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ABSTRAKT  

Tato práce si klade za cíl přispět novými poznatky k debatě o korporátním urbanismu. Obecně 
zkoumá průběh a důsledky globalizačních tendencí na rozvoj průmyslových a postindustriálních měst, 
přičemž se snaží identifikovat aspekty, které s sebou tato specifická výroba místa nese. Konkrétně pak 
zkoumá případ obuvnické firmy Baťa, jejíž model „ideálního průmyslového města“ a jeho výroba 
a export byly jedním z prvních případů realizace soukromě řízeného urbanismu v celosvětovém 
měřítku. Model indického podnikového města Batanagaru z 30. let minulého století je od roku 2006 
nahrazován modelem novým: městem, ve kterém je vlastní výroba bot zcela oddělena od produkce 
nového životního stylu. Tento model lze dnes nalézt na periferiích velkoměst po celém světě, zejména 
ale v zemích globálního jihu, kde jasně odráží socioekonomickou transformaci celé společnosti 
ze společnosti výroby ve společnost spotřeby. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Baťa, model, tovární město, výroba a spotřeba, výroba místa, prostorové praktiky, pracovní 
proces, postindustriální vývoj, korporátní architektura a urbanismus, branding. 

 

 

 

ABSTRACT  

This thesis aims to contribute new knowledge to the debate on corporate urbanism. Generally, 
it seeks to identify the process and implications of globalization tendencies on the development 
of industrial and postindustrial cities while exploring the aspects that this specific production of space 
entails. Specifically it studies the case of the Baťa shoe company, whose model of an „ideal industrial 
town“, its production and export, has been one of the first examples of enforcement/implementation 
of corporate urbanism on a global scale. The 1930s model of the Indian enterprise city, Batanagar, 
is since 2006 being replaced by a new one: the model of a city-venture, in which the actual production 
of shoes is strictly separated from the new production of lifestyle. This model can today be found 
on the outskirts of large cities throughout the world, and especially in countries of the global south, 
where it clearly reflects the socio-economic transformation of the whole society, from a production 
driven, to a consumption driven society. 

 

KEY WORDS  

Baťa, model, company town, production and consumption, production of place, spatial practice, 
working process, postindustrial development, corporate architectrue and urbanism, branding. 
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1  ÚVOD 

Prostor musíme pojímat jako vystavěný ze vzájemných vazeb, jako simultánní koexistenci 
sociálních vztahů a interakcí ve všech místních měřítkách, od úrovní nejlokálnějších, až po ty 
nejglobálnější.1 

1.1 TÉMA PRÁCE: KORPORÁTNÍ URBANISMUS ANEB OD MODELU K MODELU 

Můj zájem o problematiku Baťových měst byl motivován současnou diskuzí o rostoucí roli 
podniků v procesu utváření nových míst v globalizovaném městském prostředí. Baťa2 byl – se svými 
podnikatelskými i stavitelskými záměry – jedním z prvních významných celosvětově působících 
hráčů na tomto poli. Fakt, že se korporátní architektura stala mocenským nástrojem nadnárodních 
podniků pro vytváření jedinečné identity místa a formování společnosti, začíná být dnes v rámci 
urbanistických debat kriticky reflektován. Baťa nebyl první, kdo se pustil do „výroby“ modelových 
továrních měst. Jedinečnost jeho přístupu ovšem spočívá ve specificitě principu, na kterém byl celý 
systém fungujících obuvnických měst (a společností) postaven, a neposlední řadě také v jejich 
ohromném počtu: bylo jich téměř osmdesát.3 

V dnešní době, kdy průmyslová výroba nabírá nových podob a (nejen) z Baťových měst se vytrácí,  
mizí i tato města. Nahrazují je nové útvary, které opět sledují jeden korporátní zájem: spotřebu, ať už 
spotřebu zboží nebo třeba životního stylu.  

Tato práce studuje dva výše zmíněné příklady specifických modelů měst ve dvou specifických 
časových obdobích vývoje naší společnosti, konkrétně na jednom a témž území: ve městě Batanagar 
v Indii. Reprezentuje totiž na velmi malém prostoru přeměnu lidské společnosti a její přístup k tvorbě 
měst. (Baťův) unikátní přístup k zakládání nových továrních měst na základě osvědčeného modelu u 
nás i ve světě zůstává dodnes jedním z nejvýznamnějších fenoménů první poloviny 20. století, 
složitého období všudypřítomného nástupu taylorismu4 a výrazných politických, ekonomických a 
koloniálních změn. Model Baťova města pro výrobu bot byl exportován (mimo jiné) i do Indie. Tato 
práce zkoumá, jak se dále model adaptoval na lokální socioekonomické, kulturní a klimatické 
podmínky, jak a jakým směrem se postupem času vyvíjel a jak přetvářel celé své okolí v samostatně 
fungující, nezávislý a ekonomicky silný region.  

V jisté návaznosti a zároveň kontrastu nahrazuje dnes původní model ideálního industriálního 
města model nový, sledující trendy a vývoj současné spotřební společnosti a neoliberálního trhu. 
Novodobý model korporátních měst můžeme také nazývat městem pro výrobu. Tou je zde na jedné 
straně právě produkce životního stylu, identity a příslušnosti k určité sociální a kulturní skupině, a na 
straně druhé stojí vlastní výroba produktů, odehrávající se v nové formě – typické pro dnešní globální 
jih. Současná výroba měst (její komponenty a pravidla, klady a zápory) v postfordistické společnosti 

                                                        
1 MASEY, Doreen. Politics and Space/Time. KEITH, Michael – PILE, Steve. Place and the Politics of Identity. London, New 

York: Routledge, 1996, s. 145. 
2 V kontextu této práce je téměř zbytečné rozlišovat mezi Tomášem a Janem Antonínem Baťou – strategie firmy zůstala stejná 

i po Tomášově smrti a Janově nástupu na jeho místo do čela společnosti v roce 1932. Pokud nebude nutné bratry odlišit, 
budu užívat příjmení Baťa jako synekdochické označení pro vedení koncernu. 

3 Viz Příloha 75 Baťových měst. 
4 Taylorismus: teorie vědeckého managmentu produktivity práce, standardizace pracovních postupů, transformace řemeslné 

výroby do výroby sériové, rozložení lidské práce na jednotlivé úkony. Viz TAYLOR, Frederick Winslow. 
The Principles of Scientific Management. New York: Cosimo Classics, 2010. 
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21. století má mnoho společného s výrobou měst ve století minulém, v době fordistické. Tato práce se 
věnuje fenoménu korporátních měst obecně, jednomu z nich konkrétně, a dokumentuje, jak se 
fungování společnosti odrazilo i na produkci měst – od měst pro výrobu ve společnosti industriální po 
města pro spotřebu v dnešní společnosti postindustriální.  

1.2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY A LITERATURY  

Základní výzkum a rešerše literatury týkající se problematiky korporátní architektury 
v československém (respektive světovém) kontextu fenomenálních aktivit firmy Baťa mě přivedl 
k závěru, že v oblasti teorie architektury a urbanismu máme ještě hodně práce před sebou. V oblasti 
výzkumu dějin Baťova koncernu existuje několik cenných publikací snažících se o komplexnější 
pohled, například Lehárovy Dějiny Baťova koncernu5 či novější publikace Ondřeje Ševečka Zrození 
Baťovy průmyslové metropole.6 Obě monografie se částečně věnují i architektuře a urbanismu 
v úzkém spojení s fungováním vlastní korporace. V souvislosti s brandingem otevřel dosud 
neprobádanou kapitolu problematiky mediální sítě společnosti Petr Szczepanik.7 Dnešní sociální 
současnosti Baťova Zlína se věnovaly například brněnské socioložky Barbora Vacková a Lucie 
Galčanová,8 minulosti v kontextu dějin utopického myšlení německá badatelka Anett Steinführer.9 
Kapitalismem blahobytu10 (welfare capitalism) a systémem řízení a organizace firmy Baťa se 
dlouhodobě zabývá ekonom Milan Zelený, jenž k tématu publikoval mnoho statí a článků hlavně 
v zahraničních publikacích.11 Podnikatelským aktivitám firmy Baťa v Evropě (hlavně v Německu) 
a následným reakcím místních trhů se v několika svých výzkumech věnovala německá historička 
ekonomie Anne Sudrow.12 

Dodnes nejlépe probádaná a nejvíce publikovaná je oblast architektury a urbanismu, jen v České 
republice bylo vydáno na dvě stě monografií či dílčích prací. Za zmínku stojí především monografie 
Pavla Nováka13 a četné publikace Ladislavy Horňákové.14 Nejaktuálnější téměř technickou publikací 
(o rekonstrukcích a úpravách baťovských domků) je kniha zlínské architektky a obyvatelky jednoho 

                                                        
5 LEHÁR, Bohumil. Dějiny Baťova koncernu (1894-1945). Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960. 298 s. 
6 ŠEVEČEK, Ondřej. Zrození Baťovy průmyslové metropole: Továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně 1900–1938. 

České Budějovice: Bohumír NĚMEC - VEDUTA, 2009, 412 s. 
7 Například studie SZCZEPANIK, Petr. The Aesthetics of Rationalization: The Media Network in the Baťa Company and the 

Town of Zlín. KLINGAN, Katrin a GUST, Kerstin. A Utopia of Modernity: Zlín. Revisiting Baťa's Functional City. 
Berlin: Jovis, 2009, s. 203–215. 

8 VACKOVÁ, Barbora – GALČANOVÁ, Lucie. Inovace, rutiny a cihly: Současnost zlínského baťovského bydlení. In 
VACKOVÁ, Barbora – FERENČUHOVÁ, Slavomíra – GALČANOVÁ, Lucie [eds.]. Československé město včera a 
dnes: každodennost – reprezentace – výzkum. Brno: Masarykova univerzita. Červený Kostelec: Pavel Mervart Červený 
Kostelec: Pavel Mervart, 2010, 77–111 nebo VACKOVÁ, Barbora a GALČANOVÁ, Lucie. The Project Zlín. 
Everyday Life in a Materialized Utopia. Lidé města/Urban People. Praha: Fakulta Humanitních studií Univerzity 
Karlovy, 2009, roč. 11, č. 2. Dostupné z: http://lidemesta.cz/index.php?id=605. 

9 STEINFÜHRER, Annett. Stadt und Utopie. Das Experiment Zlín 1920–1938. Bohemia. Munich: Collegium Carolinum, 
2002, roč. 43, č. 1, 33–73 nebo STEINFÜHRER, Anett. Uncharted Zlín: The Forgotten Lifeworlds of the Baťa City. 
KLINGAN, Katrin – GUST, Kerstin. A Utopia of Modernity: Zlín. Revisiting Baťa's Functional City. Berlin: Jovis, 
2009, s. 105–116. 

10 ŠEVEČEK, Ondřej. Zrození Baťovy průmyslové metropole..., s. 22. 
11 Například ZELENÝ, Milan. Human Systems Management: Integrating Knowledge, Management and Systems. Hackensack: 

World Scientific Publishing Company Incorporated, 2005, xxiii, 459 s. 
12 SUDROW, Anne. Der Schuh im Nationalsozialismus: eine Produktgeschichte im deutsch-britisch-amerikanischen 

Vergleich. Göttingen: Wallstein, 2010, 876 s. 
13 NOVÁK, Pavel. Zlínská architektura: 1900–1950. 2., rozšíř. vyd. Zlín: POZIMOS, 2008, 319 s.  
14 Například HORŇÁKOVÁ, Ladislava. František Lydie Gahura: 1891–1958: projekty, realizace a sochařské dílo. Zlín: 

Krajská galerie výtvarného umění, 2006, 99 s.  
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z domků Jitky Ressové.15 Korporátní architektury a brandingu se ve své diplomové práci 
o obchodních domech F. L. Gahury dotkla i Irena Velebilová.16  

Baťovská architektura a urbanismus byly také tématem několika mezinárodních konferencí, výstav 
a následných sborníků.17 Musím zde ale podotknout, že většina publikací nahlíží na tuto problematiku 
jako na čistě estetický či stavitelský fenomén, a má tím pádem dokumentární, informativní 
a popularizační charakter. Dnešní badatele (nejen z oblasti teorie architektury a urbanismu) čeká 
nelehký, ale zásadní úkol – přistoupit k výzkumu komplexně a propojit jej s obecnými dějinami a se 
znalostmi ostatních oborů.  

V posledních letech dochází v odborných kruzích ke zvýšenému zájmu o mezinárodní význam 
firmy Baťa a její působnost ve světě. První vlaštovkou byla roku 1998 výstava Satelity 
funktionalistického Zlína18 pořádaná Státní galerií ve Zlíně a Nadací Tomáše Bati ve zlínském Domě 
umění. Detailnějšímu zkoumání jsou dnes Baťova satelitní města, hlavně ta v Evropě a Severní 
Americe, podrobována i zahraničními badateli. Mezi doposud nejlépe prozkoumané patří slovenské 
město Baťovany (Partizánske),19 britské East Tilbury,20 švýcarský Möhlin,21 polský Otmęt (dříve 
Ottmuth),22 francouzský Hellocourt,23 holandský Batadorp,24 americký Belcamp25 a kanadská 

                                                        
15 Kniha, včetně CD s dokumentárním filmem, byla vydána jako katalog ke stejnojmenné výstavě konané ve Zlíně 19. 5. – 

10. 6. 2012. RESSOVÁ, Jitka (ed.). Můj baťovský domek: současné rekonstrukce baťovských domků. Praha: J. Ressová 
ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, 2012, 102 s. Více viz BŘEZOVSKÁ, Markéta. Můj baťovský 
domek | My Bata House: ...aneb jak se v něm bydlí. ERA21: O architektuře víc!. Brno: ERA Média, 2013, roč. 13, č. 
06, s. 9. ISSN 1801-089X. 

16 VELEBILOVÁ, Irena. František L. Gahura a první moderní obchodní domy ve středních Čechách: Vytváření stylu 
obchodních domů firmy Baťa. Brno, 2006. 65 s. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/11344/ff_m/obchodni_domy_Bata_Gahura.pdf. Magisterská diplomová práce. Filozofická fakulta 
Masarykovy univerzity Brno: Seminář dějin umění. Vedoucí práce Jiří Kroupa. 

17 Z významných publikací konferenčních výstupů jmenujme například Zlínský funkcionalismus – Funktionalismus von Zlín: 
sborník příspěvků sympózia pořádaného u příležitosti 100. výročí narození Františka Lydie Gahury a 90. narozenin 
Vladimíra Karfíka. Zlín: Státní galerie ve Zlíně, 1991, 100 s. nebo KLINGAN, Katrin – GUST, Kerstin. A Utopia of 
Modernity: Zlín. Revisiting Baťa's Functional City. Berlin: Jovis, 2009, 301 s. Z publikací k výstavám pak 
NERDINGER, Winfried – HORŇÁKOVÁ, Ladislava – SEDLÁKOVÁ, Radomíra. Zlín: Modellstadt der Moderne. 
Berlin: Jovis, 2009, 207 s. Výstavu Fenomén Baťa – zlínská architektura 1910–1960 ve Veletržním paláci v Praze v 
roce 2009 následovala publikace HORŇÁKOVÁ, Ladislava. The Baťa phenomenon: Zlín architecture 1910–1960. 
Zlín: Regional Gallery of Fine Arts in Zlín, 2009, 274 s. 

18 Následovala stejnojmenná publikace Satelity funkcionalistického Zlína: projekty a realizace ideálních průmyslových měst - 
továrních celků firmy Baťa. Ludvík Ševeček a Ladislava Horňáková (eds). Zlín: Státní galerie ve Zlíně, 1998, 91 s.  

19 V pracích Henriety Moravčíkové, Márie Topolčanské a Oľgy Kvasnicové: MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Social and 
Architectural Phenomenon of the Bataism: The example of the Community Šimonovany – Baťovany – Partizánske. 
Sociológia: Slovak Sociological Review. 2004, roč. 36, č. 6, 519–543; TOPOLČANSKÁ, Mária. Consistency of serial 
city: Batovany (Slovakia) designed by Architects of Bata Co. DC. Revista de crítica arquitectonica. 2005, 13–14, 182–
191; KVASNICOVÁ, Oľga. Baťa in Ponitrie: On the development of the Slovak company towns of Velké Bošany and 
Baťovany (today Partizánske). ŠEVEČEK, Ondřej – JEMELKA, Martin. Company Towns of the Baťa Concern: 
History – Cases – Architecture. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2013, s. 147–156. 

20 Baťovskému East Tilbury se dlouhodobě věnuje místní vzpomínkové centrum Bata Reminiscence and Resource Centre 
nebo autorka Joanna Smith: SMITH, Joanna. East Tilbury, Essex: Historic Area Appraisal: Research Department 
Report Series no. 21/2007. Swindon: English Heritage, 2007, 68 s. 

21 V pracích Tobiase Ehrenbolda, Markuse Widmera či Judtih Brändle: EHRENBOLD, Tobias. Bata – Schuhe für die Welt: 
Geschichten aus der Schweiz. Baden: hier+jetzt, 2012, 176 s.; WIDMER, Markus. Die Bata-Kolonie in Möhlin. Zürich, 
1990. 256 s. Diplomová práce. Architekturabteilung, ETH Zürich; BRÄNDLE, Judith. Die Bata-Kolonie in Möhlin: 
eine Ausstellung im Architekturmuseum in Basel vom 3. Oktober 1992 bis 22. November 1992. Basel: 
Architekturmuseum Basel, 1992, 85 s. 

22 JEMELKA, Martin. Ottmuth (Otmęt): A German Outpost of Batism. ŠEVEČEK, Ondřej – JEMELKA, Martin. Company 
Towns, s. 103–128.  

23 GATTI, Alain. Chausser les hommes qui vont pieds nus: Bata-Hellocourt, 1931–2001: enquête sur la mémoire industrielle 
et sociale. Metz: Serpenoise, 2004, 720 s. 

24 MEER, Elisabeth van. Modernity on „Brabant’s Heath“: Building Batadorp in the Netherlands, 1933–1959. ŠEVEČEK, 
Ondřej – JEMELKA, Martin. Company Towns, s. 165–178.  

25 JENKINS, Eric J. A Bit of Europe in Maryland: The Baťa Colony in Belcamp. ŠEVEČEK, Ondřej – JEMELKA, Martin. 
Company Towns, s. 179–188.  
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Batawa26. Většinu lokalit jižní polokoule, tedy v Jižní Americe, Africe a Asii, detailnější výzkum stále 
ještě čeká.  

K významnému setkání mezinárodních badatelů došlo na interdisciplinární konferenci Tovární 
města Baťova koncernu27 v Praze v roce 2011. Zajímavým přínosem k problematice globální 
působnosti korporace Baťa – v podobě svěžího pohledu kolektivu dvaadvaceti badatelů z různých 
zemí – byla série výstav (Desava – Basilej – Brno – Zlín) iniciovaná německou nadací Bauhaus 
Dessau a účastníky jejího výzkumného programu Bauhaus Kolleg v roce 2010–2011.28 Závěry tohoto 
výzkumu stručně shrnuli Regina Bittner a Wilfried Hackenbroich v publikaci Architektur aus der 
Schuhbox: Baťa’s internationale Fabrikstädte.29 K brněnské výstavě vyšla prodejní publikace Baťova 
města/Baťa Cities30 – v podobě korporátních novin za „baťovskou cenu“ 19,90 Kč. 

O samotném městě Batanagaru zatím vyšlo jen několik baťovských publikací31 ve 30. a 40. letech 
minulého století, převážně v rámci firemní osvěty a propagace, a navíc pouze v angličtině. 
Z novodobých badatelů se tématem zabývá například Víctor Muñoz Sanz ve svém – zatím 
nepublikovaném – výzkumu Networked Utopia.32 Z beletrie, která by se věnovala přímo Batanagru, 
stojí za zmínku A Suitable Boy autora Vikrama Setha33 a kniha Zvuk slunečních hodin Hany 
Andronikové.34 Ovšem komplexnější analýza založení, fungování a budoucího směřování Baťova 
indického továrního města zatím neexistuje. Ve své práci se tedy, v rámci teoretických východisek 
korporátního urbanismu a konceptu „výroby místa“, věnuji čistě této problematice, ponechávajíc 
samotný Baťův Zlín víceméně stranou. 

                                                        
26 WOODMAN, Deborah. Batawa: A Canadian Company Town Not Quite Like the Others. ŠEVEČEK, Ondřej – JEMELKA, 

Martin. Company Towns, s. 189–200. 
27 Konferenci spoluorganizovaly Filosofický ústav AV ČR, Katedra společenských věd Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Ostravské univerzity v Ostravě. V roce 2013 vyšla 
rozšířená publikace prezentovaných prací: ŠEVEČEK, Ondřej – JEMELKA, Martin. Company Towns of the Baťa 
Concern: History - Cases - Architecture. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2013, 643 s.  

28 Výzkumný projekt „Urban Footprints: Bata Villes“ pod záštitou Nadace Bauhaus Dessau vedli Regina Bittner, Wilfried 
Hackenbroich a Stefan Rettich. Výstava prezentuje výsledky výzkumného programu a terénních průzkumů v East 
Tilbury, Batanagaru a Möhlinu v letech 2010–2012. První uvedení výstavy pod názvem „City Inc. – Bata 
Cities/Corporate Towns“ proběhlo 23. 6. – 31. 8. 2011 v historické budově Bauhausu v Desavě v Německu. Velmi 
podrobně zde byla zkoumána města Batanagar a East Tilbury. Kurátory výstavy byli Markéta Březovská, Toni Liang 
Fu, Shaida Ghomashchi, Joanne Pouzenc a Sarah Philine Schneider. Výstava poté putovala do Švýcarska, do 
basilejského Schweizerisches Architekturmusea, kde se pod názvem „City Inc. – Bata’s Corporate Towns“ konala ve 
dnech 18. 8. – 14. 10. 2012. Obsah výstavy byl zestručněn a zjednodušen, a navíc k němu přibyly výsledky zkoumání 
švýcarského města Möhlinu. Kurátory byli Regina Bittner, Wilfried Hackenbroich a Stefan Rettich, spolu s Joanne 
Pouzenc a Sarah Philine Schneider. Ve dnech 29. 3. – 19. 5. 2013 bylo možné výstavu „Baťova města / Baťa Cities“ 
zhlédnout v Domě umění města Brna. Kurátory české adaptace byli Markéta Březovská a Rostislav Koryčánek. Výstava 
dále putuje do Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, která sídlí v nově zrekonstruovaných budovách č. 14 a 15 v 
Baťově areálu, kde probíhá ve dnech 13. 11. 2013 – 2. 2. 2014. 

29 BITTNER, Regina – HACKENBROICH, Wilfried. Architektur aus der Schuhbox: Baťa’s internationale Fabrikstädte. 
Leipzig: Spector Books, 2012, 167 s. 

30 BŘEZOVSKÁ, Markéta – BITTNER, Regina – HACKENBROICH, Wilfried. Baťova města/Baťa Cities: Doprovodný 
materiál k výstavě Baťova města/Baťa Cities. Brno: Dům umění města Brna, 2013, 8 s. 

31 BAROŠ, Jan. India and Czechoslovakia. Calcutta: J. Baros on behalf of the Publicity Dept., Czechoslovak Society Calcutta, 
1943, 142 s. nebo BAROŠ, Jan. The First Decade of Batanagar. Batanagar: Club for the Graduates of the Bata School, 
1945, 190 s. 

32 Sanz se Baťovými městy zabývá od roku 2011. V roce 2013 mu vyšla dílčí část výzkumu v článku v indickém Domusu: 
SANZ, Víctor Muñoz. Unfolding a modern palimpsest: Batanagar, 1934–2013. Domus India. 2013, č. 17, s. 100–105. 
Více viz Networked Utopia. In: sanz – serif: design + research [online]. Victor Muñoz Sanz, © 2011, [cit. 2013-07-31]. 
Dostupné z: http://www.sanz-serif.com/networked-utopia. 

33 SETH, Vikram. A Suitable Boy. London: Phoenix House, 1994, 1474 s. 
34 ANDRONIKOVA, Hana. Zvuk slunečních hodin. Praha: Knižní klub, 2001, 285 s. 
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1.3 CÍLE A ZÁMĚRY PRÁCE  

Tato práce si klade za cíl přispět novými poznatky k debatě o urbanismu 20. a 21. století. Týká se 
zejména zkoumání dynamiky soukromě řízeného urbanismu a problematiky města jako podniku. 
Snaží se identifikovat průběh a důsledky globálizačních tendencí na rozvoj průmyslových 
a postprůmyslových měst, přičemž sleduje širší záměr potvrzení třicet let starého konceptu „výroby 
místa“ v kontextu celosvětové urbanizace.35  

Tento obecný cíl je zkoumán na příkladu případové studie, jež formuje teorii napomáhající 
vytváření hypotéz. Jako případovou studii jsem vybrala model průmyslového města, jež momentálně 
prochází proměnou v model soukromě plánovaného města nové generace postindustriální společnosti. 
Tvrdím, že tyto modely odrážejí prostorové dopady globálního korporátního urbanismu nejjasnějším 
a téměř neomezeným způsobem. Baťův model „ideálního průmyslového města“36 byl vůbec jedním 
z prvních případů korporátního urbanismu v globálním měřítku. Nový model, jenž dnes (v Indii) 
Baťův otisk přemazává, se v dnešní době vyskytuje na zelených periferiích velkoměst po celém světě. 
Zejména pak v zemích globálního jihu odráží velmi jasně sociální a ekonomické rozdíly společnosti 
a její přeměnu ze společnosti výroby ve společnost spotřeby s tendencí ke kolektivní individualizaci.  

Za účelem proveditelnosti studie jsem si stanovila jako rámec výzkumu historické, geopolitické 
a socioekonomické souvislosti jednoho města ve dvou č asových obdobích – počátky města 
a současnost –, s cílem identifikovat a sledovat změny v (nejen prostorové) „výrobě místa“ v rámci 
uplynulých osmdesáti let.  

Záměr 

S ohledem na výše uvedené sleduje tento výzkum tři hlavní cíle: 

Za prvé se snaží blíže prozkoumat problematiku globálního korporátního urbanismu v minulosti 
a dnes. Klade si za cíl porozumět tomuto jevu v kontextu současných urbanistických debat, 
probíhajících výzkumů a soudobé teorie. Záměrem je odvodit důsledky vycházející z tohoto výzkumu 
a přenést získané poznatky a zkušenosti dále. 

Druhý hlavní cíl je zaměřen na výzkum případové studie jednoho málo známého Baťova města, 
jeho historie, současného stavu a předpokládané budoucnosti, za účelem důkladnějšího porozumění 
zkoumanému fenoménu. Uceleným popisem hodlám vylíčit složitost a komplexitu problematiky 
korporátní urbanizace. Srovnávacím přístupem se pak snažím určit s přeměnou související procesy 
a relevantní tendence.  

Třetí cíl se vztahuje k celkové problematice a otázkám mé práce a na procesu přeměny jednoho 
města má ilustrovat a vysvětlit přeměnu celé naší společnosti ve 20. a 21. století.  

                                                        
35 Henri Lefebvre se konceptu „výroby místa“ věnoval už v 60. a 70. letech minulého století. Viz LEFEBVRE, Henri. 

The Production of Space. Oxford, UK: Blackwell, 1991, 454 s. 
36 Viz kapitola 3.3 Ideální průmyslové město a Moravský zemský archiv, pracoviště Zlín, fond Baťa, a.s. Zlín, Osobní 

oddělení, II/6 – Publikace, tiskoviny, k. 56, Ideální průmyslové město – kniha zkušeností a rad z podnikání fy. Baťa. 
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Výzkum má téma ideálnětypického37 modelu korporátního urbanismu prozkoumat, zaznamenat 
a popsat, předložit důkazy, porozumět mu, a generovat pak závěry vztahující se k jeho existenci 
v rámci souvisejících procesů.  

Obecné cíle 

Obecně se můj projekt snaží přispět k lepšímu pochopení „výroby“ moderního38 a současného 
městského prostoru. Předpokládám, že nabídne nový pohled na problematiku interpretace prostoru, ať 
už v minulosti, či dnes. Mé nálezy a zjištění tak mohou přispět k porozumění produkce místa 
v souvislosti s počátky globálního podnikání i s vyspělou tržní ekonomikou a neoliberalismem 
současnosti. Výsledky také mohou poskytnout důkaz o unifikované korporátní typologii ideálních 
plánovaných měst. Vedle konkrétních místních problémů případové studie budu zkoumat i otázku 
korporátního města obecně. 

Specifické cíle 

Rámec obecných cílů vede ke čtyřem specifickým: 

a) získat lepší znalosti o modelech korporátních měst, 
b) získat lepší znalosti o globálních korporátních městech v jejich konkrétním kontextu, 
c) získat lepší znalosti o jednom konkrétním případu korporátního města a 
d) uvést do praxe konkrétní i obecné poznatky prostřednictvím určení trendů a vyslovení závěrů.39 

S ohledem na ně jsem identifikovala osm záměrů: 

1) získat znalosti o historickém, socioekonomickém a prostorovém kontextu, který charakterizuje 
příslušná místa, 

2) zmapovat fyzickou charakteristiku těchto měst (vnější znaky), 
3) vykreslit profil jejich uživatel (obyvatel, návštěvníků),  
4) pochopit roli autorů (vlastníků) měst – zejména soukromého sektoru – a jejich strategie, 
5) uvědomit si význam řízení a kontroly, 
6) zjistit, jakou roli hraje adaptace modelu v daných lokalitách, 
7) identifikovat identitu jednotlivých míst a 
8) odhadnout jejich další vývoj. 

Zkoumání společných rysů a odlišností zvolených příkladů a případových studií slouží jako základ 
pro formulování závěru mého výzkumu. Práce usiluje o dosažení následujících účinků: 

a) probudit diskuzi o lokálních projevech globálního korporátního urbanismu, 

                                                        
37 Koncept ideálního typu (města) představil počátkem 19. století německý sociolog Max Weber (1864–1920). WEBER, Max. 

Metodologie, sociologie a politika. Vybral a uspořádal Miloš Havelka. Praha: Oikoymenh, 2009, s. 152–153. 
V urbanismu a (politickém) plánování poté tento koncept proslavil Walter Christaller (1893–1969) ve své průlomové 
knize z roku 1933 Die zentralen Orte in Süddeutschland a jeho aplikací na okupovaném Polsku. Na ideálně-typickém 
systému je založena i práce nacistického ekonoma Gottfrieda Federa. Část jeho díla Die Neue Stadt (1939) sloužila jako 
návod k umísťování a výstavbě nových měst v Evropě. Více viz CHRISTALLER, Walter. Die zentralen Orte 
in Süddeutschland: Eine ökonomische-geographische Untersuchung über die Gesetzmässigkeit der Verbreitung und 
Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen. Jena, 1933, 331 s. a FEDER, Gottfried – RECHENBERG, 
Fritz. Die neue Stadt: Versuch der Begründung einer neuen Stadtplanungskunst aus der sozialen Struktur der 
Bevölkerung. Berlin: Springer, 1939, 480 s.  

38 Moderním rozumíme datování do 30. let minulého století. 
39 Za primárním souborem cílů se nachází několik cílů implicitních. Tyto byly hlavním důvodem mého výzkumu a poukazují 

na základní témata probíhajícího výzkumu. Sekundární cíle také souvisí s rámcem interdisciplinární urbanistické 
debaty. 
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b) generovat nové znalosti, zejména pokud jde o plánování a navrhování korporátních 
či modelových měst – na globální i lokální úrovni, 

c) zpřístupnit tyto znalosti širší odborné i laické veřejnosti zapojené do výroby městského prostoru 
(uživatelům těchto prostor, ale i vědcům, developerům, aktivistům, umělcům apod.) nebo 
veřejnosti zainteresované v případu Baťova Batanagaru, jelikož podrobnější informace o tomto 
městě ještě nikdy nebyly publikovány v českém jazyce. 

Hypotézy a předpoklady 

1) Určitá města byla/jsou vytvářena korporacemi.  
2) Určitá města byla/jsou vytvářena na základě ideálního modelu.  
3) Jedněmi z nejzajímavějších příkladů obou tezí jsou právě města Baťova. 
4) Hypoteticky lze i na dnešní korporátní plánování a realizace některých měst nahlížet jako na 

aplikaci určitého ideálního modelu. 

V kontextu své práce Model střídá model si kladu tyto zásadní otázky: Jak a proč korporátní města 
vznikala? Jak fungovala? Jak tomu bylo v případě Baťových měst? Konkrétně v Indii? Jak tato města 
vypadají dnes? Proč a jak je dnes Baťův model korporátního průmyslového města Batanagar 
nahrazován modelem novým? Jak tento model přesně vypadá? Co má s modelem původního města 
společného? 

Dle základních předpokladů tohoto výzkumu je model ideálního města opakujícím se jevem, 
globálním fenoménem, architektonicko-urbanistickou typologií, nástrojem šíření moci a vlivu 
a za pomoci brandingu je prosazován spolu s identitou svého „stvořitele“. 

Korporátní města jsou také opakujícím se jevem, globálním fenoménem, korporátní pýchou, 
klíčem k pochopení produkce soukromého/veřejného městského prostoru; jsou hnána soukromým 
sektorem, koncentrací prosperity, spokojenosti a bohatství; jsou tahounem ekonomické i vzdělanostní 
úrovně svých obyvatel i okolí; v současnosti jsou řízena developerskými podnikateli – oproti těm 
historickým, jež stavěli filantropičtí reformátoři nebo podnikatelé-plánovači jako Baťa. 

Výstupy 

S ohledem na výše uvedené cíle a záměry bude výstupem této práce příspěvek k disciplíně 
urbánních věd. Toho bude dosaženo zejména:  

- obohacením teorie výroby místa o nová data,  
- dosažením nových poznatků v oblasti výzkumu korporátních měst a jejich ideálních modelů, 
- prezentací detailní znalosti jedné případové studie – Batanagaru a 
- šířením získaných zkušeností a poznatků.  

Cílová skupina 

Práce se zaměřuje na tyto skupiny příjemců: 

- akademiky a vědce z oblasti urbánních studií: architekty, urbanisty, sociology, ekonomy, 
historiky, geografy, filozofy, urbánní antropology či kulturní etnografy a 

- širší veřejnost se zájmem o téma. 
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1.4 METODIKA A ZPŮSOB ŘEŠENÍ 

Cíle tohoto projektu – příspěvek k důkladnějšímu porozumění tvorbě prostoru obecně, 
prozkoumání soukromě řízených městských typologií, a jednoho případu konkrétně – si žádají užití 
odpovídající metodiky a nástrojů.  

Metody 

Metodologii výzkumu vymezuje sedm hlavních atributů: postdisciplinarita, průzkum, teorie, 
srovnání, celostní přehlednost, kritická dialektika a subjektivita. 

1) Postdisciplinarita 

Výchozím bodem tohoto výzkumu je postdisciplinární perspektiva, jdoucí za hranice 
mezioborovosti (multidisciplinarity). Postdisciplinarita je prvním krokem k řešení dilematu stále 
rostoucí specializace v kontextu zvyšující se komplexity problematiky. Vědecké disciplíny, stejně 
jako ostatní společenské systémy, jsou náchylné k omezování na disciplinární mechanismy 
a mikropolitické otázky. Postdisciplinarita se naopak snaží pohybovat mimo tato disciplinární 
omezení. Podporuje vědecký přístup, který je veden zastřešující otázkou více než disciplinárním 
jednáním. Místo omezení na perspektivu určitého oboru těží z kombinace různých přístupů. V tomto 
kontextu se můj projekt pohybuje na platformě, která mapuje a dále kombinuje nejrůznější přístupy 
k problematice produkce prostoru. Obsah práce tak může být nahlížen z různých úhlů pohledu: 
architektonického, urbanistického, sociologického, ekonomického, antropologického, politického 
či filozofického. Tato kombinace různých analytických pohledů a disciplinárních ž argonů snižuje 
riziko selhání a zvyšuje inovační potenciál, zejména pokud jde o porozumění složitějším, 
mnohovrstevným problémům.40 

2) Průzkum 

Tato práce je explorativní. Vyplývá to z postdisciplinárního kontextu, stejně jako ze samotné 
zkoumané oblasti. Téma modelových měst vytvářených korporacemi je tématem s mnoha nejistotami 
a nepředvídatelnostmi a žádá si pečlivé prozkoumání. Domény města a společnosti se vyznačují 
vysokým stupněm komplexnosti: objevují se zde různí aktéři, zúčastněné strany, různá měřítka, místní 
podmínky či historické narativy. Výzkum se stává hledáním, které neustále postupuje dopředu. Tato 
taktika ponechává prostor pro úpravy, přizpůsobení a případné změny během procesu. Orientaci 
poskytuje teoretický základ práce.41  

Příkladem této průzkumné strategie je zkoumání souvislostí a historie působení firmy Baťa 
ve světě – před tím, než je vybrána jedna jediná případová studie. Dalším příkladem je pak formulace 
otázek vycházejících ze současného stavu bádání.42 Explorativní přístup v sobě zahrnuje svobodu 

                                                        
40 Argumentace „postdisciplinarity“ se objevila v pracích Chaos of Disciplines Andrew Abbota (2001), Fuzzy Thinking Barta 

Koska (1994), Realism and Social Science Andrewa Sayera (2000) či The End of the World as We Know It autora 
I. M. Wallersteina (1999). ABBOTT, Andrew Delano. Chaos of disciplines. Chicago: University of Chicago Press, 
2001, 259 s.; KOSKO, Bart. Fuzzy Thinking: The New Science of Fuzzy Logic. London: Flamingo, 1994, 318 s.; 

SAYER, Andrew R. Realism and Social Science. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2000, 211 s.; WALLERSTEIN, Immanuel 
Maurice. The End of the World as We Know It: Social Science for the Twenty-First Century. Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1999, 277 s. 

41 SIMON, Herbert Alexander. The Sciences of the Artificial. Cambridge, Mass., USA: MIT Press, 1996. 231 s.  
42 Výzkumným strategiím se věnuje například Churchmanova publikace The Design of Inquiring Systems. CHURCHMAN, C. 

West. The Design of Inquiring Systems: Basic Concepts of Systems and Organization. New York: Basic Books, 1971, 
288 s. 
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klást vedle sebe protichůdné postoje a prostředky a zkoumat tak novou realitu produkovanou 
případnými střety zájmů. Takto jsem zkoumala odborné vědecké články, blogy, facebookové stránky, 
obchodní zprávy, firemní i soukromou korespondenci, fotodokumentaci, filmy, YouTube videa, 
záznamy na Wikipedii, názory zúčastněných, beletrii i záznamy z vlastního pozorování.43 

3) Teorie 

Rámec mé práce je vymezen teorií. Teorie je jejím východiskem i cílem, základem i zastřešením. 
Abych dosáhla určitých výsledků, vyžaduje můj explorativní přístup jistou orientaci. Formování teorie 
dosahuji díky historickému přehledu, klasifikaci typologií a formulaci hypotéz. Koncepty výroby 
místa, základní urbanistické modely, genealogie korporátních měst i současné neoliberální narativy 
jsou analyzovány a vyhodnocovány v úvodní kapitole. Tato je pak výchozím bodem pro další 
zkoumání. Kromě toho jsou pro mou práci důležité i poznatky z oblastí globální ekonomiky, 
obecnější historie, sociální a prostorové problematiky segregace či postkoloniálních studií. 

4) Srovnání  

Nejtěžší je studovat objekt sám o sobě. Lépe funguje juxtapozice několika objektů, protože mohou 
být lépe prokazovány i relativní skutečnosti. [...] Srovnávací studie materiálu je vždy prospěšná. 
Hledání podobných případů v jedné civilizaci nebo v jednom historickém období, nebo v období 
několika, vede k správné cestě.44 

Hlavní modus operandi této práce je zkoumání a srovnávání v rámci případové studie. Srovnávací 
studie je klasická metoda tvorby teorie. Použila jsem prostorový i historický přístup, oba považuji 
za důležité.45 Historický srovnávací výzkum znamená porovnávání různých časových rámců. Podle 
Deacona46 zahrnuje dvě hlavní možnosti v rámci tohoto modelu: a) srovnání dvou fází (vývoje) 
v čase, nebo b) jen porovnání stejné věci v čase – ke zjištění odlišností v průběhu určitého časového 
úseku. Historický srovnávací výzkum pracuje s metodami sběru archivních dat, dat ze sekundárních 
zdrojů, průběžných záznamů (censů, statistik) a vzpomínek (autobiografií, rozhovorů apod). Podle 
Mahoneyho a Rueschemeyera47 pak existují čtyři fáze systematických kvalitativních srovnávacích 
historických studií: 1) rozvoj předpokladu šetření, identifikace akcí, konceptů atd., které mohou 
vysvětlit zkoumané jevy, 2) výběr případu a jeho umístění (národ, region), 3) použití toho, co Theda 
Skocpol označila za „vysvětlující historickou sociologii“,48 tedy zkoumání podobností a rozdílů 
případů, a 4) na základě získaných informací navržení kauzálního vysvětlení jevů. 

                                                        
43 Situacionisté by odkazovali na techniku vychylování (détournement): „Vychylování je tekutá řeč anti-ideologie. Objevuje se 

v komunikaci, která ví, že nemůže usilovat o to, aby v sobě samé disponovala jakoukoli definitivní zárukou. Jde o řeč, 
jež se co nejdůsledněji snaží, aby ji nemohl potvrdit žádný starý a nadkritický odkaz. Její vlastní soudržnost, sama o 
sobě a spolu s fakty, která lze uvést v praxi, může naopak potvrdit starý zárodek pravdy, jejž obnovuje. Vychylování 
nepostavilo svou věc na ničem, co by bylo vnější jeho vlastní pravdě jakožto současné kritiky.“ DEBORD, Guy. 
Společnost spektáklu. Překlad Josef Fulka a Pavel Siostrzonek. Praha: Intu, 2007, §208. 

44 MILLS, Charles W. The Sociological Imagination. New York: Oxford University Press, 2000, s. 215.  
45 Tento přístup byl z velké části motivován mým znovuobjevením Patricka Geddese a jeho „survey“ (průzkumných) metod. 

Ve své knize Cities in Evolution (1915) jako jeden z prvních formuloval holistický přístup k urbanismu a plánování. 
GEDDES, Patrick. Cities in Evolution: an Introduction to the Town Planning Movement and to the Study of Civics. 
London: Williams & Norgate, 1915, 409 s. 

46 DEACON, Bob. Social Policy and Socialism: the Struggle for Socialist Relations of Welfare. London: Pluto Press, 1983, 
307 s. 

47 MAHONEY, James – RUESCHEMEYER, Dietrich. Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. New York: 
Cambridge University Press, 2003, 444 s. 

48 SKOCPOL, Theda. Vision and Method in Historical Sociology. New York: Cambridge University Press, 1984, 410 s. 
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Motivace k provedení srovnávací studie je také produktem snahy západního badatele o relevantní 
přínos debatě o korporátních městech v případě situace na jižní polokouli. Tato vnější perspektiva mi 
umožňuje zaujmout nerušenou pozici outsidera a následně relativně neutrální hodnocení zkoumaného. 
Externí pohled také usnadňuje objektivnější pozorování místní problematiky a její umístění v širším 
globálním kontextu. 

Jádrem tohoto projektu je š etření dvou časových období existence jednoho korporátního města. 
Původně jsem plánovala detailní srovnání více měst (kromě indického Batanagaru také britského East 
Tilbury a švýcarského Möhlinu)49, ale rozdílný historický i prostorový vývoj jednotlivých případů 
nespadá do hypotetických východisek této práce. Dvě časová období jednoho místa (Batanagaru) 
považuji za optimální pro jasnou formulaci hypotézy, tudíž se výše zmíněná další dvě města v práci 
objevují jen okrajově. 

5) Celostní přehlednost 

Obecným principem je ten synoptický, usilující o rozpoznání a užití všech úhlů pohledu...50 

Obecný postdisciplinární a explorativní rámec předpokládá holistický51 a synoptický52 přístup. To 
znamená přístup ucelený, v němž je problematika nahlížena široce z různých analytických 
i koncepčních úhlů pohledu. Holismus zdůrazňuje, že všechny vlastnosti nějakého systému nelze určit 
nebo vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí.53 Naopak, celek podstatně ovlivňuje i fungování nebo 
podobu svých částí.54 Tato metoda je úzce spojena s ekologickým myšlením, jehož předmět studia 
se skládá z mnoha dynamických forem a procesů. Ideu synoptické perspektivy představil právě 
Geddes55 již počátkem 20. století, aby pak byla nadlouho zapomenuta a až v posledních desetiletích 
znovu objevována. 

Holistický přístup také počítá s tím, že – bez ohledu na počet použitých úhlů pohledu – nemůže 
být chování zkoumaného systému nikdy úplně předvídatelné, ba naopak, může být nečekaně 
překvapivé až paradoxní. V našem kontextu jsou prostor obecně, a korporátní města především 
považována za složité rozvíjející se systémy, pohybující se na pomezí minulosti a současnosti, formy 
a obsahu, hmoty a ducha. Proto mám za to, že lze k této problematice přistupovat pouze holisticky 
a synopticky. Konkrétněji, v syntaxi Batanagaru lze nalézt vzorce baťovské minulosti i přítomnosti, 
promítající se nejen do prostoru materiálního, ale i do prostoru sociálního a diskurzivního.56 Snažila 
jsem se porozumět tomuto městu v celé jeho komplexnosti, jež s sebou nese nejen fyzické prostředí 
samotné městské struktury, ale i prostorové praktiky jeho uživatelů a významy míst, které jim 

                                                        
49 Tyto dva případy jsou krátce popsány v příloze Transformace Baťova průmyslového města East Tilbury v Anglii a v příloze 

Transformace Baťova průmyslového města Möhlin ve Švýcarsku. 
50 GEDDES, Patrick. Cities in Evolution: an Introduction to the Town Planning Movement and to the Study of Civics. 

London: Williams & Norgate, 1915, s. 320. 
51 z řečtiny, όλος [holos] = celek. 
52 z řečtiny, συνωπσισ [synoptio] = souhrnný přehled 
53 SMUTS, Jan Christiaan. Holism and Evolution. Westport: Greenwood Press, 1973, 361 s. 
54 Tuto zásadu vyslovil poprvé Aristotelés v Metafyzice (2008): „Celek je víc než souhrn jeho částí.“ Například věta je víc než 

jen pouhý soubor slov, organismus je víc než jen souhrn jeho orgánů nebo buněk. Holismus jako filozofický směr 
vznikl ve 20. století jako reakce na tehdejší exkluzivitu mechanických postupů ve vědě, jako opak redukcionismu. 
Pojem holismus poprvé použil jihoafrický státník a pozdější rektor Univerzity v Cambridge Jan Smuts v roce 1926. 
ARISTOTELÉS. Metafyzika. Přeložil a poznámkami opatřil Antonín Kříž. Překlad upravil Petr Rezek. Praha: Petr 
Rezek, 2008, 482 s. a SMUTS, Jan Christiaan. Holism and Evolution... 

