû v Otrokovicích, v místech zvan˘ch BahÀák.
O rok pozdûji zde zaãal budovat cel˘ tovární areál, a protoÏe fieka Morava
v fiíjnu pfiedvedla, co pfii rozvodnûní dokáÏe, dal od jara následujícího roku
zpevnit terén zeminou z protûj‰ího kopce. Podle jihoamerického zpÛsobu,
kter˘ vidûl na vlastní oãi BaÈÛv stavbyvedoucí, se od roku 1933 pÛda spla-
vovala z jednoho bfiehu na druh˘ pomocí proudÛ vody. 

V dobû, kdy mûlo letadlo odstartovat, padla na tuto lokalitu tûÏká mlha,
zatímco z Vídnû, Olomouce, Prostûjova a Znojma hlásili sluneãné poãasí.
Tomá‰ BaÈa hodinu ãekal, ale v 5 hodin 52 minut dal svému pilotovi po-
kyn, aby vzlétli.

Zanedlouho se v‰ak ozvaly zvuky, které dávaly tu‰it katastrofu.
O její pfiíãinû se stále spekuluje. MoÏná se pilot snaÏil vyhnout elektric-

kému vedení a zachytil o roh jedné budovy, moÏná v‰ak bloudil nûkolik
minut v mlze nad Napajedly, ale protoÏe netu‰il, kde pfiesnû se nachází,
pokusil se pfiistát. Oba muÏi na místû zemfieli, neboÈ podle zprávy policie
letadlo spadlo z v˘‰ky 20 aÏ 30 metrÛ a narazilo do zemû rychlostí 150 km/h.
Ciferník na palubní desce ukazoval 5 hodin 58 minut.

O den pozdûji, tedy 13. ãervence roku 1932, napsal Karel âapek
(1890–1938) v Lidov˘ch novinách o Tomá‰i BaÈovi toto: „Byl to muÏ; byl
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z lidí, kter˘m se oblíben˘m rãením fiíká muÏ stoprocentní. Siln˘ a snad trochu
bezohledn˘; a pfiedev‰ím optimista. MuÏ naprosto nepodlomen˘ jakoukoliv ne-
dÛvûrou v sebe; ãlovûk nerozpolcen˘, kter˘ nemele naprázdno, ale siln˘mi zuby
pfiekusuje problémy, které leÏí v linii jeho zájmu. Pfietnout gordick˘ uzel* je úkon
málo subtilní, ale otvírá cestu tomu, kdo se nechce zastavit. Postavit Kolumbo-
vo vejce** na ‰piãku není bûÏné zacházení s vajíãkem, ale jak známo, stalo se
symbolem pro úspû‰né fie‰ení zamotan˘ch situací. Takové ãiny nejsou jen v˘ra-
zem energie, ale i Ïivotní svûÏesti a upfiímnosti vÛle. Nejsou to ãiny myslitelÛ,
ale práce cel˘ch a bezprostfiedních muÏÛ. Neb˘t BaÈa tak bezprostfiedním mu-
Ïem, nebyl by se stal tím, ãím byl; ale i kdyby nebyl velik˘m BaÈou, byl by to muÏ,
byl by to nûkdo, i kdyby byl jenom mal˘m ‰evcem ve Zlínû.“

* Gordick˘ uzel ve‰el do historie v maloasijském mûstû Gordion (v Turecku
asi 500 km v˘chodnû od Stfiedozemního mofie), kdy ho chtûl rozvázat Ale-
xandr Velik˘ zvan˘ téÏ Makedonsk˘ (356–323 pfi. n. l.). DÛvodem byl fakt,
Ïe se s uzlem pojila legenda, podle níÏ ten, komu se to podafií, dobude Asii.
Alexandr rozvazování rychle vzdal a uzel rozsekl, nicménû celou Asii jak
známo nedobyl. Dnes jde o oznaãení situace, pro niÏ kdosi nalezl fie‰ení,
které dosud nikoho nenapadlo. 

** Kolumbovo vejce souvisí se slavn˘m mofieplavcem Kry‰tofem Kolum-
bem (1451–1506), jehoÏ plavbu za „velkou louÏi“ pfii jedné pfiíleÏitosti kdosi
zpochybÀoval, a on ho poÏádal, aby postavil vejce na ‰piãku. Posmûvá-
ãek ani ostatní pfiítomní to samozfiejmû nedokázali, aÏ na Kolumba, kter˘
vajíãko v místû ‰piãky naÈukl a prohlásil, Ïe je to pfiece tak snadné a Ïe
nejde o nic jiného, neÏ na to pfiijít. Lze fiíci, Ïe i v tomto pfiípadû mofiepla-
vec rozetnul jeden z gordick˘ch uzlÛ.

Pohfieb Tomá‰e Bati a jeho pilota Jindfiicha Brouãka (1893–1932) se ko-
nal v 15 hodin ve ãtvrtek 14. ãervence roku 1932. Nejprve se jeho památce
poklonili na továrním nádvofií jeho spolupracovníci a pak se prÛvod vydal
na staré zlínské námûstí, kde se s ním louãili obyvatelé mûsta. Cel˘ smu-
teãní obfiad trval ‰est hodin.
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Pomníãek zfiízen˘ na místû pádu letadla byl instalován o rok pozdûji,
ale po únoru 1948 zaãal komunistÛm vadit, a tak ho pomocí lopat a krum-
páãÛ odstranili; nepfienesli pfies srdce, Ïe by pfiipomínal odchod ãlovûka,
kter˘ sice dokázal málem nemoÏné, ale jim se nehodila do plánÛ ani vzpo-
mínka na nûj.

Prost˘ hrob Tomá‰e Bati a jeho manÏelky Marie (a náhrobek jejich
syna Tomíka pohfibeného v záfií 2008 v kanadském Torontu) se nachází
na zlínském Lesním hfibitovû, kter˘ on sám zaloÏil rok pfied svou smrtí.
Jindfiich Brouãek má hrob nedaleko nich.

Nevlastní bratr Jan Antonín

Po tragické smrti Tomá‰e Bati pfievzal firmu na základû jeho závûti*
vysok˘ a k nadváze smûfiující blonìat˘ modrook˘ nevlastní bratr Jan An-
tonín BaÈa** (1898–1965, jedno z dûtí z druhého sÀatku otce Antonína)
a pokraãoval v jejím rozvoji. Mûl v˘hodu, Ïe zdûdil po Tomá‰ovi skupinu
vynikajících spolupracovníkÛ, mezi nimiÏ byl mimo jiné b˘val˘ ministr
Hugo Vavreãka***.

* Ve své závûti Tomá‰ napsal: „První podmínkou prospívání na‰eho závodu
jest, abyste se nedomnívali, Ïe závod jest jen vá‰, jen pro vás. Závod ná‰
nebyl k tomu úãelu zbudován, aby zajistil existenci jen jeho zakladatelÛm.
… V rozvoji na‰eho závodu spatfiovali jsme rozvoj a zaji‰tûní blahobytu
celého kraje.“

** Jan Antonín byl pokfitûn Jan Karel, ale protoÏe si váÏil svého otce An-
tonína, nahradil druhé kfiestní (dnes se spí‰e fiíká osobní) jméno jeho
kfiestním jménem. Mûl star‰í bratry Leopolda a Bohuslava, mlad‰ího Jin-
dfiicha a sestru Marii. Tomá‰ BaÈa st. o nûm napsal, Ïe byl „cílevûdom˘
a odváÏn˘“.

*** V‰estrannû nadan˘ prÛmyslník Hugo Vavreãka (1880–1952) mûl kro-
mû syna Ivana (1915–?) dceru BoÏenu (1913–1970), která se provdala za
Václava Maria Havla (1897–1979), a on se stal dûdeãkem jejích synÛ – ze-
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mfielého exprezidenta Václava Havla (1936–2011) a Ivana Havla (*1938).
Druh˘m dûdeãkem bratrÛ byl Vácslav Havel (1861–1921).
Bûhem ‰esti let uvefiejnil H. Vavreãka pod pseudonymem Hugo Vavris fiadu
povídek a humorn˘ch pfiíbûhÛ, z nichÏ v‰ak vy‰el kniÏnû pouze „Franti-
‰ek Lelíãek ve sluÏbách Sherlocka Holmesa“, zfilmovan˘ roku 1932 Karlem
Lamaãem (1897–1952) v hlavní roli s Vlastou Burianem (1891–1962). PÛ-
sobil – zfiejmû z iniciativy T. G. Masaryka – témûfi tfiináct let v diplomatick˘ch
sluÏbách a v roce 1932 pfiijal nabídku svého pfiítele Tomá‰e Bati a nastou-
pil do jeho zlínské firmy. V polovinû záfií roku 1938 byl jmenován ministrem
propagandy ãeskoslovenské vlády, aby pomohl ãelit stále agresivnûj‰í nû-
mecké protiãeskoslovenské kampani, po Mnichovu se vrátil do Zlína, kde
po emigraci Jana Antonína a Tomíka Bati fiídil cel˘ koncern. KdyÏ byly Ba-
Èovy závody znárodnûny, byl penzionován, postaven pfied lidov˘ soud
a obvinûn z kolaborace, v roce 1948 v‰ak vyvázl. Tehdy se s manÏelkou
Josefou (1885–?) pfiestûhoval ze Zlína do Prahy, ale po únoru 1948 se sta-
li znovu stfiedem pozornosti komunistÛ. Pfied Vánoci roku 1948 byl odsouzen
lidov˘m soudem ke tfiem letÛm tûÏkého Ïaláfie a od nástupu k v˘konu
trestu ho zachraÀoval pouze zhor‰ující se zdravotní stav. I v této dobû
v‰ak H. Vavreãka pracoval (psal ekonomické úvahy, pfiekládal), a navíc se
vûnoval vnukÛm Václavu a Ivanovi. KdyÏ se v‰ak roku 1952 dozvûdûl, Ïe
v rámci takzvané akce B má b˘t jeho rodina vystûhována z Prahy, dostal
srdeãní záchvat, na nûjÏ zanedlouho zemfiel. 

Jan Antonín vybudoval ve Zlínû vlastní filmové studio, zamûfiené na
reklamy obuvnické v˘roby, pfiidal Velké kino, v té dobû nejvût‰í v Evro-
pû, hotel, prÛmyslové ‰koly, gymnázia i BaÈÛv kanál*, jenÏ vznikl
roz‰ífiením a prodlouÏením vodní cesty do Otrokovic s ãásteãn˘m vy-
uÏitím fieky Moravy.

* PÛvodnû se po tomto kanálu plavilo uhlí a zaji‰Èoval zavlaÏování okol-
ních polí a luk. Postaven byl v letech 1935–1938, aby mohl Jan Antonín
pfiepravovat lignit, tûÏen˘ v blízkosti Rohatce, do otrokovické elektrárny
a spalovat ho pod kotli tepelné elektrárny zásobující koÏedûln˘ závod
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teplem a elektfiinou. Proto se rozhodl fieku regulovat. V˘sledná vodní ces-
ta se protáhla na 52 km, ale na konci druhé svûtové války musel b˘t
po‰kozen˘ kanál opraven. 

Zmínku si nespornû zaslouÏí i ‰estnáctipatrová budova ã. 21, která se
stala správním a administrativním centrem firmy a mûla jiÏ v té dobû kli-
matizaci. Proslula také tím, Ïe v jejím v˘tahu byla pro pana ‰éfa zfiízena
kanceláfi, v níÏ jezdil za sv˘mi spolupracovníky na jejich pracovi‰tû, aby
nemuseli k nûmu nosit stohy podkladÛ a podobnû. (Pfied Vánocemi roku
2013 byly zbourány tfii budovy baÈovského areálu – ãísla 24 aÏ 26, aby
byly nahrazeny ‰estipodlaÏním obchodním centrem Fabrika.)