55 GEDDES, Patrick. Cities in Evolution… 
56 V rámci dělení městského prostoru dle Henriho Lefebvra můžeme rozlišovat právě tyto jeho tři vrstvy: prostor materiální, 

prostor společenský (sociální) a prostor diskurzivní. Viz LEFEBVRE, Henri. The Production of Space. Oxford: 
Blackwell, 1991, 454 s. 
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každodenní život lidí dodává. Tento přístup úzce navazuje na zmiňovaný Lefebvrův koncept produkce 
prostoru,57 jejž na indickém příkladu (Bengalúru a Nové Dillí) ověřoval i Anthony King: „,Prostor‘ 
zde implikuje samotnou výrobu místa a ekonomické, sociální, politické, a především kulturní 
podmínky, ve kterých je produkován.“58 King se v této souvislosti věnuje i problematice 
transnacionální a globální kultury,59 kterou s sebou problematika korporátního urbanismu 
nevyhnutelně nese. Pokud akceptujeme význam pojmu transnacionální jako „přesahující národní 
hranice“, patří kultura národu (jeho lidu, ne národnímu státu). Gupta a Ferguson dále argumentují tím, 
že kultura není nutně omezena nebo definována určitým místem nebo prostorem, je totiž neustále 
se měnícím procesem přeměny, v rámci velmi specifických ekonomických, politických a kulturních 
podmínek.60  

6) Kritická dialektika a kritická teorie 

Dialektický61 přístup62 nám v rámci této práce pomáhá vnímat základní model jako komplexní, 
dynamický a rozporuplný systém. Navzdory skutečnosti, že je podrobný popis zkoumaného fenoménu 
výchozím bodem mé práce, nemůže tato komplexní problematika (korporátní město a jeho 
společnost) zůstat jen popisná. Procesy i elementy, které utvářejí a přetvářejí prostor, jsou živé 
a konfliktní. Město je navíc směsicí různých – často protichůdných – ekonomických, kulturních 
a politických subsystémů.63  

Užití dialektiky v kontextu mého výzkumu je velmi odlišné od jejího užívání v rétorice. Řečnická 
dialektika má tendenci produkovat výsledky a budovat argumentační linie na základě argumentu 
a protiargumentu. Tento přístup sleduje spíše politickou než vědeckou agendu. Diskuse o sociálních 
a environmentálních problémech zveřejňoval Baťův medienverbund stejně zřídka, jako jsou dnes 
předmětem brožur realitních makléřů. Naopak kritici Baťova systému a kritici soudobých soukromě 
řízených projektů do svých teorií zřídka zahrnují inovace produkované korporátním urbanismem. 
S postavou a aktivitami samotného Tomáše Bati souvisí i práce Josepha Schumpetera64 – dialektický 
koncept se odráží především v jeho strategiích scénářů v plánování65 či na jeho ideji podnikatelského 
ducha (Unternehmergeist).66  

                                                        
57 Ibid. 
58 KING, Anthony D. Spaces of Global Cultures: Architecture, Urbanism, Identity. London: Routledge, 2004, s. 127. 
59 Ibid., s. 128. 
60 GUPTA, Akhil – FERGUSON, James. Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology. Durham: Duke 

University Press, 1997, s. 194. 
61 z řeckého διαλεκτική (τέχνη), [dialektiké (techné)] = umění rozmlouvat. 
62 Dialektický výzkum nebo dialektické šetření je formou kvalitativního výzkumu, který využívá metody dialektiky za účelem 

zjistit pravdu skrze zkoumání protikladných myšlenek, pohledů či argumentů. Dialektický výzkum lze chápat jako 
formu předběžného výzkumu, neobsahuje totiž výzkumné hypotézy, které mají být testovány, ale spíše vyvíjí nové 
chápání problematiky.  

63 Tento pohled ve své práci popisuje mezi jinými například Michel Aglietta. AGLIETTA, Michel. A Theory of Capitalist 
Regulation: the US Experience. London: Verso Books, 2001, 390 s. 

64 Schumpeter je také autorem myšlenky kreativní destrukce jako základu pro ekonomický růst a inovace. SCHUMPETER, 
Joseph Alois. Kapitalismus, socialismus a demokracie. Překlad Jiří Ogrocký. Brno: Centrum pro studium demokracie 
a kultury, 2004, 470 s. 

65 Strategie scénářů v plánování / Dialektický koncept je dnes stále oblíbenější nástroj používaný armádou, obchodním, 
ekonomickým i politickým světem pro vypracovávání strategických dlouhodobých plánů. Užívá se v souvislosti 
s nestálými a dynamicky se měnícími systémy. Příklady zahrnují válečné strategie, globální trhy s ropou nebo budoucí 
konstelace Evropské unie (Srov. SCHWARTZ, Peter. The Art of the Long View: Planning for the Future in an 
Uncertain World. New York: Currency Doubleday, 1996, 272 s.).  

66 Schumpeter také významně přispěl k formulaci konceptu podnikání a inovací, když tvrdil, že jedinci s Unternehmergeistem 
(podnikavým duchem) jsou těmi, kteří způsobují, že ekonomika země funguje. Dále poukázal na to, že skutečnými 
zdroji inovací a hybateli národních ekonomik jsou velké společnosti (korporace), které mají zdroje a kapitál pro 
investice  do výzkumu a vývoje. Oba tyto argumenty mohou stát vedle sebe, vzájemně se doplňují. 



 

 18 

Kromě toho je dialektika obyčejně považována za pracovní jazyk kritické teorie,67 v níž je tato 
práce koncepčně (mým pozadím a vzděláním) zakořeněna.68  

7) Subjektivita  

Před uzavřením kapitoly vymezující metodické vedení projektu je třeba zdůraznit, že mé dílo 
zůstává subjektivní a osobní. Myslím si, že v naší době může být vědecký rámec pouze relační. To 
platí zejména pro kulturní, politické, urbánní a společenské vědy a uměnovědy. Mnoho významných 
vědců a filozofů uznává, že věda je utvářena společensky a její objektivita tak může být jen 
přibližná.69 

Toto vnímání však nebrání „tradičnímu“ přístupu k výzkumu. Předmět studia, včetně metod 
a prostředků, může a musí být vědecky vymezen. Jen bych chtěla upozornit, že závislost systému na 
jiných systémech nelze objektivně kontrolovat. Autor-vědec je vždy nedílnou součástí různých 
kulturních a společenských systémů, které spoluvytváří, a které naopak vědomě či nevědomě 
dotvářejí jeho, spolu s jeho názory, vnímáním, osobní integritou. V této souvislosti je můj výzkum 
omezen na percepční prvky určitého pohledu. Přestože si práce klade za cíl dosáhnout co nejširší 
perspektivy, zůstává velká část skutečnosti vyloučena.  

Ačkoliv se má pozice nezávislého pozorovatele zkoumané problematiky (jednoho korporátního 
města globálního jihu) zdá být výhodná, je třeba brát v potaz mé středoevropské kulturní a sociální 
pozadí.70 Je na subjektivním hodnocení čtenáře, jak práci přijme – v rámci konstrukce své vlastní 
reality, vycházející z jeho vlastních znalostí a zkušeností. 

Nástroje a metody v praxi 

Mezi základní nástroje používané k realizaci cílů tohoto výzkumu patří intenzivní rešerše 
teoretických konceptů souvisejících s „výrobu místa“, „ideálním modelem“ a „korporátním 
urbanismem“ v rámci různých vědeckých disciplín71 pro formulování koncepčního rámce tohoto 
výzkumu. 

Kontextuální část těží ze: 

- zkoumání široké škály primárních dat (z různých oborů a v celé řadě médií),72 
- přezkoumání sekundárních zdrojů (odborné literatury),73 

                                                        
67 „Kritická teorie se musí sdělovat ve své vlastní řeči. Jde o řeč kontradikce, jež musí být dialektická ve své formě stejně jako 

ve svém obsahu. Tato řeč je kritikou totality i historickou kritikou.“  DEBORD, Guy. Společnost spektáklu, §204. 
68 Více viz BŘEZOVSKÁ, Markéta – KRISTEK, Jan (eds). Boj o prostor: Architektura jako společenská praxe, s. 10–11. 
69 Hegel v této souvislosti uvádí, že „pravda není jako výrobek, v němž už nenacházíme stopu po nástroji, co ji vyrobil“, (cit 

DEBORD, Guy. Společnost spektáklu, §206). Sociolog Herbert Gans potvrzuje: „Zkoumání živobytí vyžaduje osobní 
hodnocení a rozhodnutí. Osobně věřím, že existuje více způsobů, jak dosáhnout spokojeného života a vyrovnání se se 
všemi druhy problémů.“ (GANS. The Lewittowners: Ways of Life and Politics in a New Suburban Community. New 
York: Pantheon Books, 1967, s. 27). Bruno Latour tvrdí, že věda je společensky utvářena, a přestože vědci aktivně 
prosazují důvěryhodnost svých výzkumů, jsou to osobní rétorika, sociální přesvědčení a technické artefakty, které hrají 
rozhodující roli při výkladu vědeckých poznatků (LATOUR, Bruno – WOOLGAR, Steve – SALK, Jonas. Laboratory 
Life: the Construction of Scientific Facts. Princeton: Princeton University Press, 1986, 294 s.). 

70 Viz 6) Kritická dialektika a kritická teorie. 
71 Viz další kapitola této práce. 
72 Zejména Moravský zemský archiv v Brně; dále jeho pobočka ve Zlíně (bývalý archiv Svit a Baťa). 
73 Rozšíření vlastního knihovního fondu, studium této literatury: například korporátní taktiky a urbanismus firmy Nike 

(BORRIES, Friedrich von. Who's Afraid of Niketown: Nike-Urbanism, Branding and the City of Tomorrow. Rotterdam: 
Episode Publishers, 2004, 104 s.), z beletrie – o životě indického Baťovce v Batanagaru (SETH, Vikram. A Suitable 
Boy. London: Phoenix House, 1994, 1474 s.), o českém židovském manažerovi v Batanagaru a jeho rodině, autorky 
Hany Andronikové (ANDRONIKOVA, Hana. Zvuk slunečních hodin. Praha: Knižní klub, 2001, 285 s.), příhody 
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- internetového průzkumu, databank informací a obrázků, rozhovorů s odborníky,  
- analytického a explorativního mapování (zpracovávání získaných informací a vyvozování 

prvních závěrů), 
- dílčího srovnávacího výzkumu v současnosti nejúspěšnějšího výrobce bot na světě, firmy Nike 

a jejích město- a místotvorných strategií, 
- výzkumu tvorby prostoru nadnárodní společnosti Volkswagen, jejíž založení i další aktivity 

na poli urbanismu a architektury jsou ne nepodobné právě činnosti společnosti Baťa, 
- identifikace systémů, jak korporace Baťa operovala v minulosti a jak funguje dnes, 
- sběru a kategorizace historických dat do přehledné databáze74 a jejich převedení do vizuální 

podoby: 
a) katalogových karet jednotlivých měst (viz obr. 1), 
b) geopolitického rozložení světa po celou dobu existence korporace včetně znázornění 

historických souvislostí expanze Baťova impéria v čase i prostoru (viz obr. 2), 
c) infografické časové osy o několika hladinách, obsahující informace o rodině Baťů, o firmě, 

o zakládání měst i jejich pozdějším samostatném vývoji, na pozadí významných světových 
milníků souvisejících s chodem a existencí korporace (viz uskutečněné výstavy). 

 
 
Obr.  1 Část databáze geografických a historických dat o 75 městech, která společnost Baťa založila 
zpracovaná do grafické podoby katalogových karet s informacemi o každém městě. Grafika: Markéta Březovská. 

 
                                                                                                                                                                     

Ludvíka Vaculíka jako Baťova mladého muže (VACULÍK, Ludvík. Milí spolužáci! Praha: Mladá fronta, 1995, 684 s.) 
a další. 

74 Problémový okruh měst založených společností Baťa po celém světě jsem uspořádala do databáze obsahující informace 
o každém z nich. Tato databanka obsahovala údaje o datu založení každého města, otevření továrny, informace o jejím 
provozu / znárodnění / zprivatizování, případně o ukončení výroby; o jejich přesné lokalizaci (jméno státu dnes a v době 
založení), koordinátách, nejbližším velkém městě; o počtu obyvatel města dnes / ve vrcholném období; přesný název 
firmy / název firmy dnes; obor výroby ve vrcholném období / dnes; původ materiálu; údaje o autoru územního plánu, 
o hlavních architektech, o době, kdy byly postaveny rodinné domy / vybavenost města, o počtu zaměstnanců 
ve vrcholném období / dnes, o existující infrastruktuře v oblasti (řeka, dálnice, železnice), o infrastruktuře nové atd.  
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Obr.  2 Mapa ze série „Baťovo království“ znázorňuje města založená společností v letech 1938– 1945, 
v období největšího rozmachu firmy. Bíle jsou státy ve kterých již tou dobou Baťa vyráběl. Série čtyř map 
(Zrození Impéria, Rozkvět, Odpojení/Vzkříšení, Nová expanze) ilustruje vývoj a existenci Baťových měst 
v různých obdobích a teritoriích. Na poslední mapě z období 1965–2010 je jasně vidět celospolečenský globální 
trend přesunu výroby na jižní polokouli, do zemí Jižní Ameriky a Asie. Grafika: Markéta Březovská. 
 

Hlavní informační tělo a základ projektu pak vychází z: 

- řady primárních a sekundárních dat (archivních záznamů, z novinových článků, vědeckých prací, 
stavebních zpráv, právních dokumentů, statistických zpráv, propagačních brožur, katalogů 
a soukromé korporátní literatury developerů, internetových blogů, webových stránek firmy Baťa, 
Bata India Ltd a Calcutta Riverside, facebookových stránek Batanagaru apod.),75 

- důkladné přípravy materiálu pro sběr a výzkum místních dat před každou z návštěv zkoumané 
lokality, zahrnující:  
a) přípravu podrobných analytických a průzkumných map – kvantitativní a kvalitativní inventář 

existujícího stavu Baťova města (mapové podklady pro přesný popis a vlastní pozorování, 
pro fotodokumentaci a vlastní kresby – viz obr. 3),  

b) podklady, materiály a překlady do bengálštiny76 pro experimentální projekty „My Batanagar“ 
a „One Day in the Life of Batanagar“77 v podobě průzkumů na základě dotazníků 
a fotozáznamů s informacemi o životních rytmech obyvatel města.78  

                                                        
75 Moravský zemský archiv v Brně a hlavně jeho pobočka ve Zlíně (bývalý archiv Svit a Baťa), Krajská galerie výtvarného 

umění ve Zlíně, Muzeum města Brna, Bata Reminiscence and Resource Centre, East Tilbury Library, British Library 
London, Bata-Archiv Möhlin, Thurrock Council, Strategic Planning Policy, Natural & Historic Environment, Essex 
Record Office, English Heritage, London, Bata India Limited, Kolkata, KMDA Kolkata Municipality Development 
Authority, Riverbank Developers Private Limited Kolkata a další; více viz kapitola 9 Literatura a zdroje. 

76 Mé velké poděkování si zde zaslouží Hasan Ahmed Chowdury. 
77 „Můj Batanagar“ a „Jeden den v životě Batanagaru“, více viz kapitola 5.3 Změna vzorců práce, spolupráce a můj 

Batanagar. 
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Obr.  3 Pracovní kniha exkurze z ledna 2011. Před odjezdem jsem připravila asi sto stránkovou knihu 
s podklady pro kvantitativní i kvalitativní zmapování existujícího stavu Baťova města: mapové podklady, 
podklady pro přesný popis, měření a vlastní pozorování, pro fotodokumentace a vlastní kresby. Na místě byla 
doplněna o experimentální material: záznamy narativních vyprávění, rozhovorů, vlastního pozorování, 
o pořízených fotografiích, o fyzickém mapování urbanistické struktury, o dokumentaci stávající podoby města 
(architektura i každodenní život). Autor: Markéta Březovská. 
 

První praktický výzkum v Batanagaru (v období od 14. 1. – 6. 2. 2011) obsahoval zaprvé realizaci 
připraveného a zadruhé metody zahrnující: 

- fotografování a videozáznamy, 
- vlastní pozorování, zaznamenávání údajů, reportáž, 
- mapování urbanistické, architektonické, i sociální struktury, 
- mapování a dokumentace stávající podoby města (atmosféry, každodenního života, probíhajících 

změn), 
- zaznamenávání narativních vyprávění (subjektivně vybraných aktérů – obyvatel města, 

zaměstnanců Baťovy továrny, zástupců developera),  
- vedení řízených rozhovorů s objektivně vybranými aktéry – místními obyvateli, zaměstnanci 

firmy Baťa a lidmi z bezprostředního okolí města, akademiky zabývajícími se problematikou 
Batanagaru, 

- vedení expertních interview s hlavními plánovači, architekty, developery a představiteli státního 
sektoru – tato interview mi poskytla základní odborné znalosti ze zákulisí a cenné informace 
pro hodnocení současné situace. 

                                                                                                                                                                     
78 Pomocí jednorázových fotoaparátů dokumentovali sami respondenti po dobu jednoho dne/týdne svou každodenní činnost 

ve zkoumané oblasti spolu s písemným zaznamenáváním časových a místních údajů. 
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Následovalo zpracovávání nově získaných dat: 

- prezentace prvních zjištění a dílčích výsledků výzkumu na konferencích a publikováním,79 
- popularizace vědecké i neodborné části výzkumu – příprava první výstavy (v Nadaci Bauhaus 

Dessau),  
- přehodnocení výzkumného záměru, reformulace východisek a hlavní hypotézy. 

Druhá exkurze80 do Batanagaru (v období od 20. 2.–13. 3. 2012) zahrnovala 

- fotografování a videozáznamy, 
- vlastní pozorování, zaznamenávání údajů, reportáž, 
- mapování změn, ke kterým za rok došlo, 
- vedení expertních interview s hlavními plánovači, architekty, developery, představiteli státního 

sektoru a akademiky zainteresovanými v problematice. 

Následovalo další zpracovávání dat, dodatečné studium literatury, příprava druhé výstavy (v SAM 
v Basileji v roce 2012), prezentovaní dílčích výsledků výzkumu na konferencích a publikační činnost. 
V roce 2013 jsem na základě dvou předchozích výstav i novějších poznatků spolukurátorsky uvedla 
výstavu Baťova města v brněnském Domě umění.81 

V rámci doprovodného výzkumu jsem podnikla také exkurze do několika ostatních Baťových měst 
na území bývalého Československa, do Möhlinu ve Švýcarsku, do dalších moderních plánovaných 
měst na území Indie – Čandígarh (Le Corbusier, 1953)82, Gandhinagar (Apte a Mewada, 1960), Nové 
Dillí (Lutyens a Baker, 1929), Navi Mumbai (Correa, Mehta a Patel, 1971 a McClier, 2005), 
do kalkatských satelitů Salt Lake City (Toscovice, 1958) a New Town (1999, plánovači a architekti 
developerů a realitních kanceláři)83; navštívila jsem sídliště Törten (Walter Gropius, 1926) pro 
zaměstnance firmy Junkers v Desavě (Tomáš Baťa zemřel 12. července 1932 při letecké nehodě právě 
v osobním letadle Junkers F13 D-1608), sídliště, továrnu a zábavní park německé automobilky 
Volkswagen ve Wolfsburgu (VW, 1938 a Henn, 1990), továrnu Fagus-Werk na výrobu ševcovských 
kopyt v Alfeldu (Gropisu a Meyer, 1911) a také několik Niketowns (Nike, 21. století). 

1.5 PRACOVNÍ DEFINICE A KONCEPTY 

Význam termínů je často velmi kontextuální. Různí se místo od místa, čas od času č i souvislost 
od souvislosti. Zejména v urbánních a společenských vědách jsou pojmy jako město, společnost 
či kultura a jejich rozdílné používání předmětem debat po mnoho let.84 

                                                        
79 Díky publikaci a prezentaci své práce jsem se dostala k novým zdrojům informací a po další fázi zkoumání problematiky 

jsem dospěla k přehodnocení a reformulaci východisek a k hlavní hypotéze práce. 
80 Za odborného doprovodu Noumana Malika, jednoho z hlavních architektů developera Calcutta Riverside. 
81 Více viz kapitola 9.6 Seznam vlastních prací vztahujících se k tématu. 
82 Závorky uvádějí jméno hlavního autora (ať už je to architekt, plánovač, developer nebo korporace) a datum založení nového 

města. 
83 Developery jsou soukromé korporace DLF, Bengal Unitech of Unitech group, Shapoorji Pallonji a Keppel Land ze 

Singapuru. 
84 Dva pozoruhodné příklady z kontextu terminologie jsou „New Towns“ a „městská krajina“. Výraz New Town, například, 

může být chápán jako plánované město obecně (GALANTAY, Ervin Y. New Towns: Antiquity to the Present. New 
York: G. Braziller, 1975, 180 s.), jako typ satelitního města (PHILLIPS, David R. –G. YEH, Anthony –KIM, Kwi-Gon. 
New Towns in East and South-East Asia: Planning and Development. New York: Oxford University Press, 1987, 257 
s.), jako zvláštní typ města v Británii po druhé světové válce, mix zahradního města a modernistického plánování, 
popsaný v New Towns Act z roku 1946 (OSBORN, Frederic J. Green-belt cities: the British contribution. London: 
Faber and Faber, 1946, s. 26), nebo jako tradicionalistické plánované sídlo 21. století autorů jako Andrés Duany (srov. 
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Další část práce se proto věnuje vysvětlení hlavní terminologie, která je zásadní pro tuto práci. 
Tímto bych chtěla poskytnout jasný koncepční základ a jednoznačné vymezení výzkumu, respektive 
bázi pro vzájemné porozumění. Důležité je brát tyto definice jako pracovní. Nenárokují si univerzální 
platnost. Terminologická série vychází z názvu a obsahu této práce.  

Přestože je práce psána v českém jazyce, některé pojmy dosud nemají český ekvivalent a užívám 
je v jejich původní, cizojazyčné verzi (outsourcing, offshoring, medienverbund apod.). Některé pojmy 
je těžké (nebo nemožné) vyjádřit v jiných jazycích proto, že jsou pro určitou zemi a její jazyk 
specifické – z geografických, klimatických, kulturních či jiných důvodů (např. muchis). Problematiku 
překladu a dodržení významu pojmů ilustruje vývoj termínu sustainable development. Po jeho definici 
z roku 198785 bylo po mnoha diskuzích rozhodnuto překládat jej jako trvale udržitelný rozvoj. 
V poslední době, aniž by došlo ke změně anglického ekvivalentu nebo jeho významu, se však 
adjektivum trvalý vynechává a týž pojem se překládá jako udržitelný rozvoj.86 

1) Model 

Termín model je hlavní pracovní definicí této práce. Výraz se snaží konceptualizovat ideální typ 
městské typologie plánovaného osídlení ovládané podnikovým/podnikatelským/soukromým 
sektorem.  

2) Plánované sídlo 

Tento univerzální a široce užívaný termín se vztahuje k lidským sídlištím, která jsou řízena 
a kontrolována určitou mocí a plánována podle konkrétních principů (ideálů, modelů). Jejich 
typologie stojí v protikladu k neplánované, organicky rostlé struktuře měst. Oba příklady hrály 
ústřední roli v historii urbanizace.  

3) Tovární město (Company town)  

Definice továrního, podnikového č i firemního města mohou být různé, v závislosti na době, 
lokalitě a druhu výroby (produktů, služeb či znalostí). Ve své práci užívám pojem tovární město 
v souvislosti s komunitou, která je většinou svých služeb či funkcí plně závislá na jednom podniku. 

                                                                                                                                                                     

New Town at St. Charles General Assembly, www.ntga.net, cit. 23. 4. 2013). Kromě toho, newtown je běžný název pro 
nově plánovaná města či jejich čtvrti obecně, od Eschenbachu v Bavorsku (Německo) přes Edinburgh (Skotsko) až po 
Williamsburg (Spojené státy).  

O aktuálnosti tématu svědčí i několik nově vzniklých programů a institucí, ať už neziskových, výzkumných či vzdělávacích. 
Například International New Towns Institute (http://www.newtowninstitute.org/, cit. 23. 4. 2013) sídlí v jednom 
z nových měst, v nizozemském Almere,  a zabývá se historií i budoucností měst plánovaných na zelené louce. 
K popularizaci tématu přispěli také rotterdamští Crimson Architectural Historians (http://www.crimsonweb.org/, cit. 23. 
4. 2013), kteří se problematice New Towns věnují již od přelomu tisíciletí. V centrálním pavilonu 13. bienále 
architektury v Benátkách v roce 2012 prezentovala tato skupina nizozemských historiků svůj dlouholetý výzkum 
výstavou The Banality of Good: New Towns, Architects, Money, Politics (Banalita dobra: New Towns, architekti, 
peníze a politika). V roce 2013 putovala výstava i do Royal Institute of British Architects v Londýně.  

Obdobným příkladem je termín „městská krajina“ („urban landscape“ nebo „Stadtlandschaft“). V závislosti na kontextu je 
termín vykládán jako žánr klasické malby, jako postmoderní městské prostředí nebo jako ideální typ rekonstrukce měst 
vyvinutý německým plánovačem Rudolfem Hillebrechtem v letech 1940 až 1950.  

85 Evropský parlament definoval (trvale) udržitelný rozvoj jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity 
ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace“. Tato definice 
byla stanovena v tzv. Brundtland report neboli Our Common Future (WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT 
AND DEVELOPMENT. Our Common Future. New York: Oxford University Press, 1987, s. 8). Česky vyšla tato 
zpráva pod názvem Naše společná budoucnost (SVĚTOVÁ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ. Naše 
společná budoucnost. Překlad Pavel Korčák. Praha: Academia, 1991, 297 s.). 

86 REMTOVÁ, Květa. Výkladový slovník základních pojmů z oblasti udržitelného rozvoje. Praha: Ministerstvo životního 
prostředí ČR, 2009, s. 48. 
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Z ekonomického hlediska je podnikové město tržní institucí, kdy jediná firma vlastní a provozuje 
výrobní zařízení a rozhoduje o osudu a rozvoji města a jeho obyvatel. Tento koncept je často spojen 
s paternalistickým vedením společnosti = města a loajalitou jeho obyvatel = zaměstnanců. 

4) Satelitní město 

Satelitní město je v kontextu mé práce správní jednotka uměle založená vládou nebo soukromou 
či veřejnou sférou, částečně závislá na mateřském městě/koncernu, zahrnující zařízení pro výrobu, 
bydlení a pro sociální zabezpečení svých obyvatel.  

5) New Towns, new urbanism 

Tato práce používá termín New Towns v souvislosti s britským poválečným hnutím, jež propojilo 
koncept Howardova zahradního města87 s modernistickými principy územního plánování.88 New 
urbanism je termín přeložitelný jako materializace nových ekonomik. 

6) Jih, globální Jih,89 jižní polokoule 

Globální Jih je koncept související s běžným severojižním dělením světa. Sdružuje země ležící 
mimo industrializované oblasti a je založen na převládajícím globálním socioekonomickém 
a politickém rozdělení světa. Patří sem země rozvojových a rozvíjejících se ekonomik (developing 
and emerging economies). Pojem se dnes používá jako alternativa a neutrálnější výraz pro dříve běžné 
pojmy země třetího světa nebo rozvojové země.90  

7) Kolonialismus 

V kontextu své práce užívám termín kolonizace ve dvou případech: 1) klasicky, kdy představuje 
rozšiřování svrchovanosti určitého národa na teritorium a lid mimo vlastních hranic, často za účelem 
zlepšení vlastní ekonomiky prostřednictvím využívání domorodých přírodních zdrojů, pracovní síly 
a místního trhu (např. Anglie), a za 2) přeneseně, kdy kolonizátorem není národ, ale korporace, jež 
rozšiřuje svou působnost na nová území (např. Baťa). 

8) Postkolonialismus 

Postkolonialismus je pojem, který obecně označuje období, které následuje po získání nezávislosti 
kolonií. Studuje komplexitu a různorodost dědictví kolonialismu a snaží se charakterizovat 
společenské, hospodářské a kulturní situace, které v koloniích vznikly po dosažení nezávislosti. Jeho 
snahou je uznat relevanci a význam koloniální zkušenosti z pozice kolonizovaného a nikoliv jen 
kolonizátora. Postkoloniální studia tak obracejí perspektivu pohledu na pluralitu kolonialismu a její 
důsledky a snaží se postavit do centra zájmu vyprávění a interpretace kolonizovaného. To znamená, 

                                                        
87 Výraz zahradní město (Garden city) se týká ekonomicko-organizačního konceptu sídla vyvinutého Ebenezerem Howardem 

(1902), přijatého radou British Garden Cities and Town Planning Association: „Zahradní město je město určeno pro 
zdravý životní styl a rozvoj průmyslu, o velikosti, která umožňuje plnou míru společenského života, ale ne větší, 
obklopeno zeleným pásem a jehož veškerá půda je držena ve veřejném vlastnictví nebo ve vlastnictví komunity.“ 
(HOWARD, Ebenezer. Garden Cities of To-Morrow: (Being the Second Edition of "To-morrow: a Peaceful Path to 
Real Reform"). London: S. Sonnenschein, 1902, 167 s. a OSBORN, Frederic J. Green-belt cities, s. 26). 

88 Toto chápání konceptu New Towns a new urbanism je obecně sdíleno mainstreamovými organizacemi, jako již zmíněný 
almereský International New Town Institute nebo European New Towns & Pilot Cities Platform. 

89 Z angl. the South, the Global South. 
90 Koncept zemí třetího světa vznikl v období studené války, okolo roku 1950, reprezentoval totiž země mimo oba bloky, 

kapitalistický i socialistický (GIDDENS, Anthony. Sociologie. Překlad Jan Jařab. Praha: Argo, 1999, s. 77). Autorem 
samotného termínu je francouzský demograf Alfred Sauvy. Výraz rozvojové země je dnes také již obsoletní, 
socioekonomická a kulturní rozmanitost jednotlivých zemí se totiž neustále zvyšuje. 
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že ž ádná (eurocentrická) zkušenost, narace nebo interpretace není chápána jako univerzálně platná 
nebo pravdivá. Podle Saida91 nebyl kolonialismus nikdy jednosměrný, kolonizovaná území také silně 
ovlivnila kulturu kolonizátorů. K hlavním zkoumaným tématům postkolonialismu patří problematika 
kulturní a národní identity v bývalých koloniích a ve vztahu k mocenským praxím kolonialismu, které 
se v postkoloniálním prostředí často dále prosazují a reprodukují, a dále změna struktury společnosti 
a kulturní hybridita (míšení domorodé kultury s kolonizátorovou). 

9) Identita místa 

S pojmem identita pracují odborníci z mnoha různých oborů, má proto řadu různých významů. 
Obecněji lze identitu charakterizovat jako sociální proces, který se dynamicky vyvíjí a proměňuje 
za neustálé konfrontace s různými aktéry – lidmi, institucemi, míněním apod.  

Identita místa se dostala do popředí diskuzí v urbanismu, geografii a sociálních vědách hlavně 
v posledních pětadvaceti letech. Stále častěji se objevují otázky formování identity coby subjektivního 
a komplexně podmíněného vztahu jednotlivců a komunit nejen ke společenské skupině, ale i k místům 
a regionům. Castells92 spojuje identitu s příslušností k vyššímu celku, ať už ve smyslu kulturně-
sociálním nebo teritoriálním. Identitu je možné považovat i za druh emočního vztahu. Jednotlivé 
identity se nevylučují, spíše se překrývají a doplňují. V této práci věnuji pozornost identitě, která je 
chápána jako druh vztahu k určitému území (lokalitě Batanagaru i specificitě místního korporátního 
urbanismu) i jako druh příslušnosti k vyššímu celku (společnosti Baťa a nově vyšší střední třídě 
v Indii). Tato identita se průběžně formuje a mění, podle širších kontextuálních kulturních 
a společenských vzathů.  

10) Soukromá sféra 

Koncept sfér je založen na klasické myšlence soukromého a veřejného, který byl rozšířen o oblast 
ekonomiky. Opírá se o představu, že se v tržně orientovaných společnostech mohou ekonomické 
organizace vyvinout v nezávislé instituce.93 Prostor jedinců, domácností a společenství spadá 
do kategorie „soukromé sféry“. Tento koncept je také úzce spojen s pojmy občanská společnost 
a každodennost (jako sféra běžného života). Nesmí se ale zaměňovat s pojmem „soukromý sektor“, 
což je jiný název pro korporátní sféru. 

11) Veřejná sféra 

Tento termín poukazuje na tradiční úrovně společnosti, reprezentované státní správou, vládními 
institucemi, úřady. Je úzce spjat se starověkou veřejnou politickou doménou (například řeckou agora 
eleuthera94 nebo římskou res publica95). 

                                                        
91 Edward W. Said rozvedl koncept Ti druzí a interpretaci orientální či východní (Oriental) kultury západním (Occidental) 

světem, ve které je Východ jen diskurzivním konstruktem Západu, jehož cílem je udržet si hegemonii. (SAID, Edward 
W. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978, 368 s.). 

92 CASTELLS, Manuel. The power of identity: Second Edition with a New Preface. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009, 
584 s. 

93 Konceptualizace různých společenských oblastí známe již ze starověkého Řecka. V roce 300 př.nl požádal Aristotelés 
o přísné rozdělení veřejné a náboženské sféry (agora eleuthera) od hospodářských operací zastoupených tržní doménou 
(agora anagkaia) v sedmé knize Politiky. ARISTOTELÉS. Politika. Přeložil a poznámkami opatřil Antonín Kříž. 
Praha: Petr Rezek, 2009, 323 s. 

94 Srov. ARISTOTELÉS. Politika, Kniha VII. 
95 Klasická veřejná sféra zahrnovala také prvky náboženské a rituální, mající významné disciplinární role. Později došlo 

k sekularizaci. 
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12) Korporátní (podniková) sféra  

Výraz korporátní/podniková sféra odpovídá ekonomické sféře společností, podniků a korporací. 
Jedná se o komerční instituce, které jsou vymezeny vlastním zájmem za účelem dosažení zisku. Jiné 
výrazy pro tuto doménu jsou tržní sféra nebo ekonomická sféra.96  

13) Nadnárodní korporace 

V kontextu mé práce se pojem nadnárodní korporace (mezinárodní společnost) vztahuje 
k podniku, který řídí svůj obchod, tedy výrobu produktů či distribuci služeb (nebo obojí) ve více 
zemích, tj. alespoň jedné zemi mimo zemi svého sídla. Velké nadnárodní korporace patřily ke koloritu 
kolonialismu největších evropských mocností (zejména Britského impéria) a pozdějšího bouřlivého 
industriálního boomu přelomu 19. a 20. století, zejména ve Spojených státech amerických. Dalším 
milníkem, jenž podpořil rozvoj nadnárodních korporací, byl počátkem 80. let nástup liberální 
ekonomiky (Thatcherová, Reagan) a v 90. letech rozšíření internetu. Mezi největší korporace 
současnosti patří dle nejnovějšího žebříčku magazínu Forbes97 společnosti nabízející – oproti 
minulosti, kdy dominovalo zboží – hlavně služby: čínské banky ICBC a China Construction Bank, 
americký bankovní dům JPMorgan Chase, americký technologický a finanční konglomerát General 
Electric, americký petrochemický gigant ExxonMobile, britský bankovní dům HSBC, na 14. místě 
se objevuje německá skupina Volkswagen, následovaná společností Apple a korporace maloobchodů 
Walmart, která žebříček po několik let vedla. Dle obdobného žebříčku časopisu Fortune je Walmart 
dodnes největším světovým zaměstnavatelem s více než 2 200 000 zaměstnanci.98 Na nejvyšších 
pozicích se také stále více objevují sílící asijské koncerny: čtyři v prvních deseti podle velikosti99 
a sedm v prvních deseti podle počtu zaměstnanců.100 Nejcennějšími globálními značkami jsou pak dle 
aktuální databáze BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2013101 společnosti operující 
s technologiemi: Apple, Google a IBM. Následují potravinářské koncerny McDonalds a Coca-Cola.102 
Všechny výše jmenované korporace operují celosvětově, přesto můžeme sledovat, jak se korporátní 
kapitál po dlouhodobé dominanci euroamerického světa pomalu přelévá i do Asie.  

14) Korporátní architektura  

Firemní architektura, případně urbanismus, patří ke strategickým nástrojům (nejen nadnárodních) 
společností. Ovlivňují prezentaci a vnímání značky, trh, ale také vlastní zájmy – v podobě (sociální) 

                                                        
96 Skutečnost, že je tento sektor také často nazýván soukromým sektorem, poukazuje na počátky ekonomického jednání 

v antické struktuře rozšířených domácností: řeckého oikos, nebo latinského familia. Oikonomia znamená „vedení 
domácnosti“ nebo „pravidla domu“. 

97 Forbes Global 2000 sestavuje každoročně časopis Forbes. Tento žebříček 2000 největších světových společností se od 
jiných seznamů založených na jediném parametru, jako je třeba zisk, liší: hodnocení je totiž založeno na kombinaci čtyř 
ukazatelů: prodeje, zisku, aktiv a tržní hodnoty firmy. The World’s Biggest Public Companies – Forbes. [online] 
© 2013 Forbes.com [cit. 2013-05-23] Dostupné z: http://www.forbes.com/global2000/list/. 

98 Global 500 – Top Companies: Biggest Employers – Fortune. [online] © 2012 Cable News Network. A Time Warner 
Company. [cit. 2013/05/23]. Dostupné z: 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/performers/companies/biggest/. 

99 Forbes Global 2000. 
100 Global 500. 
101 Nejuznávanější databází na poli oceňování a hodnocení značek každoročně uveřejňuje britská reklamní korporace WPP. 

2013 BrandZ Top 100 – Most Valuable Global Brands WPP. [online] © 1999-2013. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 
http://www.wpp.com/wpp/marketing/brandz/brandz-2013. 

102 „Silné značky ovlivňují trh více, než si myslíme – řídí soutěž, určují ceny a jsou resilientní (odolné) vůči krizím více než 
ostatní,“ píše Robin Headlee v What's Behind The BrandZ Top 100 Ranking And Seemingly Unbeatable Apple. 
Forbes.com [online] 2013-05-21 [cit. 2013-05-23] Dostupné z: 
http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2013/05/21/whats-behind-the-brandz-top-100-ranking-and-seemingly-
unbeatable-apple. 
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péče o zaměstnance i zákazníky, jednotné firemní identity, demonstrace filozofie a politiky 
podniku.103 Dnes se dokonce vyučuje na univerzitách.104 

15) Branding 

(Korporátní) branding je dnes běžnou praxí pro užívání názvu společnosti pro její jednotlivé 
produkty. Společnost Disney, například, užívá slovo Disney v názvech většiny svých produktů – od 
filmů přes výrobky až po nemovitosti. Tato strategie vede ke značným úsporám z rozsahu (economies 
of scope),105 kdy například jedna reklamní kampaň může být použita pro několik produktů či 
v různých lokalitách. Usnadňuje také přijetí nových produktů (ať už výrobků, služeb či nemovitostí), 
protože potenciální zákazníci jsou se značkou již dobře obeznámeni. Podle Mary Jo Hatch a Majkena 
Schultze106 vychází úspěšný firemní branding z provázanosti tří faktorů: 1) z cílů, jichž se nejvyšší 
vedení společnosti snaží dosáhnout (strategické vize), 2) z důvěry a znalostí zaměstnanců společnosti 
(organizační kultury), a 3) z vnímání společnosti externími aktéry (obraz společnosti). Změny 
v očekávání zúčastněných stran jsou příčinou rostoucího počtu podniků, jež integrují marketing, 
komunikaci a sociální odpovědnost podniků do firemní značky. Jako nikdy předtím se dnes lidé 
zajímají o korporace stojící za produkty. Nedělí své názory na společnost od svých názorů na její 
výrobky či služby.107 Požadovaná transparentnost je částečně vedlejším produktem digitální revoluce, 
která dala většině zainteresovaných – tedy zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům, 
dodavatelům, investorům, jako i sousedům sídel koncernů – možnost sdílet svůj názor na korporaci 
prostřednictvím (sociálních) médií. 

16) Gated community 

Ve své moderní podobě je „ohrazená komunita“ formou sídla, které je od okolní zástavby 
odděleno zdí a vchody a vjezdy do něj jsou většinou střeženy. Fenomén gated communities vznikl 
v USA a později se rozšířil do celého světa, hlavně do zemí s vysokou sociální polarizací 
a transformující se ekonomikou. Nabízí tak nejen falešný pocit bezpečí108 a „ochranu“ před 
kriminalitou, ale i nový druh bydlení na trhu cíleném na tyto zákazníky: vyšší střední třídu,109 
důchodce110, diplomaty v zemích ohrožovaných konflikty, golfisty, herce,111 homosexuály,112,113 

                                                        
103 KRIEGER, Regina. Architektur ohne Ausrufezeichen. In Handelsblatt: Unternehmen und Märkte. [online] 2010-06-10, s. 

24. © Handelsblatt GmbH © GBI-Genios Deutsche [cit. 2013-05-23] Dostupné z: http://www.genios.de/presse-
archiv/artikel/HB/20100616/architektur-ohne-ausrufezeichen/061016562.html. 

104 Magisterské studium Corporate Architecture probíhá například na Fakultě architektury Fachhochschule Köln. Corporate 
Architecture. © 2009 Fh Köln [cit. 2013-05-23] Dostupné z: http://www.ca-fh-koeln.de. 

105 HARVEY, David. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge: 
Blackwell, 2004, s. 155. 

106 HATCH, Mary Jo – SCHULTZ, Majken. Taking Brand Initiative: How Companies Can Align Strategy, Culture, and 
Identity Through Corporate Branding. San Francisco: Jossey-Bass, 2008, s. 12 a 231–232. 

107 Viz případ společnosti Nike, kapitola 2.4 Nike: Niketowns. 
108 BLAKELY, Edward J. – SNYDER, Mary Gail. Separate Places: Crime and Security in Gated Communities. In FELSON, 

Marcus – PEISER, Richard B. Reducing Crime: Through Real Estate Development and Management. Wahington, D.C.: 
Urban Land Institute, 1998, s. 53–70.  

109 Brazilská condomínio fechado [uzavřená kondominia] najdeme hlavně v metropolích Rio de Janeiro a São Paulo a jejich 
okolí (Tamboré a Alphaville) a argentinské barrios privados [soukromé čtvrti] především v Buenos Aires a okolí. Tato 
typologie se hojně objevuje i v Turecku a jinde na Blízkém východě, v Číně a Indii, a překvapivě i v Polsku. 

110 Ideálně typická městečka této kategorie, tzv. Sun Cities nalezneme hlavně v Arizoně a na Floridě. 
111 Mezi nejznámější příklady patří herecká komunita Beverly Park v Los Angeles. 
112 V roce 2011 zaplavily internet informace o nové komunitě BOOM v Palm Springs v Kalifornii, na jejímž návrhu 

se podíleli výhradně star architekti. 
113 BOOM Community. Facebook [online]. [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://www.facebook.com/pages/BOOM-

Community/176065485748846. 
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ale také například ty nejchudší.114 Kromě typického bydlení mohou gated communities obsahovat 
i veřejnou vybavenost, zábavu a nakupování a také nabízet pracovní příležitosti. 

17) Neoliberalismus  

Tento termín je obecně používán ve vztahu k renesanci liberálních ekonomických ideálů, 
propagovaných skupinou vědců z University of Chicago.115 Je hojně užíván kritiky i zastánci této 
teorie. Antiglobalizační hnutí, jako Occupy Wall Street, využívají pojem ke kritice dopadů stále více 
abstraktní a uvolněné globální ekonomiky. Oproti tomu stojí naivní a nekritická víra některých 
korporací ve všemocnou sílu trhu. V práci tento pojem používám poměrně neutrálním způsobem, 
reprezentuje hlavní charakteristiky ekonomiky 20. a 21. století. 

18) Nová ekonomika 

Nová ekonomika je objektivnější pojem užívaný k popisu specifické charakteristiky současné 
ekonomiky. Důraz je kladen na rozdíl od předchozích systémů. Nová ekonomika je výsledkem 
přechodu z hospodářství založeného na výrobě na hospodářství založené na službách. Výraz 
je používán napříč celou touto prací paralelně k termínu neoliberalismus. Kromě těchto dvou pojmů 
se zde objevuje obrovské množství konceptů s podobnými sklony, vycházející právě 
z Schumpeterových116 tezí: znalostní ekonomika neboli Knowledge Economy,117 ekonomika 
(globální) informační společnosti neboli (Global) Informational Economy,118 pozdní kapitalismus – 
Late Capitalism,119 postfordismus – Postfordism,120 Advanced Capitalism Frankfurtské školy,121 New 
Capitalism.122 

19) Outsourcing, offshoring a subcontracting  

Původ slova outsourcing má dvě možná vysvětlení: 1) složení dvou anglických slov out (ven) 
a source (zdroj) nebo zkratka z termínů Outside resource using (užívání vnějších zdrojů). Pojem 
outsourcing je často nesprávně užíván a zaměňován s pojmem offshoring. Offshore by se dalo přeložit 
jako „mimo teritoriální vody“. Outsourcing je převod vnitřních podnikových procesů na externí 
organizační jednotky. Vztahuje se k procesu, kterým organizace překládá část své práce na jiné 
firmy/organizace a činí je zodpovědnými za většinu aplikací, stejně jako za design obchodního 
procesu. Tento proces probíhá za přísných omezení v souladu se zákony a politikou 
offshorových/outsourcingových organizací. Mnoho společností dnes outsourcuje nejrůznější 
profesionální oblasti, jako jsou e-mailové a mzdové služby či call centra. Tyto úlohy jsou zpracovány 
jinými organizacemi, které se specializují právě na tato odvětví, a umožňují tak vlastnímu podniku 

                                                        
114 V Číně nalezneme gated communities pro nejbohatší – například v oblasti Pearl River Delta, ale i pro nejchudší – například 

v pekingské oblasti Daxing District, jak referovala Helen Gao v Beijing Journal pro The New York Times. GAO, 
Helen. Migrant ‘Villages’ Within a City Ignite Debate. NYTimes.com: Asia Pacific. [online]. 2010, October 4, 2010. 
[cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2010/10/04/world/asia/04beijing.html?_r=0. 

115 Jako Friedrich August von Hayek nebo Milton Friedman. 
116 Více viz kapitola Metody a SCHUMPETER, Joseph Alois. Kapitalismus, socialismus a demokracie... 
117 AMIDON, Debra M. – FORMICA, Piero –MERCIER-LAURENT, Eunika. Knowledge Economics: Emerging principles, 

practices and policies. Tartu: University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, 2005, 900 s.  
118 CASTELLS, Manuel. The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban-regional 

Process. Cambridge: Blackwell, 1989, 402 s. 
119 JAMESON, Fredric. Postmodernism: or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 1997, 

438 s. 
120 HARVEY, David. The Condition of Postmodernity… 
121 WARD, Stephen V. Planning the Twentieth-Century City: the Advanced Capitalist World. Chichester: Wiley, 2002, 470 s. 
122 SENNETT, Richard. The Culture of the New Capitalism. New Haven: Yale University Press, 2006, 214 s. 
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zaměřit se na jeho hlavní obchodní zájmy. Subdodávání (subcontracting) ve stejné zemi 
je outsourcingem, ne offshoringem. Společnost stěhující vnitřní organizační či výrobní jednotky 
z jedné země do druhé provádí offshoring nebo fyzickou restrukturalizaci, ale ne outsourcing. 
Společnost subdodávající práci jiné společnosti v jiné zemi pak provádí obojí, outsourcing 
i offshoring.123  

20) Fordismus 

Fordismus byl především racionální systém, založený na Taylorových principech vědeckého 
řízení, teorie managmentu produktivity práce, standardizace pracovních postupů a transformace 
řemeslné výroby do výroby sériové, tedy nový systém dělby lidské práce na jednotlivé úkony.124 
Co ale bylo na Fordově konceptu speciálního, byly jeho vize, ž e masová výroba, politika kontroly 
a užívání estetiky a psychologie povede k masové spotřebě,125 a tudíž ke vzniku nové, racionální, 
moderní a populisticky demokratické společnosti. Firma Baťa, například, tento systém úspěšně 
adaptovala a uplatňovala jej nejen při výrobě bot, ale také ve svém unikátním přístupu k zakládání 
nových továrních měst.  

21) Postfordismus/postindustrialismus 

Postfordismus/postindustrialismus charakterizuje postindustriální výroba, jež se od výroby 
industriální zásadně liší. Změny v technologii výroby a ve světové ekonomice mají za následek 
odklon od masové produkce i změnu způsobu práce. Daniel Bell popisuje postindustriální společnost 
jako přechod od orientace na výrobu zboží k orientaci na ekonomii služeb. V rámci tohoto systému 
jsou nejdůležitější nové technologie, informace a znalosti.126 David Harvey, na druhé straně, popisuje 
postindustrialismus z hlediska flexibilní akumulace jako reakci na nepružnost fordismu. Flexibilní 
akumulaci charakterizuje přechodem na částečný, pružný č i jen dočasný pracovní úvazek a změnou 
v rychlosti výroby a spotřeby. Fordistická ekonomie množství, tedy masové sériové výroby, byla 
nahrazena zvýšením výroby širšího spektra výrobků, v malém množství a levněji, neboli „economies 
of scope have beaten out the economies of scale“.127 Dále Harvey uvádí vznik systému outsourcingu: 
„...v mnoha případech konkurenční tlak a boj o vyšší pracovní kontrolu vedl buďto ke vzniku zcela 
nových výrobních forem, nebo k integraci fordismu s celou sítí externích zdrojů a subdodavatelů, aby 
společně uspěli v soutěži zvýšené konkurence a vysokých rizik.“128 Tento posun ve výrobě je úzce 
spjat se změnami vzorců a struktury výroby a také jejího aktuálního prostředí, kde se odehrává. 

22) Společenská transformace 

Počátky přesunu pracovních příležitostí z jedné země do jiné nebo z jedné společnosti na jinou se 
datují přinejmenším do 30. let minulého století. Od 60. let je offshoring charakterizován především 
převodem fyzické výroby z rozvinutých do rozvojových zemí. Zavírání továren způsobilo strukturální 

                                                        
123 MANNING, Stephan – MASSINI, Silvia – LEWIN, Arie Y. Dynamic Perspective on Next-Generation Offshoring: The 

Global Sourcing of Science and Engineering Talent. Academy of Management Perspectives. 2008, roč. 22, č. 3, 35–54. 
Dostupné z: http://ssrn.com/abstract=1287369. 

124 TAYLOR, Frederick Winslow. The Principles of Scientific Management. New York: Cosimo Classics, 2010. Poprvé vyšla 
Taylorova příručka u Harper & Brothers v New Yorku, v roce 1911. Od té doby se dočkala více než 130 nových 
vydání. 

125 HARVEY, David. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge: 
Blackwell, 2004, s. 125–126. 

126 BELL, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books, 1976.  
127 HARVEY, David. The Condition of Postmodernity, s. 155. 
128 Ibid, s. 155–156.  
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změny společnosti a její přeměnu od společnosti průmyslové k postindustriální společnosti služeb 
a spotřeby. Stále se snižující náklady na dopravu a komunikaci a externalizace pracovních sil 
i samotné výroby do míst s nižšími náklady umožnily offshoring mnoha korporacím. Nedávný vývoj 
internetu a zejména pak mezikontinentálních podmořských optických vláken snížil náklady na mnoho 
druhů obchodních aktivit téměř na nulu.129 K offshoringu a ousourcingu fyzické výroby se tak přidává 
čím dál více nových pracovních kategorií z oblasti služeb. Vedle známých call center je to například 
zpracovávání daní z příjmů, čtení lékařských údajů z rentgenových záznamů, či dokonce chirurgické 
operace na dálku. V euroamerickém světě tak dnes stále rostoucí offshoring (nejen průmyslové 
výroby, ale i vysoce kvalifikované výroby znalostí) vede k rostoucím obavám ze ztráty zaměstnání 
a podle amerického ekonoma Alana Blindera může vést až k příští průmyslové revoluci.130 

1.6 VÝBĚR PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Nápad věnovat se bližšímu výzkumu globálních urbanistických aktivit firmy Baťa spadá již 
do roku 2009, kdy v Praze a Zlíně proběhlo Mezinárodní sympózium Utopie moderny: Zlín,131 které 
se, i díky zastoupení vědců z mezinárodních vod, pustilo do prezentace a publikování132 faktů méně 
známých či populárních. Sympózia se zúčastnila i Regina Bittner, vedoucí postgraduálního programu 
v oblasti urban studies pod záštitou Nadace Bauhaus Dessau. V akademickém roce 2010/2011 pak 
v této instituci v rámci Bauhaus Kolleg XII proběhl výzkumný projekt s názvem „Urban Footprints: 
Bata Villes“, na němž jsem spolupracovala.133 Tento výzkum vzbudil můj hlubší zájem 
o problematiku Baťových měst v kontextu současné soukromé produkce místa a postupem času jsem 
se začala zabývat i dalšími korporacemi a jejich aktivitami na poli architektury a urbanismu. 

Případová studie Batanagar byla vybrána z více než osmdesáti zjištěných Baťových satelitů. 
Během rozsáhlé předběžné fáze výzkumu jsem identifikovala město Batanagar jako dostatečně 
reprezentativní a potenciálně paradigmatické pro prokazování mých hypotéz. V užším výběru 
příkladů se ocitlo i britské městečko nedaleko Londýna East Tilbury a švýcarský Möhlin nedaleko 
Basileje (viz obr. 4). Databanka měst založených společností Baťa obsahovala co nejpodrobnější 
údaje o každém z nich.134 Aby mohla být zařazena do databáze, musela nalezená města splňovat 
alespoň hlavní kritéria Baťova korporátního města: existence továrny, bydlení pro zaměstnance, 
dominantní autorství firmy, kontrola ze strany privátního sektoru a zřetelný moment – sledování 

                                                        
129 BAASE, Sara. A Gift of Fire. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2008, s. 318. 
130 BLINDER, Alan S. Offshoring: The Next Industrial Revolution? In Foreign Affairs [online] 2006-03-01 [cit. 2013-05-25] 

Dostupné z: http://www.foreignaffairs.com/articles/61514/alan-s-blinder/offshoring-the-next-industrial-revolution. 
131 Mezinárodní sympózium Utopie moderny: Zlín proběhlo ve dnech 19. 5. 2009 – 23. 5. 2009 v Praze a ve Zlíně. Uspořádal 

jej Zipp – česko-německé kulturní projekty, iniciativa německé Spolkové kulturní nadace, s Domem umění města Brna, 
Krajskou galerií výtvarných umění ve Zlíně a Národní galerií v Praze ve spolupráci s nadací Stiftung Bauhaus Dessau – 
Bauhaus Kolleg, Nadací Tomáše Bati, Univerzitou Tomáše Bati, Filmovými ateliéry Zlín a Obuvnickým muzeem Zlín.  

132 Jedním z významných výstupů sympózia je publikace KLINGAN, Katrin – GUST, Kerstin. A Utopia of Modernity: Zlín. 
Revisiting Baťa's Functional City. Berlin: Jovis, 2009, 301 s. Tento sborník obsahuje příspěvky autorů z různých zemí, 
zveřejňuje výsledky sympózia a prohlubuje diskurs, který tam byl zahájen. Přispěvateli byli Daniel M. Abramson, Bas 
Princen, Regina Bittner, Lucie Galčanová, Adam Gebrian, Petr Hlaváček, Ladislava Horňáková, Joan James, Igor 
Kovačević, Rostislav Koryčánek, Dagmar Nová, Jiří Novotný, Zdenĕk Pokluda, Nina Pope, Jitka Ressová, Jaroslav 
Rudiš, Andrea Scholtz, Vladimír Šlapeta, Annett Steinführer, Rostislav Švácha, Petr Szczepanik, Barbora Vacková, 
Petr Všetečka, Karin Wilhelm. 

133 Mými kolegy byli: May Jalal Al-Saffar, Maria del Pilar Barbosa Guerrero, Liu Chang, Raquel Silveira Chaves, Shubha 
Deshmukh, Stéphanie Fortunato, Nadezda Frolova, Toni Liang Fu, Shaida Ghomashchi, Patchara Kanmuang, Mohd 
Muhiuddin Khan, Michaela McLeod, Radha Muralidhara, Nishuben Mayurbhai Pandya, Joanne Pouzenc, Ruben del 
Rio, Susana Soares Saraiva, Sarah Philine Schneider, Alexandra Shcherbina, Juliana Silva, Patricia Supelano. Celý 
projekt vedli Regina Bittner, Wilfried Hackenbroich a Stefan Rettich.  

134 Viz kapitola 1.4 Metodika a způsob řešení, podkapitola Nástroje a metody v praxi. 
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ideálního modelu průmyslového města. Již v průběhu sběru dat a tvorby databanky bylo jasné, že se 
mi nepodaří nalézt parametry všech měst. Ze sebraných informací a jejich následné vizualizace bylo 
ale čím jasnější, že se výběr případové studie zužuje na jižní polokouli, tedy do Asie, Jižní Ameriky 
nebo Afriky. V těchto lokalitách jsou Baťova města dodnes aktivní.  

 
 
Obr.  4 Mapa světa: Zlínská centrála korporace a tři vybrané dceřiné společnosti. Autor: Markéta Březovská. 

1.7 STRUKTURA PRÁCE 

Práce je strukturována do deseti kapitol, z nichž má každá několik podkapitol. První tři kapitoly 
jsou konceptuálním a kontextuálním úvodem k dalším třem, jež popisují samotnou případovou studii 
ve třech módech. Kapitoly sedmá a osmá celý výzkum shrnují a hodnotí jeho výsledky a poslední dvě 
kapitoly jsou věnovány literatuře, zdrojům a přílohám.  

V úvodní kapitole seznamuji čtenáře s hlavním tématem práce – korporátním urbanismem 
zkoumaným na příkladu městotvorných aktivit mezinárodní společnosti Baťa –, s mou motivací 
věnovat se mu a se současným stavem bádání na tomto poli. Jednotlivé podkapitoly pak představují 
cíle a záměry mé práce, předkládají hlavní teoretická východiska důležitá pro formulování hypotéz 
a vymezují metodiku, která vychází z postisciplinarity, průzkumu, teorie, srovnání, celostní 
přehlednosti, kritické teorie a vlastní subjektivity. Jedna z podkapitol zmiňuje použité nástroje 
a způsoby řešení v praxi. Dále objasňuji zásadní koncepty a definice, s nimiž ve výzkumu pracuji. 
Oddůvodnění výběru případové studie Baťi a Batanagaru pak tuto úvodní kapitolu uzavírá. 

Druhá kapitola této práce seznamuje čtenáře s historickým pozadím plánování a výroby nových 
měst, s teoretickými východisky korporátního urbanismu, a se současnou situací na poli brandingu 
míst nadnárodními korporacemi. Tento fenomén přibližují také dvě případové studie místotvorných 
aktivit společností Volkswagen a Nike. Kapitolu uzavírá historická a dnešní kategorizace 
plánovaných sídel. 
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Ve třetí kapitole se dostáváme ke společnosti Baťa, sledujeme její vývoj v čase i prostoru: 
od založení obuvnické společnosti ve Zlíně, přes budování a rozkvět mezinárodního impéria, až po 
jeho dnešní úpadek. Tato kapitola nás také seznamuje s motivací, příčinami, a taktikou expanze 
korporace do celého světa. Dozvíme se, jak se Baťa kromě nejúspěšnějšího výrobce a vývozce bot stal 
i nejúspěšnějším výrobcem a vývozcem měst. Sledujeme model ideálního průmyslového města od 
prvopočátečního výzkumu, přes jeho výrobu, export, až po jeho globální spotřebu. 

Ve čtvrté kapitole se spolu s modelem Baťova města dostáváme do Indie. Tato kapitola 
představuje výstavbu modelového města Batanagaru a jeho adaptaci a asimilaci novým lokálním 
podmínkám, držíce se předepsaného korporátního systému organizace práce, výroby i života. Dále 
sledujem jeho postupnou přeměnu v samostaně fungující dceřinou společnost, získávající – 
v koexistenci se svým bezprostředním okolím – čím dál větší nezávislost na mateřském koncernu. 

Pátá kapitola je věnována výrobě bot a zavede nás do Batanagaru dnešních dní. Seznámí nás 
se sociálně-politickou situací v současné Indii a na pozadí globální změny vzorců práce také 
s dnešními podmínkami existence místní produkce bot. 

Šestá kapitola prezentuje také dnešní Batanagar, ale v návaznosti na změnu pracovních postupů 
a míst, kde se dnešní výroba bot odehrává, nám představuje výrobu novou: výrobu města pro 
konzumní společnost. Model Baťova průmyslového městečka je nahrazován modelem novým, 
v podobě  gated community. Tento model – vyráběný také korporátně a jako podnik – má s původním 
přesto mnoho společného. Dozvíme se o kontrole i brandingu v Calcuttě Riverside. Tuto kapitolu 
uzavírá polemika o identitě a děditví.  

Sedmá i osmá kapitola jsou hodnotící – srhnují výzkum, vyvozují závěry, potvrzují mé hypotézy 
a zodpovídají otázky, jež jsem si kladla na začátku. Kapitola končí přehledem významu práce pro 
praxi a rozvoj vědního oboru a navrhuje další možná pokračování započatého výzkumu. 

Kapitoly devátá a desátá jsou věnovány literatuře, zdrojům a přílohám.  
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2  ROLE KORPORACÍ V PRODUKCI PROSTORU: VÝROBA A SPOTŘEBA 
MĚST 

Předmět našeho zájmu musí být přesunut z předmětů v prostoru na samotnou výrobu tohoto 
prostoru.135 

Základní teoretický rámec této práce vychází z konceptu „výroby místa“ (production of space), na 
jehož základě kriticky rozebírá povahu architektonické praxe jako jedné z mnoha profesí, které působí 
na produkci prostoru. Autora tohoto konceptu, francouzského filozofa a sociologa Henriho Lefebvra, 
lze považovat za jednoho z prvních kritiků moderní globalizace.136 Zaměřil se na rostoucí dopady 
urbanizace a už v 70. letech minulého století popsal, že v moderním světě bude prostor vyráběn 
v globálním měřítku a nerovnoměrně ovládán abstraktními organizacemi, jako jsou moderní 
byrokratický stát nebo nadnárodní korporace.137 Vytvořil nový myšlenkový model prostoru, kdy 
propojil čas, místo a společnost. Tento koncept měl výrazný dopad na mnoho oblastí – sociální 
i kulturní vědy, ekonomii, a také teorie urbanismu a architektury.138 V rámci tohoto myšlení je 
konceptuálně zakotvena i má práce, zahrnujíce do Lefebvrova pojetí prostoru nejen současnost, ale 
nově také historický příklad aktivit společnosti Baťa. 

2.1 HISTORICKÁ TOVÁRNÍ A KORPORÁTNÍ MĚSTA 

Firemní města se objevovala v průběhu industrializace nejdříve ve Spojených státech a ve Velké 
Británii. Ukázkovými příklady měst, která byla založena průmyslovými společnostmi, jsou například 
Pullman v Chicagu (vlaky Pullman Palace Car Company, okolo 1880), McDonald v Ohiu (železárny 
Carnegie Steel Company, 1909) nebo Bournville (čokoládovny Cadbury, 1895) a Port Sunlight 
(mýdlárna Lever Brothers, 1888) v Anglii.139 Jedná se o městské struktury s nízkou hustotou zástavby, 
v jejichž centru leží samotná továrna. Okolo ní jsou pak seskupena obytná sídliště a sociálně-kulturní 
zařízení. To, co tato města nejvíce odlišuje od ostatních nově zakládaných měst, je skutečnost, 
že spadají do vlastnictví majitele továrny, který tak může podřídit veškerý místní život zájmům své 
společnosti.140 Vyznačují se specifickým paternalismem, který je na jedné straně spojen s celkovým 
zlepšením ž ivotních podmínek – v podobě široké nabídky sociálních služeb, kvalitního bydlení 
a infrastruktury, ale na straně druhé vyžaduje od obyvatel bezpodmínečnou loajalitu k firmě.141  

Tovární města se v rozkvětu industrializace těšila velké oblibě. Pro průmyslníky, jak zdůrazňuje 
historička architektury Gwendolyn Wright, byla uniformita obytného prostředí symbolem moderního 
průmyslového řádu, „zajišťovala rovnováhu mezi komfortem pro obyvatele a kontrolou pro jejich 
zaměstnavatele“.142 Kromě toho měly podniky také rozhodující slovo v obecních záležitostech.143 

                                                        
135 LEFEBVRE, Henri. The Production of Space, s. 37. 
136 Henri Lefebvre se problematice „výroby místa“ věnoval už v 60. a 70. letech minulého století. 
137 LEFEBVRE, Henri. The Production of Space, s. 112 a 351. 
138 Konceptem „produkce prostoru“ či „výroby místa“ se od té doby extenzivně zabývá také David Harvey, Edward Soja, 

Manuel Castells nebo Frederic Jameson, viz další odkazy. 
139 BŘEZOVSKÁ, Markéta – BITTNER, Regina – HACKENBROICH, Wilfried. Baťova města/Baťa Cities: Doprovodný 

materiál k výstavě Baťova města/Baťa Cities. Brno: Dům umění města Brna, 2013, s. 2. 
140 CRAWFORD, Margaret. Building the Workingman's Paradise: the Design of American Company Towns. New York: 

Verso, 1995, s. 15. 
141 BUDER, Stanley. Pullman: An Experiment in Industrial Order and Community Planning, 1880–1930. New York, NY: 

Oxford University Press, 1970, 288 s. 
142 WRIGHT, Gwendolyn. Building the Dream: A Social History of Housing in America. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 

1983, s. 191. 
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Podnikatelé na přelomu století byli často inspirováni filantropickými č i autoritářskými hnutími 
a poohlíželi se po reformních konceptech zahradních měst a nových sídel a nezřídka se sami stávali 
protagonisty urbánních utopií. Britská tovární města jsou typickými reprezentanty zahradních měst144 
jak z pohledu urbanistického rozvržení, tak i paternalistické sociální organizace. Na konci 
devatenáctého století se různé kruhy vyznávající společenskou reformaci snažily iniciovat 
a propagovat výstavbu nových sídelních typologií mimo velká města. Plány nových 
decentralizovaných sídel vznikaly proti dostředivé síle tehdejšího rozvoje průmyslu (nejvíce v Anglii, 
Francii a Spojených státech). Modelová tovární města představovala vzhledem ke svým unikátním 
vlastnickým vztahům ideální experimentální pole pro utopie navrhované mimo sociální napětí 
a urbanistické problémy industrializovaných metropolí.145 

2.2 DNEŠNÍ KORPORÁTNÍ MĚSTA A VÝROBA MÍSTA 

Přechod společnosti k novým technologiím, modelům organizace, řízení a dělby práce a její přerod 
z průmyslové (fordistické) společnosti ve společnost novou, (postindustriální/postfordistickou) 
společnost služeb a spotřeby se zásadně se odrazil jak na změně životního stylu, tak na jemu 
odpovídající produkci prostoru.  

Mechanismy této transformace se snaží odhalovat aktuální urbanistický diskurz o výrobě místa, 
zahrnující také korporátní branding. A přestože architekturu v roli mocného nástroje pro vytváření 
a formování unikátní identity místa, jedince či celé komunity reflektuje kritika teprve v posledních 
deseti letech, není tento fenomén nikterak nový, viz případ Baťa. Role korporací v procesu výroby 
místa v rámci globalizovaného prostředí však stále roste, proto bych zde, než se dostaneme 
k samotnému případu Baťa, chtěla uvést dva soudobé příklady urbánních korporátních aktivit: 
Autostadt firmy Volkswagen a Niketowns.146  

Firma Volkswagen je tradičním evropským automobilovým výrobcem s hlavním sídlem 
v německém Wolfsburgu. Případ Volkswagen odhaluje změnu brandingové strategie korporace a její 
vliv na okolní městské prostředí v průběhu času na jednom konkrétním místě, na základě dialektiky 
mezi prostory výroby (továrna, bydlení pro zaměstnance a obcí Wolfsburg) a výrobou prostoru 
(výstavba výrobního závodu, výstavba bydlení a zařízení obce). V průběhu své existence přidal 
koncern Volkswagen ke svému arzenálu produkce prostoru novou kategorii: pustil se do výroby míst 
pro spotřebu, nejdříve v podobě kulturních institucí ve městě a v roce 1990 pak i zábavního, 
vzdělávacího a nákupního centra pro zákazníky – na průmyslovém území továrny. Dnes tato místa 
(výroby i spotřeby) existují, produkují, jsou reprodukována a konzumována jedno vedle druhého. 

Nike Inc. je světově nejvýznamnějším dodavatelem sportovního oblečení a vybavení, se sídlem 
ve Spojených státech a produktovou výrobou převážně v Asii. V oblasti tvorby místa (place 

                                                                                                                                                                     
143 GARNER, John S. The Model Company Town: Urban Design Through Private Enterprise in Nineteenth-Century New 

England. Amherst: University of Massachusetts Press, 1984, s. xi. 
144 Bournville i Port Sunlight byla považována za prototypy ideálního zahradního města (GARNER, John S. The Company 

Town: Architecture and Society in the Early Industrial Age. New York: Oxford University Press, 1992, s. 4) a později 
jako vzory pro nové modely měst hnutí New Towns. 

145 GARNER, John S. The Model Company Town, s. 87. 
146 Více viz BŘEZOVSKÁ, Markéta. The Role of Brands Corporations in the Production of Space: The Urban Footprints of 

Baťa, Nike, and Volkswagen. In ŠEVEČEK, Ondřej – JEMELKA, Martin [eds]. Company Towns of the Baťa Concern: 
History – Cases – Architecture, 2013, 263–279.  
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making)147 a tolik důležité identity preferuje korporace Nike kontakt s cílovým zákazníkem, nejlépe 
strategií bottom-up, před odhalováním skutečných míst, kde se její zboží vyrábí. Specializuje se na 
produkci prostoru a jeho významu prostřednictvím spotřebitelů. Téměř virtuální niketowns jsou všude 
tam, kde se objeví produkty Nike. 

2.3 VOLKSWAGEN: AUTOSTADT 

Autostadt148 firmy Volkswagen je exemplárním případem korporátního projektu na kontinentu. 
Bylo vytvořeno jednou společností, které dodnes slouží. Město Wolfsburg v Německu bylo založeno 
roku 1938 jako moderní plánované město pro zaměstnance nově otevřené továrny automobilové firmy 
Volkswagen, která zde byla postavena za účelem výroby a montáže vozu KdF-Wagen,149 později 
Käfer neboli Brouk.150 Do roku 1945 se město dokonce i jmenovalo podle tohoto jediného produktu: 
Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben.151 Město se rozrostlo a zůstalo zde, spolu s továrnou, dodnes, 
i poté, co byla výroba Brouků roku 1974 ukončena.152  

Autostadt (viz obr. 5), jehož vznik se datuje do pozdních 90. let minulého století, je návštěvnickou 
atrakcí o rozsahu a formě města, umístěnou vedle největšího automobilového závodu na světě. 
Nachází se zde velké náměstí, konferenční centrum, muzeum, kino, pavilony na vodě, zelené kopce, 
pětihvězdičkový hotel, a samozřejmě i prodejní výstava aut ve skleněných věžích, kde si zákazníci 
mohou spektakulárně vyzvednout své nové automobily značek koncernu VW – Audi, Seat, Škoda, 
Bentley nebo Lamborghini. Hlavními autory většiny budov jsou dvorní architekti korporace, Henn 
Architekten.153 Město, jež ročně přitahuje okolo dvou milionů návštěvníků a potenciálních zákazníků, 

                                                        
147 Koncept „tvorby místa“ (place making) spadá už do 60. let minulého století, kdy se objevuje v pracích Jane Jacobs a 

Williama H. Whyta (především JACOBS, Jane. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random 
House, 1961, 458 s., WHYTE, William H. The Social Life of Small Urban Spaces. Washington, D.C.: Conservation 
Foundation, 1980, 125 s. a WHYTE, William H. The Organization Man. New York: Simon and Schuster, 1956, 429 s.).  

Termín se začal více užívat až v letech sedmdesátých, a mezi dnešní „tvůrce míst“ (placemakers) můžeme zařadit například 
Jana Gehla (GEHL, Jan. Life between Buildings: Using Public Space. New York: Van Nostrand Reinhold, 1987, 202 s. 
nebo jeho nejnovější GEHL, Jan. Cities for People. Washington, DC: Island Press, 2010, 269 s.), Enrique Peñalosu – 
bývalého starostu Bogoty – a jeho publikace i aktivity, Dana Burdena, Raye Oldenburga, (OLDENBURG, Ray. The 
great good place: cafés, coffee shops, community centers, beauty parlors, general stores, bars, hangouts, and how they 
get you through the day. New York: Paragon House, 1989, 338 s.) a konečně i Christophera Alexandera a jeho 
čtyřsvazkovou The Nature of Order: (ALEXANDER, Christopher. The Nature of Order: an Essay on the Art of 
Building and the Nature of the Universe. New York: Routledge, 2002–2004, 2158 s.).  

148 Z němčiny, doslova „město aut“. 
149 KdF Wagen byl jedním z nejdůležitějších projektů národně-socialistické organizace „Kraft durch Freude“ (česky „Radostí 

k síle“). Stejně jako Fordův T-model měl být vůz KdF Wagen cenově dostupný pro každého. Volkswagen vyráběl 
Brouky od roku 1938 až do roku 2003. S 21,5 miliony prodanými kusy byl tento model nejkupovanějším autem na 
světě, až do roku 2002, kdy jej překonal Volkswagen Golf (WIERSCH, Bernd. Die Käfer-Chronik: die Geschichte 
einer Autolegende. Bielefeld: Delius Klasing, 2005, 336 s.). 

150 Další názvy Brouka: Beetle (brit. angl.), Bug (am. angl.), Kever (niz.), Coccinelle (franc.), Maggiolino (ital.), Buba 
(chorv.), Bogár (maď.) či Escarabajo (šp.). 

151 KRÄMER, Walter – TRENKLER, Götz – KRÄMER, Denis. Das neue Lexikon der populären Irrtümer: 555 weitere 
Vorurteile, Missverständnisse und Denkfehler von Advent bis Zyniker, 1998, s. 365. 

152 Ve skutečnosti výroba neskončila, byla jen – jako mnoho dalších odvětví – z kontinentu offshorována (přesunuta) do 
Mexika a Brazílie (WIERSCH, Bernd. Die Käfer-Chronik, s. 271). 

153 Henn Architekten (http://www.henn.com) je německá architektonická kancelář operující dnes po celém světě. Specializuje 
se na územní plány a návrhy budov pro administrativu, vzdělání, výzkum a vývoj a výrobu. Kromě realizací projektů 
Autostadt, Gläserne Manufaktur a Škoda Modular Factory v Mladé Boleslavi pro koncern Volkswagen má firma Henn 
na kontě i výzkumné a inovační centrum BMW v Mnichově. Tyto zakázky jí otevřely cestu na asijský trh – 
v současnosti realizuje několik továrních a výzkumných měst v Číně (Šen-jang, Chang-čou, Su-čou, Wen-čou, Tchung-
čou). 
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kterým nabízí unikátní zážitky, nazývá sám koncern VW „novou služební a komunikační 
platformou“.154  

Existence korporace Volkswagen a s ní spojený příliv kapitálu přináší městu také – na rozdíl od 
Bilbaa udržitelný – rozvoj nejen v oblasti kultury. Wolfsburg se pyšní stavbami od Alvaara Alta 
(kulturní dům s knihovnou, 1962, a kostel, 1968), Hanse Scharouna (divadlo, 1973) a Zahy Hadid 
(Phæno Science Center, 2005). Také samotné Autostadt pořádá mnoho kulturních akcí, od roku 2003 
je to například mezinárodní taneční festival Movimentos, tradičně konaný v prostorách historické 
tovární elektrárny. 155 

 
 
Obr.  5 Volkswagen Autostadt ve Wolfsburgu v Německu nabízí jedinečný zážitek svým návštěvníkům 
a potenciálním zákazníkům. Zdroj: Autostadt counts 18 millionth visitor. AUSmotive.com. 
 

Obdobným zařízením skupiny Volskwagen, jež spojuje výrobu se spotřebou a hlavně zážitkem, 
je Gläserne Manufaktur v Drážďanech. Jedná se v podstatě o přepychovou výrobní halu, z velké části 
prosklenou, ve které se od roku 2001 montují, vystavují a prodávají luxusní modely koncernu – VW 
Phaeton, VW Touareg a VW Passat CC. Zařízení umožňuje návštěvníkům zblízka pozorovat, jak jsou 
(jejich) auta sestavována. Výrobní linka je veřejně přístupná, nicméně návštěvnost je omezena na 250 
osob za den, a je proto nutné předem si rezervovat místo.156 Prohlídky v němčině a angličtině jsou 
v denní nabídce jako v muzeu či galerii, prohlídky v češtině probíhají vždy v sobotu a jakékoliv 
ostatní jazyky je možné předem doobjednat. I zdejší podnik nabízí širší veřejnosti umělecké a kulturní 
zážitky – v podobě koncertů, výstav a divadelních festivalů. Manufaktura dlouhodobě spolupracuje 
s drážďanskou Semperoper a vystupují zde také organizace jako New York Philharmonic Orchestra 
nebo Deutsches Symphonie-Orchester Berlin.157 Průmyslový koncern tak přebírá roli kulturního 
agenta s cílem rozšířit pozitivní povědomí společnosti o své značce a zajistit si tak pevnou pozici 
na trhu. 

                                                        
154 Autostadt. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg, FL, USA: Wikipedia Foundation. Last modified 2011-

10-03. [cit. 2011-10-09]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Autostadt. 
155 Více viz Movimentos [online]. © 2013 [cit. 2013-05-26]. Dostupné z: http://www.movimentos.de. 
156 Besucherservice - Die Gläserne Manufaktur. Die Gläserne Manufaktur [online]. [cit. 2013-05-26]. Dostupné z: 

http://www.glaesernemanufaktur.de/de/besucherservice. 
157 Veranstaltungen - Veranstaltungskalender - Die Gläserne Manufaktur. Die Gläserne Manufaktur [online]. [cit. 2013-05-

26]. Dostupné z: http://www.glaesernemanufaktur.de/de/veranstaltungen. 
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2.4 NIKE: NIKETOWNS 

Jedním z nejznámějších příkladů úspěšných stratégů v oblasti brandingu ovlivňujícího procesy 
tvorby místa a identity je dnes americká firma Nike Inc. Nike je považována za vedoucího světového 
dodavatele obuvi, vyrábí také sportovní oblečení a vybavení. Tato korporace byla v novodobých 
dějinách brandingu jedna z prvních, jež si uvědomila význam marketingových strategií propojujících 
existující reálný prostor s potenciálními uživateli. Jeho Niketowns – ve smyslu značkových prodejen 
(Niketowns) i strategií stojících za brandingem v rámci městského prostoru (niketowns) – nenápadně 
proměňují místa zejména tím, že nabízejí svým uživatelům zkušenost z unikátních zážitků 
individuálních (přesto pečlivě plánovaných) volnočasových aktivit na velmi strategických místech 
v rámci města. Nike je tedy významným aktérem organizace změny životního stylu a toho, jak je 
urbánní prostor nově využíván. Korporátní výroba místa, je – dokonce ještě více než v případě 
Volkswagenu, protože často skrytě – spojena s vytvářením nové identity, zkušeností a zážitků v rámci 
určitého místa v určitém čase. 

Dne 8. listopadu 2010 znovuotevřela firma Nike svou stěžejní prodejnu Niketown London na 
náměstí Oxford Circus v Londýně. Čtyři podlaží a rozloha více než 3900 metrů čtverečních z ní 
učinily největší prodejnu Nike na světě. Jako jeden z prvních zážitkových maloobchodů vůbec získal 
Niketown London status kultu již při svém prvním otevření v roce 1999. Součástí dnešní globální 
strategie společnosti Nike je otevřít 250–300 takovýchto značkových prodejen po celém světě 
v průběhu příštích pěti let.158 Toto dobývání prostoru se děje zcela otevřeně. 

Friedrich von Borries ve své knize 
Who's Afraid of Niketown předkládá 
(hlavně berlínské) taktické příklady toho, 
jakým způsobem korporace Nike skrytě 
tvaruje veřejné prostory a transformuje 
je ve své prostory soukromé, takzvané 
urbánní niketowns.159  

Firma Nike je ale globálně aktivní 
například i v Turecku: hvězda americké 
soutěže NBA Kevin Durant (viz obr. 6) 
na svém blogu s hrdostí prezentuje, jak 
v září 2010 oficiálně otevřel 
basketbalové hřiště Nike Court 
v Istanbulu, které nese jeho jméno a je 
sponzorováno firmou Nike.160 Oplocené 
hřiště se brzy po svém otevření stalo 

                                                        
158 Niketown London Unveiled as the World’s Largest Nike Store Following Striking New Redesign. Reuters [online]. 2010-

10-08. Thomson Reuters, 2010 [cit. 2011-06-16]. Dostupné z: 
http://uk.reuters.com/article/2010/11/08/idUS175460+08-Nov-2010+BW20101108. 

159 Více viz BORRIES, Friedrich von. Who's Afraid of Niketown: Nike-Urbanism, Branding and the City of Tomorrow, 2004. 
160 Staying Focused in Turkey. The Official Home of Kevin Durant [online]. 2010-09-04 [cit. 2011-06-11]. Dostupné z: 

http://kevindurant35.com/2010/09/04/staying-focused-in-turkey. 

Obr.  2 Obr.  6 Kevin Durant, hráč americké basketbalové soutěže 
NBA a ambasádor Nike otevírá nový basketbalový kurt 
v Istanbulu, Turecku. Zdroj: Staying Focused in Turkey. 
The Official Home of Kevin Durant. 
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nejpopulárnějším místem setkávání komunity místní mládeže, oblékající výrobky výhradně jednoho 
producenta. Prostřednictvím drobného projektu se tak korporace Nike v této čtvrti stala veřejně – 
přesto nevtíravě – nedílnou součástí lokální identity a životního stylu. 

Obdobné akce jsou často vnímány kriticky, vzhledem k roli korporace v procesu privatizace 
a komercionalizace urbánních prostor a také proto, že jsou niketowns a Niketowns v individualizované 
globální spotřební kultuře vnímána jako místa, kde lifestylové skupiny nacházejí symbolický materiál 
k tvorbě své skupinové identity. Například ve specializovaném obchůdku Nike ID Concept Store – 
určitém druhu intimního designérského studia, umístěným obvykle ve velkém nákupním centru nebo 
v Niketown Flagship Store – si zákazníci nebo jen potenciální zákazníci mohou sami navrhnout 
vlastní boty. Tento jev lze považovat za nový druh individualizované masové spotřeby. Skutečnost, 
že tato zářivá spotřebitelská místa stojí v přímém kontrastu k podmínkám samotné výroby, vyvolává 
nejen v rámci urbanistických debat ostrou polemiku. Poté, co v 90. letech vypluly na veřejnost první 
informace o dětské práci, a poté, co New York Times a BBC odhalily nekalé pracovní praktiky 
u mnoha offshorových subdodavatelů v Asii, zažila Nike rozsáhlé spotřebitelské bojkoty a negativní 
kampaně. Společnost se distancovala od jakékoliv odpovědnosti za špatné pracovní podmínky 
a extrémně nízké mzdy u svých asijských subdodavatelů, přesto spotřebitelé korporaci přinutili 
k vyššímu dohledu na praktiky těchto firem. Firma Nike se zavázala zvýšit minimální věk pro 
najímání pracovníků do obuvnických továren na 18 let a minimální věk nových zaměstnanců v ostatní 
výrobě na 16 let, a to i v zemích, kde je běžné, že tyto práce vykonávají čtrnáctileté děti.161 Nicméně 
globální pověst značky byla vážně poškozena a Nike musela pečlivě hledat nové strategie (hlavně 
v oblasti brandingu), jak znovu nabýt ztracenou pověst a upevnit si svou pozici na trhu. 

Dopad aktivit korporace Nike na tvorbu místa se dnes jeví jako jev méně viditelný, společnost 
transformuje na prvním místě samotného spotřebitele a jeho život, a až pak městskou scénu 
a prostředí. Značkové prostory mají za úkol konzumenta svádět a nabízet mu atraktivní identitu. 
Výroba životního stylu pro masy jednotlivců je tedy prvotním, a výroba místa až sekundárním 
produktem brandingu v naší konzumní společnosti. 

2.5 KATEGORIZACE PLÁNOVANÝCH SÍDEL 

Nová města byla v průběhu dějin vytvářena různými civilizacemi, nikdy ale jako kontinuální 
činnost. Ve vysvětlení tohoto jevu můžeme připustit hypotézu, že tato města vznikala v přechodných 
fázích vývoje společnosti. Každá nová vlna měst představovala snahu vyvinout novou společenskou 
strukturu, která by odpovídala právě změněné ekonomice.162 

V roce 1975 napsal Ervin Galantay knihu New Towns: Antiquity to the Present, ve které 
klasifikoval a definoval základní typologii a motivy plánovaných sídel. Vycházím z jeho díla i v této 
části své práce, kde Galantayovy definice aktualizuji a částečně adaptuji pro účely svého výzkumu. 
Na plánovaná města lze pohlížet jako na modelové projekty modernizace společnosti. Podle 
Galantaye tato města často značí klíčové milníky či přechodné fáze v dějinách lidstva.163 Vystupují 
jako paradigmatické modely a předznamenávají restrukturalizaci a modernizaci (životního stylu 

                                                        
161 CUSHMAN Jr, John H. Nike Pledges to End Child Labor And Apply U.S. Rules Abroad. New York Times [online]. 1998-

05-13 [cit. 2011-12-02]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/1998/05/13/business/international-business-nike-
pledges-to-end-child-labor-and-apply-us-rules-abroad.html. 

162 GALANTAY, Ervin Y. New Towns: Antiquity to the Present, s. 2. 
163 Ibid. 
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i urbánní struktury) širšího okolí.  Ve své práci zkoumám dva modely měst ve dvou obdobích přerodu 
společnosti, ovšem geograficky na jednom místě. Prvním mezníkem je příchod Bati do Indie ve 
30. letech minulého století, tedy s nástupem moderny, industrializace a fordismu, a druhým 
je nedávný nástup neoliberalismu, postfordistické dělby práce a vzniku nové střední třídy 
v dnešní sociálně i politicky polarizované Indii.  

Galantay popsal devět základních kritérií, která plánovaná města sdílejí: 1. jasnou vizi nebo sílu 
vůle, 2. ústřední autoritu, která je schopná provést a řídit celý projekt, 3. zřetelný moment založení, 
4. formálně-racionální plán, 5. rychlou realizaci kritického množství, 6. rozsáhlý prostor a mnoho 
panenské půdy, 7. úsilí o vyváženou komunitu, 8. radikálně novou a zřejmou identitu, 9. nezávislost 
a soběstačnost na základě sociální i hospodářské různorodosti.164  

V kontextu své práce s většinou těchto kritérií souhlasím, jednotlivým kategoriím však přisuzuji 
jinou váhu a prioritu. Pro Baťova města byly zásadní charakteristiky centrálního autorství a řízení 
satelitů budovaných na základě ideálního (formálně-racionálního) modelu, dále ideologický 
a reformní moment modernizace – v oblasti architektury, urbanismu, vedení korporace 
i zaměstnanecké společnosti, a konečně silná identita symbolizující příslušnost k firmě Baťa. Tato 
kritéria jsou základem i východiskem pro mou studii.  

Podle motivů jejich založení dělí Galantay plánovaná sídla na č tyři hlavní skupiny: nová hlavní 
města, koloniální města, průmyslová města a odlehčovací města. Většina projektů 20. a 21. století, 
včetně Baťových měst, spadá do posledních tří skupin. 

1) Odlehčení a dekoncentrace  

Vývoj nových měst na periferii reprezentuje klasickou snahu o zmírnění prostorových 
a hygienických omezení ve velkých městech. Historické příklady sahají od návrhu deseti satelitů pro 
středověký Milán autora Leonarda da Vinciho165 přes Howardův paradigmatický koncept magnetů 
zahradního města,166 poválečný rozvoj satelitů až po dnešní sprawl v Evropě, Amerikách i Asii.  

2) Hospodářský rozvoj 

Příklady této kategorie, které se  ve své práci věnuji nejvíce, zahrnují množství průmyslových 
sídlišť okolo Ciudad Guayana ve Venezuele přes Nowa Huta v Polsku až po Magnitogorsk v Rusku. 
V kombinaci s politickou kontrolou hrál motiv industrializace dominantní roli při tvorbě koloniálních 
měst, z nichž se brzy stala hlavní centra obchodu a podnikání. Důležitým aspektem mé práce je 
zkoumání trendu, kdy se motiv zisku (opět) objevuje jako hnací prostředek rozvoje nových měst. 
Dnešní hon za ziskem ale není motivován primárně výrobou průmyslovou, nýbrž výrobou nového 
životního stylu a s tím spojenou redefinicí urbánního prostoru a nově i výrobou nemovitostí, které se 
tak stávají prostředkem ekonomických investic. 

 

                                                        
164 Ibid, s. 1. 
165 „Leonardo navrhl zmírnit přetížení a chudobu Milána vybudováním skupiny deseti satelitních měst o pěti tisících domech, 

každé s maximálním počtem 30 000 obyvatel,“ popsal Lewise Mumford v úvodní eseji k Howardově Garden Cities 
z roku 1946. MUMFORD, Lewis. The Garden Cities Idea and Modern Planning. HOWARD, Ebenezer. Garden Cities 
of To-Morrow: Edited, with a Preface by F. J. Osborn. With an Introductory Essay by Lewis Mumford. Londýn: Faber 
& Faber, 1946, 29–40. 

166 HOWARD, Ebenezer. Garden Cities of To-Morrow: (Being the Second Edition of "To-morrow: a Peaceful Path to Real 
Reform"). London: S. Sonnenschein, 1902. 
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3) Bezpečnost a segregace 

Byly (a jsou) klasickými důvody pro výstavbu opevnění, vojenských měst, hradů a pevností, a to 
v každé době. Kromě známého římského vojenského tábora castrum, středověká opevněná města 
Palmanova nebo Valetta i dnešní gated communities mohou tato sídla reprezentovat rovněž paralelní 
urbanismus existujících, často koloniálních center – jako britský Secunderabad (sesterské město 
Hajdarábádu) nebo holandský Menteng v Džakartě. Motiv segreagece a bezpečnosti vzkvétá dnes po 
celém světě hlavně v oblastech metropolí s vysokými riziky, kde rostoucí movitá populace požaduje 
vyšší kvalitu života. 

4) Reprezentace 

Politická kontrola, moc a reprezentace stály za vznikem nových hlavních měst jako Alexandrie, 
Džajpur, Versailles, Petrohrad, Karlsruhe, Washington, Islámábád nebo Brasília, ale také měst 
v koloniálních mocnostech – například Brity založené Nové Dillí. Současné významy (globální) moci 
a prestiže nalezneme v panoramatech měst jako Dubaj nebo Š anghaj. Zejména pak dynamická 
a rychle se rozvíjející města Jihu zachycují poslední trendy nejzřejmějším způsobem. Atributy jako 
výkon, reprezentace a prestiž zde patří mezi nejžádanější aspekty ze strany poptávky i nabídky.  

Na základě kontextuálního zakotvení své práce ve výrobě místa jsem formulovala vlastní 
kategorizaci současných plánovaných měst, založenou čistě na fenoménu výroby:  

1) Model měst s výrobou životního stylu – oblast bydlení 

Výroba životního stylu převážně v podobě bydlení zahrnuje projekty, které by dle Galantaye 
spadaly do kategorií 1 – Odlehčení a dekoncentrace, 3 – Bezpečnost a segregace a 4 – Reprezentace, 

a patří sem gated 
communities (v zemích 
Jihu a Blízkého východu 
a někdy i v Evropě, 
jmenovitě tedy v dnešním 
Batanagaru, v Ankaře či 
Istanbulu a překvapivě i 
ve Varšavě), dále 
komunity pro stárnoucí 
generaci (Sun Cities 
v Arizoně, Kalifornii 
nebo na Floridě), čistě 
korporátní města patřící 
jedné společnosti 
(Disneyovo Celebration 
na Floridě – viz obr. 7), 
a v neposlední řadě i nově 
vznikající města pro gay 
komunitu (jako Boom v 
Kalifornii). 

 

Obr.  7 Celebration, jedno z prvních komerční městeček na světě. Jediným 
vlastníkem je Walt Disney Company. Zdroj: New Urbanism – An Experience 
inside the town of Celebration, Florida. 
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2) Model měst s výrobou životního stylu – oblast volného času 

Tato kategorie, zahrnující v sobě nejnovější fenomény naší společnosti, nespadá do žádné 
z Galantayových (jen částečně do kategorie 4) a můžeme sem zařadit leisure towns neboli zábavní 
města, jako Niketowns všude ve světě nebo konkrétní VW Autostadt ve Wolfsburgu v Německu. 
Spadají sem i virtuální volnočasové prostory, jako například svět niketowns. 

3) Model měst pro výrobou znalostí a dovedností 

Teoreticky bychom tento model mohli zařadit do Galantayovy kategorie 2 – Hospodářský vývoj. 
Chronologicky vznikl ale mnohem později, teprve v posledních patnácti až dvaceti letech. Patří sem 
ředitelství nadnárodních korporací (jako Nike v Oregonu), hlavní sídla firem jako Google, Facebook 
nebo Apple (všechny v Silicon Valley v Kalifornii), ale také rozsáhlá pracoviště v Asii dodávající 
právě těmto společnostem outsourcované a offshorované služby. 

4) Model měst pro výrobou produktů 

Tato kategorie jasně koresponduje s Galantayovou kategorií 2, přestože města do ní spadající 
vznikala až ve druhé polovině 20. století, s již zmíněným příchodem nových forem offshoringu, 
outsourcingu a subdodávání, tedy s přelivem fyzické výroby na jižní polokouli, do Asie a Jižní 
Ameriky. Řadíme sem místa pro výrobu produktů, jejich částí nebo jejich následné montování – pro 
technologické nadnárodní korporace jako Apple/Foxconn a Inventec (převážně v Číně), nebo textilní 
a obuvnické firmy jako Nike a Baťa (města po celé Asii, od Turecka, přes Vietnam až po Čínu). 