Pokud mûl Jan Antonín prosazovat zmûny v oblastech, kde se vyznal, byl
energick˘, ale v opaãném pfiípadû byl ochoten naslouchat radám odborní-
kÛ; kromû toho konzultoval problémy s vdovou po Tomá‰ovi st., paní Marií
BaÈovou, která mûla mnoho kontaktÛ s vlivn˘mi lidmi a dokázala „vytvo-
fiit atmosféru, ve které se dafiilo mezinárodnímu jednání“.

Kolem Vánoc roku 1938 nebylo jisté, zda firma nepfiijde o zlínsk˘ kom-
plex, a tak padlo rozhodnutí, podle nûjÏ mûl Tomík BaÈa zaloÏit novou
továrnu v kanadské Batawû*.

* Zpoãátku byl centrem v‰ech BaÈovsk˘ch závodÛ Zlín, ale jak se hor‰ila
politická situace v Evropû, bylo Janovi jasné, Ïe v tomto ohledu musí do-
jít ke zmûnû. Pfiestûhoval proto toto firemní centrum nejprve do Nizozemska,
pak do Velké Británie a nakonec na americk˘ kontinent.

Po okupaci âeskoslovenska roku 1939 se podafiilo poslat do zahraniãí
zamûstnance Ïidovského pÛvodu, ktefií odjíÏdûli jako oficiální zástupci
koncernu, aby byli z dosahu Hitlera. Tûsnû pfied vstupem nacistick˘ch 
vojsk do na‰í zemû pfiejel hranice poslední vlak, jenÏ odváÏel do neutrál-
ní Jugoslávie BaÈovské stroje, materiál a v˘robky. Jan Antonín vyuÏil
v ãervnu roku 1939 mezinárodní v˘stavu v New Yorku a zemi rovnûÏ opus-
til. K tomuto jeho rozhodnutí pr˘ v˘raznû pfiispûlo neodbytné pozvání,
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které mu adresoval nûmeck˘ politik Hermann Wilhelm Göring (1893
aÏ 1946), jenÏ ho hodlal stÛj co stÛj pfiesvûdãit o v˘znamu spolupráce
s Nûmeckem. Zpût se uÏ nikdy nevrátil. Po druhé svûtové válce byl Jan
Antonín v âeskoslovensku nejprve v nepfiítomnosti obvinûn z kolabora-
ce, jíÏ by se v‰ak nestihl dopustit, neboÈ po vyhlá‰ení protektorátu v nûm
pob˘val asi pouhé tfii mûsíce. Pfiesto ji ochotnû potvrzovali lidé, které
propustil nebo ktefií doufali, Ïe si tím zajistí v novém reÏimu v˘nosnou
a pohodlnou funkci; mnozí byli dokonce schopni obvinit ho i z toho, Ïe
hodlal spoleãnû s Göringem pfiestûhovat ãesk˘ národ do Patagonie. Ná-
rodní soud ho nakonec obvinûní z kolaborace zprostil, ale odsoudil ho
za odmítnutí spolupráce s Edvardem Bene‰em (1935–1938, 1940–1948)
k 15 letÛm tûÏkého Ïaláfie.

V kvûtnu 1945 byla v podniku ustavena národní správa, dne 27. fiíjna
téhoÏ roku byl zestátnûn, zmocnûncem nad ním se stal b˘val˘ konfident
gestapa JUDr. Ivan Hol˘ (1913–?), z jehoÏ iniciativy do‰lo k 1. lednu
1949 ke zmûnû jména koncernu na n. p. Svit i mûsta na Gottwaldov. Am-
biciózní zlín‰tí komunisté tak chtûli zalichotit prvnímu takzvanému
dûlnickému prezidentovi Klementu Gottwaldovi (1948–1953); pÛvodní ná-
zev se mûstu vrátil 1. ledna 1990.

Tomík BaÈa nav‰tívil zlínsk˘ podnik teprve v roce 1989.

Ze vzpomínek Janova „poskoka“

Oním údajn˘m poskokem byl nevlastní synovec pana ‰éfa Ferdinand
Menãík (1916–2009). S Janem Antonínem se blíÏe seznámil roku 1934,
kdy svou Zetkou, postar‰ím autíãkem, které dostal za maturitu, narazil
do jistého domu a potfieboval si o prázdninách vydûlat nûjaké peníze na
opravu. Nevlastní str˘c souhlasil, ale jak pravil, aby se mladík nauãil fie-
meslu fiádnû, musí zaãít pûknû od píky a zakusit cel˘ v˘robní proces na
vlastní kÛÏi.

Jak F. Menãík vzpomínal, plánoval Jan Antonín vytvofiit svûtovou síÈ Ba-
Èov˘ch továren, a proto sepsal knihu „Ideální prÛmyslové mûsto“, obsahující
zku‰enosti, které on i jeho spolupracovníci získali pfii zakládání a budo-
vání zahraniãních továren. Pfiedstavoval si, Ïe kaÏdá taková nová zahraniãní
továrna bude obdobou ãeského Zlína. Kniha Jana Antonína obsahovala in-
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strukce pro nalezení vhodného místa pro továrnu, správné vyhodnocení do-
pravních moÏností i získávání pracovních sil, bydlení spolupracovníkÛ,
stravování a podobnû.

JelikoÏ i Jan Antonín se snaÏil nabízet sv˘m zákazníkÛm zboÏí, které
by jim po v‰ech stránkách vyhovovalo, nechal si napfiíklad zvût‰it dám-
ské kopyto pro boty na vysokém podpatku na svoji velikost, a dal si na
nûm pro sebe vyrobit boty, v nichÏ se pokou‰el chodit. Tento pokus v‰ak
nevy‰el, protoÏe pr˘ „prostû nelze geometricky rozvést ãíslo 5 dámsk˘ch bot do
velikosti 11 pánské“ a navíc chození na podpatku vyÏaduje del‰í pfiípravu.

ProtoÏe Jan Antonín si dobfie uvûdomoval v˘znam letecké dopravy,
zaloÏil továrnu na malá letadla i pilotní ‰kolu (pfiiãemÏ platil polovinu ná-
kladÛ na vy‰kolení absolventÛ) a dbal o to, aby co nejvíce jeho lidí získalo
leteck˘ prÛkaz. „Pravdûpodobnû jsme tehdy ve Zlínû mûli více pilotÛ sou-
krom˘ch letadel neÏ v celé republice“, napsal k tomu Ferdinand Menãík.
Pfii sluÏebních cestách v‰ak BaÈovo letadlo pilotoval vÏdy profesionální
pilot.

KaÏd˘ BaÈovec vûdûl, co je „Tomá‰ov“. Jednalo se o speciální oddûlení
v˘‰e zmínûné BaÈovy ‰koly Mlad˘ch muÏÛ, do nûjÏ nastupovali nejschop-
nûj‰í z nich, aby získali znalosti nejen v oblasti obchodních vûd, obchodní
etiky a cizích jazykÛ, ale i spoleãenského chování. Do práce chodívali v Ïa-
ketech a cylindru (v dílnách se ov‰em pfievlékali do pracovních overalÛ),
po veãerech poslouchali pfiedná‰ky a navíc podstupovali praktická cviãení.
Ta spoãívala napfiíklad v tom, Ïe „jedli snídani, obûd i veãefii za konverzace
v cizích jazycích a byli pfiitom obsluhováni u dokonale prostfien˘ch stolÛ“.

Na závûr pfiidám je‰tû vzpomínku Antonína Kachlíka (*1923), b˘valé-
ho dramaturga a reÏiséra Divadla pracujících ve Zlínû, jenÏ napsal doslov
k Menãíkovû kníÏce „Poskokem u Jana Bati“ (viz NejdÛleÏitûj‰í pouÏitá
literatura). Pojednává o delegaci sovûtsk˘ch ekonomÛ, která pfiijela krát-
ce po smrti Stalina (ve vrcholn˘ch funkcích v letech 1922–1953) do Zlína
sbírat rady a zku‰enosti. KdyÏ se v‰ak dozvûdûli, Ïe ve‰kerá dokumentace
o baÈovském systému byla zniãena a Ïe v souãasné dobû se továrna pfii v˘-
robû fiídí pouze heslem „Sovûtsk˘ svaz – ná‰ vzor“, ode‰li do Spoleãenského
domu, kde „se zpili do nûmoty ... Nakonec se ti nad‰ení teoretikové, pfiedzvûst
budoucnosti, k ránu z hlubokého zklamání doopravdy rozplakali.“
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CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU

■ Z Velkomoravského období se dochovaly pouze malé nálezy zbytkÛ
koÏené obuvi. Obuvnictví se u nás pozdûji rozvíjelo pfiedev‰ím v pod-
hradí, a to v místech, kde se konaly trhy. Písemné prameny se o prvních
‰evcích zmiÀují na pfielomu 11. a 12. století. Zhotovovali obuv z pls-
ti nebo ãastûji z vyãinûné usnû (kÛÏe) ovãí, kozí, koÀské, hovûzí ãi
z teletiny; pro zámoÏné zákazníky pouÏívali dovozové ãinûné kozin-
ky ãi jehnûãí kÛÏe a doplÀovali je vy‰íváním, perlami, korálky, kovov˘mi
cvoãky a podobnû. Stfievíce z l˘ka ãi slámy a dfieváky si lidé vyrábûli
doma. Od 13. století se u nás zaãala ‰ífiit obuv s pevnou tuhou po-
de‰ví, zvaná ‰kornû.

■ Pomûrnû dlouho se nerozli‰ovala pravá bota od levé a teprve od
14. století mívala nûkterá kopyta asymetrick˘ tvar; tehdy také zaãa-
ly pfiicházet do módy gotické ‰pice.

■ V˘raz „boty“ se u nás uÏíval aÏ od 15. století.

PETROF – FIRMA, KTERÁ MÁ DODNES ZVUK

Otec Antonín, tfii synové a tfii vnuci – „Tfiídní nepfiátelé“ a nové
muzeum – Co je‰tû stojí za zmínku

Otec Antonín, tfii synové a tfii vnuci

Lze fiíci, Ïe historie této slavné ãeské firmy zaãala roku 1740, kdy se do
M‰ena u Mûlníka pfiistûhoval voskafi Martin Pietrof, kter˘ s ní mûl v‰ak
spoleãné pouze to, Ïe se stal pradûdeãkem jejího zakladatele Antoní-
na (1839–1915). Ten se sice vyuãil v dílnû svého otce v Hradci Králové
(viz mapa) „obyãejn˘m“ truhláfiem, ale pak do jeho Ïivota vstoupila náho-
da: na jednom z kostelních kÛrÛ nalezl klavír a napadlo ho, Ïe by v˘roba
tohoto hudebního nástroje mohla b˘t zdrojem slu‰n˘ch pfiíjmÛ. AÏ do-
sud se k nám totiÏ klavíry dováÏely z Vídnû.

Právû tam ode‰el Antonín roku 1857, aby získal zku‰enosti u str˘ce, kte-
r˘ vedl malou „klavírní“ továrnu. Pobyl tam ãtyfii roky, aby detailnû poznal
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v‰echny fáze v˘roby, a pro jistotu je‰tû nastoupil naãas do dvou dal‰ích
vídeÀsk˘ch klavírnick˘ch firem.