2.6 SHRNUTÍ A ZÁVĚR KORPORÁTNÍ PRODUKCE PROSTORU 

Baťova mezinárodní tovární města by dle Galantaye patřila do kategorií měst založených jako 
koloniální, průmyslová, segregovaná i reprezentativní. V mé klasifikaci, vycházející 
z nejaktuálnějších vědeckých poznatků a narativů dneška, spadají původní Baťova sídliště svou 
výrobou průmyslovou, znalostní a lifestylovou – co do volnočasových aktivit i do bydlení – do všech 
čtyř kategorií. Jsou tak jedním z nejzajímavějších fenoménů v dějinách urbanizace dvacátého století.  

V kontextu dynamiky masivní industrializace a koncentrace obyvatel ve velkých městech byla tato 
města zároveň laboratořemi přehodnocování vztahů mezi městem a venkovem, továrnou a bydlením, 
podnikatelem a společností. Vzhledem ke skutečnosti, že často veškerá půda a pozemky města byly 
ve vlastnictví továrníka, mohly zde být ve velkém rozsahu prováděny experimenty v oblasti 
městského plánování, architektury i sociální organizace. Nedostatek rozmanitosti vlastnických 
struktur, stavebníků, obyvatel i aktérů lokální politiky (stojících za tím, že jsou města obvykle hustě 
osídlenými, heterogenními a dynamickými strukturami) zde vedl k jistému druhu monotónnosti, 
homogenity a společenské kontroly. Dnešní formy podnikového urbanismu (corporate urbanism), 
které nalezneme například v Disneyho167 městečku Celebration168 na Floridě nebo v brazilských 

                                                        
167 Walt Disney snil o svém ideálním městě budoucnosti již v 60. letech minulého století. Plánoval vytvořit model nové 

organizace společnosti, poháněný i kontrolovaný podnikem Disney: kromě toho, že měla korporace město řídit, 
předepisovala i vhodné oblečení a chování. (ROOST, Frank. Die Disneyfizierung der Städte: Grossprojekte der 
Entertainmentindustrie am Beispiel des New Yorker Times Square und der Siedlung Celebration in Florida. Opladen: 
Leske + Budrich, 2000, s. 77). Epcot (Experimental Prototype Community Of Tomorrow) nebyl jako město nikdy 
realizován. Dnes nese toto jméno jeden ze zábavních parků Disneyho korporace. 

168 Disneyho model ideálního korporátního města byl realizován až dlouho po jeho smrti (1966): Celebration založila 
počátkem 90. let minulého století korporace Walt Disney Company a vystavěla její dceřiná firma Disney Development 
Company na pozemku o výměře 27,7 km². První obyvatelé přišli roku 1996. Dnes má komunita 7427 rezidentů o 
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Alphavilles,169 vykazují podobné vlastnosti – funkce nabízené v uzavřených areálech luxusního 
životního stylu, do nějž hojně investuje zámožná střední třída. To, co je spojuje s jejich historickými 
předchůdci, je kritika velkoměsta jako semeniště kriminality, dopravního ruchu, nemocí a chudoby.170  

Současné příklady Volkswagen a Nike obrazně dokládají, jak nadnárodní společnosti ovlivnily 
a ovlivňují existenci konkrétních prostředí a jejich obyvatel – v lokálním i globálním měřítku. Případ 
továrního města společnosti Volkswagen představuje na jedné straně staré město pro průmyslovou 
výrobu, včetně továren a ubytování pro dělníky, a na straně druhé nové město pro trávení volného 
času nabízející unikátní zkušenosti a zážitky. Návštěvníci jsou zde motivováni až instrumentalizováni, 
aby se stali zákazníky korporace VW. Místo navržené a postavené pro spotřebu (a částečně výrobu 
životního stylu a názoru) se nachází v bezprostřední blízkosti místa původně určeného pro výrobu 
(ve kterém se dodnes auta vyrábějí) a dohromady reprezentují projekci stavu společnosti do prostoru 
v konkrétním místě a čase. 

V případě také celosvětově působící korporace Nike je velmi těžké sledovat offshoringový proces 
výroby zboží, a tedy i konkrétní místa s tímto řetězcem spojená. Můžeme ale jasně pozorovat výrobu 
místa cílenou na naši konzumní společnost: prostory pro tvorbu zážitků a identity zákazníků. Tato 
výroba místa sleduje pravidla globální spotřební kultury. Nike se snaží komunikovat stejnou 
značkovou identitou po celém světě, užívá při tom rozdílné strategie brandingu vhodné pro ten který 
místní trh.171 Identity jsou pak utvářeny prostřednictvím událostí a jejich konzumací v urbánním 
prostoru, dohromady tvořící nový marketingový nástroj. Také v tomto případě – i když jinými 
prostředky – se město a jeho prostředí staly spotřebním zbožím: niketown. 

Města jsou totiž obojím, místy pro výrobu i místy pro spotřebu. V návaznosti na myšlenky 
Henriho Lefebvra172 můžeme města vnímat také jako objekty výroby a podle Manuela Castellse173 
a Marka Jaynea174 i jako objekty (kolektivní) spotřeby. V tomto duchu se dále ponese i celá má práce. 

  

                                                                                                                                                                     

průměrném věku 39 let obývajících 2848 domácností ze 4000 možných, 30 procent nemovitostí je určeno k rekreaci 
(U.S. Census Bureau, 2010: Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010. Demographic Profile 
Data [online]. 2010 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: 
http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=DEC_10_DP_DPDP1). Místo do 
budoucnosti se místní atmosféra ohlíží spíše do minulosti. Jižanskou architekturu rodinných domů doplňuje sbírka 
staveb star architektů: art deco divadlo Cesara Pelliho, neoklasicistní SunTrust Bank dua Robert Venturi a Denise Scott-
Brown, bílé sloupoví radnice a uvítacího centra od Philipa Johnsona a konečně pošta ve tvaru rotundy od Michaela 
Gravese (FRANTZ, Douglas – COLLINS, Catherine. Celebration, U.S.A.: Living in Disney's Brave New Town. New 
York: Henry Holt & Co., 1999, s. 16, 58–59, 185). Přísná kontrola ze strany společnosti Disney (a sousedů) a předpisy 
o správné délce trávníku pečlivě sledují model Disneyho Epcot. 

169 Soukromý realitní projekt Alphaville (= „první mezi městy“) poblíž São Paula založili roku 1973 dva mladí inženýři jako 
obchodní park pro IT a lehký průmysl. Dnes zahrnuje okolo 30 oplocených sídlišť, několik nákupních center, 
vzdělávací a sociální zařízení (GOTSCH, Peter. NeoTowns - Prototypes of corporate Urbanism... s. 389–432). Dnes je 
společnost Alphaville uznávanou nadnárodní korporací operující na trhu s nemovitostmi pro vyšší střední třídu ve stylu 
gated communities. 

170 BITTNER, Regina – HACKENBROICH, Wilfried. Architektur aus der Schuhbox: Bat'as internationale Fabrikstädte. 
Leipzig: Spector Books, 2012, s. 7. 

171 BORRIES, Friedrich von. Who's Afraid of Niketown: 19. 
172 Viz LEFEBVRE, Henri. The Production of Space...  
173 Viz CASTELLS, Manuel. The Urban Question: A Marxist Approach. Cambridge: MIT Press, 1977.  
174 Viz JAYNE, Mark. Cities and Consumption. New York: Routledge, 2006. 
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3  MEZINÁRODNÍ IMPÉRIUM SPOLEČNOSTI BAŤA  

Proměna obuvnické společnosti Baťa – založené roku 1894 Tomášem Baťou a jeho dvěma 
sourozenci175 ve Zlíně – z malého rodinného podniku v globální korporaci je fenoménem nejen 
hospodářských dějin, ale také architektonicko-urbanistické historie a teorie. 

 
 

 

 

3.1 FIRMA = MĚSTO (ZLÍN) 

Na začátku dvacátého století nalézáme č etné příklady spolupráce obuvnického průmyslu 
s architektonickou avantgardou,176 Zlín ale představoval jedinečný vzorový model průmyslového 
města, ve kterém byly moderní principy v oblasti výroby, řízení, ale hlavně městské i bytové výstavby 
realizovány v nevídaném rozsahu. Daleko od center československé modernistické avantgardy nechal 
ve dvacátých letech minulého století podnikatel Tomáš Baťa navrhnout architektem Františkem Lydie 
Gahurou177 nové město Zlín, město zcela přizpůsobené potřebám a rytmu továrny.178  

Zlín, historicky cechovní městečko v podhorské pastevecké oblasti, mělo kolem roku 1900 jen 
3000 obyvatel.179 S příchodem průmyslové revoluce se sídlo proměnilo ve významné industriální 
centrum, tzv. č eskoslovenský Manchester, a počet jeho obyvatel vzrostl v meziválečném období 
na 40 000.180 Také díky zakázkám pro armádu se firma Baťa stala nejúspěšnějším výrobcem 
a vývozcem obuvi v Evropě181 a Zlín pak laboratoří moderny, zdokumentované v místní architektuře, 
urbanismu, kultuře, školství či filmu. Každopádně otázku, zda lze o Zlínu hovořit jako o realizované 
utopii moderny,182 považuji dodnes za diskutabilní. Nebyla to utopie, ale realita. 

                                                        
175 POKLUDA, Zdeněk. Náčrt k portrétu Tomáše Bati. TOMAŠTÍK, Marek. Tomáš Baťa: Doba a společnost. Brno: Viribus 

Unitis, 2007, s. 24–25. ISBN 9788090394803.  
176 Již v roce 1911 realizoval zakladatel a ředitel Bauhausu Walter Gropius se svým spolupracovníkem Adolf Meyerem 

továrnu Fagus-Werk ve městě Alfeld an der Leine v Německu. Viz např. SCHWARTZ, Frederic J. The Werkbund: 
Design Theory and Mass Culture before the First World War. New Haven: Yale University Press, 1996, s. 187–189. 
Schwartz zde analyzuje budovu Fagus-Werk poprvé i z pohledu korporátního brandingu. 

177 Gahura byl hlavním autorem regulačních plánů města z let 1921–1934. První zastavovací plán zpracovával Jan Kotěra pro 
Tomáše Baťu už v roce 1915. Gahura se poté stal dvorním plánovačem firmy s vizí konstantního růstu města. Srov. 
ŠEVEČEK, Zrození..., s. 141–151. 

178 VACKOVÁ, Barbora – GALČANOVÁ, Lucie. Inovace, rutiny a cihly: Současnost zlínského baťovského bydlení. 
In VACKOVÁ, Barbora – FERENČUHOVÁ, Slavomíra – GALČANOVÁ, Lucie [eds.]. Československé město včera 
a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum. Brno: Masarykova univerzita. Červený Kostelec: Pavel Mervart Červený 
Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s. 81. 

179 Při censu v roce 1900 to bylo přesně 2975 obyvatel a 502 domů. Viz RŮŽKOVÁ, Jiřina– ŠKRABAL, Josef. Historický 
lexikon obcí České republiky 1869–2005: 1.díl. Praha: Český statistický úřad, 2006, s. 702–705.  

180 Ibid. Podle posledního censu před 2. sv. válkou v roce 1930 měl Zlín 21 582 obyvatel v 1762 domech a v prvním censu 
po válce v roce 1950 pak 44 236 obyvatel a 3714 domů. 

181 SUDROW, Anne. Der Schuh im Nationalsozialismus: eine Produktgeschichte im deutsch-britisch-amerikanischen 
Vergleich. Göttingen: Wallstein, 2010, s. 123–144. 

182 Jako k „realizované utopii“ ke Zlínu přistupovalo stejnojmenné mezinárodní sympózium a následná publikace A Utopia 
of Modernity: Zlín. Revisiting Baťa's Functional City z roku 2009. 
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Mezi lety 1920 a 1940 zde byl postaven unikátní soubor více než 2000 budov,183 který byl dodnes 
jen minimálně pozměněn. Jako radikálně funkcionalisticky plánované město přitahuje Zlín 
dlouhodobě pozornost odborné i laické veřejnosti. Stavební historie města je dnes už poměrně dobře 
prozkoumána a zmapována.184 Architekti František Lydie Gahura185 (jenž spolu s Tomášem Baťou 
definoval konstrukční rastr 6,15 × 6,15 m tvořící základ většiny budov)186 a Vladimír Karfík187 
(autor budovy č. 21 a mnoha obchodních domů) hráli v procesu vzniku nového města ty 
nejvýznamnější role.  

Zónování, tedy prostorové oddělení základních funkcí – bydlení, práce, rekreace a dopravy,188 zde 
bylo důsledně uplatňováno dlouho před rokem 1933, kdy byla přijata Athénská charta189 jako jeden 
z nejvlivnějších manifestů urbanismu dvacátého století. Konstrukční zásady průmyslové výroby, jako 
je standardizace a racionalizace, byly převedeny i do organizace a ztvárnění městského prostoru. Jak 
popisuje Gahura, základní stavební modul byl použit nejen pro výrobní budovy firmy, ale také pro 
školy, internáty, nemocnice, komunitní zařízení či podnikovou prodejnu: 

Snažili jsme se od počátku výstavby města, aby stylově vyrůstalo organicky z průmyslové 
architektury, jako nové formy k vyjádření architektova názoru na práci a život průmyslového města. 
Vliv na obraz Zlína má průmyslový objekt, tj. tovární budova. Ta jest hlavním motivem zlínské 
architektury. Tento motiv se opakuje v různých variacích i u ostatních budov sloužících veřejným 
účelům [...]. Architektova invence musela vždy řešit problém, jak přizpůsobit disposici budovy pro 
veřejné účely: továrnímu konstruktivnímu standardu. Tento standard je buňkou (prvkem) zlínské 
architektury. Jest to konstruktivní pole o rozměrech 6,15 × 6,15 m.190 

Zlínský urbanismus nese také charakteristické rysy jiného moderního konceptu: Howardova 
zahradního města. Ebenezer Howard reagoval na problematickou situaci průmyslových velkoměst 
Anglie 19. století – přelidnění, znečištění ovzduší a nedostatečnou hygienu – návrhem kombinujícím 
venkovský způsob života s výhodami ž ivota ve městě.191 Ve filozofii společnosti Baťa nalezneme 
mnoho odkazů právě na ideály zahradního města. Roku 1924 nazval architekt Gahura svůj projekt 
průmyslového areálu firmy „továrnou v zahradách“.192 Jeho čin komentoval při následné veřejné 

                                                        
183 HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Moderní potopa: Výstavba firemních domků ve Zlíně. RESSOVÁ, Jitka. Můj baťovský 

domek..., nestránkováno. 
184 Viz kapitola 1.2 Přehled současného stavu problematiky a literatury. 
185 Tomáš Baťa si Gahuru (1891–1958) vyhlédl už roku 1907 při stavbě své vily, kde osmnáctiletý Gahura pracoval jako 

zedník. Poslal jej pak na studia ke Kotěrovi. Přestože Gahura s firmou Baťa úzce spolupracoval, nikdy nebyl 
zaměstnancem jejího projekčního oddělění. KARFÍK, Vladimír. Vzpomínky. Editor: Irena Voštová. Překlad 
ze slovenštiny: Marie Zieglerová. Luhačovice: Atelier IM, 2012, s. 143–144. 

186 Tento modul „...byl získán výpočtem maximálního hospodárného rozporu železobetonu...“ a umožňoval tak 
nejekonomičtější „výrobu“ budov jednotného typu, které pak mohly sloužit různým účelům. Baťa budovy nestavěl, ale 
stejně jako boty je vyráběl: „Budova se nestaví, ale lije ze železobetonu,“ poznamenal si Gahura. (Archiv Muzea města 
Brna, pozůstalost F. L. Gahury, inv. č. 211.153 a 210.909). Kromě toho vycházel Baťa z plánů amerických továren 
o ideálním rozponu 20 × 20 stop, který se v metrické soustavě blíží právě 6,15 × 6,15 m. 

187 Architekta Karfíka (1901–1996) najal v roce 1930 Jan Antonín Baťa. Od roku 1930 až do roku 1946 (převzetí státním 
podnikem Centroprojekt) byl šéfem projekčního oddělení firmy. Viz VOŠTOVÁ, Irena (ed.). Prof. Ing. arch. Vladimír 
Karfík: Zlín 1930–1946. Luhačovice: Atelier IM, 2012, s. 7, 11 a 13. 

188 CIAM. Athénská charta. Třetí část: Závěry – rozhodující zásady: bod 77 [online]. 1933 [cit. 2013-03-07]. Dostupné z 
http://portal.uur.cz/pdf/athenska-charta.pdf. 

189 Soubor zásad moderního urbanismu, přijatý na konferenci CIAM roku 1933, vydaný Le Corbusierem až roku 1943 
v Paříži. 

190 GAHURA, František Lydie. Budování Baťova Zlína. In SETNIČKA, Josef (ed.). Stavitel: Urbanismus – architektura 
závodů Baťa a. s. ve Zlíně. Praha: Sdružení architektů, 1935, s. 6. 

191 HOWARD, Ebenezer. Garden Cities of To-Morrow: (Being the Second Edition of "To-morrow: a Peaceful Path to Real 
Reform"). London: S. Sonnenschein, 1902, 167 s. 

192 Oficiálně se jmenoval „Situační plán nových továrních objektů fy. T. a A. Baťa ve Zlíně“. 
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prezentaci starosta města Tomáš Baťa příslibem: „Svobodný občan potřebuje ke svému rozvoji 
prostor. Proto stavíme naše nové obytné domy velkoryse a otevřené na všechny strany. Proto chceme 
zahradní město.“193 Sám Gahura následně firemní pojetí konceptu zahradního města charakterizoval 
takto:  

Pod jménem „zahradní město“ nebo „zahradní předměstí“ nerozumíme libovolné město nebo 
předměstí s několika zahrádkami. Nemá to také nic společného s vilovými č tvrtěmi pro lidi dobře 
situované, se čtvrtěmi, jimž se v poslední době přezdívá „zahradních měst“, aby se jim dal nádech 
filantropismu. Zahradní město jest programově založená osada na vhodném místě, jež jest trvale 
majetkem veřejnosti (státu, obce, společnosti apod.), takže veškerá lichva s nemovitostmi je proto vždy 
vyloučena a zvýšení cen jedině v rukou veřejnosti (státu, obce, společnosti apod.).194 

 Tento koncept našel rychlého uplatnění: rodinné domky podobné krabicím od bot brzy pokryly 
okolní svahy. Šachovnicově uspořádané kolonie dvoupatrových cihlových domů se zahrádkami bez 
plotů se objevují na Letné, Nad Ovčinou, Na Zálešné, Podvesné, Dílech, Lesní čtvrti a Mokré. 
Architekty byli Vladimír Karfík, František L. Gahura, Jan Kotěra, Antonín Vítek, Miroslav Drofa 
a později Jiří Voženílek.  

Ve stavebním oddělení společnosti byly vyvíjeny nejen tovární budovy195 o typizovaných 
rozměrech 80 × 20 m,196 ale také standardizované dělnické a zaměstnanecké kolonie zděných 
rodinných domků z červených cihel. Intenzivní stavební činnost společnosti proměnila Zlín v moderní 
funkcionalistické město a společnost Baťa v mezinárodní koncern vládnoucí mnoha odvětvím. Kromě 
samotné výroby obuvi provozovala firma i další přidružená odvětví, jako zpracovávání surovin, 
gumárenství, koželužství, chemickou výrobu a výzkum, textilní výrobu, strojírenství, stavebnictví, 
leso- a polnohospodářství, dopravu (železniční, automobilovou, leteckou i námořní), energetiku 
(elektrárny, plynárny), elektrotechniku, papírenství, nakladatelství, zábavní a vzdělávací podniky, 
ubytování, obchod (export, nákup i prodej), ale také výrobu produktů, jež s obuvnictvím zdánlivě 
nijak nesouvisí: hračky, tiskoviny nebo třeba gramofony a filmy.197 

 Původní rozhodnutí o rozvoji města byla založena čistě na ekonomických premisách, brzy však 
byla architektonická moderna vědomě integrována do firemní filozofie. Vedení firmy přesto nikdy 
nezapomínalo na své hlavní principy produktivní ekonomie a úspornosti: unifikaci, typizaci 
a standardizaci výstavby. Několikrát odmítlo návrhy jednoho z hlavních představitelů funkcionalismu, 
v té době již známého Le Corbusiera, které byly buďto moc extravagantní, nebo moc drahé, nebo 
obojí.198 Hlavně v oblasti bydlení se Le Corbusierovy návrhy kolektivního bydlení neslučovaly 

                                                        
193 POKLUDA, Zdeněk. Ze Zlína do světa: příběh Tomáše Bati / From Zlín into the World: The Story of Tomas Bata. Zlín: 

Nadace Tomáše Bati, 2004, s. 13. 
194 GAHURA, František Lydie. Vznik a vývoj myšlenky průmyslového zahradního města [rukopis]. Zlín: Státní okresní archiv 

ve Zlíně. 
195 Železobetonového skeletu, vyzděné červenými cihlami, a s moderními pásovými okny. 
196 Tento rozměr vychází ze základního modulu rozponu 6,15 × 6,15 m o 3 příčných a 6 podélných polích. Z hlediska úspor a 

efektivity prosadil později Karfík modul 6,15 × 7,50 m. Viz VOŠTOVÁ, Irena (ed.). Prof. Ing. arch. Vladimír Karfík: 
Zlín 1930-1946. Luhačovice: Atelier IM, 2012, s. 8. 

197 SZCZEPANIK, Petr. Mediální výstavba Ideálního průmyslového města: Síť médií v Baťově Zlíně 30. let. SKOPAL, Pavel 
(ed.). Kinematografie a město: Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: FF MU, 2005, s. 24. 

198 Srov. KARFÍK, Vladimír. 17. Le Corbusierova návštěva ve Zlíně. KARFÍK, Vladimír. Vzpomínky, s. 175–181.  



 

 46 

s firemním krédem „pracovat společně, bydlet individuálně“.199 Baťovo zahradní město stálo 
v zásadním rozporu s konceptem moderních mrakodrapů.200  

Kritéria efektivity nesledovaly urbanismus a architektura Zlína jen tak pro nic za nic: Baťa chtěl 
ve Zlíně vychovat nového člověka. Noví Zlíňané, původem z okolních rurálních oblastí, nezatížení 
existencí odborových organizací č i předchozí městskou zkušeností, představovali pro Baťu ideální 
hmotu k tvarování „města spolupráce a životní aktivity“.201 Nové metody výroby a managementu, 
zahrnující komplexní systém prosazování osobní zodpovědnosti a vlastní iniciativy zaměstnanců si 
Baťa přivezl ze svých cest po Spojených státech (1904–1905, 1911 a 1920).202 Produkci obuvi 
rozdělil do malých jednotek a jednotlivé výrobní procedury optimalizoval tak, aby mohly být 
integrovány do sekvencí montážní linky. Racionalizace zahrnovala také neustálou kontrolu, 
monitorování a systematické plánování každého pohybu dělníka. Přehledná horizontální struktura 
podniku umožňovala provádět veškeré výrobní kroky v jedné linii: od zpracování surovin přes 
samotnou výrobu bot až po jejich zabalení do krabic a vyexpedování. Systém Baťovy „spolupráce“ 
spočíval také v autonomii jednotlivých dílen a přenesení zodpovědnosti za kvalitu a množství 
produkce na zaměstnance. 

Materiální výhody a zřízení široce dostupného sociálního systému pro zaměstnance a jejich rodiny, 
který zajišťoval blahobyt v podobě jistoty firemního bydlení, kulturních institucí, škol, sportovních 
zařízení č i nemocnice na jedné straně, a vysoká míra tělesné a duševní zátěže během pracovního 
procesu na straně druhé tvořily základní pilíře Baťova systému, včetně autokratického, 
paternalistického stylu vedení společnosti. Zastoupení jakýchkoli zájmů dělníků bylo omezeno na 
diskuze v rámci vnitřních provozních záležitostí firmy a členství v odborových organizacích bylo 
obecně zakázáno. Díky dělnickému hnutí203 prošel sociální a ekonomický koncept „batismu“ 
počátkem 20. let několika změnami. Například nábor a vlastní odborná příprava dorostu – tzv. 
Baťových mladých mužů, Baťových mladých žen – měly pomoci zajistit kontinuitu loajality 
zaměstnanců homogenního jádra firmy. S vítězstvím Tomáše Bati ve volbách starosty Zlína roku 
1923 se továrna a město staly synonymem. Malí podnikatelé a řemeslníci, kteří nebyli zapojeni 
do výroby obuvi či chodu města, zde téměř neměli šanci na nezávislou existenci.204 

Efektivita na bázi taylorismu a fordismu byla základním principem celé společnosti, jenž 
neovlivňoval jen organizaci výrobního procesu, funkční zónovaní města a vzezření nových budov, ale 
užíváním propracované mediální sítě také nově formovanou společnost. V té době již mezinárodně 
působící korporace disponovala nejnovějším technologickým vybavením pro interní i externí 

                                                        
199 KARFÍK, Vladimír. 17. Le Corbusierova návštěva ve Zlíně. KARFÍK, Vladimír. Vzpomínky, s. 177. 
200 První kolektivní dům realizoval až v letech 1945–1950 architekt Jiří Voženílek, autor nových továrních budov č. 14, 15 a 

44. 
201 CEKOTA, Antonín. Zlín – město životní aktivity. Zlín: Tisk, 1935, 115 s. 
202 URBANOVÁ, Martina – DUNDELOVÁ, Jana. Work culture of the Bata company. Acta Universitatis Agriculturae et 

Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012, LX, č. 7, 487–494. Dostupné z: 
http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=57208;download=105031. 

203 Více viz LEHÁR, Bohumil. Příspěvek k revolučnímu hnutí zlínského dělnictva v roce 1918. Zprávy Krajského 
vlastivědného ústavu v Gottwaldově. 1958, 3–4, 45–54 nebo LEHÁR, Bohumil. Ke stávce dělnictva Baťových závodů v 
dubnu 1919. Příspěvek k revolučnímu hnutí zlínského dělnictva: Zprávy Krajského vlastivědného ústavu v Gottwaldově. 
1959, č. 1, 1–11 a LEHÁR, Bohumil. Dějiny Baťova koncernu (1894–1945). Praha: Státní nakladatelství politické 
literatury, 1960.  

204 STEINFÜHRER, Annett. „Stadt und Utopie: Das Experiment Zlín 1920–1938“. In: Bohemia: Zeitschrift für Geschichte 
und Kultur der böhmischen Länder. Band 43, Heft 1. München: Collegium Carolinum, 2002, s. 60. 
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komunikaci, zahrnujícím rádio, film, telefon, noviny a fotografie.205 Firemní propagační oddělení bylo 
zodpovědné za mediální kampaň značky, za rozhlasová vysílání206 k pobavení i ideologickému 
ovlivňování zaměstnanců koncernu, za vzdělávací i zábavné filmové programy ve vlastních kinech, 
za firemní denní tisk, ale také za využívání filmu pro školení a motivaci zaměstnanců v procesu 
kontroly a optimalizace výroby. Média měla za úkol vytvářet podmínky pro zprostředkování zpětné 
vazby mezi prací v továrně, bydlením, nakupováním, volnočasovými aktivitami a zábavou 
zaměstnanců a jejich rodin, a dále také mezi jednotlivými zahraničními satelity a mateřským 
koncernem. Například již zmíněný rozhlasový program, uvedený poprvé v roce 1938, byl denně slyšet 
ve veřejných prostranstvích města, nákupních i společenských centrech, ubytovnách i dílnách 
v továrně. Filmy vlastního filmového studia přispívaly k informovanosti široké veřejnosti o místní 
průmyslové výrobě, každodenním životě a o úspěšnosti modelového podnikového města a na druhé 
straně sloužily k interním sdělením a vzdělávání v rámci firmy. 

Každá dílna i domácnost byla vybavena telefonem, ale uvítací oslovení byla zakázána a vnímána 
jako ztráta času.207 Skutečnost, že byly telefonní hovory pro účely monitorování zaznamenávány 
na gramofonové desky,208 je indikátorem uplatňování radikální disciplíny209 a představuje druhou 
stranu sociálních benefitů a úspěšnosti emancipační politiky společnosti Baťa.  

Přesto můžeme Zlín své doby, město jednoho jediného výrobce bot, nazvat centrem tehdejší 
společenské transformace. Baťa vytvořil nového člověka, Baťovce, kterému nabídl práci, bydlení 
a vzdělání, ale také volný čas a náplně jeho využití. Odtržení od tradičních venkovských vzorců 
života, pevná pracovní doba210 a nové možnosti seberealizace vyústily v moderní městskou 
společnost důsledně oddělující práci od trávení volného času. Typologicky dominantní stavby nového 
centra města – kino a obchodní dům – vyjadřovaly také emancipaci a sebevědomí v pojetí moderního 
prostoru.211 Dvojsečnost tohoto moderního města, spočívající mezi prostorem kontroly a místem 
emancipace, způsobila, ž e se Zlín jen sporadicky objevuje v historických pramenech 
o československé avantgardě. Baťa, nejvýznamnější č eskoslovenský průmyslový magnát, jenž byl 
v celé Evropě silně kritizován za své feudální socialisticko-kapitalistické metody, dokázal jako jeden 
z mála převést vize a ideály obecně levicově orientované avantgardní moderny do reality. Slovy 
socioložky Annett Steinführer, která cituje historika architektury Jana Sedláka, „bylo město do jisté 
míry rukavicí hozenou levicové avantgardě“.212 

                                                        
205 SZCZEPANIK, Petr. Modernism, Industry, Film: A Network of Media in the Baťa Corporation and the Town of Zlín 

in the 1930s. HEDIGER, Vinzenz a Patrick VONDERAU. Films that Work: Industrial Film and the Productivity 
of Media. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009, 349–376 a SZCZEPANIK, Petr. The Aesthetics 
of Rationalization: The Media Network in the Baťa Company and the Town of Zlín. KLINGAN, Katrin – GUST 
Kerstin. A Utopia of Modernity, s. 203–215. 

206 Celé město bylo napojeno na veřejný rozhlas firmy Baťa, jež provozovala vlastní rádiovou stanici. Viz SZCZEPANIK, 
Petr. Mediální výstavba Ideálního průmyslového města: Síť médií v Baťově Zlíně 30. let. In: SKOPAL, Pavel (ed.). 
Kinematografie a město: Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: FF MU, 2005, 18–60. 

207 „Již počátkem 20. let Baťa nařídil zrušit slovo ,haló‘, které tehdy (stejně jako dnes) běžně sloužilo jako první fatický signál 
k započetí hovoru.“ Viz Sdělení. Zlín: Baťa, 1921, č. 4; Jak se správně telefonuje. Sdělení. Zlín: Baťa, 1923, č. 4. 

208 SZCZEPANIK, Petr. Mediální výstavba Ideálního průmyslového města, 2005, s. 29. 
209 Srov. FOUCAULT, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books, 1995, 333 s. 
210 Roku 1930 Baťa zavedl pětidenní pracovní týden s 45 hodinami. KARFÍK, Vzpomínky, s. 145. 
211 BITTNER, Regina. „Elevator Effect Urbanity“. KLINGAN, Katrin – GUTST, Kerstin. A utopia of modernity: Zlín. Berlin: 

Jovis, 2009, s. 257. 
212 STEINFÜHRER, Annett. Stadt und Utopie: Das Experiment Zlín 1920–1938. Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und 

Kultur der böhmischen Länder. Band 43, Heft 1. München: Collegium Carolinum, 2002, roč. 43, č. 1, s. 68. 
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Po válce byla společnost Baťa znárodněna a později přejmenována na národní podnik Svit.213 
Roku 1949 byl i Zlín přejmenován na Gottwaldov214 a pro Západ zmizel za železnou oponou, stejně 
jako celá rodina Baťů.215 V průběhu poválečných let došlo k rozdělení rodiny i podniku na dvě větve: 
jedna (Tomáše Bati ml., zvaného Tomíka) se usídlila v Kanadě a druhá (Jana Antonína) v Jižní 
Americe. 

Tradice kontrolované výstavby mezitím ve Zlíně pomalu odezněla. V období komunismu, 
pětiletek a socialistické industrializace proběhla ve městě výstavba rozsáhlého panelového sídliště 
Jižní Svahy. Po sametové revoluci se město vrátilo k názvu Zlín a s nástupem liberální ekonomie zde 
došlo k masivní změně majetkových poměrů, individualizaci společnosti a deindustrializaci původně 
průmyslového města. Z většiny Zlínských továrních premis se staly brownfileds.216  

Dnes se město snaží na svou světoznámou tradici navázat a v rámci možností a nových zkušeností 
ji dále rozvíjet. V historickém centru na náměstí Míru vyrostl v roce 2004 polyfunkční dům Robot 
následovaný nákupním centrem Zlaté jablko architekta Svatopluka Sládečka. Snaha najít nové funkce 
pro staré tovární budovy také pomalu nese úrodu. Budova č. 21 byla zrekonstruována217 a roku 2004 
znovuotevřena jako sídlo Zlínského kraje a Finančního úřadu. V budově č. 23 sídlí od roku 2006 
úspěšný Podnikatelský inkubátor autorů Pavla Mudříka a Pavla Míčka. V květnu 2013 byly 
znovuotevřeny budovy č.  14 a 15 pod společným názvem Baťův institut. Přesunuly se sem instituce 
Muzeum jihovýchodní Moravy, Krajská knihovna Františka Bartoše a Krajská galerie výtvarného 
umění. Dlouhodobým plánem města je lokalizovat do továrních budov alespoň část místní univerzity. 
Nejen kvůli komplikovaným majetkoprávním vztahům se to zatím příliš nedaří a například 
novostavba Kongresového a univerzitního centra dle návrhu místní rodačky a londýnské občanky Evy 
Jiřičné byla realizována mimo bývalý průmyslový areál. Oproti tomu obnova baťovských domků,218 
jež jsou dnes převážně v soukromém vlastnictví, se těší velké oblibě. S příchodem mladé kreativní 
třídy, jejím zabydlováním se zde a nenápadným gentrifikováním oblasti – hlavně Letné – začíná další 
fáze proměny podnikavého města.219  

                                                        
213 Podnik byl znárodněn zestátněním 27. října 1945 (Vyhláška ministra průmyslu ze dne 29. listopadu 1945 o znárodnění 

podniků v zemi České a Moravskoslezské, provozovaných podle horního zákona. Sb. 442/1945. 1945, č. 142). 
Od 1. ledna 1949 pak společnost vystupovala jako národní podnik Svit (Vyhláška ministra průmyslu ze dne 24. prosince 
1948 č. 3418/1948 Ú.l.: o změně znění firmy Baťa, národního podniku, ve znění pozdějších předpisů). 

214 Vyhláška ministerstva vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1948, Předpis č. 22/1949 Sb. ze dne 25. ledna 1949 o 
změnách úředních názvů míst v roce 1948. In: Sb. 22/1949. 1949. 

215 Osudům rodinných příslušníků či vedení společností a města se v mé práci věnuji jen velmi okrajově. Historii společnosti – 
rodinu i úzké vedení firmy – ve své diplomové práci stručně a přehledně v kapitole Historický exkurs popsal Petr 
Skácel. SKÁCEL, Petr. Baťovské noviny: tisk, propagace a vývojové tendence. Brno, 2009, Kapitola 2. Historický 
exkurs, s. 13–16. 

Dnes firmu Bata charakterizuje celosvětově propletená síť poboček a ředitelství různých zodpovědností a míst, kde sídlí. 
Centralizovaná hierarchie firmy je minulostí, můžeme ale vystopovat několik jejích hlavních, na sobě téměř nezávislých 
ústředí: v Lausanne (Bata Europe), v Singapuru (Bata Emerging Market, pro Asii a Afriku), v Mexiku (Bata Latin 
America), v Torontu (Bata North America a obuv Power) nebo třeba v Nizozemí (Bata Protective). Více viz například 
aktualizovaný mezinárodní web splečnosti Bata. Shoes for all. [online] Dostupné z: http://www.bata.com. 

216 Opuštěné (nejen bývalé výrobní) budovy čakající na svůj další osud. 
217 Autory rekonstrukce jsou architekti Ladislav Pastrnek, Ivan Bergmann a Petr Všetečka. 
218 Více viz RESSOVÁ, Jitka. Můj baťovský domek: současné rekonstrukce baťovských domků... 
219 Více viz BŘEZOVSKÁ, Markéta. Baťův Zlín / Baťas Businessstadt Zlín. In: Goethe-Institut e. V.: Postindustriální města 

a kultura v Česku a Německu / Postindustrielle Städte und Kultur in Deutschland und Tschechien [online]. 02/2013 
[cit. 2013-07-31]. Dostupné z: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kul/duc/arc/pos/cs10591976.htm. 



 

 49 

3.2 GLOBÁLNÍ URBANISMUS FIRMY BAŤA 

Užívání brandingu v urbánním kontextu se jeví spíše jako účinek postmoderní globalizované 
ekonomiky, přesto můžeme na Baťova satelitní města nahlížet jako na jeden z prvních specifických 
příkladů toho, jak jedna nadnárodní společnost využila architektury a územního plánování jako 
prostředku k vytvoření nové firemní společnosti. Architektura a urbanismus hrály vždy klíčovou roli 
ve správě a ovládání teritorií. Na architekturu, a to zejména díky jejímu stabilnímu a trvalému 
charakteru, lze nahlížet jako na silný symbol kulturní nadřazenosti a prostředek sociálně-politické 
kontroly. V historickém a geografickém kontextu kolonií a kolonizátorů hrála Baťova průmyslová 
kolonizace nových území po celém světě klíčovou roli v ambicích korporace ovládnout světový trh 
s obuví. 

Tomáš Baťa byl světovým podnikatelem, který využíval principů offshoringu již v úvodních 
dekádách 20. století. V úsilí stát se globálním lídrem v oblasti výroby a prodeje obuvi vytvořila jeho 
společnost celé impérium satelitních měst pro výrobu bot, ve které urbanismus a architektura 
následovaly zlínský model. Spolu s výrobní technologií a fungujícím modelem města exportovala 
korporace do nových lokalit i nový způsob života.220 Sehrála tak často roli vítaného modernizátora, 
přivážejícího nejen výrobu a prodej bot, ale i příslib bohatství a prosperity. V kontextu brandingu 
umožňuje má práce pochopit mechanismy a logiku toho, jak firma Baťa tvarovala a měnila místa, kde 
vyráběla nejen zboží, ale i nové prostory a lidi, a jestli a jak se tyto mechanismy a Baťova výroba 
místa dnes změnily. 

Jedna z kritik, které byly formulovány v rámci interdisciplinární diskuse, zdůrazňuje, 
že (průmyslové) dobývání nových území je založeno na představě, kde jsou objevovaná teritoria 
koncipována jako slepá místa (hic sunt leones),221 jako statické a prázdné entity, které lze libovolně 
plnit novými zájmy, významy a materiály. Pro velkou mezinárodní společnost operující v chápání 
světa rozděleného na mocné říše a jejich kolonie byl tento světonázor nedílnou součástí vlastní 
seberealizace. Toto modernistické pojetí prostoru, založené na principu tabula rasa,222 po dlouhou 
dobu opravňovalo architekty a plánovače suverénně navrhovat, definovat, kontrolovat a řídit rozvoj 
nejrůznějších území. Od té doby, co se urbánním prostorem začala zabývat architektonická teorie, 
je tento postup urbanistické praxe značně kritizován:223 místo uvažování o nově získaných územích 
jako o uzavřených a prázdných lokalitách, které je potřeba nově naplnit, jsou tato teritoria vnímána 
jako místa dynamická, plná konfliktů a vyjednávání spoluutvářejících prostory na základě existujících 
vztahů a jejich propojení. 

V poslední době tedy můžeme sledovat určitý posun v pohledu na tuto problematiku: původní 
narativy o vlivu a důležitosti exportu západního plánovaní měst a osvědčených urbanistických 
a architektonických modelů do nových oblastí, především kolonií, jsou nahrazovány novou reflexí. 
Tato místa už nejsou čtena jen jako prázdná či slepá území, která se musí civilizovat, ba naopak, 

                                                        
220 BŘEZOVSKÁ, Markéta. The Role of Brands, s. 268. 
221 Kartografové označovali termínem hic sunt leones, česky „zde jsou lvi“, území, která doposud nebyla zmapována nebo 

zdokumentována. Badatelé užívají tuto frázi jako metaforu pro pojmenování jakéhokoliv neprozkoumaného objektu 
výzkumu. 

222 Termín tabula rasa znamená původně oškrabanou a uhlazenou voskovou psací tabulku starých Římanů. Dnes slouží jako 
metafora podobného významu jako „nepopsaný list“, tedy znamená médium, (v našem případě prostor), na které se dá 
psát, ale zatím na něm nic napsáno není. 

223 Viz DERRIDA, Jacques. Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International. 
London: Routledge, 2006.  
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na zřetel se berou právě místní sociální a prostorové konflikty, ve kterých je zakotven dvojí proces – 
modernizace i destrukce existujícího.224 

Tento přístup jsem shledala vhodným i ke studiu měst Baťovy společnosti, která 
fungovala/funguje v určité síti vztahů své doby, ať už podmínek světového obchodu, nově 
vznikajících oborů, infrastruktury a technologií, rozdílných sociálních a kulturních praktik nebo účasti 
nejrůznějších politických i místních aktérů. 

3.3 IDEÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ MĚSTO 

Zásadním modelem pro propagaci nadnárodní korporátní strategie při výrobě místa se pro 
společnost Baťa stal koncept ideálního průmyslového města. Zlín byl přitom nejen výchozím bodem 
masové výroby a vývozu obuvi, ale sám o sobě také představoval prototyp modelu, který mohl být 
jednoduše modifikován a v sériích vyráběn a vyvážen. Architekti a urbanisté v čele s Janem Kotěrou, 
Josefem Gočárem, Františkem L. Gahurou, Vladimírem Karfíkem, Emanuelem Hruškou, Vladimírem 
Kubečkou, Richardem H. Podzemným, Jiřím Voženílkem225 vyvíjeli od poloviny 30. let systém 
plánování a managementu města, který by byl adaptabilní v různorodých kontextech. V roce 1937 
připravil kolektiv pracovníků stavebního oddělení Baťových závodů třídílnou firemní příručku 
s názvem Ideální průmyslové město.226 Tato publikace shrnuje a č ástečně i bilancuje zkušenosti 
z plánování, výstavby, organizace, provozu a správy firemních továrních měst. Modelů bylo několik 
a často obsahovaly i detailní demografické studie a kalkulace nákladů na výstavbu: Ideální 
průmyslová obec pro 300 lidí – typ Evropa, Ideální průmyslová obec pro 3 000 lidí – typ Evropa, 
Ideální průmyslové město pro 10 000 obyvatel227 apod. Například konkrétně město pro 10 000 
obyvatel popisuje Novák následovně:  

Mělo tvar vějíře nebo listu, jehož řapík směřoval ke vstupu do závodu. V řapíku onoho listu, mezi 
obytným celkem a závodem, byly soustředěny obchody a služby. Objekty městské vybavenosti, školy, 
internátní bydlení a další objekty byly soustředěny okolo ústředního městského prostoru, k němuž jako 
žilky listu směřovaly ulice s rodinnými domky. Hlavní městské centrum s náměstím a obchodní ulicí 
bylo vždy situováno mezi hlavním vstupem do závodu a obytnými čtvrtěmi.228 

Obecně se návrh ideálního průmyslového města skládal vždy z trojice základních, od sebe 
navzájem oddělených zón výroby – bydlení – rekreace: areálu továrny, obytných čtvrti a veřejného 
prostoru s parkem. Zaměstnanci a dělníci byli dle svého sociálního statusu rozmístěni do kolonií 
různých obytných typologií. Silnice na území města byly mřížkovitě sestaveny spolu s pěšími 
stezkami, jež se všechny sbíhaly ve veřejném prostranství před hlavním vstupem do továrny. Domy 
byly uspořádány v šachovnicovém rozvržení229 tak, aby bylo zaručeno dostatečné prosvětlení, 

                                                        
224 Do teorie architektury a urbanismu proniklo učení francouzských filozofů, a modernistický top-down přístup 

k plánování prostoru dnes nahrazuje nový pohled reflektující koncept bottom-up praxe, představený De Certeauem 
v The Practice of Everyday Life (CERTEAU, Michel de. The Practice of Everyday Life. Překlad Steven Rendall. 
Berkeley: University of California Press, 1988, xxiv, 229 s.) a Deleuzem v kapitole A New Cartographer jeho knihy 
Foucalt (A New Cartographer: Discipline and Punish. DELEUZE, Gilles. Foucault. Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1988, 21–38). 

225 Srov. NOVÁK, Pavel. Zlínská architektura: 1900–1950. Zlín: POZIMOS, 2008, s. 253. 
226 Její čtyřsetstránkový rukopis je uložen v Moravském zemském archivu, pracoviště Zlín, fond Baťa, Osobní oddělení, II/6 – 

Publikace, tiskoviny, inv. č. 56, Ideální průmyslové město – kniha zkušeností a rad z podnikání fy Baťa. 
227 Moravský zemský archiv, pracoviště Zlín, fond Baťa, a.s. Zlín, XV. Stavební fond, inv. č. 19, 20 a 21. 
228 NOVÁK, Pavel. Zlínská architektura: 1900–1950. 
229 Hygienicko-ekonomická zásada, již aplikovali už Raymond Unwin a Barry Parker v anglickém zahradním městě 

Letchworth v roce 1903. Viz SMITH, Joanna. Work Collectively and Live Individually: The Bata Housing Estate 



 

 51 

provětrání a napojení na sítě infrastruktury. Řadové domy, dvojdomky a čtyřdomky zaměstnanců byly 
často – a vily manažerů společnosti vždy – vybaveny ústředním topením, elektřinou, tekoucí vodou 
a kanalizací. Domy byly obklopeny zahrádkami a ke každému vchodu vedla cestička oddělená 
od systému cest, zaměstnanci tak měli cestou do práce vnímat přechod ze svého soukromého, 
individuálního prostředí do prostředí kolektivního. Na náměstích či v jejich bezprostřední blízkosti se 
nacházely budovy veřejné vybavenosti a kultury (úřad, pošta, hotel, kino, restaurace, klub), 
vzdělávací instituce (školy, školky) církevní stavby (kostely, kaple, chrámy, modlitebny) a často také 
ubytovny pro svobodné zaměstnance. Zatravněná prostranství a parky sloužily k oddechu, sportovním 
akcím, ke konání slavností a k veřejným projevům vůdčích představitelů korporace. Většinu měst 
symetricky půlí Novákův „řapík“, tedy hlavní ulice, nesoucí vždy jméno Tomáše Bati, jež vede 
od vstupu do města přes kolonie bydlení až k hlavnímu vstupu do továrny, srdce města.  

Tento model ideálního průmyslového města sloužil Baťovi jako výjimečný nástroj k produkci 
standardizovaných dceřiných průmyslových měst a reprodukci Baťovy ideální společnosti230 v nových 
teritoriích u nás i ve světě.  

3.4 VÝROBA A EXPORT MODELU  

Ano, Baťa vyráběl města podobně jako boty. Obdobným způsobem jako na produkci bot na 
výrobní lince můžeme nahlížet na produkci měst, která Baťa a jeho koncern po světě založili.231 Tato 
města vždy sledovala původní ideální model a jeho strukturu, nejen urbanistickou a architektonickou, 
ale i strukturu sociální, které dohromady utvářely fungování celé nové společnosti.  

Představme si montážní linku, na níž proces výroby měst o stejných komponentech kopíruje vždy 
stejný postup: záměr vyrábět boty stál vždy na prvním místě. K jeho realizaci potřeboval Baťa 
teritorium. Dalším důležitým komponentem byl územní plán. V rámci něj se začaly plánovat 
a následně montovat výrobní továrny doprovázené továrnami pomocných provozů. Jakmile započala 
výroba bot, bylo třeba ubytovat nové zaměstnance. Následovala tedy výstavba rodinných domků 
a provizorních ubytoven, svižně a prakticky, jako na běžícím pásu. Lidé nemohli jen bydlet a pracovat 
– další součástí systému byly sociální a kulturní instituce jako kino, š koly, nákupní středisko, 
nemocnice, veškerá vybavenost. S touto produkcí vstoupilo do hry promyšlené sociální inženýrství. 
Představeny byly interní komunikační prostředky propagandy zajišťující informovanost nové 
společnosti, ale také její kontrolu. Vznikl nový člověk: Baťův mladý muž, Baťova mladá žena, 
baťovci. Nová společnost. Finálním produktem této výrobní linky bylo nové Baťovo město: Bať–ov, 
Bata–ganj, Bata–ville, Batag–uassu, Bata–dorp, Bata–nagar, Bať–ovany, Bata–via, Bata–wa, Bata–
fler, Bata–tuba, Batay–porã, Bata–pur, Bata–shatak.232  

                                                                                                                                                                     

at East Tilbury. HARWOOD, Elain – POWERS Alan. Housing the Twentieth Century Nation. London: Twentieth 
Century Society, 2008, s. 63. 

230 Roz. „nových průmyslových lidí“, viz SZCZEPANIK, Petr. Mediální výstavba..., s. 37. 
231 Baťův poradce ve věcech architektury a urbanismu Josef Gočár komentoval městotvorné aktivity firmy kriticky: „Vyrábíte 

velké série návrhů jako na běžícím pase, konveyoru. Myslím, že se tu nedá ani tak mluvit o architektonické tvorbě, jako 
spíše o průmyslovém designu.“ VOŠTOVÁ, Irena (ed.). Prof. Ing. arch. Vladimír Karfík: Zlín 1930–1946. Luhačovice: 
Atelier IM, 2012, s. 9. 

232 Výběr „Baťa–měst“ v různých lokalitách a jim odpovídajících jazycích: Baťov (1930, dnes Otrokovice, Československo), 
Bataganj (1931, Indie), Bataville (1932, Francie), Bataguassu (1932, Brazílie), Batadorp (1933, Nizozemí), Batanagar 
(1934, Indie), Baťovany (1938, dnes Partizánske, Československo), Batavia (1938, Indonésie), Batawa (1939, Kanada), 
Batafler (1939, Chile), Batatuba (1941, Brazílie), Batayporã (1942, Brazílie), Batapur (1942, Pákistán), Batashatak 
(1992, Indie).  
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Model ideálního města korporace neustále vyvíjela a zlepšovala233 a již od počátku 30. let jeho 
variace úspěšně exportovala, nejdříve do Evropy a poté i do zámoří. Kromě světově nejúspěšnějšího 
vývozce bot své doby234 se Baťa stal i nejúspěšnějším vývozcem měst. 

U všech Baťových satelitů se objevuje stejná strategie osídlení: umístění nedaleko velkého, často 
hlavního města (kvůli kontaktům se světem, nákupu surovin a prodeji zboží), v dopravně dobře 
napojených regionech, nejlépe s trojicí zavedené infrastruktury – silnice, železnice a řeky. Například 
indický Batanagar leží přímo na posvátné řece Ganze a prochází jím železniční trať i silnice 
do Kalkaty. Britské East Tilbury se nachází na Temži, která zajišťuje ideální lodní spojení na otevřené 
moře a spolu s železnicí a silnicí i do vnitrozemí, tedy do Londýna. Švýcarský Möhlin leží nedaleko 
Basileje na řece Rýnu atd. Zároveň sledovala politika osídlení strategické zájmy korporace, tedy 
vytvoření homogenní zaměstnanecké společnosti mimo dosah odborových organizací a dělnických 
hnutí velkoměst, nejlépe v periferních či venkovských oblastech s vysokou nezaměstnaností. Čím 
méně byla potenciální pracovní síla vzdělaná a organizovaná, tím lépe pro firmu, jež stavěla na 
bezpodmínečné loajalitě svých zaměstnanců. Zahraničním satelitům dodávala mateřská společnost 
nejen materiál, stroje a technologii výroby, ale zpočátku i manažery a školící instruktory s cílem 
zaučit lokální zaměstnance a vychovat si tak novou generaci spolupracovníků na místě.  

Přestože sjela z jedné výrobní linky, nejsou Baťova města jednotná. Okamžitě po vývozu 
a implementaci modelu ideálního průmyslového města do nového teritoria – ve všech případech 
Baťových kolonií – vstoupily do hry lokální vlivy. Každé z měst se muselo adaptovat a asimilovat 
na nové socioekonomické, politické, kulturní, či klimatické podmínky a jejich paralelní realitu, které 
formovaly každý z exportovaných modelů jiným způsobem. Postupem času města přestala být 
ideálními satelity mateřského koncernu a stala se samostatně fungujícími jednotkami. Byly to právě 
specifické místní okolnosti, které daly jednotlivým Baťovým městům naprosto odlišný charakter 
a ovlivnily jejich další existenci.235 

3.5 SHRNUTÍ A ZÁVĚR BAŤOVA IMPÉRIA 

Průmyslový magnát Baťa byl jasným průkopníkem metod dnešní globalizované produkce, rychle 
se orientujícím v nejnovějších vynálezech a vymoženostech techniky, a jeho satelitní města 
s typickými funkcionalistickými budovami představují nejranější podobu dnešní korporátní 
architektury. Sama o sobě jsou ukázkovým příkladem úspěšně aplikovaných strategií globálního 
brandingu v oblasti výroby, urbanismu i architektury. Počátkem dvacátého století se nové metody 
a prostředky mezinárodní dopravy a komunikace spojily s novými teritoriálními požadavky západního 
světa a firma Baťa se stala významným hráčem na poli rozvoje a růstu mezinárodního obchodu.  

Již v meziválečném období expandovala firma na mezinárodní trh, nejdříve jen prodejem zboží (ve 
vlastních obchodních domech) a nákupem surovin, později celou vlastní výrobou. První zahraniční 

                                                        
233 Viz plánovaná publikace Ideální průmyslové město, dále Různé podklady pro pokusné jednotky a průmyslová města, MZA, 

pracoviště Zlín, FB, Osobní oddělení, V, inv. č. 1–5, 11–23, 25–28, 51; a později dokonce ambiciózní projekt Jana 
Antonína Budujme stát pro 40 000 000 lidí, poprvé vydaný roku 1937. Viz BAŤA, Jan Antonín. Budujeme stát pro 
40 000 000 lidí. 2. rozšířené vyd. Zlín: Tisk, 1938, 185 s. 

234 Ve 30. letech měl Baťa monopol na domácím trhu s obuví: koncern produkoval více než šest sedmin z celkového množství 
bot vyrobených v Českoslovenksu a devět desetin kožených bot pro vývoz. Objemem vývozu se stal největším 
exportérem obuvi na světě. LEHÁR, Bohumil. The economic expansion of the Baťa Concern in Czechoslovakia 
and abroad (1929–1938). Historica 5: Les sciences historiques en Tchécoslovaquie. Praha: ČSAV, 1963, s. 147–188. 

235 Viz příloha Transformace Baťova průmyslového města East Tilbury v Anglii a příloha Transformace Baťova 
průmyslového města Möhlin ve Švýcarsku. 
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pobočky236 byly ve dvacátých letech založeny v Nizozemí (1921), Dánsku (1922), Jugoslávii, Polsku 
Německu (dnešním Polsku, 1922)237 a Velké Británii (1924).  

Po vstupu na asijské trhy se z firmy Baťa stalo celosvětově operující impérium – koordinované 
a řízené zlínským ústředím. Baťův životopisec, novinář, básník a šéf baťovského nakladatelství Tisk 
Antonín Cekota zaznamenal, že zakladatel firmy avizoval celosvětovou prezenci své společnosti 
takto: „Globální přítomnost vzájemně propojená firemními letadly nám zajistí nejrůznější trhy, 
zmenší náklady a umožní přímé spojení s regionální pracovní silou, materiálem i trhem.“238 

V pojízdné kanceláři šéfa (tedy výtahu, který nechal zbudovat Tomášův nástupce, jeho nevlastní 
bratr Jan Antonín Baťa ve správní budově firmy, tzv. Jednadvacítce v letech 1936–1938 architektem 
Karfíkem) visí dodnes mapa světa s vlaječkami, které označují lokace poboček firmy ve světě. 
Nicméně již ve dvacátých letech byla celosvětová hospodářská politika firmy konfrontována 
s protekcionistickou politikou některých států. V Evropě se proti společnosti Baťa vytvořil odboj 
reprezentující lokální odbory a chránící ekonomiky národních států.239 Levně vyrobené a prodávané 
boty se nejenže staly rivaly výrobků ostatních evropských producentů, ale celá korporace byla 
vystavena rozsáhlým protestům odborů kvůli mzdové politice a pracovním podmínkám. Zavedení 
dovozního cla v Evropě přinutilo Baťu poohlédnout se i mimo evropský trh. Mezi lety 1929–1932 
založila společnost dvaadvacet nových poboček v zámoří. Po roce 1932 zahájily svou výrobu firemní 
satelity v Německu, Švýcarsku, Francii, Chorvatsku, Polsku, Velké Británii, Nizozemsku.  

Takto vznikla komplexní síť prodejních míst a výrobních závodů, které po smrti Tomáše Bati 
v roce 1932 dále vedl jeho nevlastního bratr Jan Antonín. Janovi, podobou i osobností tak rozdílnému 
od Tomáše, se brzy podařilo navázat na úspěšnou firemní strategii, činnost korporace dokonce rozšířil 
o další výrobní odvětví a společnost rostla a expandovala do světa. Po Mnichovské dohodě240 
zvažoval J. A. Baťa spolu s úzkým vedením koncernu možný přesun společnosti do kanadské Batawy 
nebo britského East Tilbury.241 O necelý rok později odjel přes USA do Kanady pětadvacetiletý 
Tomáš Jan Baťa (Tomáš Baťa ml.), syn zesnulého Tomáše. Do Protektorátu Čechy a Morava se již 
nevrátil.242 Ředitelství mezinárodní společnosti bylo z protektorátu přesunuto do East Tilbury. 

Zlínský podnik byl v roce 1945 znárodněn zestátněním a v roce 1949 přejmenován na Svit, který 
se postupně rozpadl na několik menších podniků, až po vznik individuálních akciových společností 
v 90. letech minulého století. Mezitím proběhlo mezi Janem Antonínem a Tomášem Baťou ml. 
několik soudních sporů o vlastnictví korporace Bata Shoe Organization a jejích zahraničních 
poboček. Téměř veškerý majetek připadl Tomáši. Jan Antonín byl nucen odejít z londýnského 
ředitelství a vůbec z celé firmy. Usídlil v Jižní Americe,243 kde244 úspěšně vybudoval novou síť 
výrobních a prodejních poboček firmy, která také nesla jméno Baťa.  

                                                        
236 Většinou šlo o nově založené dceřiné společnosti zabývající se zpočátku hlavně distribucí výrobků. 
237 Otmeth; HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Baťa Satellite Towns around the World. KLINGAN, Katrin a Kerstin GUST. 

A Utopia of Modernity: Zlín. Revisiting Baťa's Functional City. Berlin: Jovis, 2009, s. 117–135. 
238 CEKOTA, Antonín. Zlín – město životní aktivity. Zlín: Tisk, 1935, s. 15. 
239 SUDROW, Anne. Der Schuh im Nationalsozialismus: eine Produktgeschichte im deutsch-britisch-amerikanischen 

Vergleich. Göttingen: Wallstein, 2010. 
240 29. září 1938. 
241 SINCLAIROVÁ, Soňa. Tomáš J. Baťa: Švec pro celý svět. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1991, s. 41–43. 
242 Vedení podniku teoreticky převzala skupina ředitelů jednotlivých provozů ve složení Dominik Čipera, Hugo Vavrečka, 

Josef Hlavnička a František Malota. POKLUDA, Zdeněk. Ze Zlína do světa, 52–56. 
243 V Brazílii, více viz BAŤOVÁ DE OLIVEIRA, Edita – VERLANGIERI DE OLIVEIRA, Nelson. Dovětek: Sága o životě 

a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše. 1. vyd. Krásná Lípa: Marek Belza, 2005, s. 36 a 47. 
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Roku 1965 přesunul Tomáš Baťa ml. sídlo korporace z East Tilbury do Toronta. Firmě se dařilo 
až do 90. let, převážně ale jen díky úspěchu dceřiných společností v zahraniční. Postupem času 
se veškerá výroba přesunula na jižní polokouli a roku 2001 přesídlilo ředitelství korporace (v čele 
se Sonjou Baťovou, ženou Tomáše Bati ml.) do Švýcarska,245 kde je nadnárodní společnost už od 
roku 1929 zapsána v obchodním rejstříku. Z původní centralizované společnosti s hlavním sídlem 
ve Zlíně a rozsáhlou operační sítí loajálních dceřiných společností po celém světě se stala 
decentralizovaná změť společností různých vlastníků a složitých vzájemných vztahů. Již v průběhu 
80. let bylo jasné, že Baťa – minimálně na severní polokouli – nedokáže držet krok s dobou. Do čela 
obuvnictví se, díky rychlému pochopení a zareagování na změnu fungování trhu, managementu práce, 
reklamy a ostatních aspektů úspěšného podnikání, dostaly firmy jako Nike, Adidas, a nověji třeba 
čínský gigant Li-Ning.246 V mnoha zemích globálního Jihu jsou výrobky společnosti Bata Shoe 
Company stále nejprodávanější, ne však nejoblíbenější. Na severní polokouli se v posledních několika 
letech snaží firma své zájmy reorganizovat a opět zaujmout, na výsledek musíme ale ještě počkat. 

  

                                                                                                                                                                     
244 Doufaje ve smír a znovusloučení společnosti i rodiny, což se nikdy nestalo. 
245 Odsud Sonja pochází. 
246 CHENG, Allen T. The Mainland's Sneaker King. In: TIME.com [online]. 2002-07-29 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,332084,00.html. 
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4  BATANAGAR – MODEL BAŤŮV: VÝROBA BOT I MĚSTA 

4.1 ÚVOD – MODEL PAR EXCELLENCE 

Jako hlavní případovou studii jsem vybrala jeden z 
nepříliš známých a dosud neprozkoumaných Baťových 
satelitů, indický Batanagar,247 ležící v metropolitní oblasti 
Kalkaty (dříve Calcutty)248 v Západním Bengálsku (viz 
obr. 8). Stopy, jež zde zanechala Baťova korporátní 
architektura, a jež jsou dnes přepisovány novou korporací 
(viz obr. 9), dokládají důležité poznatky o mechanismech 
produkce prostoru v rámci debaty o brandingu, 
globalizované ekonomice a staronové dělbě práce. 

V jednom z několika vzájemně se prolínajících příběhů 
epického románu z postkoloniální249 Indie A Suitable Boy250 
popisuje Vikram Seth českou251 průmyslovou organizaci 
nacházející se na fiktivním místě „pětačtyřicet minut jízdy 
vlakem“252 od Kalkaty. Toto místo se jmenuje Prahapore253 a je sídlem společnosti Praha Shoe 
Company,254 ve které se o místo uchází mladý Haresh Khanna. Haresh doufá, že mu zaměstnání 
v nadnárodní firmě dopomůže k vyššímu společenskému uznání, a tím pádem k větší šanci ucházet se 
o Latu, dívku z významné kalkatské rodiny, které se nápadníky snaží vybírat matka. Prahapore je zde 
vykresleno jako epicentrum nejinovativnějšího obuvnického průmyslu v Indii. „Nekonečné řady 
dělnických domků, kanceláří, kino, zelené palmy lemující silnice a intenzivně zelená hřiště, obrovská 
obezděná továrna – se segmenty úhledně pomalovanými reklamou na nejnovější řadu Praha bot, 
manažerská kolonie (výhradně jen pro Čechy) skrytá za ještě vyšší zdí, [...] tvořily dohromady 
velkolepý výrobní a obytný komplex postavený Čechy na bažinatém břehu řeky Huglí.“ Firemní 
město muselo být opravdu působivým prostředím, protože po večeři v klubu manažerské kolonie se 
Latina matka rychle „rozhodla, že nejenže bude Haresh ideálním manželem pro její dceru, ale že 
Prahapore s dětským hřištěm a hrachory a ochrannou zdí bude ideálním místem pro její budoucí 
vnuky“.255  

                                                        
247 V bengálštině doslovně „Baťovo město“. 
248 Město neslo až do roku 2000 poangličtěnou verzi svého jména, psanou Calcutta, přestože v bengálštině bylo odjakživa 

nazýváno Kolkata nebo Kolikata. K oficiální změně došlo v rámci dekolonizačních tendencí a sílícího národního hnutí 
až 23. 12. 2000, navrhla ji Komunisticko-marxistická strana Indie (CPM) vládnoucí v Západním Bengálsku od roku 
1977. Ve své práci užívám český název města Kalkata, kromě označení v literatuře a názvech, jež ponechávám 
v původní verzi. EASWARAN, Kenny. The Politics of Name Changes in India. In: University of California at 
Berkeley: Open Computing Facility [online]. 2011-07-19 [cit. 2013-11-15]. Dostupné z: 
http://web.archive.org/web/20110719150356/http://www.ocf.berkeley.edu/~easwaran/papers/india.html 

249 Přesněji z počátku 50. let minulého století. 
250 „Vhodný chlapec“, SETH, Vikram. A Suitable Boy. London: Phoenix House, 1994, 992–1474. 
251 Seth o společnosti referuje vždy jako o „české“, zaměstnávající „Čechy“ a pocházející z „Česka“, nikoli Československa. 
252 SETH, Vikram. A Suitable Boy, s. 997. 
253 Přípona -pore znamená v hindštině „město“, podobně jako –nagar.  
254 Společnost vlastní český obuvnický magnát a filantrop Jan Tomin. SETH, Vikram. A Suitable Boy, s. 993. 
255 Samotné Latě trvalo ještě dalších dvě stě stran, než se rozhodla a Hareshe si za muže vzala. SETH, Vikram. A Suitable 

Boy, s. 1227 a s. 1415. 

Obr.  8 Poloha Batanagaru v rámci 
Indie. Zdroj: Nouman Malik. 
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Obr.  9 Batanagar v roce 2010. Jihovýchodně od továrny se právě staví ohraničená komunita bydlení, kam 
budou v roce 2011 ze svých domků přesunuti stávající zaměstnanci společnosti Baťa. Zdroj: Googlemaps 2010. 

4.2 GLOBÁLNÍ KONTEXT A LOKÁLNÍ PODMÍNKY: INDIE – ZÁPADNÍ 
BENGÁLSKO – KALKATA – BATANAGAR 

„Nebojme se budoucnosti!“ hlásal Tomáš Baťa po svém příletu z indické cesty v roce 1932,256 
„polovina lidí na světě chodí bosa. A sotva pět procent obyvatelstva světa je dobře obuto. Tu vidíme 
nejlépe, jak málo jsme dosud vykonali a jak ohromná práce očekává všechny ševce tohoto světa.“257 

Proč Indie? Proč oblast Kalkaty? Historický kontext Baťovy angažovanosti v Indii je komplexní, 
stejně jako samotná historie místního obuvnického průmyslu. Západní Bengálsko bylo odjakživa 
centrem indické kožedělné výroby. Domorodý průmysl měl počátkem 19. století tři stupně 
ekonomického dělení: export kůží a kožek, ošetřování a vydělávání kůží a výrobu produktů.258 Tato 
tradiční forma výroby na venkově byla dle Bagchi působením vnější konkurence a počátků 
industrializace narušena, což vedlo ke zvýšené urbanizaci obyvatelstva.259 S příchodem železnice, 
potažmo první průmyslové revoluce se centrem výroby a exportního trhu stala Kalkata. Koželužny 
a továrny na boty vyrostly také okolo Kanpuru, Bombaje a Madrasu.260 První světová válka poté 
dokonala reorganizaci kožedělného průmyslu v Indii a nabídla stabilní trh sloužící potřebám armád 
nejrůznějších zemí. Po skončení války bylo ve 20. letech mnoho koželužen uzavřeno, hlavně kvůli 

                                                        
256 Viz níže. 
257 Rozhlasový záznam. ŠTRÁFELDOVÁ, Milena. Tomáš Baťa slaví v Česku své devadesátiny. In: Český rozhlas. Radio 

Praha [online]. © 1996–2013 Český rozhlas, 2004-09-18 [cit. 2011-09-11]. Dostupné z: 
http://www.radio.cz/cz/rubrika/krajane/tomas-bata-slavi-v-cesku-sve-devadesatiny. 

258 RAU, Basavarasu Ramachandra. The Economics of Leather Industry. Culcutta: Culcutta University Press, 1925, s. 7. 
259 BAGCHI, Sreeparna. The Zlin Enterprise: A Profile of the Role of the First Multinational Organisation in the Leather 

Industry in Bengal (1931-1945). The Calcutta Historical Journal. 2005, č. 25, s. 47. 
260 Ibid., s. 62. 
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kolísavosti směnných kurzů evropských měn. Přesto, jak popisuje De, bylo v roce 1928 v Bengálsku 
stále deset továren: osm koželužen a dvě továrny na výrobu obuvi. Pět z nich vlastnili Evropané.261 
Na severních předměstích Kalkaty se stále držely dílny paňdžábských muslimů zaměstnávajících 
muchis, osoby domorodého původu tradičně mimořádně zručné ve výrobě obuvi. Podle vládní zprávy 
o domácím průmyslu Bengálska262 si začaly evropské společnosti již tehdy objednávat jejich práci. 
Sem se pravděpodobně datuje vznik sítě místních subdodavatelských vztahů. 

Baťova společnost byla první nadnárodní korporací v kožedělném a obuvnickém průmyslu v Indii. 
Proč si Baťa vybral právě oblast Kalkaty? Za prvé, mezinárodní ekonomické vztahy v Evropě – 
v podobě stále rostoucích nároků zaměstnanců na zvýšení mezd, prvních problémů s odbory a 
zavedení dovozního cla na Baťovy boty – donutily firmu k hledání nových trhů a zakládání nových 
výrobních závodů nejdříve jen v evropském zahraničí a brzy nato i v zámoří.263 Baťův zájem o Indii 
vyvolaly místní zdroje surovin i obrovská poptávka po botách ve státě, který zatím chodil bos. Slogan 
„Nebojme se budoucnosti!“ odrážel filozofii společnosti, jež propojila výrobu spotřebního zboží 
s civilizační misí pro 280 milionů lidí.264,265 

Za druhé, Kalkata byla v té době definitivně centrem moderního vzdělání,266 vědy,267 kultury,268 
politiky,269 obchodu,270 a jak již bylo uvedeno výše, kožedělného průmyslu v Indii. 

Za třetí, českoslovenští podnikatelé byli v Bengálsku vítáni s otevřenou náručí; mezi Indií 
a Československou republikou vládly přátelské vztahy na hospodářské, politické i kulturní úrovni. 
Mladá nezávislá země v Evropě byla novou indickou elitou usilující o národní nezávislost vnímána 
jako sympatický vzor. Zejména po roce 1911, kdy byla z důvodů rostoucího nacionalismu a odporu 
vůči Britům v Západním Bengálsku funkce hlavního města přesunuta do Dillí a Kalkata začala 
bojkotovat veškeré britské produkty, byl místní trh nově příchozímu kapitálu (neanglického původu) 
příznivě nakloněn.271 Po rozpadu rakousko-uherské monarchie v roce 1918 se Československo stalo 
jedním z nejúspěšnějších demokratických států ve střední Evropě. Snahy Indie o nezávislost vzala 
česká veřejnost brzy na vědomí. Ostatně vzájemný zájem potvrzuje i otevření českého konzulátu 
v Bombaji v roce 1921 a v roce 1922 založení Orientálního ústavu v Praze, který přispěl k intenzivní 
výměně vědeckých pracovníků mezi oběma zeměmi.272 Také pražské návštěvy bengálského básníka, 

                                                        
261 DE, J. K. Leather Industry of Bengal during the Period 1919—1969. Kolkata: The Diamond Jubilee Souvenir 

of the College of Leather Technology, 1994, 38–40. 
262 GOVERNMENT OF BENGAL. Report on the survey of cottage industries in Bengal. Calcutta: Bengal Secretariat Book 

Depot, 1929, 40. 
263 SUDROW, Anne. Der Schuh im Nationalsozialismus, 123–144. 
264 V roce 1931 žilo v Indii 279 miliónů lidí, z toho 88 % na vesnici a jen 12 % ve městě. V roce 2001 to již bylo 1 027 000 

lidí, z nichž 72 % žilo na venkově a 28 % ve městě. STRNAD, Jaroslav – FILIPSKÝ, Jan – HOLMAN, Jaroslav –
VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. Dějiny Indie, s. 892. 

265 V příručce Bata – Organization of Labour and Service vydané v Batanagaru v roce 1939 měla Indie v tomto roce 360 
milionů obyvatel. BAROS, John (ed.). BATA – Organisation of Labour and Service. Batanagar, 1939, s. 1. 

266 Například Presidency University, dříve známá jako Hindu College, byla založena v roce 1817, což ji činí jednou 
z nejstarších vzdělávacích institucí západního typu v jižní Asii. 

267 V té době se Kalkata pyšnila již třemi nositeli Nobelovy ceny: Ronald Ross (1902, medicína), Rabíndranáth Thákur (1913, 
literatura) a Chandrasekhara Venkata Raman (1930, fyzika). Později k nim přibyli ještě Matka Tereza (1979, mír) 
a Amartya Sen (1998, ekonomie).  

268 Za zmínku zde stojí „bengálská renesance“, hnutí z konce 19. a počátku 20. století, jež zásadně ovlivnilo svět literatury, 
filmu, divadla, hudby i výtvarného umění. 

269 Od roku 1772 do roku 1911 byla Kalkata hlavním městem Britského Rádže (= koloniální Indie). 
270 V roce 1690 udělili bengálští panovníci obchodní licenci mezinárodní korporaci Východoindická společnost, jež z Kalkaty 

vybudovala svou tržní základnu. Kalkatský přístav je dodnes nejstarší fungující a jediný hlavní říční přístav v Indii. 
271 HALL, Peter. Cities of Tomorrow: an Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century. 

Oxford: Blackwell Publishing, 2002, s. 198–206. 
272 STRNAD, Jaroslav – FILIPSKÝ, Jan – HOLMAN, Jaroslav – VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. Dějiny Indie, 1185 s. 
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prvního asijského nositele Nobelovy ceny Rabíndranátha Thákura (v letech 1921 a 1926) a zlínská 
návštěva prvního indického premiéra a autora deklarace nezávislosti z roku 1929 Džaváharlála 
Néhrúa v předvečer německé okupace roku 1938 byly znamením přátelství i solidarity Indie s malým 
evropským státem.273  

Za čtvrté, k samotné poloze Batanagaru: Baťa sledoval svou typickou, časem prokázanou strategii 
umisťování nových výrobních závodů v blízkosti významných velkoměst (Kalkata je dodnes hlavním 
městem státu Západní Bengálsko a třetím největším městem Indie), ale zároveň dost daleko na to, aby 
neinformované venkovské obyvatelstvo udržel izolované od reality ž ivota ve velkém městě. 
Uchovával si tak privilegium poskytovat místním obyvatelům vlastní vzdělání a vyškolení, čímž 
si zajistil dlouhodobý monopol na výrobu levné a loajální pracovní síly. Tuto praxi objevuje Sharon 
Zukin už v prvních fázích průmyslové revoluce v Anglii, kde zmiňuje i první systémy kontroly.274 

Za páté, ke geografické specifikaci umisťování nových závodů patřila také dostupnost existující 
fungující infrastruktury. Téměř vždy se u hledání pozice pro nové Baťovo město jednalo o trojici 
železnice–silnice–řeka.275 Batanagar byl proto umístěn na stávající hlavní železniční trať, poblíž 
hlavní silniční komunikace Budge Budge Road do Kalkaty a na břehu řeky Huglí,276 která je 
západním ramenem delty posvátné Gangy (viz obr. 10).  

 

 
 
Obr.  10 Batanagar v roce 1937: pohled ze severu od řeky Huglí a hlavní vstup do města z cesty do Kalkaty. 
Zdroj: MZA v Brně, prac. Zlín, fond Baťa a.s. Zlín, XV, inv.č. 203. 
 

Tomáš Baťa se poprvé vypravil do Indie koncem roku 1922. Jeho hlavním úkolem bylo zajištění 
nákupu místních kvalitních a levných surovin, kůže a kaučuku, pro závod ve Zlíně.277 Obchodní 
vztahy fungovaly nejprve jednostranně,278 a teprve až roku 1925 přišly do Indie první boty vyrobené 
ve Zlíně. Podrobnější průzkum trhu a politické situace vedl k vyhodnocení místních podmínek jako 
velice výhodných pro další ekonomické aktivity firmy.279 Dceřiná společnost byla v Indii založena 

                                                        
273 VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. India and Czechoslovakia between two World Wars: Similar Experiences, Shared Dreams 

and a Common Purpose. Archiv Orientální. 2007, roč. 75, č. 3, 259–278. 
274 ZUKIN, Sharon. Market, place and Landscape. ZUKIN, Sharon. Landscapes of Power: from Detroit to Disney World. 

Berkeley: University of California Press, 1993, 3–24. 
275 Viz kapitola 3.4 Výroba a export modelu. 
276 Alternativně Hugli, Hoogli nebo Hooghly. 
277 BAROŠ, Jan. The First Decade of Batanagar. Batanagar: Club for the Graduates of the Bata School, 1945, s. 4–6. 
278 Zde bych mohla uvést „za šesté“: dle vyprávění místních dostal Tomáš Baťa nápad „obout Indii“ právě na jedné z návštěv 

Kalkaty, když na typicky prašné a špinavé ulici uviděl rikšu – pěšího rikšu, co v běhu tahá vozítko – s nehezky 
poraněným chodidlem. Bylo mu jej líto a prý právě tehdy přišel na myšlenku „vyrábět boty přímo zde, v Indii, ve 
spolupráci s místními lidmi a pro místní lidi“. BAROŠ, Jan. The First Decade of Batanagar, s. 16. 

279 Ibid., s. 6. 
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pod jménem Bata Shoe Company Limited a 23. prosince 1931 zapsána do obchodního rejstříku firem 
se sídlem v Kalkatě.280 V roce 1932 byla zahájena experimentální výroba obuvi v pronajatých 
prostorách v Konnagaru v Západním Bengálsku, jen pár kilometrů od Kalkaty; zaměstnávala 
75 českých expertů, kteří poprvé v Indii vyráběli gumové a plátěné boty.281 Vedle Konnagaru byly 
do provozu uvedeny ještě dvě další experimentální továrny, jedna v Bataganju ve státu Bihár a jedna 
v Bengalúru, hlavním městě státu Karnátaka. 

4.3 FIRMA = MĚSTO (BATANAGAR) 

Nicméně prvním indickým „celobaťovským“ městem zahrnujícím vedle stálé továrny také bydlení 
a ostatní vybavenost byl až Batanagar v Západním Bengálsku. Jeho pozici282 určil začátkem roku 
1932 sám Tomáš Baťa na své slavné Velké indické cestě,283 jejímž účelem byl jeho osobní výběr 
teritorií pro umístění nových továrních měst. Svět popsal v roce 1942 situaci takto:  

Rok 1931. Svět se zmítá v horečce krise. Krise je v průmyslu, v zemědělství, v kapitalismu 
i socialismu, v národním cítění i morálce odpovědných. Počet nezaměstnaných roste, kupní síla klesá, 
úpadky bank se množí, neprodané zásoby se hromadí do nekonečna. V přístavech hnijí sklizně celých 
ročníků a pracující vrstvy hladovějí.  

Bývalá republika měla 600 000 nezaměstnaných a vývoj směřoval k dalšímu omezování počtu 
lidských sil v pracovním procesu. Odpovědní činitelé vedli neplodné konference, dohadujíce se o 
theoriích, které nepřinesou špetku užitku, stanoví investiční komise, které nic nedělají a vyhazují 
miliony na pomocné akce, z nichž nikdo nic nemá. Pod dojmem neřešitelnosti a bezmocnosti nad 
hospodářským a sociálním chaosem propadá všechno do resignujícího zoufalství a demoralizující 
nečinnosti. 

Ne tak Tomáš Baťa. Jeho názor na příčiny odbytové krise je jiný: „My ve Zlíně se nebojíme krise. 
Křik o krisi je jen hlučné vysvětlování těch zbankrotělých direktorů, že úpadek jejich podniků 
nezavinili oni, nýbrž nějaká krise. Dejme se do práce! Žádná krise neohrozí lidi, odhodlané sloužit 
sobě a svým bližním!“ Zde bylo nutné dát příklad, zapůsobit na ostatní ukázat jim cestu, strhnout je s 
sebou a smést tu otupující kapitulaci: však ono to nějak dopadne. 

A Tomáš Baťa ten příklad dal, znovu jako mnohokrát předtím. „Ve světě je výjimečná hospodářská 
situace – je třeba ji řešit výjimečnými prostředky. Je třeba ukázat směr a dát příklad.“ V těchto 
intencích startuje dne 10. prosince 1931 s otrokovického letiště mohutný třímotorový Fokker, na 
palubě Tomáš Baťa se třemi spolupracovníky z exportu a tříčlennou posádkou, na obchodní cestu s 
pevným rozhodnutím dobýt nové oblasti, přivézt levnější suroviny a novou práci.284 

                                                        
280 BATA INDIA LIMITED. Draft Letter of Offer. For Equity Shareholders of the Company only. In: Securities and 

Exchange Board of India [online]. xiv, 165 s. 2005-03-08 [cit. 2011-08-02]. Dostupné z: 
http://www.sebi.gov.in/dp/bata.pdf. 

281 Jak uvedla Mahalaya Chatterjee z centra pro urbánní ekonomická studia v Kalkatě, „začala být kůže v té době drahá a 
navíc v Indii propuklo několik protestů kvůli posvátnosti krav“. Rozhovor s prof. Chatterjee byl veden a zaznamenán 
22. ledna 2011 v Centre for Urban Economic Studies, Department of Economics, Calcutta University Alipur Campus, 
v Kalkatě. 

282 Na řekou Huglí pravidelně zaplavované pláni asi kilometr široké a dva a půl kilometru dlouhé. 
283 Tato Baťova návštěva Indie, startující 10. prosince 1931 v československých Otrokovicích, byla první leteckou služební 

cestou podnikatele z kontinentální Evropy s cílem navázat nové obchodní vztahy v Asii. 
284 Indická cesta – velký příklad Tomáše Bati. Svět: Rubrika Ze světa. Zlín, 1942, č. 27, s. 16. 
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Během tohoto svého pobytu v Indii vyřizoval Tomáš Baťa co nejpodrobněji vše potřebné pro 
budoucí místní výrobu v Batanagaru, pro továrnu, jež měla být spolu s koloniemi bydlení pro 
zaměstnance postavena na stejných principech jako jeho podnik ve Zlíně.285 Územní plán (viz obr. 11) 
navrhnul František Lydie Gahura ještě pro Tomáše Baťu, realizace projektu byla ale zahájena až po 
jeho smrti.286 Projekt dále vedl Tomášův nevlastní bratr Jan Antonín Baťa, jenž se stal novým 
majitelem firmy a zároveň šéfem celé nadnárodní korporace. Základní kámen Batanagaru byl položen 
28. října 1934 na pozemku vykoupeném od Port Commissioners a místních drobných soukromých 
vlastníků půdy.287 

 
 
Obr.  11 První (Gahurův) situační plán Baťova továrního města Batanagar. Zdroj: MZA v Brně, prac. Zlín, fond 
Baťa a.s. Zlín, XV, inv.č. 1114e. 

 

                                                        
285 BAROŠ, Jan. The First Decade of Batanagar, s. 17. 
286 Tomáš Baťa zemřel 12. července 1932 při letecké nehodě v osobním letadle Junkers F13 D-1608 na cestě za otevřením 

první zahraniční pobočky v Möhlinu ve Švýcarsku. 
287 BAROŠ, Jan. The First Decade of Batanagar, s. 47–49. 
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V roce 1936 byly stavební práce na batanagarské továrně u konce a přesunul se sem veškerý 
výrobní provoz z Konnagaru.288 Továrna začala vyrábět první kožené boty. V následujícím roce byla 
do provozu uvedena vlastní koželužna. Později se kůže dovážela hlavně ze sousedního Pákistánu, opět 
hlavně kvůli posvátnosti krav.289 Obec Batanagar získala samostatnost a v rámci nároků na 
soběstačnost města = firmy koupil Baťa více půdy pro vybudování škol, kaple, chrámů, nemocnice 
a zábavního a rekreačního střediska, takzvaných klubů a pro místo pro volnočasové aktivity. 

Současně byl Batanagar začleněn do mezinárodní obchodní a výrobní sítě koncernu, takže brzy 
rytmus města na ř ece Ganze určovalo globální dění a události na světových trzích. Mladí indičtí 
odborníci byli pravidelně vysíláni na výcvik do Zlína290 a č eskoslovenští instruktoři zpočátku zase 
tvořili manažerskou elitu Batanagaru. Roku 1935 proběhla mezinárodním tiskem zpráva, že Baťa 
předběhl Japonsko291 a stal se jedničkou na indickém trhu bot. Vize „obout Indii“ se s týdenní 
produkcí 180 000 párů bot292 pomalu stávala realitou. Opakované stávky odborů proti mzdovým 
a pracovních podmínkám v Bengálsku se sice dotýkaly i Batanagaru, českému vedení společnosti se 
ale dařilo lehce autoritářským tlakem přimět své zaměstnance k pořádku a návratu k práci.293 

S vypuknutím druhé světové války a po německé okupaci Československa dostal Batanagar 
za úkol „zapomenout na Zlín a postavit se na vlastní nohy“.294 Během války byla převážná č ást 
výroby v továrně zaměřena na povinné plnění požadavků pro účely (československé) armády,295 
stejně jako v jiných zemích.296  

Roku 1942 bylo do provozu uvedeno několik dalších pomocných oddělení, například strojírenské 
oddělení, vyrábějící první „celoindické“ stroje pro masovou produkci bot. V roce 1944 měla 
batanagarská továrna 7497297 stálých zaměstnanců (viz obr 12). Podle výpisu z obchodního rejstříku 
ze dne 6. dubna 1956298 byla firma tohoto roku změněna na soukromou, změnila i svůj název na Bata 
Shoe Company Private Limited, aby se o necelých dvacet let později – 18. dubna 1973 – vrátila k 
původnímu Bata Shoe Company Limited přechodem na veřejnou obchodní společnost. Na dnešní Bata 
India Limited bylo jméno změněno záhy, 23. dubna 1973.299  

                                                        
288 Ibid., s. 59–60. 
289 Podle rozhovoru s bývalým rezidentem Batanagaru a novinářem Subhro Sahou (Special Correspondent The Telepgraph), 

vedeném a zaznamenaném 24. ledna 2011 v Kalkatě. 
290 BAROŠ, Jan. The first decade of Batanagar, s. 17, 21, 34–35. 
291 Ibid., s. 38–42. a „Bata unterbietet die Japaner“ v Deutsche Bergwerkszeitung, Düsseldorf, 3. 10. 1935. Moravský zemský 

archiv v Brně, pracoviště Zlín, fond Baťa a.s. Zlín, II/8, inv.č. 452 (Zahraniční společnosti), fol. 205 nebo „Baťa rozdrtil 
japonskou konkurenci v Indii“ v Posledním Listu, Praha, 29. 11. 1935, tamtéž, fol. 206. 

292 Dle zprávy agentury Reuters ze dne 13. 7. 1937. Moravský zemský archiv v Brně, pracoviště Zlín, fond Baťa a.s. Zlín, II/8, 
inv.č. 452 (Zahraniční společnosti).  

293 Viz například „Nepokoje v Kalkutě“ v Českém slově, Moravská Ostrava, 7. 1. 1939. Moravský zemský archiv v Brně, 
pracoviště Zlín, fond Baťa a.s. Zlín, II/8, inv.č. 452 (Zahraniční společnosti), fol. 279, „Indické odbory proti Baťovu 
monopolu“ v Práci, Praha, 13. 8. 1946. Moravský zemský archiv v Brně, pracoviště Zlín, fond Baťa a.s. Zlín, II/8, 
inv.č. 452 (Zahraniční společnosti), fol. 285 nebo „Baťa vykořisťuje své dělníky“ v Práci, Praha, 19. 11. 1946. 
Moravský zemský archiv v Brně, pracoviště Zlín, fond Baťa a.s. Zlín, II/8, inv.č. 452 (Zahraniční společnosti), fol. 287. 

294 BAROŠ, Jan. The first decade of Batanagar, s. 129. 
295 Ibid., s. 144. 
296 Z rozhovorů s urbánním ekonomem Tusharem Kanli Deyem (Centre for Urban Economic Studies, Department of 

Economics, Calcutta University Alipur Campus), vedených a zaznamenaných 20. a 22. ledna 2011 v Batanagaru. 
297 BAROŠ, Jan. The first decade of Batanagar, s. 104. 
298 Podle zákona o společnostech z roku 1913. Viz BATA INDIA LIMITED. Draft Letter of Offer. For Equity Shareholders of 

the Company only. In: Securities and Exchange Board of India [online]. xiv, 165 s. 2005-03-08 [cit. 2011-08-02]. 
Dostupné z: http://www.sebi.gov.in/dp/bata.pdf. 

299 Ibid. 
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Obr.  12 Zaměstnanci přicházejí do továrny, 1944. Zdroj: MZA v Brně, prac. Zlín, fond Baťa a.s. Zlín, Sbírka 
fotografií, inv.č. 930, fol. 17. 
 

Během krátkého období se Baťa stal největším výrobcem obuvi v Indii. Jak napsal Vladimír 
Karfík ve svých Vzpomínkách, „byla továrna v Batanagaru se svými 25 000 zaměstnanci až do roku 
1960 největším průmyslovým závodem na indickém subkontinentu“.300 Stala se také nejvytíženějším 
dodavatelem státních zakázek bot pro školy, armádu, nemocnice a velké stavební firmy.301 Jen v Indii 
prodával Baťa průměrně okolo 60 milionů párů obuvi ročně, a také své výrobky vyvážel na zahraniční 
trhy včetně USA, Velké Británie, a do zemí Středního východu. 

Ještě v roce 1995 zaměstnávala indická společnost se sídlem v Kalkatě přes 15 000 lidí ve výrobě 
a prodeji.302 Vyráběla přes 35 milionů párů bot ve svých pěti závodech303 a 25 milionů párů bot 
outsourcovala od různých drobných výrobců.304 Od 80. let ale čelila četným problémům s místními 
militantními odbory (posilovanými rostoucí mocí komunistické strany CPM)305 a následným stávkám 
a výlukám provozu svých výrobních zařízení. Tyto stále narůstaly a pracovní morálka upadala. V roce 
1992 byla továrna v Batanagaru dokonce na čtyři a půl měsíce uzavřena. Spor s odbory se vedení 
korporace podařilo vyřešit a situaci uklidnit až do roku 1999, kdy si odboráři stěžovali místní vládě, 

                                                        
300 KARFÍK, Vzpomínky, s. 157. 
301 Všem dostupné Bata shoes byly součástí školní uniformy i armádního stejnokroje. 
302 IR. Case Study: Bata India’s HR Problems. In: HoRizon: Redefining Boundaries… [online]. XISS HR Club, 2013-06-25 

[cit. 2013-11-18]. Dostupné z: http://xisshrclub.org/?p=200. 
303 Batanagar (Západní Bengálsko), Faridabád (Harijána), Bengalúru (Karnátaka), Patna (Bihár) a Hosur (Tamilnádu). 
304 IR. Case Study: Bata India’s HR Problems. In: HoRizon: Redefining Boundaries… [online]. XISS HR Club, 2013-06-25 

[cit. 2013-11-18]. Dostupné z: http://xisshrclub.org/?p=200. 
305 V roce 1977 se k moci v Západním Bengálsku dostali komunisté. Kalkata se stala silnou základnou indického marxisticko-

komunistického hnutí. Západní Bengálsko bylo až do voleb v roce 2011 pod vládou Komunisticko-marxistické strany 
Indie (CPM) nepřetržitých 34 let – což jej učinilo zemí s nejdelší demokraticky zvolenou komunistickou vládou na 
světě. BISWAS, Soutik. Calcutta's colourless campaign. In: BBC NEWS: South Asia [online]. 2006-04-16 [cit. 2013-11-
18]. Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4909832.stm.  

Volby v roce 2011 vyhrála s velkým odstupem aliance (sociálně-)demokratických stran Indický národní kongres (v angličtině 
Indian National Congress, INC) a Celoindický Trinamool kongres (All India Trinamool Congress, AITC), jehož 
vedoucí představitelka Mamata Banerjee se stala první ženskou premiérkou v Západním Bengálsku. BISWAS, Soutik. 
The woman taking on India's communists. In: BBC NEWS: South Asia [online]. 2011-04-15 [cit. 2013-11-18]. 
Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13077902. 
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že společnost začala outsourcovat celkovou výrobu bot značky Power do Číny, kam byla dříve 
přeložena jen montážní a šicí linka. Současně se objem batanagarské výroby chappals306 snížil na 
58 %, jídlo v kantýně se zdražilo na dvojnásobek, dělníci se začali obávat o práci a znovu se stále 
častěji pouštěli do sporů s vedením korporace. Kvůli jejich stávkám a klesající produktivitě na jedné 
straně a rostoucímu podílu outsourcované výroby na straně druhé snížila společnost v roce 2000 počet 
svých zaměstnanců na 6700.307 Mezitím se korporátní sídlo společnosti přesunulo z neklidného 
komunistického Bengálska do pokojného Gurgaonu,308 současného centra moderního globálního 
byznysu ve státě Harijána. V roce 2012 se předseda představenstva společnosti Uday Khanna 
ve výroční zprávě auditorům zavázal, že bude korporace opětovně investovat do modernizace továrny 
v Batanagaru a do zlepšení pracovních i životních podmínek jejích zaměstnanců.309 

Přes všechny komplikace a stále rostoucí podíl subdodávané a outsourcované výroby zůstává 
společnost Bata India Limited se svou „cenově dostupnou kvalitní obuví“ nejznámějším a největším 
indickým „výrobcem“ a prodejcem bot.310 Většina obyvatel Indie se dodnes domnívá, že je Bata 
původní indickou značkou (viz obr. 13). 

 
 
Obr.  13 Všudypřítomný Baťa v Kalkatě. Foto: Markéta Březovská 2011 a 2012. 