SvÛj první nástroj zhotovil po návratu do Hradce Králové roku 1864;
práce mu trvala nûkolik mûsícÛ a nov˘ majitel – královéhradeck˘ fiezník –
byl velmi spokojen. Na to konto si Antonín 25. února roku 1865 oficiál-
nû zaloÏil svoji firmu „Antonín Petrof Fortepiano – Fabrikation“, která
i nadále pÛsobila v otcovû truhláfiské dílnû. Ta mu v‰ak v dal‰ích letech pfie-
stávala staãit, a tak zakoupil na pfiedmûstí (smûrem na Brno) star˘ hostinec
a pozemky (na nichÏ stojí továrna dodnes) a sem roku 1874 pfiestûhoval
vût‰inu v˘roby; tehdy zde zamûstnával ‰est lidí.

Kdyby Antonín byl sebe‰ikovnûj‰í a sebeobûtavûj‰í, ale bál-li by se po-
kroku, nebylo by zfiejmû po jeho firmû dnes ani vidu, ani slechu. JenÏe on
si uvûdomoval, Ïe pokrok h˘be svûtem, a proto se napfiíklad jeho továrna
stala v Hradci Králové první, která pouÏívala k pohonu strojÛ páru. Parní
stroj také umoÏnil, aby dosud pouÏívané petrolejové lampy byly nahraze-
ny elektrick˘m osvûtlením, takÏe budova se ve mûstû stala druh˘m
elektrifikovan˘m podnikem. (Parní stroj totiÏ pohánûl dynamo, které vy-
rábûlo zpoãátku stejnosmûrn˘ proud vyuÏívan˘ mimo jiné ke svícení.)

V nov˘ch prostorách se od roku 1880 vyrábûly nejprve samotné hu-
dební nástroje a rok na to pfiibyly i vlastní klávesnice a mechaniky, takÏe
firma nepotfiebovala Ïádné subdodavatele. Od roku 1895 nakupovala jako
první v celém Rakousku-Uhersku novû vyvinuté, litím vyrábûné pianové
rámy, dodávané RÛÏeninou hutí, a následovala dal‰í zlep‰ení i roz‰ifiování
v˘roby.

O odbyt nemûl Antonín Petrof rozhodnû nouzi; napfiíklad roku 1881 za-
loÏil filiálku v uherském Teme‰váru a roku 1895 ve Vídni, kde získal od
rakousko-uherského císafie titul dvorního dodavatele a továrníka pian.

Roku 1869 se Antonín Petrof oÏenil s Marií Götzovou, která mu dala
tfii syny – pokraãovatele v podnikání: Jana (1874–1957), Antonína mlad-
‰ího (1881–1964) a Vladimíra (1888–1981). Museli ov‰em zaãít od píky,
coÏ znamenalo uklízet dílny, pfiiná‰et svaãiny i materiál a zvládat základy
truhlafiiny, protoÏe jen tak se mohli propracovat i k takov˘m fajnovostem
jako zhotovení ozvuãn˘ch desek ãi intonování nástrojÛ. Pracovní doba trva-
la od 6.30 do 18 h s hodinovou pfiestávkou na obûd a dvûma patnáctimi-
nutov˘mi pauzami na svaãiny a peníze za práci se vyplácely kaÏdou sobotu.
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Pozdûji synci odjíÏdûli na zku‰enou do zahraniãí a Antonín ml. pfievzal ofi-
ciálnû firmu 13. ãervna roku 1914. Kromû toho, Ïe firma „spolkla“ dva
konkurenty a zaloÏila filiálku v Lond˘nû, mûla tu ãest dodat kfiídlo s v˘-
robním ãíslem 30 000 arcivévodovi a následníku trÛnu Franti‰ku Ferdi-
nandovi d’Este (1863–1914).

Po vypuknutí první svûtové války museli Jan a Antonín ml. nastoupit
k domobranû, tvofiené mlad˘mi muÏi z roãníkÛ 1872–1881, a firmu vedl
nejmlad‰í, ‰estadvacetilet˘ Vladimír, jenÏ byl nucen zredukovat produkci
klavírÛ a zãásti pfiejít na v˘robu bedniãek na stfielivo a podobnû. KdyÏ se po
vzniku republiky stal Jan hlavním fieditelem, Antonín obchodním fiedite-
lem a Vladimír vedl technick˘ úsek, zaãala firma znovu prosperovat.

Tfietí generace PetrofÛ, tvofiená Dmitrijem a Eugenem (syny Jana)
a Eduardem (synem Antonína ml.), zahájila pfiípravu na pfievzetí firmy kon-
cem 20. let minulého století, ale do její správy usedli teprve ve 30. letech.
Podnik ãekaly sice tûÏké chvíle, kdy musel mimo jiné vyrábût Ïelezniãní
praÏce, ale i chvíle ocenûní, neboÈ v roce 1935 získal na svûtové v˘stavû
v Bruselu za kfiídlo Petrof nejvy‰‰í moÏné vyznamenání – Grand Prix.

„Tfiídní nepfiátelé“ a nové muzeum

Za druhé svûtové války bylo pfii bombardování zniãeno mnoho hudeb-
ních nástrojÛ, takÏe majitelé firmy oãekávali prudk˘ nárÛst poptávky.
Komunisté v‰ak udûlali jejich nadûjím pfiítrÏ: pfiíslu‰níky rodiny PetrofÛ
oznaãili za tfiídní nepfiátele, zbavili je vedení podniku, zabavili jim v‰e-
chen majetek a pût z nich dokonce uvûznili. Firma pfie‰la pod národní
správu, ale smûla fungovat dál, protoÏe i komunistick˘m funkcionáfiÛm bylo
jasné, Ïe její jméno má nesmírnou hodnotu.
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âtvrtá generace v podobû Ing. Jana Petrofa se firmy ujala díky tomu,
Ïe po tfiiaãtyfiiceti letech byla roku 1991 zahájena její privatizace, a po-
kraãovat mohla i pátá generace. V tomto pfiípadû ‰lo o Zuzanu Ceralo-
vou-Petrofovou. Navázala na své pfiedky a coby lékárnice nastoupila na
pût let na zku‰enou do nûmecké farmaceutické firmy, kde získala pfiede-
v‰ím zku‰enosti z managementu, které byly podle ní k nezaplacení. Poté
peãlivû prostudovala knihu „Stavba pian“, naãeÏ „si v‰echno do poslední sou-
ãástky, a Ïe jich má piano sedm tisíc, sama ohmatala, abych cel˘ proces v˘roby
dostala do hlavy a poznala, jak to vlastnû funguje. Musela jsem prostû nástro-
ji porozumût zvenku i zevnitfi.“

BohuÏel v roce 2001 do‰lo ke ztrátû nejv˘znamnûj‰ího odbûratele – Spo-
jen˘ch státÛ americk˘ch, jeÏ pÛvodnû odebíraly 60 % exportu. Následovaly
velké problémy, které zahrnovaly i propou‰tûní nûkter˘ch zamûstnancÛ,
protoÏe jinak by podnik nepfieÏil. Paní Zuzana, vût‰inová majitelka firmy,
tehdy vy‰la z toho, Ïe jejich truhláfii a lak˘rníci jsou v˘jimeãnû zku‰ení v pre-
cizní vnûj‰í úpravû nástrojÛ, a tak zamûfiila ãást v˘roby na luxusní zakázkov˘
nábytek. Magazín Forbes ji zafiadil mezi padesát nejvlivnûj‰ích ãesk˘ch Ïen.

Dnes pr˘ firma prodává asi 1 500 pianin a klavírÛ zhruba do 60 zemí,
její roãní trÏby se pohybují kolem 220 milionÛ korun a pracuje v ní asi
220 lidí. V listopadu roku 2013 otevfiela v Hradci Králové muzeum, které
má pfiipomenout, Ïe na rok 2014 pfiipadají oslavy 150. v˘roãí jejího zalo-
Ïení. Petrofové se také chystají vyrobit koncertní kfiídlo nazvané „Antonin
Petrof“, které bude mít vy‰‰í cenu neÏ dosud nejdraÏ‰í klavír, jenÏ pfii‰el
na 2,2 milionu korun.

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU

■ Prvními hudebními nástroji pouÏívan˘mi na na‰em území byla zfiej-
mû rÛzná chfiestítka z pálené hlíny naplnûná kamínky, peciãkami ãi
keramick˘mi kuliãkami, kostûné pí‰Èaly a keltské carnyxy, coÏ byly
vysoké trumpety.

■ V kostelích se rozeznívaly varhany, provázející zpûv knûÏí, ÏákÛ na
kÛrech a choralistÛ. Nejstar‰í typy varhan nemívaly klaviaturu,
ale pouze vyãnívající páky, s jejichÏ pomocí se fiídil pfiístup vzdu-
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chu do pí‰Èal. Rejstfiíky se objevily v dal‰í fázi v˘voje. Klávesy byly
stlaãovány lokty nebo bu‰ícími pûstmi a pedály pfiibyly ve 14. sto-
letí.

■ Historie klavíru zaãala fieck˘m monochordem, coÏ byl pfiístroj na
mûfiení hudebních intervalÛ. Mûl jedinou strunu napjatou na ozvuã-
né desce, která se pomocí posuvné kobylky dûlila na rÛznû dlouhé
úseky, jeÏ byly rozeznívány plektronem (paliãkou). Zv˘‰ením poãtu
strun vznikl polychord, vytvofien˘ uÏ jako hudební nástroj. Poãátkem
14. století vznikl klavichord, a to tak, Ïe ke strunám byla pfiipojena
klávesnice a trsací mechanismus. V‰echny jeho struny byly stejnû
dlouhé a naladûné na stejnou v˘‰ku tónu, která se pfii hfie mûní zkra-
cováním délky struny pomocí kobylky a zmûnou místa, kde se mají
jaz˘ãky dotknout strun.

·KODA, LAURIN A KLEMENT – T¤I „OTCOVÉ“
EVROPSKÉHO AUTOMOBILOVÉHO GIGANTA

Zaãal jako zamûstnanec u Vald‰tejna – Je‰tûÏe mûl str˘ãka
a manÏelku – Potkali se dva cyklisté… – Nejen obrnûná Îelva –
Co je‰tû stojí za zmínku

Zaãal jako zamûstnanec u Vald‰tejna

KdyÏ se rodina ·kodÛ usadila kolem roku 1790 v Plzni (viz mapa),
Ïádn˘ její ãlen dozajista netu‰il, Ïe za necelé století zaãne b˘t toto jmé-
no ãím dál tím známûj‰í jak v âeském království a Rakousku-Uhersku,
tak v mnoha dal‰ích zemích svûta. Ani poté, co se do této rodiny naro-
dil chlapeãek Emil (1839–1900), nenapadlo nikoho – vãetnû dûdeãka
Jana, mistra kováfiského, ãi otce Franti‰ka (1801–1888), plzeÀského mû‰-
Èana a krajského lékafie –, Ïe miminko má pfied sebou skvûlou budoucnost
coby v˘znamn˘ ãesk˘ technik a velkopodnikatel.

Klouãek rostl jako z vody, po gymnáziu vystudoval techniku v Praze
a v nûmeckém Karlsruhe a Stuttgartu a poté získával zku‰enosti v zahra-
niãních strojírensk˘ch firmách. KdyÏ se vrátil domÛ, byl pfiipraven vstoupit
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do praxe, která pro nûj zaãala roku 1866, kdy se stal vrchním inÏen˘rem
plzeÀské strojírny* Christiana hrabûte Vald‰tejna (jednoho z ãlenÛ roz-
vûtveného vald‰tejnského rodu, k nûmuÏ patfiil znám˘ generalissimus
Albrecht z Vald‰tejna, zavraÏdûn˘ roku 1634 v Chebu).