4.4 URBANISMUS A ARCHITEKTURA 

Batanagar reprezentoval verzi tropického modelu Baťova průmyslového města,311 byl nositelem 
vizí funkcionalistického urbanismu, s čistým zónováním a přísným prostorovým dělením jednotlivých 
funkcí na výrobní plochy, kolonii honosných vil manažerů (viz obr. 14), kolonie předáků 
s dvoupatrovými řadovými domy, kolonie dělníků s řadami jednoduchých domků a ubytovny pro 
svobodné muže a učně. Velikostní a komfortní odstupňování jednotlivých staveb a jejich vzdálenost 
od srdce města – továrny signalizovalo sociální, ekonomickou a kastovní312 hierarchii (viz obr. 16 

                                                        
306 Gumové nebo kožené žabky. 
307 IR. Case Study: Bata India’s HR Problems. In: HoRizon: Redefining Boundaries… [online]. XISS HR Club, 2013-06-25 

[cit. 2013-11-18]. Dostupné z: http://xisshrclub.org/?p=200 
308 Gurgaon leží asi 20 km jihozádapdně od Dillí a jen 10 km od dillíského mezinárodního letiště. Za posledních 20 let se sem 

přesunula korporátní mebo místní ředitelství mnoha nadnárodních společností – více než polovina z uznávaného 
žebříku Forbes 2000 – Více viz kapitola 1.5 Pracovní definice a koncepty, pojem nadnárodní korporace a dále 
KANNAN, Shilpa. Gurgaon: From fields to global tech hub. In: BBC: Future [online]. 2013-10-02 [cit. 2013-11-19]. 
Dostupné z: http://www.bbc.com/future/story/20131001-gurgaon-indias-it-capital/all. 

309 Bata: Annual Report 2012. In: Bata India Limited [online]. 2012, s. 22. 
310 IR. Case Study: Bata India’s HR Problems. In: HoRizon: Redefining Boundaries… [online]. XISS HR Club, 2013-06-25 

[cit. 2013-11-18]. Dostupné z: http://xisshrclub.org/?p=200. 
311 Původní tropickou variantu ideálního průmyslového města pro 3000 obyvatel vypracoval R. H. Podzemný 

(HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Baťa Satellite Towns around the World. KLINGAN, Katrin – GUST, Kerstin. A Utopia of 
Modernity, s. 118). Verze pro Batanagar byla přepracována F. L. Gahurou, na místě pak R. Martincem a adaptována J. 
A. Baťou. 

312 V Indii byly vily manažerů – příslušníků vyšších tříd kastovního systému – od obydlí ostatních již od počátku odděleny 
zdí, jednalo se o jakési první gated communities. Kastovní systém je forma sociální stratifikace, která je dědičná a týká 
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a 17). Na rozdíl od individuálního bydlení v 
evropských Baťových městech spadaly zdejší 
domy pro zaměstnance do typologie 
řadových domů s odkazem na tradici 
asijského „dlouhého domu“. Podlouhlé 
jednopatrové troj- nebo šestidomky s krytými 
verandami sloužily k ubytování zpravidla tří 
až šesti rodin řadových zaměstnanců. 
Prostorné dvoupodlažní vily manažerů se 
nacházely v tzv. „evropské kolonii“313 
s bazénem, klubem a knihovnou, a od 
ostatních typologií je dělila zeď. Zeď 
ohraničovala také tovární areál. V něm se 
nacházely provozy pro výrobu bot – 
kožedělné dílny, kaučukové dílny, strojírna, inženýring, elektrikáři, chemická laboratoř, tiskárna, 
sklady surovin i hotových výrobků, prodejní a nákupní oddělení, ředitelství a další. Dílny i pracovny 
byly vybaveny primitivní klimatizací, telefonem a tekoucí pitnou vodou ve formě americké fontánky. 
Každé z oddělení vedl manažer, který vzešel z řad dělníků.314  

Batanagar byl kromě moderního bydlení a továrního zařízení také vybaven školami, nákupním 
střediskem, komunitními a náboženskými zařízeními, poštovním úřadem,315 nemocnicí, muzeem,316 
kinem a sportovními plochami (viz obr. 15). 

Výstavba moderního korporátního města v bengálském prostředí nebyla jednoduchá. Vybraný 
pozemek se sice nacházel – jako v případě většiny Baťových satelitů – výhodně na železnici, silnici 
a řece, byl ale zpoloviny zaplavován pravidelnou přílivovou vlnou317 a z druhé byl pokryt pralesem318 
jako z Kiplingovy Knihy džunglí, včetně jeho obyvatel: jedovatých hadů, krokodýlů, šakalů nebo 
promyk. Ruda Martinec, architekt zodpovědný za realizaci projektu,319 nejdříve navrhl Gahurův 
ideální plán mírně pozměnit a dle lokálních možností stavět jen na suchých částech pozemku, vyhýbat 
se existujícím rybníkům a dírám. Tento plán se ale ve Zlíně nelíbil, neodpovídal ideálnímu modelu 
korporátního urbanismu a ani nekorespondoval s racionální organizací města, jakou si vedení firmy 
představovalo. Jan Baťa svolal své architekty nad sbírku fotografií a plánů z Batanagaru, které sám 

                                                                                                                                                                     

se jak životního stylu, tak například i výběru povolání, povolené sociální iterakce i exkluze, a je založená na kulturně-
historickém pojetí čistoty a znečištění. (WINTHROP, Robert H. Dictionary of Concepts in Cultural Anthropology. New 
York: Greenwood Press, 1991, s. 27–30). Toto specifické dělení populace se v indické společnosti v různých podobách 
projevuje dodnes.  

313 Zpočátku byli manažery firmy výhradně Evropané, až v 50. letech se do evropské kolonie dostává první indický manažer; 
v románu A Suitable Boy jej představuje Haresh Khanna. SETH, Vikram. A Suitable Boy. London: Phoenix House, 
1994: 992–1411. 

314 BAROS, John (ed.). BATA – Organisation of Labour and Service. Batanagar, 1939, s. 5–6. 
315 Moravský zemský archiv v Brně, pracoviště Zlín, fond Baťa a.s. Zlín, II/8, inv.č. 452 (Zahraniční společnosti), fol. 106. 
316 Thomas Bata Museum na Třetí ulici bylo otevřeno 12. července 1943, v den jedenáctého výročí úmrtí Tomáše Bati. 

Shromažďovalo a vystavovalo nejen fakta o obuvnictví v Indii, ale také firemní manažerské a prodejní příručky nebo 
dokumentaci z výstavby Batanagaru. BAROŠ, Jan. The First Decade of Batanagar, s. 111. 

317 Vzhledem ke vzdálenosti od moře zde silně ovlivňuje výšku hladiny řeky Huglí příliv a odliv. Rozdíl dosahuje až 6 metrů. 
318 „Lidé z okolních vesnic sem nechodili ani ve dne.“ BAROŠ, Jan. The First Decade of Batanagar, s. 46. 
319 ANDRONIKOVÁ, Hana. V. Samsara. ARMAND, Louis (ed.). The Return of Král Majáles: Prague's International 

Literary Renaissance 1990–2010, an anthology. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, 85–103. ISBN 
9788073083021. 

Obr.  14 Záznam stávajícího stavu. Vila č. 4 v manažerské 
kolonii, 21. ledna 2011. Perokresba: Markéta Březovská. 
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překreslil320 a prohlásil: „Stojí-li vám v cestě díry... zasypejte je!“. Martinec se do Indie vrátil bojovat 
s místními překážkami s novým masterplanem, založeným na postavení hráze a vysušení půdy. 
Po vykácení pralesa a odvodnění pozemku museli dělníci povrch vyrovnat, rozdíly činily místy až 
12 metrů. Jakmile ale začali kopat základy budov, objevila se voda ve třech metrech znovu – typicky 
pro deltické prostředí. Konstrukce továren a obytné kolonie tak vyžadovala betonování velmi 
hlubokých základů za stálého odpumpovávání přitékající vody.321  

Tovární budovy o rozměrech 20 × 80 m byly vystavěny ve standardním modulu betonových 
sloupů 30 × 30 cm o rozponu 6,15 m v obou směrech, tak jako u všech budov společnosti po celém 
světě. Vyzděny byly lokálními cihlami z cihelen na břehu řeky Huglí. Typicky velká okna a střešní 
světlíky zaručovaly dílnám dostatečné prosvětlení i provětrání – obecným heslem bylo „učinit 
pracoviště, kde zaměstnanci tráví třetinu dne, nejšťastnějším místem“.322 

 

 
 
Obr.  15 Hráči kriketu na prostranství před dvoupatrovým – v roce 2011 již opuštěným – šestidomkem.  
Foto: Markéta Březovská. 

 

                                                        
320 „…přímkami jdoucími přes rybníky a díry.“ Situaci z roku 1932 popisuje vzpomínky architekta Martince Baroš: BAROŠ, 

Jan. The First Decade of Batanagar, s. 51. 
321 Pro jednopatrovou budovu do hloubky 10 metrů. BAROŠ, Jan. The First Decade of Batanagar, s. 52. 
322 BAROŠ, Jan. The First Decade of Batanagar, s. 64. 
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Obr.  16 Dělení jednotlivých čtvrtí rodinných domů a ubytoven o odlišných typologiích – stav v lednu 2011. 
Diagram: Markéta Březovská a Joanne Pouzenc. 
 

 
 
Obr.  17 Docházková vzdálenost zaměstnanců z jednotlivých čtvrtí do továrny (v minutách). Diagram a foto: 
Markéta Březovská a Joanne Pouzenc. 
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4.5 SOCIÁLNÍ ASPEKTY, KOMUNIKACE A BRANDING 

Místní i mezinárodní tisk referoval o novém urbanisticko-architektonickém počinu nedaleko 
Kalkaty jako o „modelovém průmyslovém městě“.323 Městu vzdali oficiálně hold Džaváharlál Néhrú 
(viz obr. 51) i Rabíndranáth Thákur (viz obr. 18 a 52),324 významné osobnosti národního hnutí za 
nezávislost.325 Firemní noviny Batanagar News prezentovaly postřehy z každodenního života 
továrního města i zprávy ze zahraničí.326 Denní kinoprogram nabízel vedle indických filmů i 
nejnovější mezinárodní trháky z Hollywoodu. Fotbal, kriket a tenisové turnaje sloužily k udržování 
zdravého těla i ducha zaměstnanců firmy a knihovna s čítárnou měly zvyšovat úroveň vzdělání 
místních baťovců. Zdravotní péče pro zaměstnance firmy a jejich rodinné příslušníky byla 
samozřejmostí.327 Vlastní školy 
a učiliště měly z místních Baťových 
mladých mužů a žen vychovávat 
budoucí věrné zaměstnance. Svým 
paternalistickým zajištěním blahobytu 
a civilizační misijní horlivostí 
ovlivňovala společnost Baťa i zde 
každodenní život obyvatel (viz 
obr. 19).  

S ohledem na konsenzus ohledně 
skupinové nebo národní identity je 
naším úkolem prokázat, že skupina 
není jen přirozenou nebo bohem danou 
entitou, ale je uměle konstruovaným, 
a v některých případech dokonce 
i vymyšleným objektem, s anamnézou 
boje a dobývání za ním stojícími.328 

Pro své zaměstnance a jejich 
rodiny nechal Baťa vybudovat také 
chrámy všech místních hinduistických 
náboženství, mešitu i kapli. V roce 
1946 sponzorovalo Sociální oddělení 
společnosti poprvé lokální festival 

                                                        
323 BITTNER, Regina – HACKENBROICH, Wilfried. Architektur aus der Schuhbox: Baťa’s internationale Fabrikstädte. 

Leipzig: Spector Books, 2012, s. 71. 
324 Osobní dopis s poděkováním zakladateli Batanagaru byl dlouho „uchováván zasklen v rámečku na stěně knihovny 

Batanagar Recreation Club Library.“ Ashima Sarkara ke kopii Thákurova poděkování zveřejněného Chayanem 
Roychowdhurym na: A decade of Batanagar... Excerpts. In: Facebook: Batanagar [online]. 2012-12-12 [cit. 2013-10-
20]. Dostupné z: 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151116514867136&set=oa.10151170819223230&type=3&theater. 

325 VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. India and Czechoslovakia between two World Wars: Similar Experiences, Shared Dreams 
and a Common Purpose. Archiv Orientální. 2007, roč. 75, č. 3, 259–278 nebo BAROŠ, Jan. The First Decade of 
Batanagar, s. 85. 

326 Batanagar News ročník 1937, 1938 a 1939. Moravský zemský archiv v Brně, pracoviště Zlín, fond Baťa a.s. Zlín, II/7, 
inv.č. 227 (ročník 1937), inv.č. 228 (ročník 1938), inv.č. 229 (ročník 1939). 

327 BAROS, John (ed.). BATA – Organisation of Labour and Service. Batanagar, 1939, s. 19. 
328 SAID, Edward W. Holding Nations and Traditions at Bay. SAID, Edward W. Representations of the Intellectual. New 

York: Vintage Books, 1996, s. 33. 

Obr.  18 Chvála Batanagaru a poděkování jeho zakladateli od 
Thákura ze dne 10. listopadu 1939. Zdroj: The First Decade of 
Batanagar, zadní strana s. 183. 
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u příležitosti nejvýznamnějšího hinduistického svátku v Bengálsku, Durga Puja. Konal se tenkrát na 
sportovním hřišti Batanagaru, dnes zabírá mnohem více půdy a je jedním z nejvyhlášenějších v celém 
regionu.329 Baťa byl vždy tolerantní k lokálním náboženstvím a jejich praktikám, pokud neměly 
neblahý vliv na fungování a profit korporace. Otevřená prostranství a sportovní hřiště byla jakousi 
neutrální půdou, na které se překrývaly nejrůznější kultury a tradice. Jejich okraje byly elastické 
a setkávaly se zde i dva různé světy: Baťův a ten okolní. 

 
 
Obr.  19 Stopy Baťova koprorátního brandingu – u hlavního vstupu na pozemek a na patnících podél cest. Foto: 
Markéta Březovská. 
 

 
 
Obr.  20 Batanagar dnes: pohled ze severu v roce 2010 a hlavní vstup do města v roce 2011. Město je obklopeno 
hustou a vitální lokální strukturou. Zdroj: GoogleEarth. Foto: Markéta Březovská. 

4.6 OKOLÍ 

Nejbližší okolí pro Batanagar představovala vesnice na západní hranici pozemku, Nangi. Do 
Baťova příchodu se její obyvatelé živili převážně zemědělstvím. Mezinárodní společnost jim ale brzy 
poskytovala i jiné, atraktivnější příležitosti – počínaje odchytem jedovatých hadů v době výstavby 
Batanagaru330 přes námezdní práce při budování města až po provozování trhů, kam chodili obyvatelé 
Batanagaru nakupovat, protože nabízely zboží (hlavně čerstvé místní potraviny – rýži, zeleninu 
a drůbež), kterých se v Baťově kontrolovaném dodavatelském systému nedostávalo. Mezi Nangi 
a Batanagarem se zformovala vzájemně prospěšná dynamická závislost (viz obr. 20), za prvních deset 

                                                        
329 Více viz Batanagar Newland Puja Comitte [online]. 2013 [cit. 2013-10-22]. Dostupné z: http://www.newlandpuja.com. 
330 Za odměnu 1 rupie za hada se vesničanům podařilo Batanagar zdánlivě nevyhubitelných hadů zbavit. BAROŠ, Jan. 

The First Decade of Batanagar, s. 57 a ANDRONIKOVÁ, Hana. V. Samsara. ARMAND, Louis (ed.). The Return 
of Král Majáles, s. 91–92.   
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let existence Batanagaru se populace Nangi zdvojnásobila a velikost místních trhů vzrostla 
pětinásobně.331  

Příchod nového hráče v oblasti výroby bot, místa, kultury i nové společnosti a jeho pozitivně 
vnímaná přítomnost zapůsobily jako katalyzátor moderního ekonomického rozvoje celého širokého 
okolí: rozrostl se zde další obchod, služby, infrastruktura, zvyšovala se vzdělanost místních obyvatel. 
Rozkvětu regionu nic nebránilo, spolu s přidávajícími se soukromými investory začalo do území 
investovat i město Kalkata. 

4.7 SHRNUTÍ A ZÁVĚR BAŤOVA BATANAGARU 

Územní plán a jeho organizace, stejně jako i nově příchozí architektura, tedy samotné stavby, daly 
celému teritoriu specifický charakter, strukturu a identitu, jež se staly zhmotněným symbolem 
určitých (západních) kulturních hodnot, otevírajíce tak pole pro různé interpretace a narace.332 Jelikož 
dobyté teritorium nikdy nebylo tabulou rasou, prázdným místem, docházelo zde nadále k vyjednávání 
a dobývaní území, ať už pro výrobu, bydlení, nebo pro další aktivity každodenního života ve městě 
i jeho okolí. Pro nově příchozí zaměstnance byla možnost podílet se na existenci a chodu firmy Baťa 
v Indii absolutním sociálním vzestupem.333 Lidé z rurálních oblastí, zvyklí provádět většinu činností 
na zemi, měli najednou možnost bydlet v moderních domech evropského typu, s kuchyní, koupelnou, 
toaletou, tekoucí vodou, kanalizací a elektrickou energií. Učili se pro Indy tak nezvyklému 
baťovskému „společně pracovat, individuálně žít“. 

  

                                                        
331 BAROŠ, Jan. The First Decade of Batanagar, s. 119–120. 
332 Bývalí obyvatelé Batanagaru na život v něm vzpomínají dodnes. Asociují své vzpomínky na tamější každodennost 

i speciální akce – firemní, kulturní nebo sportovní – s hmotnou strukturou města. Například tovární sirény, 
reprezentující přítomnost a důležitost továrny jako nejdůležitějšího aspektu v životech dělníků, kontrastují s uvolněnými 
vzpomínkami na zážitky v bazénu na pozemku klubu Bata Club, kam měli přístup jen manažeři a členové jejich rodin. 
Organizace sdružené v Bata Club pořádaly ale také akce přístupné všem, jako třeba každoroční Sportovní den, který 
se konal na veřejném sportovišti. V podobě architektury, jež byla hlavním předmětem vzpomínek a narací vystupovala 
často ta „velká železná brána kolonie s písmenem B na obou stranách. Kdykoliv se člověk vracel domů, byla jakýmsi 
ekvivalentem mostu a významu, jaký má Howrah Bridge pro Kalkatu... home sweet home...“ vzpomíná Bikram Gupta 
na facebookové stránce Batanagaru v dotazníku s názvem 5 věcí, co si nejvíce pamatujete o Baťovi z roku 2010. Na 
stejné stránce komentuje Shantanu Ganguly vzpomínky ostatních na dělení a názvy ulic, které byly – kromě Thomas 
Bata Avenue – všechny typicky baťovsky jen číslované: „Ano, také jsme chodili pro pečivo do obchůdku na 3. ulici, 
a předbíhali jsme se s ostatními dětmi z ulice 2. a 1.“ 

333 Z rozhovoru s panem Maturjanem, zaměstnancem Bata India Ltd zodpovědným za komunikaci s Hiland Group. Rozhovor 
byl veden a zaznamenán 18. ledna 2011 v Batanagaru. 
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5  BATANAGAR DNES: VÝROBA BOT 

5.1 GLOBÁLNÍ KONTEXT A LOKÁLNÍ PODMÍNKY: INDIE – KALKATA – BAŤA 

Dnešní Indie 

Indie je dnes svou rozlohou sedmou největší334 a počtem obyvatel druhou nejlidnatější zemí na 
světě.335 Je také největší parlamentní demokracií.336 Dvě třetiny populace žijí stále na venkově,337 ale 
celá země se rapidně urbanizuje. Dle prognóz bude v roce 2025 žít ve městech více než 800 milionů 
lidí, ve srovnání se současnými 300 miliony.338 Navíc počet metropolí s jedním milionem obyvatel 
a více se v roce 2025 zvýší z dnešních 30 na 70.339 Úroveň gramotnosti země je 74 %,340 přesto 
produkuje Indie největší počet absolventů technických oborů na světě.341  

Urbánní centra subkontinentu jsou sice považována za hnací motory indického hospodářského 
růstu, jejich problémy v oblasti bydlení a infrastruktury342 a zvyšující se rozdíly mezi soukromým 
sektorem343 a veřejnou sférou však vedou k neustálému nárůstu chudoby a neformálního sektoru. 
Zároveň jsou indická města silně ovlivňována ekonomikami a kulturami nejrůznějších migrantů, 
globálních i lokálních, a to na všech možných úrovních. Přístup země k tržnímu hospodářství je 
v nepřetržitém procesu transformace. Po dlouhou dobu zde převažovalo centrální plánování, 
v posledních třech dekádách se země liberalizuje a decentralizuje. To vedlo k přesunu politické moci 
z národního státu na lokální úroveň, za cenu rostoucí složitosti vládního systému a zvyšování 
regionálních rozdílů.  

Probíhající silný ekonomický růst země vede i k růstu střední třídy,344 ke zvyšujícím se nárokům 
na modernizaci společnosti, a tudíž i k posunu ke konzumnímu životnímu stylu založenému 
na spotřebě. Deregulační a liberalizační politika vedla nejen k růstu ekonomiky a ke zvýšení životní 
úrovně,345 ale spolu s růstem populace i k obrovskému rozmachu nemovitostního sektoru. Rostoucí 
poptávku po bydlení, kancelářských i obchodních prostorách začali úspěšně uspokojovat zahraniční 
i místní investoři a developeři. Největší rozvoj (a spekulace) se odehrává právě na poli soukromého 

                                                        
334 3 287 590 km2. National Portal od India [online]. 2013 [cit. 2013-10-23]. Dostupné z: http://india.gov.in/india-

glance/profile. 
335 1 210 193 422 obyvatel dle censu 2011. National Portal od India. 
336 Indie získala nezávislost 15. srpna 1947. Britský Rádž byl tehdy rozdělen na Západní Pákistán, Východní Pákistán (dnešní 

Bangladéš) a Indii. Ústavou ze dne 26. ledna 1950 se Indie stala demokratickou republikou. 
337V roce 2001 žilo 72 % populace na vesnici a 28 % ve městě. STRNAD, Jaroslav – FILIPSKÝ, Jan – HOLMAN, Jaroslav –

VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. Dějiny Indie, s. 892. 
338 MAITRA, Asesh Kumar. New Town movement in India and the changing paradigms of development. FRIELING, D. H. 

(ed.). Research on New Towns. 
339 Ibid. 
340 Podle censu 2011. National Portal od India. 
341 Každý rok dokončí vysokoškolské vzdělávání 2,5 milionů Indů. JONES LANG LASALLE. India: A Real Estate 

Investment Future. 2006. World Winning Cities Series: Emerging City Winners. 
342 Nedostatečné množství a nízká úroveň komunikací, kanalizace a distribuce vody a energie souvisí také s přechodem jejich 

správy na jednotlicé státy, centrální (státní) plánování a správa již neexistuje. 
343 Soukromý sektor implementuje strategie insulárního rozvoje, které zahrnují gated communitites nebo exkluzivní speciální 

ekonomické zóny. 
344 Dnes je počet příslušníků střední třídy v Indii odhadován na 50 milionů, v roce 2025 to bude až 575 milionů obyvatel. 

MCKINSEY & COMPANY. Reimagining India: Unlocking the Potential of Asia's Next Superpower. New York: 
Simon & Schuster, 2013, s. 163. 

345 Dle prognózy Spojených národů klesne v Indii míra chudoba z 51 % (1990) na 22 % v roce 2015: India's poverty will fall 
from 51% to 22% by 2015: UN report. In: The Times od India [online]. 2011-07-08 [cit. 2013-10-23]. Dostupné z: 
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-07-08/developmental-issues/29751472_1_extreme-poverty-india-and-
china-report. 
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bydlení – v podobě nového modelu: státem podporovaných gated communities.346 Po vypuknutí 
světové finanční krize v roce 2007 následované realitní bublinou v mnoha zemích se dnes na tenkém 
ledě ocitá i indický trh s nemovitostmi, jehož ceny se dnes vrátily zpět na úroveň z roku 2008.347 

Dnešní Kalkata 

Kalkata, hlavní město státu Západní Bengálsko, v roce 2011 měla 4 486 679 obyvatel, což ji – co 
do populace – činí sedmým největším městem Indie. Metropolitní oblast Kalkaty348 měla v témže roce 
14 112 536 obyvatel,349 což ji č iní třetí největší megalopolí Indie, po Dillí a Bombaji, a osmou 
na světě.350 Podíl místní vzdělanosti je vyšší než celoindický průměr a činí 88 %.351 Po prohlášení 
indické nezávislosti v roce 1947 začala Kalkata, věhlasné centrum moderní indické vědy, kultury, 
vzdělání, obchodu i politiky, upadat do relativní stagnace. Oživení nastalo až počátkem nového 
tisíciletí a dnes je Kalkata svým hrubým domácím produktem na čtvrtém místě mezi indickými městy, 
za Bombají a Dillím.352 Je stále hlavním obchodním a finančním centrem východní Indie, vyrábí 
produkty a služby od juty po nejmodernější informační technologie. Právě odvětví služeb, poradenství 
a informačních technologií vedou současnou ekonomiku města se 70% ročním růstem.353  

Deregulace, decentralizace, liberalizace a privatizace usnadnily developerům i zde tvorbu místních 
nových „měst“ v podobě gated communities354 nebo speciálních ekonomických zón,355 které se staly 
významnou součástí ekonomického systému růstu metropole. Zvláštností zůstává, že tento vývoj 
pohrdl centrem města, ve kterém je dostatek prostoru pro rozvoj i investice, a od začátku byl zaměřen 
na budování nových „měst“ na nedotčené půdě periferie (viz obr. 21). Předměstský model plošně 
rozsáhlé výstavby zabírá stále větší území mokřad delty ř eky Gangy, které fungují jako 
(samo)regulační (eko)systém, a samotné nízko položené město356 je tak stále častěji ohrožováno 

                                                        
346 V roce 2009 bylo ve výstavbě více než 200 nových „měst“ v podobě gated communities, hlavně okolo megalopolí Dillí, 

Bombaje, Kalkaty a Čennaje. JOSHI, Ravikant. 22. Integrated Townships as a Policy Response to Changing Supply 
and Demand Dynamics of Urban Growth. India Infrastructure Report 2009: Land – A Critical Resource 
for Infrastructure. New Delhi: Oxford University Press, 2009, s. 167–175. 

347 Podle poradenské společnosti Jones Lang LaSalle: Oversupply of Indian Real Estate in 2012–2013. In: Navyroof.com: 
Indian Property [online]. 2011-03-29 [cit. 2013-10-23]. Dostupné z: 
http://www.navyroof.com/blog/2011/03/oversupply-of-indian-real-estate-in-2012-13. 

348 Oblast zahrnuje Kolkata district, Chandannagore, Chinsurah, Serampore, Hooghly district, Howrah district, North 24 
Parganas district a South 24 Parganas district, ve kterém leží Batanagar/Calcutta Riverside. 

349 Provisional Population Totals, Census of India 2011: Urban Agglomerations/Cities having population 1 million and above. 
In: Census of India Website [online]. 2012 [cit. 2013-10-27]. Dostupné z: http://censusindia.gov.in/2011-prov-
results/paper2/data_files/india2/Million_Plus_UAs_Cities_2011.pdf. 

350 Trends in top 30 urban agglomerations by population: 1950–2025. PricewaterhouseCoopers UK Economic Outlook. 2009 
[cit. 2013-10-27]. Dostupné z: 
http://www.pwc.com/en_GX/gx/psrc/pdf/ukeo_largest_city_economies_in_the_world_sectioniii.pdf. 

351 Provisional Population Totals of 2011: West Bengal. Census of India Website [online]. 2012 [cit. 2013-10-27]. Dostupné z: 
http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/prov_data_products_wb.html. 

352 Trends in top 30 urban agglomerations by population: 1950-2025. PricewaterhouseCoopers UK Economic Outlook. 2009. 
353 BURDETT, Ricky. Urban India: Understanding the Maximum City, s. 20. 
354 Nejstarším a nejznámějším kalkatským novým plánovaným „oploceným městem“ je Salt Lake City a dnešním 

nejrozsáhlejším je New Town (Rajarhat).  
355 SEZ – Special Economic Zone, GOTSCH, Peter. NeoTowns – Prototypes of corporate Urbanism, s. 196. 
356 9 m n. m. 
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záplavami.357 Navíc, jako ostatní rostoucí metropole globálního Jihu, čelí dnes Kalkata značnému 
znečištění, dopravnímu přetížení, přelidnění a chudobě.358 

Místní vláda proto investiční aktivity soukromého sektoru vítá, snaží se využít efektivity 
zahraničního kapitálu, jenž za nimi často stojí,359 a nepřímo tak deklaruje tato – korporacemi 
plánovaná a ovládaná – města za nový „ideální model“ hodný následování. Ideální je také pro sílící 
střední třídu, jelikož splňuje její požadavky a sny o ideálním bydlení, které by odpovídalo jejímu nově 
nabytému statusu a životnímu stylu. Tendence decentralizované výstavby korporátních (obytných 
i obchodních) satelitů v blízkosti města i přírody tak v současnosti stále roste – stejně jako poptávka 
po nich. 

 
 
Obr.  21 Výstavba nových modelů měst pro sílící střední třídu (gated communitites) na periferiích Kalkaty –  
za posledních dvacet let. Batanagar/Calcutta Riverside červeně na západě města. Grafika: Philine Schneider. 
 

  

                                                        
357 Vliv nově vznikajících komunit na okraji Kalkatay na ekologii, ale také na prostorovou a sociální oblast podrobně popisuje 

Keya Dasgupta v Bauweltu věnovaném Kalkatě a Dháce: DASGUPTA, Keya. An den Rand gedrängt: Die 
Umwandlung sozialer und ökologischer Räume in Kolkata. StadtBauwelt: Städte im Fluss. 2011-12-23, roč. 102, č. 48, 
s. 42–47. 

358 V roce 1950 zde Matka Tereza založila a až do své smrti vedla charitativní kongregaci Misionářky lásky, věnující se právě 
nejchudším. 

359 GOTSCH, Peter. NeoTowns – Prototypes of corporate Urbanism, s. 196. 
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Dnešní Baťa 

Společnost Bata India Limited je dodnes největším výrobcem obuvi na indickém subkontinentu. 
V roce 2008 publikovala finanční a investiční společnost Munoth Financial Services nezávislou 
zprávu o hospodaření firmy Bata India Limited, ve které ji prohlásila za jednoho z nejvýznamnějších 
producentů obuvi v Asii a největšího v Indii, kde ovládá 35 % trhu.360 Dle zprávy registruje korporace 
každým rokem nový rekord v prodeji i v počtu vyrobených bot. Továrna v Batanagaru je stále 
v provozu (viz obr. 22). Na druhé straně, počet zaměstnanců batanagarského podniku se snížil 
z někdejších 25 000361 na dnešních 2500.362 Samotná výroba bot se z významné části přesunula na 
drobné místní podnikatele.363 Někteří z nich patří k výše zmiňovaným muchis, po generace zručným 
lokálním ševcům. Jiní původně pracovali pro koncern Baťa a poté, co byli propuštěni, si se svými 
u Bati získanými znalostmi založili vlastní malou továrnu na výrobu bot.  

 

 
 
Obr.  22 Zaměstnanci továrny odcházejí na polední přestávku domů, leden 2011. V pozadí, na břehu řeky Huglí, 
probíhá výstavba první obytné věže Princep. Foto: Markéta Březovská. 

 

 

 

                                                        
360 MFSL Morning: 22.02.2008. In: Munoth Financial Services Ltd [online]. Chennai, 2008 [cit. 2011-12-12]. Dostupné z: 

http://www.munothfinancial.com/download.php?report_id=398&PHPSESSID=955853d8a1d20ac4c830420760e497e6. 
361 Okolo 60. let minulého století, viz KARFÍK, Vzpomínky, s. 157. 
362 V roce 2006 publikoval The Indian Express Limited ve své příloze The Financial Express oznámení firmy Bata India 

Limited o speciálním programu „dobrovolného odchodu do důchodu“ v rámci snižování nákladů a zvyšování zisku. 
Propuštěno bylo 1000 zaměstnanců továrny, zůstalo 2600. Dle rozhovoru vedeného v lednu 2011 s korespondentem 
The Telepgraph Subhro Saha, klesl v té době počet stálých zaměstnanců batanagarské továrny pod 2500. 

363 A částečně do Číny. 
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5.2 LOKÁLNÍ SYSTÉM OUTSOURCINGU A SUBDODÁVÁNÍ ANEB GLOBALIZACE 
V NEJMENŠÍM MĚŘÍTKU 

Přemýšlet o městě znamená také pojmout a hájit jeho konfliktní aspekty: omezení a možnosti, 
mírumilovnost a násilí, setkávání a samotu, shromážďování a odloučení, trivialitu a poetiku, brutální 
funkcionalismus a překvapující improvizaci.364 

Brzy po souštění provozu nové továrny v roce 1936 začalo do Batanagaru migrovat365 obrovské 
množství lidí. Příchozích bylo mnohem více, než mohl plánovaný ideální model v té době zaměstnat a 
ubytovat. Začali se tedy usazovat v okolí a zakládat zde své vlastní živnosti. Nepřímo pracovali pro 
Baťu, nebo jen pro sebe, nebo obojí. Zvláštní druh tolerance mezi nadnárodním výrobcem bot a 
místními drobnými podnikateli a řemeslníky tak do budoucna formoval vzájemně prospěšné soužití. 

Jak otevřeně popisuje stránka Batanagar na Wikipedii, stala se nejen výroba bot v Baťově továrně, 
ale výroba bot obecně hlavním průmyslem Batanagaru. Nespočet domácností a rodin se zde věnuje 
výrobě bot z nejrůznějších materiálů, nejčastěji z kůže, PVC či juty pro hlavní indické obuvnické 
koncerny. Vedle Bati i Khadim’s, SreeLeathers, Titas a Liberty,366 tedy nejznámější výrobci bot 
v Indii, přenesly velkou část své výroby do Batanagaru, kde outsourcují práci drobných výrobců. 
Každá druhá místní domácnost vlastní vlastní výrobní jednotku obuvi (viz obr. 23). „Tato funkce se 
zde zrodila z nutnosti, jelikož živobytí většiny rodin v Batanagaru bylo dříve přímo závislé na 
produkci bot v Baťově továrně a kdykoliv z jakéhokoliv důvodu byla tamější výroba přerušena, 
rodiny byly přímo postiženy.“367 Hlavním zdrojem obživy většiny obyvatel v okolí stal outsourcing. 

 

 
 
Obr.  23 Jedna ze soukromých dílen na výrobu bot, pracují zde ženy i děti, což například v Baťově podniku není 
možné. Foto: Markéta Březovská. 

 
                                                        

364 LEFEBVRE, Henri. Writings on Cities: Translated and Edited by Eleonore Kofman and Elizabeth Lebas. Cambridge: 
Blackwell Publishers, 1996, s. 53. 

365 Z okolních vesnic, ale i třeba až z Bangladéše. 
366 Batanagar. Wikipedia: The Free Enyclopedia [online]. 2011-05-13 [cit. 2011-11-15]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Batanagar. 
367 Ibid. 
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Obr.  24 Tapasi Das, 23 let, s babičkou, synem a manželem v jejich rodinné dílně Laxmi Enterprise ve dvoře 
velkého domu. Vedle práce dohlíží i na syna. Foto: Patchara Kanmuang. 

5.3 ZMĚNA VZORCŮ PRÁCE, SPOLUPRÁCE A MŮJ BATANAGAR 

Změna místní společnosti od typické zaměstnanecké varianty (práce u Bati) k variantě 
podnikatelské (soukromé) je fenomenální. V rámci výzkumu v lokalitě jsem pozorovala životy 
několika různých ševců na jejich pracovních místech a zkoumala, jak dnes společnost Baťa v Indii 
funguje. Ve výrobnách obuvi pracují často i ženy a děti. V jedné ze soukromých továren pracuje 
například 18letá dívka, Lipika Das (viz obr. 23), která musela v 11 letech přerušit školní docházku, 
aby si vydělala na ž ivobytí.368 Od té doby několikrát změnila zaměstnavatele, vždy výrobce obuvi, 
avšak do školy se již nevrátila.  

Jedním z dílčích projektů, které jsem provedla v terénu, byl i Jeden den v životě Batanagaru369 
založený na kvalitativním průzkumu zahrnujícím dotazníky s informacemi o každodenních životních 
rytmech obyvatel města v pravidelných časových intervalech, doplněné o jejich vlastní 
fotodokumentaci. Respondenty byli zaměstnanci firmy Baťa či místních soukromých firem a jejich 
rodinní příslušníci. Použila jsem jednorázové fotoaparáty, kterými respondenti po dobu jednoho dne 
sami dokumentovali svou typickou denní činnost od východu slunce do jeho západu ve zkoumané 
oblasti spolu s písemným zaznamenáváním časových a místních údajů. Například fotografie a záznam 
činností respondentky Tapasi Das (viz obr. 24) odhalily, jak tato třiadvacetiletá zaměstnankyně firmy 
Laxmi Enterprise, která bydlí a pracuje za zdí Batanagaru, dělí svůj den mezi práci, péči o domácnost 
a rodinu – manžela, dva syny a babičku (viz obr. 25). Tyto činnosti se často odehrávají ve stejném 
čase i prostoru: při práci v domácí výrobně bot (7 dní v týdnu, cca 7 hodin denně, v sezóně ale až 

                                                        
368 Za den si Lipika vydělá 100 rupií (přibližně 30 Kč v roce 2011, pár nejlevnějších bot z této dílny stojí 299 rupií. 
369 One Day in the Life of Batanagar. Projekt byl směřován na (nepřímé) zaměstnance firmy Baťa. 
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16 hodin denně) paralelně dohlíží na děti i vaří a stravuje se. Své denní aktivity rozepsala pečlivě po 
hodinách a k většině pořídila i fotografie: 

 

6.00 – Po probuzení zapnu vařič 
a začnu vařit.  
7.00 – Po ranní sprše vykonávám 
modlitbu a pak jdu vzbudit děti. 
8.00 – Rodinná snídaně (s dětmi 
a manželem). 
9.00 – Přicházím do práce 
(začínám pracovat v domácí 
výrobně bot ve vedlejší místnosti). 
10.00 – Zavedu dítě do školy. 
11.00 – Pracuji v továrně 
(v domácí výrobně bot, pozn. 
autorky). 
12.00 – Osprchuji děti, uvařím 
oběd, obědváme a po obědě uložím 
děti k odpolednímu spánku. 
13.00 – Po umytí nádobí a uklizení 
domu odpočíváme. 
14.00 – Vracím se do práce. 
15.00 – Stále v práci, kromě 
neděle, to se díváme na televizi. 
16.00 – Odpolední přestávka na 
čaj se sušenkami. 
17.00 – Přišel domácí učitel, uvedu 
ho k dětem. 
18.00 – V práci. 
19.00 – V práci. 
20.00 – Po práci jdu na trh, 
nakoupit zeleninu. 
21.00 – Vařím večeři. 
22.00 – Večeříme. 
23.00 – Po večeři jdeme spát.370 

 

 

V projektu Můj Batanagar371 jsem vyzvala respondenty, aby jednorázovým fotoaparátem 
zaznamenali sebe, svou rodinu, svůj domov zvenku a zevnitř, své pracovní místo, své oblíbené místo 
nakupování, své oblíbené místo volnočasových aktivit, nejkrásnější a nejošklivější místo v Batanagaru 

                                                        
370 Dotazníkové odpovědi Tapasi Das. Překlad do a z bengálštiny: Hasan Ahmed Chowdury. Projekt: Markéta Březovská. 
371 Více viz facebooková stránka projektu My Batanagar. My Batanagar. In: Facebook [online]. 2010–2013 [cit. 2013-04-20]. 

Dostupné z: http//www.facebook.com/mybatanagar?fref=ts 

Obr.  25 „Jeden den v životě Batanagaru“. 
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(viz obr. 26). Kromě typicky kulturních míst, jako všudypřítomných rybníků372 a sakrální 
architektury, patřily mezi nejvíce dokumentované budovy právě Baťovy stavby, ať už továrna, 
rodinné domky, školy nebo takzvané kluby (viz obr. 27 a 28).  

 

 
Obr.  26 „Můj Batanagar “ – kvalitativní průzkum, původní dotazník doplněn o vlastní fotodokumentaci 
respondenta. Překlad do a z bengálštiny: Hasan Ahmed Chowdury. Projekt: Markéta Březovská. 

 

                                                        
372 Tzv. ponds (angl.) nebo pukur (bengálsky) jsou důležitou součástí bengálské krajiny i infrastruktury. Jsou to přírodní 

nebo uměle vytvořené rybníky, které místním zajišťují obživu (rybolov), slouží jako zásobárna vody pro domácnosti, 
zvířectvo i zemědělství, dále jako prádelny, koupelny, a dokonce lázně – ty poblíž hinduistických chrámů jsou 
považovány za posvátné a slouží k očistě poutníků. Důležitou fukncí je i jejich přirozené zadržování vody v období 
monzunů. 
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Obr.  27 Naskenovné fotografie focené jednorázovým fotoaparátem v rámci projektu „Můj Batanagar“: domov, 
Baťova chlapecká škola, oblíbený rybník a chrám. Foto: Surajit Santra, syn továrníka vyrábějícího boty pro 
Baťu. 
 

 
 
Obr.  28 Klub s restaurací, knihovnou a bazénem v manažerské kolonii v původním barevném provedení 
v březnu 2012. Foto: Michael Reuß. 
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Díky rozhovorům s jednotlivými výrobci bot v jejich vlastním prostředí, ať už výrobním, nebo 
domácím, které proběhly v lednu 2011, jsem mohla přímo reagovat na vzniklé situace: často mi byli 
sami vlastníci továren nápomocnými průvodci celou problematikou a vyprávěli nejen o vzorcích 
místní výroby, ale také o její historii či problémech. Záznam rozhovorů probíhal v podobě zápisu, 
fotodokumentace a videonahrávek.373  

Zajímavým případem je pan Santra: od pondělí do pátku pracuje jako řadový dělník v Baťově 
továrně a o víkendech jako manažer vlastní firmy, která vyrábí boty pro Baťu a další indické 
obuvnické domy (viz obr. 29). Firma, kterou založil jeho otec před 25 lety, má více než 
40 zaměstnanců a je tak úspěšná, že si pan Santra může dovolit vysokoškolské vzdělání pro své děti. 
Některé výrobní materiály odebírá od Bati, jiné nakupuje na trhu v Kalkatě. Výrobky dodává zpět 
Baťovi, který hotové produkty opatří Bata nálepkou, nášivkou nebo razítkem a posílá do distribuční 
sítě svých obchodů nebo je bez označení prodává ve svém outletovém obchůdku. Subdodavatelé se 
stali přirozenou součástí výrobního procesu Bati, jenž tak (ne)přímo ovlivňuje i výrobu prostor a 
socioekonomických vztahů uvnitř i vně oploceného areálu továrny.  

 

 
 
Obr.  29 Nangichalkchandul, soukromá továrna Adityi Santry v dvoupatrovém domě se 40 zaměstnanci 
a vlastním obchodem s obuvi vyrábí převážně pro firmu Baťa. Muž vpravo pracuje jako dozor.  
Foto: Markéta Březovská. 

 

                                                        
373 Filmy byly prezentovány mj. na výstavě „Baťova města/Baťa Cities“ v Domě umění města Brna, více viz kapitola 9.6 

Seznam vlastních prací vztahujících se k tématu. 
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5.4 MÍSTA VÝROBY A VÝROBA MÍST 

Fyzická typologie jednotlivých výrobních míst zahrnuje škálu od uličního stánku pro jednoho 
zaměstnanec přes malou jednopodlažní dílnu pro ne více než dvě osoby, rodinnou dílnu ve dvoře 
domu, továrnu se 40 zaměstnanci až po komplex továrních budov s více než 100 zaměstnanci 
(viz obr. 30, 31 a 34). 

Schematický diagram374 Baťova výrobního řetězce na základě subjektivního pozorování 
dokumentuje a lokalizuje jednotlivé úkony: od nákupu materiálu v Kalkatě přes jeho přerozdělení 
jednotlivým výrobním subjektům, přes prostory skutečné výroby až po finální produkt (viz obr. 35). 
Schéma sleduje celý proces, jak materiál a instrukce putují od Bati k malým podnikatelům a hotový 
produkt zase zpět, do Baťovy továrny (viz obr. 33), kde dostane razítko, takže může být prodán jako 
konečný Baťův výrobek. Zde se nabízí otazník nad současnými prostředky místní produkce: lze je 
popsat jako posun od fordismu k postfordismu a zase zpátky, ke kořenům – hlavně proto, že veškerá 
práce je ruční, od používání křídy a nůžek pro obrábění měkké kůže (viz obr. 32) a dláta a nože pro 
kůže tvrdé přes práci na šicích strojích, lepení stélek až po ruční balení bot do papírových krabic. 

Statický model automatizovaného výrobního procesu obrovského počtu obuvi zastupovaný firmou 
Baťa se tak změnil na dynamický model, který pružněji reaguje na současnou poptávku trhu,375 při 
zachování si statusu levné masové produkce. Došlo zde vlastně ke globalizaci v nejmenším měřítku: 
centralizovaná masová výroby se přesunula k decentralizované individuální specializované práci 
jednotlivců – ruční sériové výrobě. Drobní podnikatelé s levnou pracovní silou bez závazků platit jí 
sociální či zdravotní pojištění, bez hrozby vzniku odborů, vykonávají všechny pracovní procesy 
a postupy, které nestojí za to spustit na mechanizované výrobní lince v Baťových závodech: tedy 
přesné ruční stříhání, šití a lepení bot. 

Změna vzorců výroby bot zde vyvolala i významné změny v produkci prostoru. Výrobu míst, kde 
se aktuální produkce bot v současnosti odehrává, Baťa totiž již neovládá a nekontroluje. Přesto 
ji nepřímo ovlivňuje – drobní subdodavatelé jsou na spolupráci s nadnárodní korporací stále částečně 
závislí, přestože se přesná č ísla a fakta o tomto druhu podnikání do výročních zpráv firmy Bata 
nedostávají. 

                                                        
374 Viz níže. 
375 HARVEY, David. The Condition of Postmodernity, s. 155. 
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Obr.  30 Osmnáctiletý Rajesh Sharma vystřihuje už druhým rokem v malé dílně za tovární zdí podrážky 
pro Baťu. Foto: Patchara Kanmuang. 
 

 
 
Obr.  31 Soukromý podnik Deva Footwear. Foto: Markéta Březovská. 
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Obr.  32 Precizní ruční sériová výroba se tradičně odehrává na zemi. Foto: Markéta Březovská. 
 

 
 
Obr.  33 Doprava hotových výrobků zpět do Baťovy továrny, kde dostanou Bata nálepku, nášivku či razítko 
a poputují do oficiální distribuční sítě. Foto: Markéta Březovská. 
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Obr.  34 Klasifikace typologií jednotlivých míst výroby bot v dnešním Batanagaru.  
Diagram: Markéta Březovská. 
 

 
 
Obr.  35 Hypotetický diagram výrobního řetězce Baťových bot, od získání základních surovin přes různá 
distribuční a výrobní místa, Baťovu továrnu, až k zákazníkovi. Diagram: Markéta Březovská. 