* Historie Vald‰tejnovy strojírny zaãala jihov˘chodnû od Plznû v obci Sed-
lec, kde byl na fiece Úslavû (tehdy Bradavû) zfiízen roku 1578 hamr. Právû
zde byly také zprovoznûny jedny z nejstar‰ích Ïelezáren v Západoãeském
kraji, zaloÏené jako manufaktura, v nichÏ si odpracovávali své robotní po-
vinnosti poddaní. Zmínûn˘ hrabû Christian zdûdil (spolu s panstvím)
Ïelezárny roku 1816, byl tu vyroben jeden z prvních parních strojÛ v âe-
chách, ale jeho brány opou‰tûly také jefiáby, kladkostroje atp., které mífiily
i do zahraniãí. JelikoÏ zakázek pfiib˘valo, postavil hrabû roku 1859 v Plzni
první poboãku sedlecké firmy, která podle dobového inzerátu nabízela „zho-
tovení v‰ech druhÛ strojních zafiízení pro ml˘ny, lihopalny, pivovary, doly,
láznû, pfiádelny, sklárny, chemické továrny, cukrovary, plechafiské práce, v˘-
robu parních kotlÛ, nádrÏí nebo pivovarnick˘ch pánví a opravu strojíren-
sk˘ch zafiízení“.

Emil ·koda si díky sv˘m znalostem a zku‰enostem uvûdomoval, jak
velmi Christian hrabû Vald‰tejn chybuje, kdyÏ odmítá investovat do roz-
voje podniku, a pfiitom chce stále zvy‰ovat zisk. Proto se Emil ·koda snaÏil
udûlat v‰e pro to, aby podnik získal do sv˘ch rukou.

Je‰tûÏe mûl str˘ãka a manÏelku

To se mu podafiilo 12. ãervna roku 1869, kdy podepsal kupní smlouvu
a zaplatil. Nevadilo mu, Ïe za 167 642 zlat˘ch získal malou továrniãku s pár
desítkami dûlníkÛ, neboÈ vûdûl, Ïe má pfiedpoklady i podmínky promûnit
ji v relativnû krátkém ãase na velk˘ podnik zamûstnávající 4 000 dûlníkÛ
a 200 technikÛ. Mûl ov‰em ‰tûstí v tom, Ïe ho finanãnû v˘znamnû pod-
pofiila rodina, která mu pÛjãila milion zlat˘ch; nejpilnûj‰ími pfiispûvateli byl
str˘c Josef (1805–1881), v˘teãn˘ vídeÀsk˘ internista, a jeho, tedy Emilo-
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va manÏelka Hermína (1852–1912), která mu coby dcera bohatého plzeÀ-
ského mû‰Èana pfiinesla velmi slu‰né vûno.

Zatímco v první fázi sázel pan fieditel na strojírenství, ve fázi druhé za-
ãal preferovat oceláfiství a do tfietice v‰eho dobrého se rozhodl roku 1890
postavit zbrojovku, takÏe hlavní aktivitou podniku se stala v˘roba zbraní;
správnû totiÏ odhadl, Ïe Evropa bude mít o tento artikl stále vût‰í zájem.

·kodÛv podnik lákal evropské i mimoevropské zákazníky nejen tím, Ïe
pfiijímal zakázky, jichÏ se ostatní v˘robci obávali, ale i dÛrazem na kvalitu
a pokrok. (Zejména odborníky bude zajímat, Ïe napfiíklad jeho ocelové od-
litky mûly pfii stejné pevnosti aÏ o nûkolik procent vût‰í taÏnost a Ïe pfiedbûhl
v‰echny evropské v˘robce – s v˘jimkou nûmeck˘ch Kruppov˘ch závodÛ,
které mu v kvalitû oceli konkurovaly. Spojen˘mi státy americk˘mi se totiÏ
nechal inspirovat kalením oceli s pfiísadami niklu a chromu.)

Emil ·koda byl nikoliv ‰éf, kter˘ by se uzavíral do své pracovny, n˘brÏ
se snaÏil zúãastÀovat v‰eho podstatného dûní v podniku; zatímco se za-
mûstnanci plnícími své povinnosti liknavû zacházel pfiísnû, tûm, ktefií byli
pfiiãinliví, se u nûj dafiilo velmi dobfie.

JelikoÏ mu bylo jasné, Ïe éra samostatn˘ch ‰éfÛ velk˘ch podnikÛ kon-
ãí, zaloÏil 12. prosince roku 1899 akciovou spoleãnost, schopnou zaji‰Èovat
obrovské finanãní prostfiedky, které jedinec nebyl schopen získat. On se stal
prezidentem a generálním fieditelem tohoto kolosu.

Tûchto funkcí si bohuÏel uÏíval jen krátce: dne 8. srpna roku 1900 ze-
mfiel v pouh˘ch jedena‰edesáti letech cestou vlakem nedaleko ‰t˘rského
Selzthalu a pochován byl na plzeÀském Mikulá‰ském hfibitovû.

V roce 1917 do‰lo ve ‰kodovácké muniãce na Bolevci k obrovskému v˘-
buchu, kter˘ mimo jiné inspiroval Karla âapka (1890–1938) k napsání
románu „Krakatit“. Ochranná známka ·kodov˘ch závodÛ v podobû okfiíd-
leného ‰ípu, zapsaná do obchodního rejstfiíku roku 1923, je jednou
z nejznámûj‰ích ãesk˘ch známek, pfiiãemÏ ‰íp symbolizuje rychlost, jeho
kfiídla pfiipomínají pokrok a volnost a oko v kfiídle poukazuje na pfiesnost
v˘roby i vnímavost vÛãi okolí. Kruh, ve kterém je ‰íp umístûn, je sym-
bolem jednoty, úplnosti, svûta a harmonie. Hodnota loga se odhaduje
na miliardy korun.
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Potkali se dva cyklisté…

TûÏko fiíci, zda nûkdo ze ·kodovákÛ tu‰il, Ïe v Mladé Boleslavi (viz mapa)
a v Turnovû (viz mapa) se chystá nûco, co pro plzeÀsk˘ podnik bude vel-
mi dÛleÏité.

Zaãalo to tím, Ïe knihkupec Václav Klement (1868–1938) chtûl roz-
‰ífiit oblibu milované cyklistiky kolem Mladé Boleslavi, a protoÏe bicykly
bylo nutno stále opravovat, prodával ve svém obchodû alespoÀ náhradní
díly. KdyÏ se v Turnovû setkal s dal‰ím cyklistick˘m nad‰encem, strojním
zámeãníkem Václavem Laurinem (1865–1930), slovo dalo slovo, Klement
prodal své knihkupectví, spoleãnû si pronajali malou dílnu na okraji Mla-
dé Boleslavi a zaãali nabízet opravy s tím, Ïe Klement se bude starat
o obchodní záleÏitosti a Laurin o vlastní práci. Firmu si zaloÏili roku 1895
a nelitovali, neboÈ se brzy rozrostla na sedm oddûlení s 33 dûlníky. Roku
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1899 vyjel na silnici jejich první motocykl znaãky Slavia, o nûmÏ si moÏ-
ná odborník se zájmem pfieãte, Ïe „mûl jednoválcov˘ motor, elektromagnetické
zapalování, karburátor vlastní konstrukce, zadní fiemenov˘ pohon a ovládací
páky na fiídítkách“. Zaujal nejen místní sportovce, ale i Angliãany, ktefií si
objednali (pod názvem Hewetson) hned 150 kusÛ. Doma se motocykl
v té dobû pfiejmenoval na Laurin & Klement, v soutûÏích ‰el od vítûzství
k vítûzství, coÏ v‰ak nebránilo tomu, aby se firma zaãala poãátkem
20. století zamûfiovat i na automobily.

Roku 1905 se rozjel první z nich, jenÏ si získal mezi sv˘mi ctiteli ozna-
ãení „dûdeãek automobil“. I tato v˘roba ‰la jako po másle a zakázky se hrnuly
natolik, Ïe bylo nutno roku 1912 zcela zastavit v˘boru motocyklÛ. Je‰tû
pfied tím byl ve firmû (jeÏ se roku 1907 stala akciovou spoleãností) zkon-
struován roku 1909 první osmiválcov˘ motor v rámci stfiední Evropy a roku
1912 první motorov˘ pluh. BohuÏel v polovinû 20. let minulého století
automobilov˘ prÛmysl v pováleãné dobû skomíral, nefungovaly fiádnû ani
zahraniãní trhy a navíc v roce 1924 poniãil rozsáhl˘ poÏár firemní budo-
vu natolik, Ïe bylo nutno nalézt silného investiãního partnera, jímÏ se o rok
pozdûji stala plzeÀská ·koda.

Nejen obrnûná Îelva 

·kodovka se zapojila i do budování silné a moderní ãeskoslovenské
armády tím, Ïe se pustila do v˘roby pancéfiov˘ch automobilÛ oznaãovan˘ch
odborníky jako PA. První mûl na korbû otáãivou vûÏ s dvojicí tûÏk˘ch ku-
lometÛ, podvozek umoÏÀoval, aby vÛz jezdil stejnou rychlostí dopfiedu
i dozadu, a dva fiidiãi usedali kaÏd˘ za svÛj volant a mohli si pfiedávat fií-
zení. ProtoÏe armáda mûla k PA-I pfiipomínky, vznikl roku 1922 druh˘
prototyp PA-II, zvan˘ – kvÛli podobnosti siluety se Ïelvím krun˘fiem – Îel-
va, kde se pfiípadné nedostatky odstranily, takÏe továrna získala 23. ãervna
1923 objednávku na dvanáct vozidel, které armáda pfievzala na pfielomu
let 1924/1925. Ve své dobû to byla ‰piãková vozidla, ale jejich sláva skon-
ãila v fiíjnu 1936, kdy byla postavena mimo sluÏbu, uskladnûna, v roce 1937
je odkoupilo ministerstvo vnitra a pfiedalo je policejním fieditelstvím v Li-
berci, Moravské Ostravû a Mostû.

Za druhé svûtové války byly ·kodovy závody souãástí nacistické vojen-
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ské v˘roby a pfii náletu spojeneck˘ch bombardérÛ v dubnu 1945 byly z vel-
ké ãásti zniãeny. V letech 1951–1965 nesly po zestátnûní název Závody
V. I. Lenina, ale jelikoÏ zahraniãní zákazníci na to konto ru‰ili objednávky,
název ·koda se vrátil.