5.5 SHRNUTÍ A ZÁVĚR DNEŠNÍ VÝROBY BOT V BATANAGARU 

Ačkoli se Batanagar od začátku prezentoval jako nové obuvnické město, ševcovské řemeslo 
existovalo v regionu Kalkaty dávno předtím, než zde propukla masová průmyslová výroba. Místní 
výrobci obuvi představovali výhodnou rezervu levné pracovní síly, kterou nebylo třeba zapojovat do 
sociálního programu společnosti. Unikátní spolupráce mezi místními drobnými manufakturami 
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a mezinárodní korporací funguje dodnes.376 S krizí společnosti Baťa v roce 1980 se počet jejích 
zaměstnanců výrazně snížil také proto, že firma přesunula značnou část výroby právě do soukromých 
dílen v těsném sousedství továrny, ve kterých mohla profitovat z nízkých nákladů na mzdy. Mezitím 
se statický model masové výroby změnil na decentralizovaný a dynamický model, schopný rychleji 
a pružněji reagovat na poptávku trhu. Typicky pro dobu postfordistické produkce se drobní 
podnikatelé z okolí specializovali na levnou ruční výrobu ve velkém množství, uskutečňovanou 
v domácnostech či rodinných dílnách prefordistickými prostředky.377  

Když už nenalézáme továrnu (viz obr. 36), není to proto, že by zmizela, ale proto, že byla 
socializována, a v tomhle smyslu se stala imateriální: imateriálno, které však pokračuje ve výrobě 
sociálních vztahů, hodnot a zisku.378 

Případ Batanagar nastoluje provokující otázku, do jaké míry ovlivňuje své okolí jeden silný otisk 
moci umístěný do prostoru shora jedním významným globálním aktérem v podobě ideálního modelu 
města, a naopak, jak je tento model nazpět formován svými uživateli a okolím. Fyzický model Baťova 
továrního města možná mizí, je nahrazován modelem novým, sloužícím k výrobě nového ž ivotního 
stylu, ale podnikatelský duch, kterého zde zanechal Baťa, přežil, a je zde stále více než přítomen, 
spolu s nikdy nekončící motivací místních k pohybu vpřed a k realizování nových nápadů. Tato 
tradice inovace mi připomíná dnešní Zlín. 

 
 
Obr.  36 Hlavní vstup do stále ještě operující batanagarské továrny v lednu 2011. Foto: Markéta Březovská. 

 

                                                        
376 Viz dokumentární film o produkci měst a bot v Indii „Místa výroby/Výroba míst“ (autor: Markéta Březovská) 

prezentovaný v rámci kolektivní výstavy „NAHLAS – STIASSNICH 10“ ve vile Stiassny, Brno-Pisárky ve dnech 
16. 4. – 4. 5. 2011. Kurátory výstavy byli Ondřej Chybík a Jan Vrbka. Výstava poté putovala do Zichova paláce 
v Bratislavě (10. 10. – 31. 10. 2011), kde byli kurátory Ondřej Chybík a Michal Krištof. 

377 BŘEZOVSKÁ, Markéta. „Město, moře, Baťa, stavení“. VACKOVÁ, Barbora – GALČANOVÁ, Lucie – 
FERENČUHOVÁ, Slavomíra (eds.): Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova 
univerzita, 2012, s. 155–185.  

378 LAZZARATO, Maurizio – MURPHY, Timothy S. Strategies of the Political Entrepreneur. HENNINGER, Max –
MECCHIA, Giuseppina – MURPHY, Timothy S.. SubStance: Italian Post-Workerist Thought. Madison: University 
of Wisconsin Press, 2007, 87–97. 112: 36, 1, s. 89. 
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6  BATANAGAR DNES: VÝROBA MĚSTA (MODEL CULCUTTA RIVERSIDE) 

 
 
Obr.  37 Hlavní brána do Batanagaru/Calcutty Riverside 4. října 2013 – v den Mahalaya Day, jímž začíná 
nejvýznamnější bengálský svátek Durga Puja. Foto: Nitin Basu.  

6.1 ÚVOD DO SPOLEČNOSTI SPOTŘEBY ANEB OD FORDISMU K 
POSTFORDISMU 

Výstupy nových strukturálních podmínek se zapletly i do městského prostoru. Ve skutečnosti je 
městský prostor sám o sobě jedním z faktorů produkujících výsledek tohoto procesu. To zčásti 
vysvětluje, proč v něm architektura, urbanismus a plánování hrají klíčové role. Od počátku 80. let 
jsme svědky selektivní přestavby měst na platformy pro rychle rostoucí škálu globalizovaných aktivit 
a proudů, od hospodářských až po kulturní a politické. 379 

Vzhledem k okolnostem vzniku, provozu a současnému stavu Baťova města pro výrobu bot, 
založeného na modernistických (fordistických) principech zónování a přísném prostorovém dělení 
jeho jednotlivých funkcí, je nasnadě, že dnes spolu s (postfordistickými) změnami ve výrobě dochází 
i k jeho drastické transformaci prostorové. Teorie postfordismu převážně všechny kladou důraz na 
vzestup vědomostních odvětví třetího sektoru na jedné straně a servisních odvětví na straně druhé, na 
spotřebu a spotřebitele a na vlastní fyzickou produkci odehrávající se někde jinde než hlavní 
spotřeba.380 Masová výroba a trh se fragmentovaly a transformovaly na výrobu zaměřenou na 
individuální potřeby specializovaných skupin spotřebitelů, zejména těch s vyšší úrovní požadavků.381 
Poklesla role národního státu a vzrostla role nadnárodních, globálních korporací a privátního 
sektoru.382  

                                                        
379 SASSEN, Saskia. Cities and City Regions in Today’s Global Age. BURDETT, Ricky. Urban India: Understanding 

the Maximum City. London: Urban Age, 2007, 12. Socioložka Sassen zavedla a zpopularizovala termín a koncept 
global city již v 80. letech. 

380 ROSLER, Martha. Culture Class: Art, Creativity, Urbanism: Part II - Creativity and its Discontents [online]. New York: 
e-flux journal, 03/2011, č. 23 [cit. 2012-11-15]. ISSN 2164-1625. Dostupné z: http://www.e-flux.com/journal/culture-
class-art-creativity-urbanism-part-ii. 

381 MUSIL, Jiří. Co je urbanizace. HORSKÁ, Pavla – MAUR, Eduard – MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta: urbanizace českých 
zemí a Evropa. Praha: Paseka, 2002, 7–53. 

382 Z lekcí postmarxistické politoložky Chantal Mouffe na Akademii výtvarných umění ve Vídni, zaznamenáno 
v akademickém roce 2008/2009. 
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Baťa, průkopník globálního využívání brandingu, architektury a urbanismu k prosazování 
obchodních zájmů, ztratil na světovém trhu s obuví své postavení absolutní jedničky. A to zejména 
v oblasti reklamy, implementace nových technologií a marketingových strategií. S ohledem na 
zapojení do (nevyhnutelného) procesu outsourcingu zůstává korporace Baťa v mnoha zemích stále 
největším výrobcem bot co do množství, ale na poli nově produkovaného životního stylu svou bitvu 
prohrál, vedoucí postavení dávno ovládli mladší hráči a oboru strategické výroby místa dnes kraluje 
gigant Nike. Společnost Bata India Limited se (také proto) rozhodla ovládnout jiný druh výroby 
místa: místa, které s industriální výrobou bot již nesouvisí, místa, které slouží jinému druhu výroby 
a spotřeby: místa spojeného s produkcí životního stylu a sociálního postavení. 

6.2 MĚSTO = FIRMA (CALCUTTA RIVERSIDE) 

Nová města jsou stejně stará jako dějiny urbanizace. Dnešní nová města jsou zítřejší historická 
města. A včerejší nová města jsou dnešní historická města. Přítomnost je vždy jen dočasná. Pozornost 
věnujeme buď minulosti, nebo budoucnosti.383 

S příchodem nového tisíciletí začala korporace hledat nové obchodní příležitosti. Shodou 
ekonomických okolností a společensko-politických souvislostí384 se společnosti Bata India Limited 
podařilo úspěšně vstoupit do nové oblasti činnosti – na trh s nemovitostmi. Na tomto poli se Baťa opět 
stává významným agentem změn městského prostředí.  

Vytvořením společné dohody s Kalkatským úřadem pro metropolitní rozvoj385 a soukromým 
subjektem Riverbank Developers Pvt Ltd o přestavbě 262 akrů386 území Batanagaru387 souhlasila 
v roce 2006 společnost Bata India Ltd s demolicí architektonického a urbanistického dědictví ze 30. 
let minulého století. Na místě Batanagaru vyroste Culcutta Riverside, městečko v podobě gated 
community (podle osvědčených vzorů západního světa) pro 30 000 nových obyvatel, s exkluzivním 
9jamkovým golfovým hřištěm, nákupním střediskem a přístavem pro jachty na posvátné řece Huglí 
(viz obr. 37, 38 a 39).  

                                                        
383 MAITRA, Asesh Kumar. New Town movement in India and the changing paradigms of development. FRIELING, D. H. 

(ed.). Research on New Towns: First International Seminar. Almere: International New Town Institute, 2006, s. 137. 
384 „Na prvním místě jsou developeři, sponzoři a vlastníci – kdo projekt iniciuuje a má největší zisk z jeho implementace. Tito 

podnikatelé se ale neobjevují automaticky všude tam, kde je nenaplněná poptávka. Musí věřit, že je riziko neúspěchu 
minimální a odměny přicházející s úspěchem velkorysé. Pokud takto příznivé podmínky nepřevládají, najdou si 
podnikatelé atraktivnější příležitost.“ GARVIN, Alexander. The American City: What Works, What Doesn't. 2nd ed. 
New York: McGraw-Hill, 2002, s. 22. 

385 Kolkata Metropolitan Development Authority (KMDA) je místním statutárním orgánem zřízeným státem Západní 
Bengálsko v roce 1979. Více viz 262 acres of Integrated Township at Kolkata. In: POWERYOURTRADE [online]. 2007 
[cit. 2011-12-03]. Dostupné z: http://power-your-trade.blogspot.com/2007/12/262-acres-of-integrated-township-at.html 

386 Neboli 106 hektarů. 
387 Původní webová stránka projektu Culcutta Riverside z roku 2007 nalezená na POWERYOURTRADE (viz výše) popisuje 

složité vztahy této public private partnership dohody takto: developerský projekt byl iniciován partnerskými skupinami 
Riverbank Holdings Private Limited (RHPL) a Riverbank Developers Pvt Ltd (RDPL). Tyto jsou tvořeny z poloviny 
společností Bata India Limited a z druhé polosoukromou skupinou Calcutta Metropolitan Group Limited (CMGL). 
Calcutta Metropolitan Group Limited (CMGL) je polosoukromá proto, že ji z poloviny formuje soukromá firma United 
Credit Belani Group (UCBG) a z druhé veřejná správa Kolkata Metropolitan Development Authority (KMDA). United 
Credit Belani Group (UCBG) známá také jako Hiland Group je indická společnost se zájmy v oblasti finančních služeb 
a podnikání s nemovitostmi. Do jejího portfolia patří několik nových gated communities v metropolitní oblasti Kalkaty, 
jako Hiland Park, Hiland Woods a Hiland Sapphire. Více viz HILAND Group [online]. 2010–2013 [cit. 2013-02-16]. 
Dostupné z: http://www.hilandcal.com. 
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Obr.  38 Projekt Calcutta Riverside. Pohled ze severu od řeky Huglí. Zdroj: Calcutta Riverside. 
 
 

 
 
Obr.  39 Výstavba nového města na komplikovaném podloží zaplavovaného pralesa dnes probíhá obdobně jako 
ve 30. letech. Foto: Markéta Březovská. 
 

Plán hlavního developera a stejnojmenné architektonické kanceláře pod hlavičkou Hiland Group 
zahrnuje velké množství zeleně388 a opětovný příslib kvalitního bydlení389 pro nově vznikající 

                                                        
388 Nový masterplan zachovává nebo „přeumístí“ 75 % stávající vzrostlé zeleně – stromů a palem. Z rozhovoru s Anal 

Vaishnav, architektkou Hiland Group, vedeného a zaznamenaného 19. ledna 2011 v Batanagaru. 
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indickou vyšší střední třídu. Vyhrál několik developerských cen o nejlepší projekt budoucnosti.390 
Podle zprávy nezávislé investiční a ratingové agentury ICRA, vydané v červnu 2013, je „realizace 
projektu plánována na pět fází, končících ve fiskálním roce 2021–2022. Fáze I je v pokročilém stádiu 
rozpracovanosti, probíhají dokončovací práce. Její dokončení je očekáváno v sekvencích, počínaje 
srpnem 2013“.391 

6.3 BRANDING A KOMUNIKACE 

Představte si dům obklopený harmonií přírody. Baldachýn zelených stromů lemuje cestu k vašim 
dveřím. Kde vás nedotčené okolí očistí od rámusu a shonu pochmurného života ve městě. A kde vám 
osvěžující vánek od řeky dodá vnitřní klid, po kterém jste vždy toužili. 

Calcutta Riverside, soběstačné, trvale udržitelné městečko na břehu řeky Gangy, je přesně to, 
co hledáte. Projekt jediný svého druhu, nacházející se jen pár minut od Tarataly nabízí luxusní 
a elegantní životní prostor. 

S důrazem na relaxaci a odpočinek vám okouzlující rovnováha krajiny a nebe v tomto městečku 
poskytne luxus přírody. Domov není jen adresa, domov je tam, kde je srdce.392  

Tato slova stojí na úvodní stránce propagačních materiálů i webu projektu Calcutta Riverside. 
Nejen díky brandingu a reklamě se město znovu stalo obchodním artiklem. Nově hraje na notu 
ekologie, trvalé udržitelnosti a bezpečí, zůstávají staronové fráze o moderním ž ivotním stylu. 
Developer pečlivě sleduje a zkoumá aktuální dění na trhu a politické scéně, stejně jako nejnovější 
přání a nároky svého potenciálního zákazníka. V kapitole Planning Strategy for Suburban Landscape 
své knihy The American City: What Works, What Doesn't shrnuje Garvin poznatky o vztahu 
developera (v případě Bati stavebníka) a ekonomického a politického prostředí, v němž se nový 
development odehrává, do jednoduchého faktu, totiž že „zásadní zdaleka není typ developera 
(veřejnoprávní, neziskový, komerční), ale finanční, regulační a komerční trh, na kterém 
se pohybuje“.393   

Od počátku realizace byl developer Hiland Group přítomen v nejrůznějších lokálních 
i mezinárodních médiích zpravujících o právě budovaném projektu. V Batanagaru byl navíc přítomen 
velmi fyzicky. Ještě před začátkem prvních stavebních prací na pozemku kromě on-site office394 
vyrostlo i jisté propagační středisko (viz obr. 40). V něm se nacházejí modely celého projektu, 
výkresy, videoprezentační místnost, ale také superrealisticky, velmi neindicky a velmi prostorně 
zařízené ukázkové byty (viz obr. 41) jednotlivých typologií projektu: Princep („Domovy na řece 
Ganze“), Lake Town („Rezidence u jezera“), Mandeville („Vily okolo golfového hřiště“), Golf 

                                                                                                                                                                     
389 Z rozhovorů s Noumanem Malikem, architektem skupiny Hiland Group, hlavním architektem projektu a mým průvodcem 

měnícím se Batanagarem v roce 2011 i 2012. Tento rozhovor byl veden a zaznamenán 27. ledna 2011 v Kalkatě. 
390 V roce 2008 získaly projekty nového Batanagaru The Princep Calcutta Riverside a Golf Greens Calcutta Riverside hlavní 

cenu v soutěži developerů International Residential Property Awards v kategoriích Development a Golf Development. 
Podle India Blooms získal Projekt Calcutta Riverside a jeho Golf Greens – Golf Condominiums and Mandeville – Golf 
Villas v roce 2009 cenu Cityscape Asia Awards 2009 v kategorii Best Residential-Future award. 

391 ICRA LIMITED. Riverbank Developers Private Limited - Calcutta Riverside: Phase I [online]. 2013 [cit. 2013-09-20]. 
Dostupné z: http://www.icra.in/Files/Reports/Rationale/Riverbank%20Developers%20Private_r_25072013.pdf. 

392 Home. Calcutta Riverside [online]. 2013 [cit. 2013-10-16]. Dostupné z: http://www.calcuttariverside.com/home.asp. 
393 GARVIN, Alexander. The American City: What Works, What Doesn't. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2002, s. 340. 
394 Místní pobočka developera s kancelářemi architektů, techniků, a manažerů dohlížejících na vlastní výstavbu a případné 

změny, jež je nutné řešit na místě.  
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Greens („Kondominia okolo golfového hřiště“) a Elgin („Chytré domovy“).395 Využívají 
nejušlechtilejších materiálů a jsou vybaveny spoustou elektrických zásuvek. Jak uvedl Nouman 
Malik, jeden za architektů Hiland Group, jsou tyto ukázkové byty eventuálními kupci hojně 
navštěvovány“.396 

 
 
Obr.  40 Jedna z budov, které developer na pozemku postavil jako první. Reprezentuje bydlení místní 
budoucnosti – ukázkovými byty vybraných typologií projektu a pečlivou zahradní úpravou okolo nového jezera-
rybníku. Foto: Markéta Březovská. 
 

 
 
Obr.  41 Ukázkový interiér jednoho z nabízených bytů v Princep Tower I:397 jídelna se stolem pro šest osob, 
pracovnou na konci chodby vlevo a obývacím pokojem v pozadí vpravo. Za oknem vidíme mangrovníkové 

                                                        
395 Více viz Calcutta Riverside [online]. 2013 [cit. 2013-10-16]. Dostupné z: http://www.calcuttariverside.com. 
396 Z rozhovorů s Noumanem Malikem. Tento rozhovor byl veden a zaznamenán 5. března 2012 v Batanagaru. 
397 První z plánovaných dvou sedmadvacetipatrových obytných věží na břehu řeky Gangy. 
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porosty Batanagarských mokřad – typických pro ekosystém delty řeky Gangy. V realitě budete mít 80% naději, 
ža za oknem uvidíte řeku Gangu. Zdroj: Calcutta Riverside. 

 

6.4 URBANISMUS A ARCHITEKTURA 

Obecně se dá říci, že Calcutta Riverside poskytne svým novým obyvatelům na místní poměry 
vysokou kvalitu života. Nachází se v těsné blízkosti a dobré dostupnosti od Kalkaty, nabízí velmi 
nízké znečištění ovzduší a velké množství vodních ploch a zeleně.398 Rozhodujícím faktorem při 
transformaci města v celé jeho ploše i funkci byl fakt, ž e měl developer výsadní práva na celý 
pozemek. Tato skutečnost usnadnila nejen plán financování projektu, ale i samotného územního plánu 
a architektury (viz obr. 42).  

 

 
 
Obr.  42 Masterplan projektu z roku 2007. Zdroj: Calcutta Riverside. 
 

Masterplan modelu nového města sleduje původní otisk toho Baťova: je situován podél centrální 
komunikační osy, která vede od hlavního vstupu399 na pozemek z komunikace Budge Budge Road až 
k bráně továrny, jež je (zatím) nadále v provozu. Toto rozhodnutí bylo založeno především na faktu, 
že stávající infrastruktura vedená pod hlavní silnicí – elektrické, vodovodní i kanalizační vedení – je 
stále funkční. Nový návrh je také silně ovlivněn místní „krajinou“, jelikož si „ekologové při 
politickém prosazování projektu vynutili zachování stávájící vegetace a existujících vodních 
útvarů“.400 Na pozemku jsou také ponechány všechny školy, hinduistické chrámy, mešita i kaple. 
Ostatní veřejné stavby plánoval developer rozebrat, překvapivě se ale rozhodl uchovat například 

                                                        
398 Podle Anal Vaishnav, architektky Hiland Group. Rozhovor veden a zaznamenán 19. ledna 2011 v Batanagaru. 
399 Původní ceduli s nápisem „Welcome to Batanagar“ nahradila majestátní korporátní brána ohlašující Calcuttu Riverside.  
400 Z rozhovoru s Anal Vaishnav, architektkou Hiland Group, vedeného a zaznamenaného 19. ledna 2011 v Batanagaru. 
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kultovní Bata Club v evropské kolonii, který právě rekonstruuje. Jeho původní nevšední červeno-
černo-bílou fasádu nedávno přebarvil na čistě bílou (viz obr. 43),401 což mezi batangarskými expaty 
vyvolalo obrovskou diskuzi.402 

 
 
Obr.  43 „Náš Baťa klub v říjnu 2013 – v kompletně novém vzhledu s celobílou fasádou a tónovanými 
prosklenými dveřmi.“ Foto: Soumava Mukherjee. 
 

Developer – dobře obeznámen s aktuálními globálními strategiemi brandingu v architektuře – se 
ale více než u Bati inspiroval u asijských modelů Dubaje a Šanghaje a u amerických gated 
communities. Nově propagované ikony města aspirují vysoko, jsou zářivější, zelenější, luxusnější, 
vyšší a bezpečnější – pobřežní promenáda s přístavem pro 25 jacht, golfové hřiště, pětihvězdičkový 
hotel a vysokopodlažní obytné budovy dnes představují hlavní komerční lákadla oploceného 
a hlídaného města (viz obr. 44 a 45). Měřítko budov je dnes také výrazně větší než u původního 
Batanagru, jednopatrová zástavba se v Calcutta Riverside nevyskytuje, nejnižší jsou dvoupatrové 
luxusní vily Mandeville o podlažní ploše 400 m2. 

Architekty, kteří měli za úkol převést požadavky a strategie developerské korporace Hiland Group 
do prostoru, jsou významné osobnosti soudobé indické scény. Autorem masterplanu, nábřeží 
a krajinářských úprav byl Aniket Bhagwat z ahmadábádského studia Prabhakar B. Bhagwat 
Associates.403 Pravděpodobně nejvýznamnější žijící indický architekt současnosti Balkrishna Doshi404 
a jeho studio Vastu Shilpa Consultants navrhli rezidence u jezera a dvě obytné věže na břehu řeky 
Huglí. Kondominia a vily okolo golfového hřiště projektovali Hasmukh a Bimal Patel405 z HCP 
Design and Project Management a nové bydlení pro stávající zaměstnance406 společnosti Bata India 
Limited realizovalo kalkatské studio Dulal Mukherjee and Associates. 

                                                        
401 Podle Noumana Malika by si „původní červenou barvu mohli noví zákazníci = obyvatelé spojovat s komunistickou 

stranou, která zde již nemá místo, i když vlastně ani nikdy neměla“. Z emailové korespondence s Noumanem Malikem. 
402 Viz Our Bata Club. In: Facebook: Batanagar [online]. 2013-10-20 [cit. 2013-10-20]. Dostupné z: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202248796172141&set=o.60067188229&type=3. 
403 Prabhakar Bhagwat, zakladatel Landscape India, byl prvním krajinářským architektem Indie. Studio s alternativním 

jménem Prabhakar B. Bhagwat Associates, které vede jeho syn Aniket, je dodnes jedním z nejinovativnějších 
a nejvlivnějších na poli krajinářství a environmentálního plánování.  

404 Doshi je autorem například ahmedábádské škoy architektury CEPT (Centre for Environment and Planning Technology) 
nebo IIM (Indian Institute of Management) v Bengalúru. 

405 HCPDPM jsou mimo jiné autory nového kampusu IIM v Ahmedábádu, nebo budovy Ahmedabad Management 
Association tamtéž. 

406 Více viz kapitola 6.7 Dědictví. 
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Obr.  44 Pohled na obytné věže Princep Tower I a II od řeky Gangy. Zdroj: 3D View. Princep – Home by the 
Ganges: Gallery. Calcutta Riverside. 
 

 
 
Obr.  45 Totéž místo – budoucí parkování jachet na řece Huglí – v roce 2011 ve svátek Mahalaya, jímž začíná 
nejvýznamnější bengálská slavnost Durga Puja a místní lidé jej slaví koupelí v posvátné řece. Foto: Rohit Singh. 
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6.5 VZTAH S OKOLÍM  

Homogenní prostředí koexistence Baťova města s jeho okolím je dnes pomalu narušováno. 
Na scénu přichází nový model ideálního města, nahrazující ten starý. Toto město je čerstvým 
značkovým zbožím, cíleně produkujícím nejmodernější životní styl. K tomuto cíli je také vědomě 
využit systém ohraničení jeho výhradního prostoru zdí407 a dělby jeho uživatelů na ty uvnitř a na ty 
vně. Nastalá situace nově příchozích znovu povede ke konfliktům a prostorovým vyjednáváním, mezi 
sebou, ale více s místní komunitou. Kromě dvou- až osmadvacetipodlažních luxusních domů, 
přepychového vysokopodlažního hotelu, lákavých míst pro volnočasové aktivity (golfové hřiště 
a nábřežní promenády) a opravy sportovního klubu a hřiště plánuje developer vybudovat také 
nemocnici, školu a nákupní centrum,408 a nabídnout v nich lidem – i místním – pracovní místa.  

V rámci neformální stínové ekonomiky vznikne pro populaci na druhé straně zdi ještě více nových 
míst: v odvětví služeb a pomocných profesí, zahrnujíce pozice uklízeček, pomocnic v domácnosti, 
opatrovnic dětí, kuchařů, hlídačů, řidičů, zahradníků apod., bez kterých žádná gated community 
nemůže existovat.  

Celé sousedství Batanagaru se také rychle přizpůsobuje novému měřítku v architektuře. Krátce 
poté, co započala nová výstavba v rámci vnitřní zdi, začali ji drobní soukromí developeři ze 
sousedství Nangi napodobovat. V okolní oblasti s maximálně čtyřpatrovými domy začaly růst budovy 
převyšující typickou výšku stávající městské zástavby o několik pater. Již dnes je jasné, že nový vývoj 
Baťova města působí opět jako významný katalyzátor urbánního i hospodářského rozvoje a 
modernizace celého regionu. Na druhou stranu, nová situace jistě nastolí markantní rozdíly mezi 
místními a nově příchozími společenskými třídami a rozdělí uživatele prostoru na několik skupin: na 
ty, kteří se budou pohybovat na území po obou stranách bezpečnostní stěny – tedy lidi sloužící 
novému bohatému společenství, žijící ale venku za zdí, kteří jako jediní s oběma stranami 
komunikují; dále na skupinu nových obyvatel uvnitř gated community, kteří nemají důvod ani potřebu 
interakce s bezprostředním okolím za zdí; a nakonec skupinu původních obyvatel místního okolí, kteří 
nemají povolení ke vstupu do prostoru za bránou. Prostory v Batanagaru nebyly nikdy přístupné 
rovnoměrně, panovala zde Baťova hierarchie, ale rozdíly v prostorové spravedlnosti se odteď budou 
ještě více a zřetelněji zvyšovat. 

6.6 IDENTITA 

Ideologickým motivem na pozadí vzniku Calcutty Riverside je opět, stejně jako v případě Baťova 
Batanagaru, modernita. Tendence příklonu bývalých koloniálních zemí k ideálům modernity obecně 
pocházejí z jistého hledání vlastní identity v novém, tedy postkoloniálním prostředí.409 Návrat ke 
stavu před kolonizací není realistický, a tak se státy jako Indie snaží nalézt nový základ v systému 

                                                        
407 Kromě zdi disponuje Culcutta Riverside i bezpečnostním a monitorovacím systémem: „Pro vaši klidnou mysl jsme 

investovali do pečlivě kalibrované systému vestavěných bezpečnostních kamer a kontrol, včetně nejnovějších hi-tech 
systémů a zařízení, abyste mohli dobře spát, ať už ve vašem bytě nebo na dovolené. Vaše děti nebudou nikdy doma 
samy v Calcutta Riverside.“ Infrastructure. Calcutta Riverside [online]. 2013 [cit. 2013-06-16]. Dostupné z: 
http://www.calcuttariverside.com/infrastructure.asp. 

408 Více viz: Amenities. Calcutta Riverside [online]. 2013 [cit. 2013-06-16]. Dostupné z: 
http://www.calcuttariverside.com/amenities.asp. 

409 Rozboru faktorů, které spojují postkoloniální podmínky a modernitou, se dlouhodobě věnují autoři Arjun Appadurai, Homi 
K. Bhabha a velmi podrobně i Anthony King ve Spaces of Global Cultures. KING, Anthony D. Spaces of Global 
Cultures: Architecture, Urbanism, Identity. New York: Routledge, 2004, xix, 256 s. 
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„výroby“ místa. Problematika nového města je mnohdy brána jako soubor proměnných, které mohou 
být analyzovány a technicky vyřešeny. V dnešní době úzké specializace nejrůznějších oborů se ve 
stejném smyslu nese i proces plánování a realizace měst – jednotlivé proměnné se rozdělí pověřeným 
odborníkům, kteří je pak vyřeší. Jednotlivá rozhodnutí o budoucnosti měst jsou výsledným produktem 
práce ekonomů, inženýrů, plánovačů a orgánů veřejné správy. I v projektu Calcutty Riverside lze 
pozorovat principy modernistického plánování: například infrastruktura byla rozhodnuta jako první 
(logické zachování té stávající – viz obr. 50), následovalo zónování prostor podle ekonomické 
atraktivity a moderních parametrů využití půdy na komerční, rekreační, institucionální a obytné 
plochy a nakonec zůstal veřejný prostor. Značnou nevýhodou tohoto top-down přístupu je ztráta 
identity, individuality, domorodé kultury, identifikace s místem a prostorové koherence malých 
měřítek obecně.  

 
 
Obr.  46 Téměř až holandské krajinářské úpravy okolo rezidencí na nových kanálech. Zdroj: Calcutta Riverside. 

Významnou roli v genezi nových měst hrají i „západní“ architektonické a urbanistické modely (viz 
obr. 46), zvyšuje se totiž počet elit (ve vládě, architektuře i obchodu) se „západním“ druhem vzdělání. 
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Tyto modely jsou ale přizpůsobovány místním podmínkám a vzniká tak jakási hybridní městská 
krajina, kterou Hosagrahar nazývá „domorodou modernitou“.410 

 

 
 
Obr.  47 Reklama na nový životní styl v Calcuttě Riverside v pozadí za poděkováním za návštěvu Batanagaru. 
Foto: Markéta Březovská. 
 

V dnešním mediálním prostředí postmoderní doby jsou pak tyto modernistické modely 
prezentovány jako obrázkové scénáře životního stylu (viz obr. 47). Nalézt vlastní identitu je dnes stále 
těžší, směs globalizovaného evropsko-americko-asijského ž ivotního stylu je jen těžko popsatelná, 
přesto je předkládána všem a všude. Budoucí obyvatelé Calcutty Riverside budou pravděpodobně 
spadat do této exkluzivní411 skupiny globalizovaných. Život a práce v gated community bude 
(mezinárodní) příslušníky indické střední třídy sice spojovat se světem, ale oddělovat od lokálních 
reálií: jejich děti budou moci chodit do mezinárodní školy a trávit volný čas v nákupním centru nebo 
multikinu, jezdit na dovolenou do zahraničí, ale k indické identitě budou mít daleko. Současnou 
situaci popisuje Christiane Brosius v ARCH+, v čísle o indickém insulárním urbanismu,412 v článku 
Indie září takto: 

Kamkoliv se člověk podívá, vidí inzeráty na pětihvězdičkový život 24 hodin denně 7 dní v týdnu, 
s dokonalým zásobováním vodou a elektřinou. To je něco, co se v Indii – ani v největších městech – 
nedá považovat za samozřejmost. Kromě toho vám bude k dispozici nejlepší bezpečnostní a kamerový 
systém, klub, bazén, golfové hřiště a park, pravděpodobně vybaven exotickou flórou a faunou. 

                                                        
410 Viz HOSAGRAHAR, Jyoti. Indigenous Modernities: Negotiating Architecture and Urbanism. New York: Routledge, 

2005, s. 6–14. 
411 Ve smyslu „výhradní“ nebo také „vyloučené“ – podobně jako byli mezinárodní obyvatelé Batanagaru spojeni se světem, 

ale často odtrženi od svého nejbližšího okolí. 
412 Insulárním urbanismem jsou míněny právě rostoucí indické gated communities. 
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Geografické charakteristiky jsou míchány s luxusem a globálně-indickým životním stylem. Jsme 
v Bangkoku? V Singapuru? Nebo ve vymyšlené koláži? Nespočet inzerátů s nemovitostmi, časopisů o 
bydlení a billboardů prezentuje takovýto nový domov.413 

6.7 DĚDICTVÍ 

Indická památková péče je poměrně novou institucí414 a Batanagar pod její ochranu nespadá, což 
jen napomáhá zkoumaným procesům transformace proběhnout čistě, bez dalších vlivů, na rozdíl od 
případů jiných Baťových satelitních měst.415 Výsledek střídání modelů bude v Indii téměř totální. 
Demolici a povolení nové výstavby nestálo nic v cestě (viz obr. 48). Baťovy rodinné domy byly od 
počátku majetkem společnosti,416 jejich obyvatelé, tedy výlučně zaměstnanci firmy Baťa s rodinami 
platili firmě nájem, který jim byl strháván z platu. Společnost tak měla absolutní kontrolu nad svými 
nemovitostmi a tento fakt jí značně usnadnil rozhodování, co se stávajícími obyvateli před demolicí. 
Byl jim nabídnut přesun domovů do nových několikapodlažních domů v okrajové části gated 
community, stále však v docházkové vzdálenosti od továrny. Zaměstnanci s rodinami417 tak byli 
nuceni zásadně změnit svůj přízemní, tedy typicky horizontální styl bydlení a života do podoby 
vertikální. Na nový projekt obecně reagují různě, stejně jako obyvatelé okolí. Baťovi stávající 
zaměstnanci mají z nových domovů radost, nostalgie panuje převážně u těch, co v Batanagru vyrostli, 
ale již zde nežijí. Ambivalenci nového rozvoje města ve vztahu k okolí shrnuje místní Chanchal Dey 
takto: 

Okolí Batanagaru je dobré pro podnikání. Bylo to tu vždycky jako jedno integrované město. Jsem 
synem bývalého Baťova zaměstnance, v Batanagaru jsem strávil celé dětství. Můj otec si nedávno 
založil vlastní firmu na boty v Nangi. Nikomu se nový projekt nelíbí. Přinese konec Baťovy zlaté éry, 
identity Batanagaru i celého sousedství.418 

                                                        
413 BROSIUS, Christiane. Indien scheint: Enklaven des Wohlstands. Archplus. 2007, roč. 40, č. 185, s. 66–69. ISSN 0587-

3452. 
414 Památková péče v Bengálsku vstoupila v platnost zákonem West Bengal Town and Country (Planning and Development) 

Act XIII až v roce 1979. Graded List of Heritage Buildings: Grade-I, Grade-IIA & Grade-IIB Premises as on 25. 2. 
2009. Kolkata: Kolkata Municipal Corporation, 2009, s. 93. Dostupné z: 
https://www.kmcgov.in/KMCPortal/downloads/Graded_List_of_Heritage_Buildings_Grade_I_IIA_IIB.pdf. 

415 Například podobně velký zájem developerů o novou výstavbu na Baťově pozemku v anglickém East Tilbury, kde už 
výroba bot skončila, ztroskotává na faktu, že v tomto chráněném městě nepovolí britská památková péče žádné změny. 
Roku 1993 byla oblast radou Thurrock Council označena za významné národní dědictví a uvedena na list památek. 
East Tilbury se tak stalo plošně největším dědictvím průmyslové architektury v Británii a zároveň nejzachovalejším 
původním sídelním celkem firmy Baťa na světě. THURROCK COUNCIL. Thurrock Council – Character Appraisal – 
East Tilbury. 2007, 20 s. Dostupné z: 
http://www.thurrock.gov.uk/planning/environment/pdf/con_appraisal_etilbury.pdf. Viz příloha Transformace Baťova 
průmyslového města East Tilbury v Anglii a příloha Transformace Baťova průmyslového města Möhlin ve Švýcarsku. 

416 Na rozdíl například od East Tilbury, kde jsou domy od 80. let v soukromém vlastnictví obyvatel. Viz Transformace Baťova 
průmyslového města East Tilbury v Anglii. 

417 Podle Gupty šlo v roce 2006 o 1097 rodin. GUPTA, Gargi. Riverside promises to set new housing standards. In: Business 
Standard [online]. 2006-03-17 [cit. 2011-12-11]. Dostupné z: http://www.business-
standard.com/india/storypage.php?autono=232153 

418 Chanchal Dey, agent cestovní kanceláře Keya Travel, rozhovor veden a zaznamenán v okolí Batanagaru 20. ledna 2011. 
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Obr.  48 Batanagar/Calcutta Riverside v roce 2013. Většina domků už je rozebrána, vlevo na severní haranici 
hranici pozemku se tyčí obytné věže Princep, od nich směrem na jih rostou osmipatrové „Rezidence u jezer“. 
Zdroj: Googlemaps 2013. 
 

 
 
Obr.  49 Panoramatický pohled na stav výstavby gated community Calcutta Riverside, dne 14. května 2011. V 
pozadí jsou vidět poslední Baťovské domky, čekající na demolici a nahrazení golfovým hřištěm. Zdroj: Calcutta 
Riverside. 
 

Batanagar je dnes staveništěm, kde rozestavěné betonové skelety obytných věží a luxusních vil 
vrhají svůj hrozivý stín na opuštěné Baťovy domky a mezi nimi bující zeleň (viz obr. 49). Stavební 
dělníci využívají nezdemolované domky jako dočasné ubytování na stavbě. Objektivizují tak jednu z 
otázek ohledně zachování modernistického architektonického dědictví. Díky státním regulacím na 
straně jedné a neoliberální ekonomice na straně druhé se zde propisuje základní struktura jedné 
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z agend stojících i za původním Batanagarem. Prvky (evropským) člověkem vytvořené industriální 
krajiny, která – ve jménu modernity – totálně proměnila původní lokální ekosystém delty řeky Gangy, 
budou pozorně zachovány. A na stávající architekturu Batanagaru, která je v globálním kontextu své 
lokality kulturně-historickým unikátem, nebude při výstavbě nového projektu brán zřetel. Osud 
korporátní pýchy baťovské éry je tak zcela v souladu se vztahem Tomáše Bati k architektuře obecně. 
Je známo, že jeho postoj byl ahistorický, Baťa vždy rychle přijímal změny a nové podmínky, jimž 
bylo třeba se přizpůsobit, a opačný přístup tvrdě kritizoval:  

„Každý člověk […] měl by mít pro sebe dům, který by mu poskytoval zdravé bydlení, podle potřeb 
dnešního života. […] Zatím u nás stavíme domy tak, aby vytrvaly 500 roků a škrtily a dusily budoucí 
pokolení tak, jako dusí domy stavěné našimi předky nás.“419 

6.8 SHRNUTÍ A ZÁVĚR CALCUTTY RIVERSIDE 

Zatímco dědictví výroby obuvi se v sousedství daří, dědictví architektonické čeká brzká demolice. 
Počátkem nového tisíciletí vstoupila indická společnost Bata India Ltd. do nové oblasti činnosti, na 
trh s nemovitostmi. Podpisem dohody mezi Kalkatským úřadem pro metropolitní rozvoj (KMDA) 
a soukromým subjektem Riverbank Developers souhlasila společnost s přestavbou areálu 
architektonického a urbanistického dědictví ze třicátých let minulého století na novou gated 
community. Pod novým jménem (Culcutta Riverside) zde roste luxusní uzavřené kondominium pro 
sílící indickou střední třídu, s exkluzivním golfovým hřištěm, nákupním střediskem a přístavem pro 
jachty na posvátné řece Ganze.420 Batanagar se tváří v tvář setkal s ambiciózním projektem 
modernizace oblasti, která dnes patří k důležitému předměstí Kalkaty. Smělý návrh developerů 
a architektů na nové promenádní sídlo hned vedle stávající továrny mění bývalý průmyslový 
Batanagar v město spotřební společnosti 21. století.  

Osmdesát let poté, co byl do tohoto území importován první Baťův model továrního města, 
přichází společnost Baťa opět, spolu s dalšími místními hráči, s top-down strategií výroby místa. 
Stávající fyzická struktura Batanagaru, společně se současnými územními a sociálními vztahy, je 
narušována a ve stejnou dobu nahrazována novou, která tu původní i její vztahy ignoruje. Historie se 
opakuje. Calcutta Riverside, vznikající modelová obytná čtvrť v podobě gated community, je znovu 
jakýmsi cizím prvkem ve svém okolí – i když ne tak novým v kontextu předměstí dnešní Kalkaty.421 

  

                                                        
419 BAŤA, Tomáš. Úvahy a projevy. Praha: Institut řízení, 1990, s. 113. Původní řeč datována do roku 1931. 
420 BŘEZOVSKÁ, Markéta. „Průmyslové dědictví továrních měst firmy Baťa. Na hraně?“. BARTOŠOVÁ, Nina – 

HOŘICKÁ, Jana. 6. mezinárodní bienále „Industriální stopy“ 2011: Průmyslové dědictví – na hraně. Praha: České 
vysoké učení technické v Praze, 2011, s. 109–124. 

421 Chen, Kundu a Wang popisují ve svém srovnání nových indických a čínských měst výskyt podobných developerských 
projektů na všech předměstích Kalkaty: „Tato situace je jasně spojena s probíhajícími socioekonomickými, právními 
a politickými změny ve státě, který upřednostňuje velké realitní projekty na okrajích jádra metropole. Tyto změny se 
pak odráží ve způsobu, jakým obecně státní urbánní plánování a konkrétně KMDA definuje a strategicky reguluje 
metropolitní růst. Budování nových městeček je koncipováno jako nezbytný nástroj plánované a vyvážené urbanizace 
v metropolitní oblasti.“ WANG, Lan – KUNDU, Ratoola – CHEN, Xiangming. Building for what and whom? New 
town development as planned suburbanization in China and India. CLAPSON, Mark – HUTCHISON, Ray (ed.). 
Suburbanization in Global Society. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2010, 319–345. Research in Urban 
Sociology, 10, s. 344. 
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7  HODNOCENÍ A VÝSLEDKY 

Tento výzkum si kladl za cíl přispět novými poznatky k problematice soukromě řízeného 
urbanismu a měst vnímaných jako podniky. Obecně se snažil aktualizovat a předložit koncept výroby 
místa v kontextu globální urbanizace, postkolonialismu, liberální ekonomiky a změny vzorců práce. 
Tyto cíle zkoumal nejdříve obecně, a poté konkrétně na jednom specifickém případu, jehož 
momentálně probíhající transformace odráží dopady celospolečenských změn nejjasnějším způsobem: 
na původním plánovaném výrobním městě Batanagar a jeho postmoderní přeměně ve město spotřeby, 
Calcutta Riverside. 

V této souvislosti a v rámci svých hypotéz a pracovních definic pracuji s Batanagarem/Calcutta 
Riverisde jako s ideálním modelovým příkladem, který reprezentuje typologii 
historického/současného korporátního města. Tento model nám umožňuje na jednom místě pozorovat 
změny, jimiž výroba (bot i města) za posledních 80 let prošla. Tato kapitola nabízí kritické hodnocení 
obou modelů a formuluje jejich hlavní tendence, na základě celostní přehlednosti poznatků 
z předchozích kapitol a podle metod popsaných v úvodu. Toto hodnocení je vedeno obdobným 
narativním způsobem jako celá práce. 

7.1 MODEL HISTORICKÝ VERSUS MODEL SOUČASNÝ 

Případová studie Batanagar/Calcutta Riverisde je něčím mnohem významnějším než jen jedním 
exotickým příkladem Baťova továrního města v zámoří. Na poměrně malém prostoru nám poskytuje 
materiál k pochopení principů „výroby místa“ na pozadí změn v celé naší společnosti.  

Oba popsané modely vyvolávaly a dosud vyvolávají bouřlivé reakce.422 Jsou zatracovány 
i obdivovány. Kritickou paralelu mezi nimi nacházím v konceptu města tvořeného top-down metodou 
plánování a výstavby, která implikuje dovoz obdivovaného zámořského urbanismu, architektury 
a nového životního stylu, obsahující ale také sérii předpisů pravidel chování a přísné kontroly 
v užívání nově vytvářených prostorů (viz obr. 50). Urbanismus v obou případech adaptuje koncept 
města v zahradách jako opozici ke starému, nedostačujícímu městu.423 Architekturu charakterizuje 
modernistická konstrukční racionalizace, užití moderních technologií a lokálních stavebních 
materiálů,424 standardizace postupů a typizace, umožňující rychlou a levnou výstavbu. Prostorová 
organizace fyzického prostoru ovlivňuje i ten sociální, dochází ke změně složení obyvatel města, díky 
přísné prostorové hierarchii roste společenská segregace a prostorová nespravedlnost v přístupnosti 
jednotlivých míst. V obou případech je kladen důraz na komunitu. Příchod korporace nesoucí s sebou 
nový životní styl s příslibem prosperity působí u obou modelů jako migrační magnet,425 přesahující 
hranice regionu.  

                                                        
422 Viz například vitální Facebooková stránka skupiny současných i bývalých zaměstnanců firmy Bata India Limited, obyvatel 

Batanagaru a jeho expatriotů po celém světě sloužící k „propojení a sdílení vzpomínek i konkrétních zpráv 
z Batanagaru. Mohou to být příběhy o místě a jeho obyvatelích, obrázky a fotografie (staré i nové), komentáře 
aktuálního dění v Batanagaru nebo diskuze o aspektech života v něm“. Batanagar. Facebook [online]. 2009–2013 [cit. 
2013-10-21]. Dostupné z: http://www.facebook.com/groups/batanagarwestbengal. 

423 ŠEVEČEK, Ondřej. Zrození Baťovy průmyslové metropole, 143. 
424 Hlavně cihel z tradičních cihelen na břehu řeky Huglí a rákosového lešení. 
425 ŠEVEČEK, Ondřej. Zrození Baťovy průmyslové metropole, 213. 
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Obr.  50 Nolliho plán fyzického otisku korporátního snažení v nedávné minulosti 20. století (Batanagar) 
a v blízké budoucnosti století 21. (Calcutta Riverside). Z původní struktury zůstává centrální komunikační osa, 
továrna, a na severozápadě pozemku budovy škol a chrámů. Autor: Markéta Březovská. 
 

V případu Baťa(nagar) je výroba místa stále spojena s vlastní výrobu produktů (obuvi). Celý 
systém fungování korporace se ale změnil: z centralizovaného s jedním ústředím a několika 
výrobními lokalitami na systém s decentralizovanou distribucí znalostí, ekonomiky a prostorově 
nespravedlivé dělby práce. Stále však můžeme mechanismy vytváření prostoru chápat jako řízené 
výrobou – výrobou obuvi mimo nový developerský projekt i výrobou životního stylu v něm. Pod 
taktovkou společnosti Baťa je původní tovární město nahrazováno novým projektem v podobě 
uzavřené gated community pro nové zákazníky – konzumenty životního stylu. Samotné město se tak 
stalo dnes novým spotřebním zbožím. Na výrobě tohoto místa a jeho identity se kromě společnosti 
Baťa aktivně podílejí i místní aktéři a instituce, zejména pak obyvatelé bezprostředního okolí, 
metropolitní vláda, lokální developeři, a obyvatelé noví – z kruhu rostoucí indické střední třídy. 
Model města navrženého a postaveného pro výrobu nahrazuje model nový, model města postaveného 
pro spotřebu, za promítání stavu naší společnosti do daného časoprostoru. Studovanou roli 
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architektury a urbanismu jako mocných nástrojů užívaných nadnárodními koncerny k vytvoření 
a řízení míst a komunit je však nadále třeba kriticky zkoumat. 