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU

■ PlzeÀ, resp. Novou PlzeÀ, zaloÏil roku 1295 král Václav II. (1283
aÏ 1305) nedaleko mûsteãka Stará PlzeÀ (dne‰ní Star˘ Plzenec) a dal
jí do vínku pravidelnou síÈ ulic s prostorn˘m námûstím, na nûmÏ se
tyãí pfies 100 metrÛ vysoká vûÏ katedrály sv. Bartolomûje, sídelního
kostela biskupa, jeÏ patfií k nejvy‰‰ím ve stfiední Evropû. Toto královské
mûsto od poãátku bohatlo fiemesly a obchodem.
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■ Historie dne‰ní Mladé Boleslavi zaãala hradi‰tûm, vybudovan˘m
ve 2. polovinû 10. století a nazvan˘m podle nûkterého z pfiemyslov-
sk˘ch kníÏecích BoleslavÛ. Stavby tu byly – aÏ na hrad postaven˘ snad
roku 1130 – dfievûné a pfiilehlá fiemeslnická a kupecká osada se roz-
loÏila u dálkové obchodní cesty z Prahy na sever. Hrad se dostal do
rukou pánÛ z Michalovic. Roku 1334 jeden z nich pfienesl zmínû-
nou osadu blíÏe hradu, ãímÏ vzniklo mûsto Iuvenis Bolezlaiua, které
bylo prohusitské neboli kali‰nické a v nûmÏ nesmûli Ïít katolíci. Díky
tomu umoÏnili dal‰í kali‰niãtí majitelé (rod Tovaãovsk˘ch z Cim-
burka), aby zde a v okolí mûsta pÛsobila Jednota bratrská (viz Kapito-
la IV. – Jednota bratrská), která zde dostala je‰tû pfied koncem 15. sto-
letí k dispozici zpustl˘ minoritsk˘ klá‰ter, po jehoÏ úpravách tu vznikl
i ‰pitál, ‰kola a zfiejmû v roce 1518 i bratrská tiskárna.

HA·LERKY – BONBONY, PO NICHÎ KAREL HA·LER
NEKA·LAL

Setkání v Lucernû – Pan Vozáb se zlobil

Setkání v Lucernû

Snad kaÏd˘ zná ha‰lerky, které ná‰ národ mlsá jiÏ témûfi sto let, aÈ byly
ãi jsou kulaté, ‰i‰até, balené v ruliãkách nebo jednotlivû v „ma‰liãkách“. Vdû-
ãíme za to prvorepublikovému továrníkovi Franti‰ku Lhotskému st. (1884
aÏ 1954), kter˘ ha‰lerky – a nejen je – vyrábûl*.

* Nejprve mûl v˘robnu v dnes pfiestavûném praÏském vinohradském ob-
jektu v Belgické ulici ãp. 226/8 u námûstí Míru (dfiíve Komenského ãp. 226/35).
KdyÏ zdej‰í prostory pfiestaly staãit, pfiestûhoval roku 1922 firmu do dne‰-
ní michelské ulice MagistrÛ, konkrétnû do rozestavûného dvorního traktu
ãp. 384/5, kter˘ byl zv˘‰en o dvû patra. Pan továrník postupnû pfiikoupil
sousední pozemek, na nûmÏ provedl moderní pfiístavbu, kde vymezil ãást
pro sklady, kanceláfie a byty nûkolika úfiedníkÛ a dal‰ích zamûstnancÛ; z nich
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tu napfiíklad bydlel fiidiã nákladního vozu, aby byl kdykoliv k dispozici. Dnes
tu po firmû Lhotsk˘ není ani stopy. 

Podnikat zaãal po skonãení první svûtové války a v létû patfiívaly mezi
jeho nejprodávanûj‰í produkty oblíbené ‰umûnky ãili ‰umáky. Pravdûpodobnû
v této dobû se seznámil s vídeÀsk˘m kolegou, podnikatelem a v˘robcem cuk-
rovinek Erichem Kirchsteinem, kter˘ mu pr˘ zfiejmû nejen pfiedal fiadu
zku‰eností dÛleÏit˘ch pro tento obor, ale i recept na v˘robu bonbonÛ* jmé-
nem caruso, nazvan˘ch po slavném italském tenoristovi Enricovi Caruso-
vi (1873–1921).Tehdy ov‰em budoucí pan továrník dozajista netu‰il, jak ten-
to recept zasáhne do jeho – a koneckoncÛ i na‰eho – Ïivota.

* Bonbony se pr˘ poprvé objevily ve Francii v 17. století na královském
dvofie, kde je zde Ïijící dûti chválily slovy „bon – bon“ neboli „dobré – dob-
ré“. Postupnû vznikaly nové druhy – ovocné, karamelové, kyselé, „gumové“
a ãokoládové, k nimÏ patfiily také Mozartovy bonbony, které se pfiipravova-
ly od roku 1890 v Salcburku a dnes jsou známy pod názvem Mozartovy koule. 

Franti‰ek Lhotsk˘ vyrábûl oválné bonbony caruso, které mûly podobné
obaly jako pozdûj‰í ha‰lerky, jenÏe bez prouÏkÛ a byly balené do „ma‰liãek“.
Na odbyt v‰ak tento artikl pfiíli‰ ne‰el, a tak pfiem˘‰lel, jak prodejnost zv˘-
‰it. Dnem „D“ se stal 13. prosinec roku 1920. Tehdy se totiÏ setkal
v podzemním kabaretu slavného praÏského paláce Lucerna rodiny Hav-
lov˘ch se zpûvákem a skladatelem Karlem Ha‰lerem (1879–1941), kter˘
mûl v té dobû potíÏe s hlasivkami, kvÛli nimÏ naãas pfiestal vystupovat.
PoÏádal písniãkáfie o souhlas s pfiejmenováním bonbonÛ caruso na ha‰ler-
ky a na jeho námitku, Ïe si ho kaÏd˘ bude brát (s odpu‰tûním) do huby, mu
poradil, aÈ se na vûc podívá z druhé, lep‰í stránky. VÏdyÈ bude-li jeho
jméno napsané na obalech bonbonÛ prodávan˘ch po celé republice, dostane
se mu zcela zdarma té nejlep‰í reklamy, jakou si mÛÏe pfiát. Písniãkáfi na-
konec smlouvu o uÏití svého jména, sepsanou na hlaviãkovém papíru ka-
baretu, podepsal a podle F. Lhotského ml. (*1932) to udûlal zcela zdarma.
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(Originál smlouvy je uloÏen v Národním muzeu.) Krátce na to vznikl slo-
gan: „Ha‰ler ka‰le, nevadí, ha‰lerky ho uzdraví.“ 

Franti‰ek Lhotsk˘ nevyrábûl pouze ha‰lerky, neboÈ mu bylo jasné, Ïe zá-
kazník musí dostávat stále nové a nové v˘robky. Na trhu se proto objevovaly
dobroty zvané cu-krÛÛ, jejichÏ základem byly drcené ofií‰ky, dále sladké Ïv˘-
kací karamely zvané mÀam, nakysl˘ drops jménem pepinky, nazvan˘ podle
operety Pepinka Rejholcová, kterou hrálo Nuselské divadlo, luzínky po-
jmenované podle Pepinãina partnera Luzínka ãi ãokoládové lahviãky ve
tvaru lahví mûlnického vína. To v‰e byly v˘robky oblíbené – na rozdíl od
mentolov˘ch svûtlezelen˘ch brustinek, vyznaãujících se pfiíli‰ v˘raznou men-
tolovou chutí, a destinek, jimÏ dala roku 1919 zdarma své jméno slavná
zpûvaãka Ema Destinnová (1878–1930). I kdyÏ ‰lo o svûtovû známou oper-
ní umûlkyni, nestala se takov˘m lákadlem jako lidov˘ písniãkáfi.

Pan Vozáb se zlobil

Panu továrníkovi bylo jasné, Ïe velk˘ podíl na úspû‰ném podnikání má
reklama, a tak na ní ne‰etfiil. Kromû tuÏek, násadek a podobn˘ch bûÏn˘ch
reklamních pfiedmûtÛ vsadil na její ne právû obvyklé formy. ·lo napfiíklad
o Ïelezniãní vagon se záfiící lucerniãkou a s nápisem „Ha‰lerky“, kter˘
brázdil ve 30. letech minulého století celou republiku, a o automobil jmé-
nem Ha‰lerka s válcovitou karoserií ve tvaru ruliãky ha‰lerek.

Bylo velkou devizou, Ïe firma mûla ‰tûstí na reklamní grafiky, z nichÏ
tûmi hlavními byli akademiãtí malífii Franti‰ek Voborsk˘ a Josef VodráÏ-
ka. S nimi se pojí dal‰í reklamní akce, jejímÏ protagonistou se stal roku 1929
pan Vozáb. Grafici si jeho jméno vymysleli, neboÈ si byli jisti, Ïe ve sku-
teãnosti takové pfiíjmení neexistuje; alespoÀ je neobsahovaly jediné dva
tehdej‰í zdroje, v nichÏ bylo moÏno pátrat po existenci jmen: telefonní
seznamy a obchodní rejstfiík. Vzorem pro vzhled této reklamní postaviã-
ky se stal zfiejmû jist˘ pan Jankovec, kter˘ souhlasil s tím, aby jeho karikovaná
tváfi byla pouÏívána pro reklamu firmy Lhotsk˘.

JenÏe jednoho dne se ozval z ãásti Prahy zvané Kobylisy skuteãn˘ pan
Vozáb. Jist˘ advokát tu‰ící moÏnost slu‰ného v˘dûlku se ho dotázal, zda
k tomu dal písemn˘ souhlas, a kdyÏ usly‰el zápornou odpovûì, zaÏaloval fir-
mu pro újmu na cti svého klienta, neboÈ se mu pr˘ pfiátelé kvÛli karikované
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tváfii pana Jankovce posmívali. Nakonec v‰ak v‰e skonãilo mimosoudním
vyrovnáním.

BohuÏel ve‰keré úspû‰né snaÏení Franti‰ka Lhotského st. bylo bezmoc-
né proti pováleãnému reÏimu. V˘robu komplikoval pfiídûlov˘ systém t˘kající
se zejména cukru, a navíc dne 12. ãervna 1948 byla v˘mûrem minister-
stva v˘Ïivy ve firmû zavedena národní správa. KdyÏ se stala „ha‰lerkárna“
souãástí PraÏsk˘ch ãokoládoven, byla v˘roba pfienesena do Modfian; dnes
se oblíbené ha‰lerky vyrábûjí v Hole‰ovû.

VÛz Ha‰lerka je k vidûní v soukromém Automuzeu Praga ve Zbuza-
nech u Prahy.

ELEKTRÁRNY – PODNIKY, KTERÉ MùNILY NA·IM
P¤EDKÒM ÎIVOT

Centrály domácí, soukromé, mûstské a druÏstevní – Zákon ãíslo 438 –
Jeden velk˘ energetick˘ omyl – Co je‰tû stojí za zmínku 

Centrály domácí, soukromé, mûstské a druÏstevní

Elektrická energie vstupovala do praktického Ïivota od 30. let 19. sto-
letí. Nejprve díky ní fungoval telegraf a telefon, pak byla vyuÏívána ke
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svícení a nakonec pohánûla motory. Svou „tajemností“ dlouho vzbuzo-
vala nedÛvûru, ale tu postupnû pfiekonávaly její jednoznaãné pfiednosti. Proto
se rozsvûcelo stále více obloukovek i Ïárovek a vrãelo a hfimotilo stále více
strojÛ a nástrojÛ – od elektrick˘ch ml˘nkÛ uzenáfiÛ pfies elektrické vrtaã-
ky zámeãníkÛ ãi ventilátory kováfiÛ aÏ po ‰rotovníky a ml˘nky zemûdûlcÛ.
To ov‰em znamenalo, Ïe muselo pfiib˘vat „centrál“, ãili „v˘roben“ elek-
trické energie neboli elektráren.

V âechách a na Moravû zaãaly pracovat od 70. let 19. století. Zpoãátku
‰lo o elektrárny malé, zvané domácí ãi podnikové*, které vznikaly v místech
odbûru, a elektrická energie v nich vyrábûná slouÏila k osvûtlení.

* Podle vût‰iny historick˘ch pramenÛ fungovaly první z nich od roku 1878
v tkalcovnû v Moravské Tfiebové a v továrnû na kÛÏe v Dfievûném Ml˘nû
u Jihlavy (zatímco napfiíklad první britská vodní elektrárna zahájila pro-
voz v továrnû na kÛÏe v Godalmingu v anglickém hrabství Surrey roku 1881).
Kromû dílen a továren byly vyuÏívány také v dolech (napfiíklad na Ostrav-
sku byl tímto zpÛsobem od roku 1884 osvûtlován dÛl EvÏen), ve vefiejn˘ch
úfiadech, velk˘ch podnicích a obchodech. 

Druh˘m typem byly elektrárny soukromé*, které zakládali, vlastnili
a provozovali – jak název napovídá – soukromníci. ProtoÏe tehdy se po-
uÏíval stejnosmûrn˘ proud, kter˘ nebylo moÏno pfiená‰et na velké vzdále-
nosti, vznikaly tyto v˘robny v blízkosti obcí, a to takov˘ch, v nichÏ byl
dostatek odbûratelÛ – aÈ ‰lo o firmy (napfiíklad ml˘ny) nebo domácnosti.
Díky vy‰‰ímu odbûru totiÏ mohli majitelé tûchto elektráren stanovit niÏ‰í
ceny elektfiiny, a tím si získávat dal‰í zákazníky.

Tfietím typem ãesk˘ch a moravsk˘ch elektráren byly ty, které nesly pfií-
vlastek „mûstská“**. Vlastnila a provozovala je mûsta ãi obce a slouÏily
obyvatelÛm nejen ke svícení, ale jiÏ i k pohonu men‰ích strojÛ.

* Zfiejmû nejstar‰í soukromá elektrárna se nacházela v Radnicích na
PlzeÀsku, byla parní, fungovala od roku 1903 a jejím majitelem byl pan
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Bohumil Rudle. S Radnicemi podepsal smlouvu na 35 let, podle níÏ mu-
sela obec odebírat elektrickou energii pouze od nûj a on se na oplátku
zavázal osvûtlovat námûstí a ulice 12 obloukovkami a 40 Ïárovkami za
roãní obnos 1 800 K. Mnohé soukromé elektrárny ov‰em mûly ‰ir‰í zá-
bûr neÏ ta pana Rudleho. K nim patfiila elektrárna, kterou postavil v Libáni
David Bloch: zaãala osvûtlováním místností zdej‰ího cukrovaru a nako-
nec osvûtlovala i byty úfiedníkÛ a pohánûla hospodáfiské stroje na jeho
statcích, a to i na vzdálenûj‰ích místech panství. Navíc jako první v ce-
lém Rakousku-Uhersku dodávala elektrickou energii pro orbu, coÏ byl
v˘znamn˘ krok, protoÏe konzervativní venkov zaujímal vÛãi elektfiinû dlou-
ho nedÛvûfiiv˘ postoj.

** První mûstskou elektrárnu v âechách (z nichÏ vût‰ina byla uheln˘ch,
eventuálnû vodních) vybudoval Franti‰ek KfiiÏík (1847–1941) a zprovoznû-
na byla 1. prosince roku 1889 na tehdej‰ím praÏském pfiedmûstí ÎiÏkovû.
(Zde také byla v provozu první pokusná osvûtlovací stanice na území dne‰-
ní Prahy, zfiízená roku 1884 ve zdej‰í plynárnû, která zaji‰Èovala osvûtlení
kanceláfií Ïárovkami a plynárenského nádvofií obloukovkami.) Pro srovná-
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ní si fieknûme, Ïe první elektrárnu tohoto druhu postavil v New Yorku roku
1882 T. A. Edison (1847–1931), o tfii roky pozdûji ji dostal Berlín, roku 1887
rakousk˘ Salcburk a podobnû, takÏe je zfiejmé, Ïe na‰e elektrárenství drÏelo
krok se svûtem.

Zejména poãátkem 20. století vznikaly druÏstevní* elektrárny, které
stát podporoval formou rÛzn˘ch pfiíspûvkÛ. Název dostaly podle toho, Ïe
je provozovala druÏstva, která vyuÏívala v˘hod vût‰ích celkÛ, jeÏ se po-
chopitelnû lépe vyrovnávaly s typicky pomal˘m rÛstem odbûru na venkovû
a s jeho pfiípadn˘mi (sezonními) v˘kyvy. Nejprve vznikaly druÏstevní elek-
trárny zvané místní, zásobující pouze obce, a ve druhé fázi zaãaly b˘t
zfiizovány druÏstevní elektrárny pfiespolní (neboli – jak se tehdy fiíkalo –
elektrické pfiespolní centrály). Ty dodávaly jiÏ stfiídav˘ proud o vysokém
napûtí, kter˘ se u zdroje nejprve transformoval na vysoké napûtí a v mís-
tû spotfieby se pfievádûl na napûtí nízké, a kter˘ bylo moÏno pfiená‰et na
vût‰í vzdálenosti.

* První druÏstevní pfiespolní elektrárna byla zaloÏena roku 1907 v Hunão-
vicích na Moravû (resp. v osadû na Bfiezovém, náleÏející k Hunãovicím; proto
její oficiální název znûl „Rolnická elektrárna na Bfiezovém, zaps. spol. s o. r.
se sídlem v Hunãovicích“), zásobovala ‰est obcí a stala se tím, ãemu se
fiíká „pfiíklady táhnou“. Nejvzdálenûj‰í rozvodn˘ bod se nacházel 8 km
od centrály. 

Zákon ãíslo 438

Zájem o vyuÏívání elektrické energie postupnû rostl, ale ne v‰ichni ji
mohli vyuÏívat, neboÈ v fiadû oblastí nebyl proud zaveden. Proto byl dne
22. ãervence roku 1919 vydán nesmírnû dÛleÏit˘ „Zákon ãíslo 438 Sb. zá-
konÛ a nafiízení o státní podpofie pfii zahájení soustavné elektrisace“.
Jeho cílem bylo zpfiístupnit elektfiinu v‰em obyvatelÛm zemû, pfiiãemÏ
pfiívlastek „soustavná“ naznaãoval, Ïe dosavadní elektrizaci nekoordino-
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vanou vystfiídá elektrizace centrálnû fiízená. Zákon urãil, Ïe této gran-
diózní akce se zúãastní v‰echny vût‰í (a pfiedev‰ím vodní, protoÏe jiÏ tehdy
upozorÀovali odborníci, Ïe zásoby uhlí nejsou nevyãerpatelné) elektrárny,
které se spojí ve vût‰í celky nazvané elektrárenské svazy a budou pfiemû-
Àovány na takzvané elektrárenské podniky v‰euÏiteãné (EPV). Ty mûl
financovat nejen stát, ale i zemû, okresy, obce, druÏstva a soukromníci.
Základní povinností kaÏdého EPV bylo zásobovat elektrickou energií pfii-
dûlené území a vyuÏívat k tomu jak stávající, tak novû budované elektrárny.
Díky tomu zaãaly namísto mal˘ch elektráren, hrajících prim v letech 1918
aÏ 1922 (tedy pfied tím, neÏ elektrizaãní zákon vstoupil do praxe), vznikat
po roce 1922 elektrárny s vy‰‰ím instalovan˘m v˘konem.

Men‰í, samostatné elektrárny, které se soustavné elektrizace nemuse-
ly zúãastnit a které patfiily obcím, akciov˘m spoleãnostem ãi soukromníkÛm,
mûly sice pouze lokální v˘znam, ale pfii nárazovém zv˘‰ení odbûru vypo-
máhaly dodávkami elektfiiny velk˘m konkurentÛm. Napfiíklad v roce 1920
bylo u nás 300 samostatn˘ch elektráren, které v roce 1926 dodávaly na
trh 36 % elektrické energie, zatímco podíl EPV ãinil 52 % (o zbyl˘ch 12 %
se postaraly takzvané závodní elektrárny).

Jeden velk˘ energetick˘ omyl

T˘ká se zábûrÛ televizních a filmov˘ch kamer, které doprovázejí slova
o ‰kodlivosti uheln˘ch elektráren pro Ïivotní prostfiedí – a pfiitom k vi-
dûní jsou mohutné vûÏe vydechující neménû mohutná a k nebi stoupající
oblaka. Energetici v‰ak spínají ruce a vrtí hlavami, protoÏe vûdí, Ïe je tomu
právû naopak. To, co divák málem s mrazením v zádech na obrazovce
sleduje, jsou totiÏ nikoliv koufiové zplodiny plné síry a oxidu uhliãitého,
ale pouhopouhé vodní páry. A ty jak známo Ïivotní prostfiedí nejen ne-
ohroÏují, ale v jistém smyslu mu pozitivnû pomáhají. Naproti tomu to,
co zásobuje vzduch zmínûn˘mi ‰kodliv˘mi zplodinami, se line z komínÛ
elektráren jako naprosto nenápadn˘ a pro kameramany zcela nezajímav˘
prouÏek koufie.
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CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU

■ JiÏ v 6. století pfi. n. l. starofieãtí klenotníci vûdûli, Ïe jantar – fiecky
élektron – pfiitahuje drobné pfiedmûty jako slámu, vlasy, nitky ãi pefií;
staãilo ho chvíli tfiít rukou nebo vlnûnou látkou. Tento jev pfiipadal
zajímav˘ i fieckému uãenci Thaletovi Milétskému (asi 624 pfi. n. l. aÏ
asi 548 pfi. n. l.), oznaãovanému za prvního fieckého fyzika. Provádûl
rÛzné pokusy a pfii nich napfiíklad zjistil, Ïe jin˘ kámen, tmav˘ a zrni-
t˘, zvan˘ magnetovec, pfiitahuje drobné Ïelezné pfiedmûty jako tfieba
Ïelezné piliny. Proã tomu tak je, v‰ak vysvûtlit nedokázal a dal‰í stale-
tí se lidstvo o tûchto podivnostech nic nového nedozvûdûlo.

MERKUR – STAVEBNICE, JEÎ P¤EÎILA ZNÁRODNùNÍ

Na trhu je od roku 1925 – Polep‰ovna ãertÛ – Ne kaÏd˘ v˘robce uspûl 

Na trhu je od roku 1925

âeskou stavebnici Merkur jistû není nutno dlouze pfiedstavovat, proto-
Ïe ji znají nejen souãasné dûti, ale i jejich rodiãe a prarodiãe. Nápad dát
klukÛm i holãiãkám do rukou rÛznû dlouhé perforované barevné plí‰ky
a nechat je tvofiit byl geniální – i kdyÏ nutno dodat, Ïe nebyl jedin˘ a Ïe
pouze tato stavebnice dostala do vínku trochu nezbytného ‰tûstí.

Psal se rok 1904, kdyÏ si ãtrnáctilet˘ Jaroslav Vancl (1890–1980) sesta-
vil první stavebnici. Bylo to v dobû, kdy se spolu se tfiemi bratry uãil fiemeslu
v otcovû strojírenské továrnû v Benátkách nad Jizerou. Po vyuãení se roku
1914 usadil v Polici nad Metují (viz mapa), zaãal pracovat jako zámeã-
ník, po první svûtové válce vrtal artézské studny a roku 1920 si zaloÏil firmu
Inventor, vyrábûjící pfiedev‰ím stejnojmennou kovovou stavebnici „bez
‰roubkÛ“, jejíÏ díly byly spojovány pomocí kovov˘ch háãkÛ. K zásadní zmû-
nû do‰lo roku 1925, kdy zákazníky potû‰ila Vanclova první nová, byÈ malá
stavebnice jménem Merkur, vyuÏívající systém spojování jednotliv˘ch dílÛ
pomocí ‰roubkÛ a matiãek. O tfii roky pozdûji se prodávala jiÏ ve ãtyfiech
velikostech a od roku 1929 v ní pfiibyla ozubená koleãka.
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Polep‰ovna ãertÛ

Firma vyrábûla – byÈ v omezeném mnoÏství – i bûhem druhé svûtové
války a po jejím skonãení, ov‰em po únoru 1948 byla znárodnûna. Po roce
1989 ji zamûstnanci zprivatizovali, pfiejmenovali ji na Komeb a roku 1994
v ní na pÛl roku zastavili v˘robu. Toho chtûla vyuÏít francouzská firma Mec-
cano*, která ji hodlala coby nejvût‰ího konkurenta odkoupit, ale na‰tûstí
ji vãas pfiedstihla ãeská firma Merkur toys Jaromíra KfiíÏe. Ta ve v˘robû
MerkurÛ pokraãuje dodnes v duchu slov filozofa Konfucia, podle nûjÏ
platí: „Co sly‰ím, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkou‰ím, tomu
rozumím.“

* Firma Meccano, jejímÏ „otcem“ byl Brit Frank Hornby (1863–1936), má
otvory ve sv˘ch dílcích vzdálené pÛl palce, tedy 12,5 mm, zatímco ãesk˘
Merkur vychází z metrické soustavy. Odli‰né jsou i závity ‰roubkÛ a mati-
ãek: u Merkuru je závit metrick˘, ale u Meccana WhitworthÛv. To jednak
znamená, Ïe obû stavebnice nejsou kompatibilní, a kromû toho desetimi-
limetrová vzdálenost merkuráck˘ch perforací nabízí více moÏností sestavit
vûrnûj‰í modely. 

Podle Jifiího Mládka, majitele nejvût‰í sbírky tûchto stavebnic na svûtû,
lze z Merkuru vyrobit v‰echno – od praÏské Petfiínské vûÏe, nejrÛznûj-
‰ích autíãek ãi ‰estinohého robotického pavouka aÏ po nejvût‰í merkuráck˘
model, Verneovo Ocelové mûsto. O tom se mohou pfiesvûdãit náv‰tûvníci
muzea v Polici nad Metují a souhlasí s tím jistû ti, ktefií nav‰tívili „mer-
kurovské“ v˘stavy pofiádané v roce 2009 a 2012 v Muzeu hl. m. Prahy.
Zde lákal Merkur malé náv‰tûvníky pfiedev‰ím na Polep‰ovnu ãertÛ, kte-
rou bylo moÏno rozpohybovat a rozezvonit. Bylo v ní napfiíklad vidût, jak
velké kladivo zatlouká do zemû na rok zlobivé ãerty, jak jim beranidlo vy-
tlouká z chlupat˘ch hlav my‰lenky na dûvãata, jak z nich prosívaãka vytfiásá
‰patné vlastnosti, jak váha váÏí jejich hfiíchy a podobnû.
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Ne kaÏd˘ v˘robce uspûl

K firmám, které nemûly ‰tûstí jako Merkur, patfiila spoleãnost Edison
sídlící v Roudnici nad Labem (viz mapa), kterou zaloÏil po první svûtové
válce fiezbáfi Ladislav Vesel˘ (1892–1959), jenÏ s asi dvaceti zamûstnanci
nejprve vyrábûl dfievûné hraãky a dfievûné stavebnice Archimedes. Poz-
dûji pfiidal kovovou stavebnici Edison, která byla obdobou Merkuru,
a hlavolamy, mezi nimiÏ byl i jeÏek v kleci, jenÏ inspiroval Jaroslava Fog-
lara (1907–1999; viz Rejstfiík) k napsání knihy „Záhada hlavolamu“. V˘roba
probíhala na jednoduch˘ch strojích a jako materiál se vyuÏíval odpadní
plech z nedaleké roudnické Mevy, takÏe v‰e stálo na ‰ikovnosti a vynalé-
zavosti zamûstnancÛ. Pfiesto se firmû dafiilo, zásobovala tuzemsk˘ i zahra-
niãní trh, postupnû zaãala pouÏívat jako obalov˘ materiál místo kartonu
dfievûné krabice a z pÛvodních ãtyfi velikostí Edisona jich vzniklo sedm.
Za druhé svûtové války se sice musela pfieorientovat na kování pro vojen-
ské bedny, ale zamûstnanci pfiipravovali nové modely. BohuÏel roku 1948
byla firma znárodnûna a pfievedena pod SdruÏen˘ komunální podnik, kte-
r˘ v˘robu roku 1952 zastavil.

Dal‰í ãeská kovová obdoba Merkuru – stavebnice Va‰ek – se vyrábûla
v praÏské vinohradské firmû bratfií Bedfiicha, Franti‰ka, Miroslava a Sta-
nislava Va‰kov˘ch. Jejím vzorem se stala nûmecká stavebnice Märklin, která
se k nám dováÏela, ale byla pro mnoho rodin cenovû nedostupná. Firma
Va‰ek pfievzala témûfi 90 % její souãástkové základny a pfietiskovala ob-
rázky jejích pfiedlohov˘ch kníÏek*.

* To, Ïe si praÏská firma Va‰ek mohla dovolit z velké ãásti „okopírovat“
firmu Märklin, nebylo tehdy nic v˘jimeãného. Platilo totiÏ, Ïe velcí zavedení
v˘robci, k nimÏ Märklin se ãtyfimi tisíci zamûstnanci nespornû patfiil, se
necítili ohroÏeni ãesk˘m „trpaslíkem“ s dvaceti dûlníky, jehoÏ produkty
navíc nebyly co do kvality s „obrem“ srovnatelné.

Roku 1948 se v˘robce Va‰ka stal souãástí v˘robního druÏstva Igra a v˘-
roba byla pfienesena do Slaného, kde pokraãovala do roku 1960. Kvalita
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se v‰ak zhor‰ila, nûkteré modely (US jeep, spojenecká letadla a podobnû)
byly z politick˘ch dÛvodÛ vypu‰tûny a mnozí otcové museli vzít pilník
a z jednotliv˘ch dílkÛ odstranit pfiíli‰ ostré hrany.

Od zaãátku 20. let minulého století nabízela továrna na jemné kovové
zboÏí firmy Knäbel a Sammer ve Volarech (viz mapa) systém stavebnice
Trix, na kter˘ mûla patent. Její nejvût‰í varianta v luxusní dfievûné uzamy-
katelné skfiíÀce váÏila témûfi 20 kg a obsahovala i pfievodová fietûzová kola,
pût mal˘ch elektromotorkÛ a jeden stowattov˘ motor. Na auta a motocykly
stavebnice Trix dodávala miniaturní pneumatiky rÛzn˘ch velikostí firma
BaÈa. Souãástí Trixu bylo i ‰est mal˘ch panenek v ‰atiãkách, které byly
urãeny jako „doplnûk“ kolotoãÛ, pokojíãkÛ ãi koãárkÛ. BohuÏel majitelé
volarské firmy zemfieli kvÛli svému Ïidovskému pÛvodu v koncentraãním
tábofie a továrna byla po druhé svûtové válce zbourána.
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KONTAKTNÍ âOâKY – POMÒCKY,
NA NùÎ OTTO WICHTERLE KLIDNù ·LAPAL

Pracovna v garáÏi – Vûdec milionáfiem? Za socialismu nepfiípustné –
Co je‰tû stojí za zmínku

Pracovna v garáÏi

KdyÏ byl syn Otto (1913–1998), chlapec ze zámoÏné prostûjovské pod-
nikatelské rodiny, asi ‰estilet˘, topil se v jímce plné moãÛvky a v dÛsledku
‰oku trpûl nûkolik mûsícÛ horeãkami. Rodinn˘ lékafi mu doporuãoval klid
na lÛÏku a dával mu maximálnû rok Ïivota (on v‰ak jeho prognózu pfieÏil
témûfi o osmdesát let). Horeãky se ãasem sice zmírnily, ale trvaly dál, a tak
za ním zaãala domÛ docházet uãitelka, která s ním a bratrem Janem pro-
bírala látku obecné ‰koly. Roku 1921 nastoupil Otto do páté tfiídy a v devíti
letech zaãal (jako nejmlad‰í) studovat Státní gymnázium v Prostûjovû.
Nemûl to se spoluÏáky snadné, protoÏe byl asi o dva roky mlad‰í neÏ oni
a navíc mûl zakázáno hrát si s kluky na ulici. V tomto ohledu ho zachrá-
nil tenis, jemuÏ vûnoval v‰echen voln˘ ãas, takÏe se mu zhor‰ily známky,
ale nakonec odmaturoval s vyznamenáním. I kdyÏ ho nejvíce zajímala
matematika a fyzika, nakonec nastoupil roku 1931 na Fakultu chemicko-
-technologického inÏen˘rství âVUT (dne‰ní Vysoká ‰kola chemicko-tech-
nologická v Praze).

Poté, co byly roku 1939 uzavfieny ãeské vysoké ‰koly, byl Otto Wichterle
pozván do BaÈova zlínského v˘zkumného ústavu, kde vedl pracovní sku-
pinu oddûlení polymerÛ. Jeho t˘m vyvinul postup spfiádání polyamidové
pfiíze tryskou, coÏ pozdûji umoÏnilo v˘robu punãoch zvan˘ch silonky.

Zásadní zlom v jeho práci nastal roku 1952 poté, co se dal ve vlaku je-
doucím z Olomouce do Prahy náhodou do fieãi s tajemníkem komise
ministerstva zdravotnictví, která se zab˘vala vyuÏitím umûl˘ch hmot v me-
dicínû. Rok nato si podal Ïádost o patent na gel urãen˘ jako materiál
pro takzvané mûkké kontaktní ãoãky*.
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* První sklenûné tvrdé ãoãky byly zhotoveny jiÏ roku 1887 ve Wiesbade-
nu, v˘raz „kontaktní ãoãka“ je znám od roku 1888 a v˘robci museli
pfiekonávat fiadu pfiekáÏek, neÏ mohli zaãít vyrábût ãoãky pacientÛm na míru.
Poté, co bylo roku 1936 vynalezeno plexisklo, stalo se i ono materiálem pro
tuto pomÛcku. 

První ãtyfii ãoãky oznaãované jako mûkké vyrobil Otto Wichterle za
pomoci manÏelky o Vánocích roku 1961 doma v garáÏi, neboÈ praÏská bu-
dova novû zaloÏeného Ústavu makromolekulární chemie âSAV (jehoÏ se
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stal roku 1958 fieditelem poté, co byl kvÛli politick˘m názorÛm propu‰-
tûn z Fakulty chemicko-technologického inÏen˘rství), je‰tû nebyla do-
konãena. PouÏil k tomu „ãoãkostroj“ (coÏ bylo odstfiedivé odlévací zafiízení
sestavené ze známé dûtské stavebnice Merkur, zmínûné v minulé pasá-
Ïi), kter˘ pohánûl dynamem z jízdního kola napojen˘m na zvonkov˘
transformátor. Tyto ãoãky jiÏ nedráÏdily oãi, ale navzdory tomu je zpo-
ãátku v‰ichni povaÏovali za neuÏiteãnou raritu.

Roku 1993 byl za nû nominován na Nobelovu cenu.

Vûdec milionáfiem? Za socialismu nepfiípustné

V˘robou ãoãek se u nás zab˘vala Okula N˘rsko a obdobné zafiízení, ja-
k˘m byla vybavena, bylo nutno dodat do SSSR, kde se ho v‰ak nepodafiilo
rozbûhnout. Ve v˘chodním bloku zaujal tento objev vojáky, které zajíma-
lo, zda dokáÏe ochránit oãi pfied chemick˘mi bojov˘mi prostfiedky, ale
protoÏe tyto pokusy selhaly, zaãalo se spoléhat na to, Ïe pomÛÏe alespoÀ
civilnímu sektoru. âoãky se dodávaly do zemí RVHP (v dobû nejvût‰í
slávy jich napfiíklad SSSR odebral 200 000), coÏ se podafiilo díky Ameri-
ãanÛm, ktefií se na ten „zázrak“ pfiijeli podívat – a uvidûli vskutku
neobvyklou reklamu, která je okamÏitû pfiesvûdãila: Otto Wichterle totiÏ
pfied nimi hodil jednu ãoãku na zem, ‰plápl na ni, opláchl ji a nasadil si
ji. Bez nad‰en˘ch zámofisk˘ch hostÛ by se zfiejmû tehdy nepodafiilo pro-
sadit, aby si je zákazníci mohli vkládat do oãí. Akcie americké firmy, která
mûkké kontaktní ãoãky prodávala, stouply po jejich uvedení na trh
o 250 000 000 dolarÛ.

PÛvodnû mûl mít „otec“ objevu podíl na v˘nosu smluv s ãoãkami, tak-
Ïe by byl milionáfiem, coÏ v‰ak bylo tehdy u nás nemyslitelné; dostal pouze
svolení, aby si postavil rodinn˘ domek.

JelikoÏ Otto Wichterle byl jedním z iniciátorÛ manifestu „Dva tisíce
slov“*, kter˘ se snaÏil aktivizovat ãeskoslovenskou vefiejnost proti sovût-
ské snaze zastavit reformní zmûny v zemi, musel opustit post fieditele Ústavu
makromolekulární chemie âSAV.
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* Text nazvan˘ „Dva tisíce slov“ vznikl v roce 1968, kdy mûl ná‰ národ
jiÏ del‰í dobu v rámci takzvaného praÏského jara ‰anci, Ïe mu pfiestane
vládnout ve v‰ech oblastech komunistická strana, která uÏ dávno ztrati-
la dÛvûru lidí, a Ïe bude moÏné ledacos – byÈ v rámci stávajícího zfiízení –
reformovat. Nadûje, které si lidé dûlali, byly velké, aÏ se hlídaãi stagna-
ce situace zaãali obávat jednak o své posty a jednak o to, co tomu fiekne
ná‰ sovûtsk˘ „vzor“. Jak ‰el ãas, nátlak z v˘chodu zesiloval, a tak pra-
covníci Akademie vûd iniciovali vydání zmínûného manifestu na ochranu
reforem s cel˘m názvem „Dva tisíce slov, které patfií dûlníkÛm, zemû-
dûlcÛm, úfiedníkÛm, umûlcÛm a v‰em“. Dne 27. ãervna téhoÏ roku otiskly
Lidové noviny, Práce, Mladá fronta a Zemûdûlské noviny v˘zvu Ludvíka
Vaculíka (1926–1961) – publicisty a spisovatele, snaÏícího se prosadit re-
formy. Strana to ov‰em odmítla, protoÏe se obávala, Ïe text – byÈ mûl
do kontrarevoluãního prohlá‰ení daleko – vystupÀuje tlak ze strany SSSR.
Jejich obavy byly oprávnûné, a kdo „Dva tisíce slov“ podepsal, ten mu-
sel pozdûji oãekávat represe.

Jméno Otta Wichterleho nese jedna z planetek sluneãní soustavy.

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU

■ Br˘le – pfiedchÛdci kontaktních ãoãek – byly dlouho zhotovovány
z hornin. Zpoãátku ‰lo o hladce vybrou‰ené kfii‰Èály, tedy ãiré od-
rÛdy kfiemene, z nichÏ zfiejmû ten nejstar‰í, kter˘ nalezli archeologové
v maloasijské Tróji, slouÏil svému úãelu prokazatelnû jiÏ ve 3. tisí-
ciletí pfi. n. l. Kolem roku 1000 n. l. zaãali Benátãané kfii‰Èály
upevÀovat do rámeãkÛ nebo vkládat do mal˘ch stojánkÛ s fietíz-
kem. âtenáfii si tento takzvan˘ ãtecí kámen, tedy jakousi lupu, mohli
zavû‰ovat na krk a pfii ãtení ho buì pokládali pfiímo na text, nebo
ho drÏeli v potfiebné vzdálenosti nad ním. âtecí kameny znali s nej-
vût‰í pravdûpodobností napfiíklad i âíÀané, Indové a Arabové. První
„kfii‰Èálové“ br˘le vybavené spojovacím mÛstkem vznikly ve 13. sto-
letí, ale historici se nemohou shodnout na pfiesném roce, kdy k tomu
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do‰lo (1285, 1286, 1287, 1289 ãi 1299), ani na tom, kde se to ode-
hrálo; v úvahu pfiicházejí pfiedev‰ím Florencie a Benátky. Od 14. sto-
letí se kromû kfii‰Èálu pouÏíval je‰tû jeden minerál, resp. jeden drah˘
kámen – vybrou‰ená drahokamová odrÛda berylu, kter˘ dal br˘-
lím jméno.
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I I . K A P I T O L A

STALO SE

PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA – ST¤ETNUTÍ,
V NùMÎ ROKU 1866 ZVÍTùZIL POKROK

Z pfiátel rivalové – Pestrobarevné boji‰tû – Bez pokroku ani taktiky
to nejde – A následky?

Z pfiátel rivalové 

DÛvody pro vypovûzení války, o níÏ bude fieã, vznikly jiÏ roku 1815,
tedy po poráÏce Napoleona. Tehdy vídeÀsk˘ kongres stanovil, Ïe kaÏd˘
rakousk˘ Habsburk, jenÏ dosedne na trÛn, se automaticky ocitne v ãele
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Nûmeckého spolku*, jenÏ byl v témÏe roce zaloÏen coby „náhrada“ Svaté
fií‰e fiímské (zaniklé roku 1806). To se ov‰em ani za mák nelíbilo pruské-
mu králi.

* Nûmeck˘ spolek tvofiila fiada státÛ – Rakousko, âechy, Morava, Slezsko,
ãást Haliãe, vévodství salzburské, Dolní a Horní Rakousy, Korutany, ·t˘r-
sko, Rakouské pfiímofií, Prusko, Bavorsko, Sasko, Würtenbersko, Bádensko
a jiné men‰í nûmecké státeãky – a svobodná mûsta jako napfiíklad Ham-
burk a Brémy. 

PÛl století se v‰ak zdánlivû nic nedûlo – aÏ na to, Ïe Rakousko ve
svém v˘voji stagnovalo, zatímco Prusko zaznamenávalo dynamick˘ roz-
voj svého hospodáfiství a jeho v˘daje na armádu tvofiily 40 % státního
rozpoãtu, coÏ byl více neÏ dvojnásobek toho, co na ni vydalo Rakousko.
Je‰tû roku 1864 vyhlásily oba státy ruku v ruce válku Dánsku kvÛli zís-
kání ·lesvicka a Hol‰t˘nska, která se „uvolnila“ o rok dfiíve po smrti
dánského krále. (K Dánsku byly tyto zemû pouze volnû pfiipojeny a ob˘-
vala je nûmecká vût‰ina, která se chtûla od této severské zemû odtrhnout.)

Nakonec v‰ak právû kvÛli tûmto územím vypukl mezi Rakouskem a Prus-
kem spor, k nûmuÏ se mûly vyjádfiit jednotlivé státy Nûmeckého spolku
na snûmu, jenÏ se se‰el dne 14. ãervna roku 1866 ve Frankfurtu nad Mo-
hanem. I kdyÏ prusk˘ ministersk˘ pfiedseda Otto von Bismarck* vyhroÏoval,
Ïe obsadí ty státy, které budou na stranû Rakouska, devût z nich se ne-
zaleklo, zatímco ‰est se postavilo na stranu Pruska. (Z onûch devíti zemí
v‰ak pouze Sasko dalo Rakousku k dispozici svoji armádu; ostatní vût‰í
státy jako Bavorsko, Würtenbersko a Bádensko sice postavily do zbranû
50 000 muÏÛ, ale chtûly bojovat proti Prusku separátnû.) A protoÏe Prus-
ko navrhlo, aby Rakousko bylo z Nûmeckého spolku vylouãeno, vyhlásili
Raku‰ané svému rivalovi 17. ãervna téhoÏ roku válku.

* Otto von Bismarck (1815–1898) pocházel z rodiny pruské venkovské ‰lech-
ty, mûl velmi ctiÏádostivou matku, která podporovala jeho kariéru, a kdyÏ
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se roku 1847 oÏenil s Johannou Puttkamerovou, na‰el oporu pro svoji
práci i v ní. Roku 1881 zavedl nov˘, v Evropû svého druhu první systém
sociálního zaji‰tûní, jenÏ se stal vzorem i pro ostatní zemû. Lidé byli po-
ji‰tûni pro pfiípad nemoci, pracovního úrazu, invalidity a stáfií, do dÛchodu
odcházeli v 70 letech, ov‰em jelikoÏ se v tomto období prÛmûrná délka
Ïivota pohybovala kolem 55 let, neznamenaly tehdej‰í starobní dÛchody
pro státní pokladnu pfiíli‰ velké zatíÏení.

Raku‰ané pÛvodnû oãekávali nezvané hosty v okolí Olomouce (viz mapa),
neboÈ Prusko sousedilo se severní hranicí Moravy a jeho vojáci mohli vy-
uÏít nûkter˘ z tamních prÛsmykÛ. KdyÏ v‰ak Prusové v ãervnu 1866 obsadili
Sasko (rozloÏené pfii ãeské severozápadní hranici), bylo jasné, Ïe zaútoãí
pfies âechy. Tehdy se i rakou‰tí vojáci bûhem deseti dní pfiesunuli k Hrad-
ci Králové (viz mapa).

Prusové se pfii pochodu do Království ãeského rozdûlili na tfii skupi-
ny. Dne 22. ãervna pfiekroãila jejich Labská armáda hranice monarchie
u Rumburka a První armáda u Îitavy a dne 26. ãervna vpochodovala
na na‰e území u Trutnova Druhá armáda. „Hosté“ svedli nûkolik men-
‰ích pÛtek* a nakonec se jejich tfii armády spojily a chystaly své vítûzství
u Hradce Králové, kde na nû ãekala rakouská Severní armáda posílená
sask˘mi vojáky. (Rakouská JiÏní armáda bojovala v Itálii.)

* Tyto pÛtky Prusové vÏdy napoprvé vyhráli – s jedinou v˘jimkou, jíÏ se stal
Trutnov, kde byli 27. ãervna poraÏeni. Velmi je tehdy rozzlobilo, Ïe Trutnov‰tí
vítûzné Raku‰any nad‰enû vítali, dovolili jejich koním napájet se z mûst-
sk˘ch ka‰en a rakousk˘m vojákÛm pfiiná‰eli obãerstvení s pûnou nalévané
do dÏbánkÛ, sklenic i konví, zatímco oni mohli jen zdálky naslouchat ra-
dostnému hlaholu a ÏízeÀ hasili nanejv˘‰e z fieky Úpy. Proto se hned druh˘
den do mûsta vrátili, Raku‰any vyhnali a vypili trutnovského piva v hod-
notû 16 512 zlat˘ch (za coÏ se dalo koupit 33 vojensk˘ch koní po 500 zlat˘ch).
Dobyli je‰tû fiadu dal‰ích mûst, a kde byl pivovar, tam se zdrÏeli déle. 
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