Tato případová studie také slouží jako ilustrace následků globalizované ekonomiky na veškerý 
prostor, který ovlivňuje: ve snaze o získávání nových trhů si stále častěji podmaňuje doménu 
(veřejného) prostoru a mění způsoby i místa práce. Městský prostor následně podléhá dynamice a 
strukturální logice nového společenského, ekonomického a technologického rámce, ať už Baťovy, 
nebo nové neoliberální doby. V procesu rostoucí komoditizace se urbánní prostředí stala nedílnou 
součástí výrobních a spotřebních systémů. Tento proces probíhá ve dvou rovinách: globálně-
horizontální ve smyslu od centra k periferii (rostoucí počet lokalit je začleňován do globalizovaných 
systémů výroby a spotřeby) a ve smyslu lokálně-vertikálním, kde se stále širší spektrum objektů stává 
komoditizovanými – od regionálních systémů, lidského těla až po nejměkčí sféru znalostí a kultury. 
Nová ekonomie se svými ideologickými, technologickými a ekonomickými prostředky v konečném 
důsledku ovládá – stejně jako původně ovládal Baťa – výrobu místa včetně všech jeho aspektů. 
A naopak, veřejné prostory, města a životní styl se staly hlavním obchodním zbožím. Prostor je tak 
vyráběn na všech úrovních, a zároveň je také konečným produktem.  

Výše uvedené trendy se výrazně projevily právě v případě Batanagaru, kde byl – již dvakrát – 
dynamický zásah jedné korporace proveden nejpřímějším a nejjednodušším způsobem.426 New 
urbanism, přeložitelný jako materializace nových ekonomik, probíhá v rozvíjejících se zemích jinak 
než na „Západě“. Zejména v zemích globálního Jihu vznikají specifické situace, kdy se regulační 
trhliny setkávají s měnícím se systémem zaměstnanosti a ničím nerušenou dynamikou trhu (nejen 
s nemovitostmi), a vytvářejí tak nová prostředí v postkoloniálních mocnostech. Tato nová – v našem 
specifickém případě staronová – sídla, vznikající hlavně na periferiích dynamicky rostoucích 
megalopolí, představují unikátní archetyp soukromě budovaných měst, ne nepodobný tomu ze 30. let 
minulého století.  

Baťův Batanagar i nové Culcutta Riverside dokumentují tyto trendy427 příkladným způsobem: 

Za prvé, nové městečko reprezentuje trend obecné komoditizace a racionalizace výroby. Původní 
průmyslová výroba se přesouvá zpět na drobné podnikatele mimo oplocený areál, a uvnitř něj dochází 
k výrobě nového typu produktu: rezidenční a lifestylové gated community. Její komponenty inklinují 
ke konvenčním produktům a odrážejí tak současnou logiku trhu. Výroba nemovistostí se podobá 
výrobě jiných produktů – automobilům či botám. 

Za druhé, nejde jen o domy, ale o celou komunitu a její životní styl, který nabývá na důležitosti. 
Tuto výzvu developer Culcutta Riverside přijal a nabízí lifestylové bydlení jako masový produkt – 
šitý ale zákazníkům na míru.428  

                                                        
426 Na rozdíl od tradičních prostředí, jako jsou historická města, ve kterých se překrývá spousta vrstev. 
427 Vědomě či nevědomě integrovali do svých návrhů strategie z minulosti: zahradní města a hnutí New Towns 

propojující městskou a přírodní krajinu, suburbanizační programy, jako americké Levittowns, optimalizující dům pro 
masovou výrobu, aktivity a realizace společnosti Disney a celosvětový cestovní ruch opěvující důležitost životního 
stylu nebo představení brandingu městského prostředí giganty jako Nike. Viz kapitola 2 Role korporací v produkci 
prostoru a její podkapitoly.  

428 Podle stále probíhajících výzkumů trhu a přání potenciálních zákazníků. 
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Za třetí, v duchu trendu rostoucí abstrakce 
a virtualizace (spolu se socioekonomickou 
tendencí posunu z užitných hodnot ke 
směnným) vlastní produkt nového 
města/komunity je redukován na jeho obraz. 
Tento poznatek dokládá 1) skutečnost, že se 
marketing a média staly rozhodujícími prvky 
podnikatelského úspěchu, 2) zevnějšek 
budov, tedy fasády, slouží jako nezávislé 
formy reprezentace, víceméně oddělené 
a často i odlišné od funkční organizace 
interiéru, 3) zvýšený důraz na reprezentaci ve 

sdílených veřejných prostorách, nesoucí 
s sebou symbolicky ikonická gesta (hlavní 

vstupy, vjezdy, brány, kluby, marina) 
uspokojující odtažitou a bezcharakterní 
ikonografii komerčních brožur 
o nemovitostech či cestování. Tomu 
přizpůsobují developeři také výtvarné 
a prezentační strategie místa, pocházející ze 
světa marketingu spotřebního zboží. Richard 
Sennet označuje tyto taktiky za politické 
pozlátko a symbol inflace.429  

Dříve byli s brandigem míst, ať už 
veřejného prostoru nebo soukromě 
založených nových měst spojováni především 
představitelé intelektuální scény: klíčová 
postava indického hnutí za nezávislost 
a první  premiér nezávislé Indie (Néhrú ve 
Zlíně i Batanagaru – viz obr. 51), básníci 
(Thákur ve Zlíně i Batanagaru – viz obr. 52), 
architekti (Le Corbusier ve Zlíně), zatímco 
dnes jsou to představitelé šoubyznysu 
a sportovní hvězdy (basketbalista Durant 
v Istanbulu pro Nike – viz obr. 6 nebo 
fotbalista Maradona430 v Calcuttě Riverside – 
viz obr. 53). 

                                                        
429 Srov. BAUDRILLARD, Jean. Symbolic Exchange and Death. London: Sage Publications, 1993, xiv, 254 s., JAMESON, 

Fredric. Postmodernism: or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 1997, 438 s., nebo 
SENNETT, Richard. The culture of the new capitalism. New Haven: Yale University Press, 2006, s. 164–165. 

430 Západní Bengálsko – na rozdíl od ostatních států, které holdují kriketu - je fotbalovým centrem Indie. V Kalkatě byla roku 
1893 založena asociace Indian Football Association, a ve stejném roce se konala první soutěž. Byla to první liga pohárů 
v Asii a čtvrtá na světě. Football in Bengal. In: The Indian Football Association: West Bengal [online]. © IFA 2010-
2012 [cit. 2013-11-19]. Dostupné z: http://the-ifa.org/archives.php. 

Obr.  53 Diego Maradona v kanceláři Calcutta Riverside, 
6. prosince 2008. Foto: Jayanta Nath.  

Obr.  51 Néhrú v Batanagaru 12. prosince 1957.  
Zdroj: Architektur aus der Schuhbox. 

Obr.  52 Thákur v Batanagaru. 10. listopadu 1939.  
Zdroj: India and Czechoslovakia. 
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Za čtvrté a za páté v sobě nový development nese jakousi dvojakou ideologii – na jedné straně 
symbol individualistického snu a na straně druhé silnou víru v nadřazenost trhu. Oba tyto ideologické 
momenty jsou velmi vzdálené sociálně-reformním ideálům o komunitě a společné práci v původním 
Baťově městě. Úžasný svět431 výsledných typologií poukazuje na fakt, že je nové město vystavěno na 
snech, představách a fantaziích. Stojí na standardizované mentální představivosti individuálních 
spotřebitelů, zákazníků, kupců a akcionářů.432 Tato individualita je ale ostře ohraničena volbou 
jednotlivých variant jednoho a téhož produktu. S tím souvisí i druhý ideologický moment projektu – 
víra ve svrchovanost trhu. Původní ideály sociálně-prostorových reformních myšlenek nahradilo nové 
přesvědčení o všemocnosti liberalizace.  

  

                                                        
431 Více viz kultovní román Brave New World („úžasný svět“) Aldouse Huxleyho z roku 1932, ve kterém popisuje společnost 

v roce 2540 (neboli 632 po Fordovi) uměle zvyšující svou spokojenost za cenu ztráty citů a emocí. Česky: HUXLEY, 
Aldous. Konec civilizace aneb Překrásný nový svět. Přeložili: Stanislav BEROUNSKÝ a Josef KOSTOHRYZ. Praha: 
Orfeus, 1993, 191 s. ISBN 8085522276. 

432 Ano, mnoho příslušníků zámožnějších tříd si pořizuje byty v Culcutta Riverside čistě jako finanční investici, neplánují zde 
nikdy bydlet. 
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8  ZÁVĚR 

8.1 KORPORÁTNÍ URBANISMUS, IDEÁLNÍ MODEL A VÝROBA MÍSTA 

Východisky mé práce byly čtyři hlavní předpoklady: 

1) Určitá města byla/jsou vytvářena korporacemi.  
2) Určitá města byla/jsou vytvářena na základě ideálního modelu.  
3) Jedním z nejzajímavějších příkladů obou tezí jsou právě města Baťova. 
4) Hypoteticky lze i na dnešní korporátní plánování a realizace některých měst nahlížet jako na 

aplikaci určitého ideálního modelu. 
 

Na základě těchto hypotéz jsem provedla výzkum vybraných případových studií (Batanagaru 
a Calcutty Riverside). Jeho výsledky potvrzují, že tato města byla/jsou utvářena korporacemi a na 
základě ideálního modelu. Prací jsem se také snažila nalézt odpovědi na otázky, které jsem si položila 
na začátku: Jak a proč korporátní města vznikala? Jak fungovala? Jak tomu bylo v případě Baťových 
měst? Konkrétně v Indii? Jak tato města vypadají dnes? Proč a jak je dnes Baťův model korporátního 
průmyslového města Batanagar nahrazován modelem novým? Jak tento model přesně vypadá? Co má 
s městem původním společného? 

Zkoumané případové studie také potvrdily, že model ideálního města byl/je historicky 
se opakujícím jevem, globálním fenoménem, specifickou architektonicko-urbanistickou typologií, 
nesoucí identitu jejich „stvořitele“ a v neposlední řadě nástrojem šíření jeho moci a vlivu. Vzhledem 
ke kontextuálnímu zakotvení mé práce v konceptu „výroby místa“ výzkum také prokázal, že 
korporátní města byla/jsou rovněž opakujícím se jevem a globálním fenoménem, stejně jako 
korporátní pýchou společností. Hnána privátním sektorem se korporátní města stávají také tahounem 
ekonomické i vzdělanostní úrovně svých obyvatel i okolí, a následně centry prosperity, spokojenosti 
a bohatství. V současnosti jsou tato města plánována a řízena developerskými korporacemi, na rozdíl 
od těch historických, jimž vládli filantropičtí podnikatelé-reformátoři. Oba modely přesto spojuje, 
že byla jejich výstavba řízena systémově a hnána poptávkou – ať už po produktu bot nebo životního 
stylu. 

8.2 OD BAŤOVÝCH MĚST KE GATED COMMUNITIES  

Počátkem minulého století vybudoval výrobce obuvi Tomáš Baťa moderní průmyslové město Zlín 
v Československu. Každý aspekt města byl zaměřen na efektivitu výroby, od organizace továrny přes 
strukturu společnosti, urbanismus a architekturu až po kontrolu zaměstnanců. Tomáš Baťa je 
považován za středoevropského Henryho Forda, jako sociální kapitalista vědomě a úspěšně propojil 
oblasti hospodářské racionalizace, technologického pokroku a sociálního inženýrství s vizionářskou 
architekturou. Baťa byl ale také významným globálním podnikatelem usilujícím o první pozici na 
mezinárodním trhu s obuví. Za tímto účelem zakládal ve světě nová města pro výrobu bot, ve kterých 
územní plánování a architektura následovaly příkladu Zlína. Zlín byl sám o sobě jistým modelem, 
který byl reprodukován v sériích a vyvážen.  

Celosvětovou expanzi firmy Baťa stimuloval geopolitický kontext probíhajícího kolonialismu, 
rostoucí význam světových trhů a příchod mezinárodní dělby práce. Nešlo ale jen o výrobu obuvi. 
Satelitní města společnosti byla po celém světě zakládána za účelem vytvoření nového typu člověka 
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v nové společnosti. Nový životní styl zaměřený na rozvoj silné firemní identity zasáhl všechny 
aspekty ž ivota obyvatel Baťových měst – od pracoviště přes místo bydliště, trávení volného času, 
spotřebu zboží až po fungování celého města. Spolu s technologiemi exportovala firma Baťa i model 
moderního životního stylu. Působila tak v roli modernizátora šířícího po světě spolu s botami i příslib 
spotřeby a prosperity. Celou dobu operovala firma Baťa na bázi asymetrických vztahů se světem, 
jejichž souběžnost a paralelita nabízejí srovnání s dnešní sférou mezinárodního obchodu 
a korporátního urbanismu: 

Za prvé je zde propast mezi reálným místem výroby a místem spotřeby. Rostoucí globální 
ekonomické vazby a intenzifikace dělby práce fungují na pozadí rozsáhlé, ale neviditelné geografie 
subdodavatelů, dodavatelů surovin, manufaktur, výrobců, designérů, vedoucích ústředí, logistických 
center, distribučních sítí a prodejních míst. Nicméně mezi místy výzkumu, vývoje, designu, 
komunikace, odbytu a konzumu a mezi místy vlastní fyzické produkce – získávání surovin 
a průmyslové výroby –, kterou systém subdodávání a offshoringu umožnil jinde, nenalézáme jen 
zeměpisné rozdíly, ale také masivní rozdíly sociální a ekonomické povahy. Sídla levné výroby 
v zemích globálního jihu mají často podobu uzavřených továrních měst s nepřiměřenými pracovními 
i životními podmínkami, zatímco si jejich ředitelství udržují vysoce kvalifikované pracovníky 
nabídkou exkluzivního bydlení a nejrůznějších volnočasových a rekreačních balíčků.433 

Za druhé, v kontextu aktuálního diskurzu korporátního urbanismu můžeme Baťova města chápat 
jako vedlejší produkty globální společnosti. Stále více se na okrajích megalopolí objevují nová města 
(New Towns) v podobě gated communities, jež jsou plánována, postavena, kontrolována a regulována 
jedinou (soukromou) společností. Tyto sktruktury nejenže obcházejí mechanismy plánování na státní 
či regionální úrovni, ale budují si také nové formy řízení s vlastními pravidly. Zde už o osudu města 
nerozhoduje podnikatel, nýbrž developer, který definuje soubor pravidel a norem, jimiž se musí 
všichni jeho rezidenti řídit. Tato nová města se neformují podle příslušnosti k identitě jediné 
společnosti, jsou založena na společných preferencích životního stylu spotřeby.434 Život v moderní 
gated community je pro mnohé významným ukazatelem společenského postavení.  

Svou závislostí na štěstí či neúspěchu mateřské společnosti jsou korporátní města, ať už tovární 
nebo vyprodukovaná soukromými developery, jistým způsobem velmi křehká. Ukončení výroby 
a uzavření továren v mnoha Baťových městech vedlo ke ztrátě nejvýznamnějšího zaměstnavatele 
v okolí s trvalým dopadem na ekonomiku a společenský život celé komunity. Spolu s podnikáním 
společnosti zde totiž skončily i všechny společné kulturní a sportovní aktivity, které činily život 
v Baťově městě tak příjemným a pohodlným. Dnešní osud mnoha Baťových měst, která se po 
odchodu firmy stala obyčejnými periferními rezidencemi, a také dnešní osud projektu Culcutta 
Riverside, jasně ukazují, nakolik je vlastně model ideálního (korporátního) města zranitelný.  

Od roku 2008 probíhající krize na globálním finančním trhu jasně prokázala, jak může být 
investice do současných korporátních měst, která sdílí DNA měst Baťových, problematická. 
S existenčními problémy krachujících developerů byla ohrožena i samotná další existence těchto 
sídlišť: domov v New Towns se proměnil ve značně riskantní záležitost. Osudy Baťových měst poté, 
co se staly nezávislými, jsou zajímavým poučením o tom, jak může dopadnout budoucnost takovýchto 
dnešních korporátních měst.  

                                                        
433 Viz kapitola 2.5 Kategorizace plánovaných sídel a výše uvedené příklady jako Apple, Foxconn nebo Nike.  
434 GOTSCH, Peter. NeoTowns, s. 384. 
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8.3 PŘÍNOS PRÁCE A JEJÍ VÝZNAM PRO PRAXI A ROZVOJ VĚDNÍHO OBORU 

Svým tématem je má práce určena především akademikům z oborů urbánních studií, tedy 
architektům, urbanistům, sociologům, ekonomům, historikům, geografům, filozofům, urbánním 
antropologům č i kulturním etnografům. Narativní forma zpracování ji přibližuje i širší veřejnosti se 
zájmem o problematiku Bati, jeho měst, současné situace v Indii či korporátní urbanismus.  

Práce se snaží přispět k lepšímu pochopení „výroby“ moderního i současného městského prostoru. 
Prezentované nálezy a zjištění mohou přispět k porozumění produkce místa v souvislosti s počátky 
globálního podnikání i s vyspělou tržní ekonomikou a neoliberalismem současnosti. Poskytují také 
důkaz o unifikované typologii ideálních plánovaných měst a o jedné její adaptaci v konkrétní lokalitě: 
Batanagar/Calcutty Riverside. Vedle konkrétních problémů případové studie se práce zabývá 
i otázkou soukromého urbanismu obecně. Generuje tak nové znalosti o plánování a navrhování 
korporátních či modelových měst, a co více, zpřístupňuje tyto poznatky – jež dosud nebyly 
publikovány v českém jazyce – odborné i laické veřejnosti. 

8.4 DALŠÍ ROZVOJ VÝZKUMU A S NÍM SPOJENÉ ÚKOLY 

Domnívám se, že pro další rozvoj výzkumu o modelech korporátních měst jsou důležité tyto 
aspekty: 

1. Studium dalších příkladů Baťových měst 

Tato práce zkoumá jen jeden specifický případ a ze zjištění potvrzuje předem formulované 
hypotézy. Šířka a objem problematiky by si ale zasloužily zmapování a prozkoumání více měst. 
Důležitým krokem k upevnění výzkumu bude jeho rozšíření na další geografické lokace. V tomto 
výzkumu jsem vybrala jedno místo ve dvou časových obdobích, jako první krok k identifikaci trendů 
a hypotéz důležitých při tvorbě teorie. Ve zkoumání dalších dosud neprobádaných měst435 vidím 
obrovský potenciál. 

2. Přezkoumání jiných typologií soukromě řízeného urbanismu 

Navrhuji také rozšíření a zpodrobnění klasifikace jednotlivých schémat soukromě řízených „měst“ 
– o to nejen Baťových –, což by přispělo k lepšímu porozumění tématu korporátního urbanismu 
obecně, ale také rozšířilo a upřesnilo jeho jednotlivé typologie.  

3. Integrace historické perspektivy 

Přestože je chronologický narativ nedílnou součástí mé práce, podrobnější zkoumání historických 
souvislostí by do aktuální diskuze přineslo pohled zcela jiné expertízy.  

4. Podpůrná bádání založená na důkazech empirického výzkumu 

Vzhledem k faktu, že jsou města komplexními systémy, snažila jsem se je tak prezentovat i v této 
práci. V rámci holistického přístupu jsem se dotkla pozadí jejich vzniku, geografického umístění, 
kulturních, politických i socioekonomických podmínek a prostorových charakteristik. Každé z těchto 
témat otevírá pole pro hlubší empirické zkoumání: demografie, postkoloniální studia, modernizace, 
megalopole, vzestup spotřební třídy, tržně orientovaný rozvoj měst, politika či ekonomika.  

                                                        
435 Viz příloha s přehledem 75 nalezených Baťových satelitů ve světě. 
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Hackenbroich a Stefan Rettich, spolu s Joanne Pouzenc a Sarah Philine 
Schneider.  

29. 3. – 19. 5. 2013 Třetí výstava proběhla pod názvem „Baťova města / Baťa Cities“ v Domě umění 
města Brna. Kurátory české adaptace byli Markéta Březovská a Rostislav 
Koryčánek.  

13. 11. 2013 – 2. 2. 2014 Čtvrtá výstava „Baťova města“ se koná v Krajské galerii výtvarného umění ve 
Zlíně, která sídlí v nově zrekonstruovaných budovách č. 14 a 15 v Baťově 
areálu, v tzv. Baťově institutu. 

16. 4. – 4. 5. 2011  Pro kolektivní výstavu deseti absolventů Fakulty architektury VUT v Brně 
„NAHLAS – STIASSNICH 10“ ve vile Stiassny v Brně-Pisárkách jsem 
připravila dokumentární film o produkci měst a bot v Indii „Místa 
výroby/Výroba míst“. Kurátory výstavy byli Ondřej Chybík a Jan Vrbka.  

10. 10. – 31. 10. 2011 Výstava „NAHLAS – STIASSNICH 10“ putovala do Zichova paláce 
v Bratislavě, kde byli kurátory Ondřej Chybík a Michal Krištof. 

 

4) Konference a přednášky 

 

10. 12. 2013  „Krátký výlet ze Zlína do East Tilbury, Möhlinu a Batanagaru“ – přednáška a 
komentovaná prohlídka výstavou Baťova města v Krajské galerii výtvarného 
umění ve Zlíně (v budově 14 Baťova institutu) 

12. 5. 2013  „Baťův unikátní systém výroby měst“ – přednáška a komentovaná prohlídka 
výstavou Baťova města/Baťa Cities v Domě umění města Brna. 
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23. – 24. 5. 2012  Mezinárodní konference „Bilden und Gestalten“, Anhalt University of Applied 
Sciencies a Stiftung Bauhaus Dessau (Německo), příspěvek „research + 
experience + project“, spoluautorky Philine Schneider a Joanne Pouzenc, 
následně panelová diskuze. 

4. – 5. 11. 2011  Mezinárodní konference „Třetí město“, FSS MU a Institut pro výzkum 
reprodukce a integrace společnosti, Brno, příspěvek „(Baťova) města s.r.o.“. 

17. – 18. 10. 2011   Mezinárodní konference „Bienále Industriální stopy 2011“, Ostrava, panel. 

14. – 16. 10. 2011   Mezinárodní konference „Průmyslové dědictví – na hraně...“ v rámci 
„6. mezinárodního bienále Industriální stopy 2011“, Katedra architektury FSv 
ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT, Národní 
technické museum, Praha (CZ), příspěvek „Průmyslové dědictví továrních měst 
firmy Baťa. Na hraně?“. 

08. 4. 2011  ENHSA Project Seminar, Benátky (Itálie), panelová diskuze 

24. – 25. 3. 2011  Mezinárodní konference „Tovární města Baťova koncernu“, Filosofický ústav 
AV ČR, v.v.i., Praha, příspěvek „Urban Footprints from Niketown to Bata 
cities“. 

21. 1. 2011  Přednáška a panelová diskuze „Riverside Calcutta – a promising land?”, Goethe-
Institut/Max Mueller Bhavan, Kalkata (Indie), příspěvek s názvem „Global 
footprint Bata City“. 

14. 12. 2010  Přednáška “Batavilles”, FORMAT 400, Fakulta architktury VUT v Brně, Brno. 
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9.7 SEZNAM A ZDROJE VYOBRAZENÍ 

 

Obr.  1	   Část databáze geografických a historických dat o 75 městech, která společnost Baťa založila 
zpracovaná do grafické podoby katalogových karet s informacemi o každém městě. Grafika: 
Markéta Březovská.	  

Obr.  2	   Mapa ze série „Baťovo království“ znázorňuje města založená společností v letech 1938– 1945, 
v období největšího rozmachu firmy. Bíle jsou státy ve kterých již tou dobou Baťa vyráběl. Série 
čtyř map (Zrození Impéria, Rozkvět, Odpojení/Vzkříšení, Nová expanze) ilustruje vývoj a 
existenci Baťových měst v různých obdobích a teritoriích. Na poslední mapě z období 1965–
2010 je jasně vidět celospolečenský globální trend přesunu výroby na jižní polokouli, do zemí 
Jižní Ameriky a Asie. Grafika: Markéta Březovská.	  

Obr.  3	   Pracovní kniha exkurze z ledna 2011. Před odjezdem jsem připravila asi 100 stranovou knihu 
s podklady pro kvantitativní i kvalitativní zmapování existujícího stavu Baťova města: mapové 
podklady, podklady pro přesný popis, měření a vlastní pozorování, pro fotodokumentace a 
vlastní kresby. Na místě byla doplněna o experimentální material: záznamy narativních 
vyprávění, rozhovorů, vlastního pozorování, o pořízených fotografiích, o fyzickém mapování 
urbanistické struktury, o dokumentaci stávající podoby města (architektura i každodenní život). 
Autor: Markéta Březovská.	  

Obr.  4	   Mapa světa: Zlínská centrála korporace a tři vybrané dceřiné společnosti. Autor: Markéta 
Březovská.	  

Obr.  5	   Volkswagen Autostadt ve Wolfsburgu v Německu nabízí jedinečný zážitek svým návštěvníkům 
a potenciálním zákazníkům. Zdroj: Autostadt counts 18 millionth visitor. AUSmotive.com.	  

Obr.  9	   Batanagar v roce 2010. Jihovýchodně od továrny se právě staví ohraničená komunita bydlení, 
kam budou v roce 2011 ze svých domků přesunuti stávající zaměstnanci společnosti Baťa. 
Zdroj: Googlemaps 2010.	  

Obr.  10	   Batanagar v roce 1937: pohled ze severu a hlavní vstup do města. Zdroj: MZA v Brně, prac. 
Zlín, fond Baťa a.s. Zlín, XV, inv.č. 203.	  

Obr.  11	   První (Gahurův) situační plán Baťova továrního města Batanagar, 1937. Zdroj: MZA v Brně, 
prac. Zlín, fond Baťa a.s. Zlín, XV, inv.č. 1114e.	  

Obr.  12	   Zaměstnanci přicházejí do továrny, 1944. Zdroj: MZA v Brně, prac. Zlín, fond Baťa a.s. Zlín, 
Sbírka fotografií, inv.č. 930, fol. 17.	  

Obr.  13	   Všudypřítomný Baťa v Kalkatě. Foto: Markéta Březovská 2011 a 2012.	  
Obr.  15	   Hráči kriketu na prostranství před dvoupatrovým – v roce 2011 již opuštěným – trojdomkem. 

Foto: Markéta Březovská.	  
Obr.  16	   Dělení jednotlivých čtvrtí rodinných domů a ubytoven o odlišných typologiích – stav v lednu 

2011. Diagram: Markéta Březovská a Joanne Pouzenc.	  
Obr.  17	   Docházková vzdálenost zaměstnanců z jednotlivých čtvrtí do továrny (v minutách). Diagram a 

foto: Markéta Březovská a Joanne Pouzenc.	  
Obr.  19	   Stopy Baťova koprorátního brandingu – u hlavního vstupu na pozemek a na patnících podél 

cest. Foto: Markéta Březovská.	  
Obr.  20	   Batanagar dnes: pohled ze severu v roce 2010 a hlavní vstup do města v roce 2011. Město je 

obklopeno hustou a vitální lokální strukturou. Zdroj: GoogleEarth. Foto: Markéta Březovská.	  
Obr.  21	   Výstavba nových modelů měst pro sílící střední třídu (gated communitites) na periferiích 

Kalkaty –  za posledních dvacet let. Batanagar/Calcutta Riverside červeně na západě města. 
Grafika: Philine Schneider.	  

Obr.  22	   Zaměstnanci továrny odcházejí na polední přestávku domů, leden 2011. V pozadí, na břehu řeky 
Huglí, probíhá výstavba první obytné věže Princep. Foto: Markéta Březovská.	  



 

 125 

Obr.  23	   Jedna ze soukromých dílen na výrobu bot, pracují zde ženy i děti, což například v Baťově 
podniku není možné. Foto: Markéta Březovská.	  

Obr.  24	   Tapasi Das, 23 let, s babičkou, synem a manželem v jejich rodinné dílně Laxmi Enterprise ve 
dvoře velkého domu. Vedle práce dohlíží i na syna. Foto: Patchara Kanmuang.	  

Obr.  26	   „Můj Batanagar “ – kvalitativní průzkum, původní dotazník doplněn o vlastní fotodokumentaci 
respondenta. Překlad do a z bengálštiny: Hasan Ahmed Chowdury. Projekt: Markéta Březovská.	  

Obr.  27	   Naskenovné fotografie focené jednorázovým fotoaparátem v rámci projektu „Můj Batanagar“: 
domov, Baťova chlapecká škola, oblíbený rybník a chrám. Foto: Surajit Santra, syn továrníka 
vyrábějícího boty pro Baťu.	  

Obr.  28	   Klub s restaurací, knihovnou a bazénem v manažerské kolonii v původním barevném provedení 
v březnu 2012. Foto: Michael Reuß.	  

Obr.  29	   Nangichalkchandul, soukromá továrna Adityi Santry v dvoupatrovém domě se 40 zaměstnanci 
a vlastním obchodem s obuvi vyrábí převážně pro firmu Baťa. Muž vpravo pracuje jako dozor. 
Foto: Markéta Březovská.	  

Obr.  30	   Osmnáctiletý Rajesh Sharma vystřihuje už druhým rokem v malé dílně za tovární zdí podrážky 
pro Baťu. Foto: Patchara Kanmuang.	  

Obr.  31	   Soukromý podnik Deva Footwear. Foto: Markéta Březovská.	  
Obr.  32	   Precizní ruční sériová výroba se tradičně odehrává na zemi. Foto: Markéta Březovská.	  
Obr.  33	   Doprava hotových výrobků zpět do Baťovy továrny, kde dostanou Bata nálepku, nášivku či 

razítko a poputují do oficiální distribuční sítě. Foto: Markéta Březovská.	  
Obr.  34	   Klasifikace typologií jednotlivých míst výroby bot v dnešním Batanagaru. Diagram: Markéta 

Březovská.	  
Obr.  35	   Hypotetický diagram výrobního řetězce Baťových bot, od získání základních surovin přes různá 

distribuční a výrobní místa, Baťovu továrnu, až k zákazníkovi. Diagram: Markéta Březovská.	  
Obr.  36	   Hlavní vstup do továrny v lednu 2011. Foto: Markéta Březovská.	  
Obr.  37	   Hlavní brána do Batanagaru/Calcutty Riverside 4. října 2013, v den Mahalaya Day, jímž začíná 

nejvýznamnější bengálský svátek Durga Puja. Foto: Nitin Basu.	  
Obr.  38	   Projekt Calcutta Riverside. Pohled ze severu od řeky Huglí. Zdroj: Calcutta Riverside [online]. 

2011 [cit. 2011-04-14]. Dostupné z: http://www.calcuttariverside.com. Získáno 14. dubna 2011. 

Obr.  39	   Výstavba nového města na komplikovaném podloží zaplavovaného pralesa dnes probíhá 
obdobně jako ve 30. letech. Foto: Markéta Březovská.	  

Obr.  40	   Ukázkový interiér jednoho z nabízených bytů v Princep Tower I: jídelna se stolem pro šest osob, 
pracovnou na konci chodby vlevo a obývacím pokojem v pozadí vpravo. Za oknem vidíme 
mangrovníkové porosty Batanagarských mokřad – typických pro ekosystém delty řeky Gangy. 
V realitě budete mít 80% naději, ža za oknem uvidíte řeku Gangu. Zdroj: Sample Flat. Princep – 
Home by the Ganges: Gallery. Calcutta Riverside [online]. 2013 [cit. 2013-10-16]. Dostupné z: 
http://www.calcuttariverside.com/princep_view.asp#cnt. 

Obr.  41	   Jedna z budov, které developer na pozemku postavil jako první. Reprezentuje bydlení místní 
budoucnosti – ukázkovými byty vybraných typologií projektu a pečlivou zahradní úpravou 
okolo nového jezera-rybníku. Foto: Markéta Březovská.	  

Obr.  42	   Masterplan projektu z roku 2007. Zdroj: Masterplan. Calcutta Riverside [online]. 2013 [cit. 
2012-06-16]. Dostupné z: http://www.calcuttariverside.com/masterplanid4.	  

Obr.  43	   „Náš Baťa klub v říjnu 2013 – v kompletně novém vzhledu, s celobílou fasádou a tónovanými 
prosklenými dveřmi.“ Foto: Soumava Mukherjee.	  

Obr.  44	   Pohled na obytné věže Princep Tower I a II od řeky Gangy. Zdroj: 3D View. Princep – Home by 
the Ganges: Gallery. Calcutta Riverside [online]. 2013 [cit. 2013-10-16]. Dostupné z: 
http://www.calcuttariverside.com/princep_view.asp#cnt. 
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Obr.  45	   Totéž místo – budoucí parkování jachet na řece Huglí – v roce 2011 ve svátek Mahalaya, jímž 
začíná nejvýznamnější bengálská slavnost Durga Puja a místní lidé jej slaví koupelí v posvátné 
řece. Foto: Rohit Singh.	  

Obr.  46	   Téměř až holandské krajinářské úpravy okolo rezidencí na nových kanálech. Zdroj: 3D View. 
Lake Town - Residences by the Lakes: Gallery. Calcutta Riverside [online]. 2013 [cit. 2013-10-
16]. Dostupné z: http://www.calcuttariverside.com/laketown_view.asp. 

Obr.  47	   Reklama na nový životní styl v Calcuttě Riverside v pozadí za poděkováním za návštěvu 
Batanagaru. Foto: Markéta Březovská.	  

Obr.  48	   Batanagar/Calcutta Riverside v roce 2013. Většina domků už je rozebrána, vlevo na severní 
haranici hranici pozemku se tyčí obytné věže Princep, od nich směrem na jih rostou osmipatrové 
„Rezidence u jezer“. Zdroj: Googlemaps 2013.	  

Obr.  49	   Panoramatický pohled na stav výstavby gated community Calcutta Riverside, dne 14. května 
2011. V pozadí jsou vidět poslední Baťovské domky, čekající na demolici a nahrazení golfovým 
hřištěm. Zdroj: A Bata – Hiland Venture. Calcutta Riverside [online]. 2009 [cit. 2011-04-16]. 
Dostupné z: http://www.calcuttariverside.com/project-status.html.	  

Obr.  50	   Nolliho plán fyzického otisku korporátního snažení v roce 1936 (Batanagar) a v blízké 
budoucnosti (Calcutta Riverside). Z původní struktury zůstává centrální komunikační osa, 
továrna, a na severozápadě pozemku budovy škol a chrámů. Autor: Markéta Březovská. 

Obr.  51 Néhrú v Batanagaru 12. prosince 1957. Zdroj: BITTNER, Regina a Wilfried 
HACKENBROICH. Architektur aus der Schuhbox: Baťa’s internationale Fabrikstädte. Leipzig: 
Spector Books, 2012, s. 71. 

Obr.  52 Thákur v Batanagaru. 10. listopadu 1939 Zdroj: BAROŠ, Jan. India and Czechoslovakia. 
Calcutta: J. Baros on behalf of the Publicity Dept., Czechoslovak Society Calcutta, 1943, s. 65. 

Obr.  53 Diego Maradona v kanceláři Calcutta Riverside, 6. prosince 2008. Foto: Jayanta Nath. Zdroj: 
Maradona being felicitated at Calcutta Riverside. In: Wikipedia: The Free Encyclopedia 
[online]. 2011 [cit. 2013-11-19]. Dostupné z: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c4/Maradona_being_felicitated_at_Calcutta_Riversi
de_-_1.JPG. 

 

  



 

 127 

10  PŘÍLOHY 
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10.1  75 BAŤOVÝCH MĚST 

(s informací o aktivitě/znárodnění/uzavření podniku, podařila-li se mi tato informace zjistit) 

 

1894 založení rodinné firmy na výrobu bot ve Zlíně – Rakousko-Uhersko,  
od 1918 Československo, od 1993 Česká republika (1945 podnik znárodněn) 

 
1930  Baťov, dnes Otrokovice – Československo, od 1993 ČR (1945 podnik znárodněn) 
1931 Ottmuth – Německo, dnes Otmęt – Polsko (1947 podnik znárodněn) 
1931 Konnagar – Západní Bengálsko, Indie (1936 přesídlen do Batanagaru, aktivní) 
1931 Chełmek – Polsko (1947 podnik znárodněn) 
1931 Bošany – Československo, od 1993 Slovensko (1945 podnik znárodněn) 
1931 Borovo – Jugoslávie, dnes Chorvatsko (1947 podnik znárodněn, aktivní) 
1932 Möhlin – Švýcarsko (1990 podnik uzavřen) 
1932 Bataville u Hellocourtu – Francie (2001 podnik uzavřen) 
1933  Batadorp u Bestu – Nizozemí (aktivní) 
1933  Borovina u Třebíče – Československo, od 1993 ČR (1945 podnik znárodněn) 
1933  East Tilbury – Velká Británie (2005 podnik uzavřen) 
1933 Bejrút – Sýrie, dnes Libanon  
1933 Amsterdam – Nizozemí (podnik uzavřen) 
1934  Bagdád – Irák 
1934 Batanagar – Indie (aktivní) 
1934 Vernon – Francie (1991 podnik uzavřen) 
1934  Svit – Československo, od 1993 Slovensko (1945 podnik znárodněn) 
1935  Klang – Malajsie (aktivní) 
1935  Nové Zámky – Československo, od 1993 Slovensko (1945 podnik znárodněn) 
1936  Mansurieh u Alexandrie – Egypt 
1936  Napajedla – Československo, od 1993 Česká republika (1945 podnik znárodněn) 
1936  Belcamp – Maryland, USA (2004 město zbořeno) 
1937  Seneffre – Belgie (1996 podnik uzavřen) 
1937 Singapur  
1937  Gwelo, později Modrat, dnes Gweru – Zimbabwe, dříve Republika Rhodesie (aktivní) 
1938 Liptovský Mikuláš – Československo, od 1993 Slovensko (1945 podnik znárodněn) 
1938  Baťovany, dnes Partizánske – ČSR, od 1993 Slovensko (1945 podnik znárodněn) 
1938  Batavia u Kalibaty – Jáva, Indonésie (aktivní) 
1939  Batafler – Chile 
1939 Bataganj – Bihar, Indie (aktivní) 
1939  Batawa – Kanada (1999 podnik uzavřen) 
1939  Neuvic – Francie (2010 podnik uzavřen) 
1939  Peñaflor u Santiaga de Chile – Chile 
1939  Martfű – Maďarsko  
1939  Lahore – Indie, dnes Pákistán (aktivní) 
1939  Lima – Peru (aktivní) 
1939  Limuru u Nairobi – Keňa (aktivní) 
1939  Casablanca – Maroko (2000 podnik uzavřen) 
1939  Velký Dvůr u Sezimova Ústí – Protektorát Čechy a Morava, 1993 ČR (1945 znárodněno) 
1939  Zruč nad Sázavou – Protektorát Čechy a Morava, od 1993 ČR (1945 znárodněno) 
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1940  Dakar – Francouzská Západní Afrika, dnes Senegal (1985 podnik uzavřen) 
1940  Maryport – Velká Británie (1980 podnik uzavřen) 
1940  Kongo – Belgické Kongo, dnes Demokratická republika Kongo (2006 uzavřeno) 
1940 Peenya u Bangalore – Karnataka, Indie (aktivní) 
1940  Haiphong – Vietnam 
1940  Port-au-Prince – Haiti 
1940  Quillacollo – Bolívie (aktivní) 
1941  Batatuba – São Paulo, Brazílie 
1941  Manila – Filipíny (aktivní) 
1941  Mariapolis – São Paulo, Brazílie 
1942 Bataguassu – Mato Grosso do Sul, Brazílie 
1942  Batapur – Pákistán (aktivní) 
1942  Batayporã – Mato Grosso do Sul, Brazílie 
1951  Owhiro Bay – Wellington, Nový Zéland (aktivní) 
1952  Faridabad – Haryana, Indie (aktivní) 
1952  Mokamehghat Hathidah – Bihar, Indie (aktivní) 
1958  Sandak – Panzacola, Santa Catarina, Coyoacán, Mexiko (aktivní) 
1958  Santa Isabel – Iztapalapa, Mexiko 
1958 Nova Andradina – Mato Grosso do Sul, Brazílie 
1960  Kerkrade – Nizozemí (podnik uzavřen) 
1960  Nederweert – Nizozemí (podnik uzavřen) 
1960  Chosica – Peru 
1960  Maipú – Santiago de Chile, Chile 
1961  Mornington – Victoria, Austrálie (aktivní) 
1962  Tongi – Bangladéš (aktivní) 
1962  Dhamrai – Bangladéš (aktivní) 
1963  Lusaka – Zambie (aktivní) 
1963  Anaurilândia – Mato Grosso do Sul, Brazílie  
1984  Maraka – Pákistán (aktivní) 
1992  Batashatak – Tamil Nadu, Indie 
19??  Karachi – Pákistán (aktivní) 
19??  Pinetown – KwaZulu-Natal, Jihoafrická republika (1986 podnik uzavřen) 
19?? Čína 
19?? Srí Lanka 
2008  Purwakarta – Indonésie (aktivní) 

 

  



 

 

10.2  TRANSFORMACE BAŤOVA PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA EAST TILBURY V 
ANGLII 

V době svého rozkvětu bylo East Tilbury v hrabství Essex na jedné straně městem s mezinárodním 
věhlasem, jež bylo propojeno s celým světem, na straně druhé ale také místem totálně izolovaným od 
svého bezprostředního okolí.1 „Města byla typicky hluboce propojena s ekonomikou svého regionu, 
odrážejíce jeho charakteristiky, a vlastně stále jsou. Ale města, která mají strategický význam 
v globální ekonomice, inklinují k částečné izolaci od svého okolí,“ popsala situaci East Tilbury v době 
jeho největšího rozmachu – na základě pozorování chování globálních měst překvapivě až v roce 
2001 – socioložka Saskia Sassen.2  

Do Baťova příchodu bylo hrabství venkovskou oblastí s minimem pracovních příležitostí, nízkou 
aktivitou odborů a vysokou nezaměstnaností. Přestože britští výrobci obuvi a místní odbory 
protestovaly proti Baťovým plánům expanze do Velké Británie, začala společnost na ostrovech 
podnikat.3  

Počátkem 30. let minulého století již Baťa vládl evropskému kontinentálnímu trhu s obuví4 a jeho 
plán dobýt i Velkou Británii nebyl ničím překvapivým. Hlavním důvodem Baťova vstupu do Anglie 
byl ale potenciál, jejž v té době představovaly rozlehlé britské kolonie, a to nejen z hlediska uplatnění 
Baťových výrobků na tamějším trhu, ale také kvůli lákavým příležitostem ke zřízení nových 
výrobních závodů v místech s benevolentnější politikou vůči zahraničním firmám, s méně náročnými 
byrokratickými postupy, menší ochranou zaměstnanců a absencí odborů.  

Dalším důvodem byla enormní dostupnost koloniálních surovin za velmi příznivé ceny. Spuštěním 
provozů v zámoří rozšířil Baťa i export, hlavně do Evropy, Severní Ameriky a Kanady, kde mezitím 
rostla konkurence a Baťa ztrácel svůj dominantní vliv na trhu. Dnešní pozice firmy Baťa jako 
absolutní jedničky v prodeji bot na indickém trhu5 dokládá, že činnost firmy Baťa v Anglii byla od 
počátku velmi promyšleným tahem. V celostním systému Baťovy organizace společnosti měla každá 
dceřiná odnož firmy poměrně velkou míru nezávislosti, plnila ale i zájmy mateřské společnosti ve 
Zlíně, jež sledovaly konkrétní cíle na světovém trhu. Britský Baťa byl zodpovědný za 1) za trhy 
Dálného východu a Západní Indie, včetně průzkumu potenciálních míst pro zřízení nových výrobních 
závodů, 2) za hledání nových zdrojů surovin v Africe, USA a Kanadě, 3) za školení zaměstnanců 
a vedoucích pracovníků pro oblasti, jako je Sierra Leone, Malajsie, USA a Kanada, a v neposlední 
řadě i za návrhy územních plánů a jednotlivých staveb pro satelitní města v koloniích, zejména pak 
pro Bata India.6  

East Tilbury tedy nebylo jen pouhým satelitním městem firmy, produkujícím výrobky pro místní 
trh podle příkazů a nařízení hlavního ředitelství ve Zlíně, ale společnost s vlastními cíli, dodavateli 
a nezávislou činností doma i v zámoří.  

                                                        
1 Dnes je bývalé tovární město obyčejným předměstím Londýna, obklopeným logistickými areály a nákupní zónou typickou 

pro celou metropolitní oblast. 
2 SASSEN, Saskia. Global Networks, Linked Cities, 2002, s. 21. 
3 BŘEZOVSKÁ, Markéta. Průmyslové dědictví továrních měst firmy Baťa: Na hraně?. BARTOŠOVÁ, Nina –  HOŘICKÁ, 

Jana. 6. mezinárodní bienále „Industriální stopy“ 2011: Průmyslové dědictví – na hraně…. Praha: České vysoké učení 
technické v Praze, 2011, s. 109–124. 

4 SUDROW, Anne: Der Schuh im Nationalsozialismus... 
5 Podle Indické obuvnické federace: Indian Shoe Federation [online]. © 2010 Indian Shoe Federation [cit. 2011-09-30]. 

Dostupné z: http://www.indianshoefederation.in/members/members_shoe_07.html. 
6 Více viz BŘEZOVSKÁ, Markéta. Průmyslové dědictví továrních měst firmy Baťa: Na hraně?... 
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Baťovo East Tilbury 

Na britský trh vstoupil Baťa počátkem 20. let 20. století. V roce 1924 byla v Londýně založena 
první nezávislá pobočka mateřské společnosti, Bata Shoe and Leather Company Ltd, jež se zpočátku 
zabývala pouze prodejem dovezených výrobků. V roce 1931 bylo přijato rozhodnutí o rozšíření 
činnosti o vlastní výrobu a následně, roku 1933, byla společnost přejmenována na British Bata Shoe 
Company Ltd.7 Přestože v té době v Británii dobře fungoval zavedený obuvnický průmysl ze severu 
země, otřásla jím nově příchozí společnost v základech. Přišel totiž na trh s luxusními obchody s 
kompletní službou péče o nohy a hlavně s novým typem obuvi, levnými plátěnými botami s gumovou 
podrážkou, u nichž byla drahá kůže nahrazena levným plátnem, takzvanými baťovkami, jež 
způsobily, ž e se lidem poprvé v historii vyplatilo si namísto věčného spravování bot koupit boty 
nové.8 

Prvním Baťovým továrním městem na ostrovech bylo právě East Tilbury v hrabství Essex. 
Navzdory protestům místních obuvnických společností i zaměstnaneckých odborů se Baťovi podařilo 
získat pozemek na břehu Temže už roku 1931. Důvodem pro výběr této lokality byla za prvé vysoká 
nezaměstnanost v regionu, jež byla důsledkem úpadku místních loděnic a přístavních zařízení; pro 
české manažery pak bylo snadné rekrutovat dělníky z okolních vesnic, brzy pracovala většina 
obyvatel distriktu Thurrock pro společnost Baťa. Za druhé místo nabízelo kompletní dopravní 
infrastrukturu: říční, železniční i silniční spojení. 

Město bylo postaveno na základě Karfíkova plánu ideálního industriálního města s implementací 
poznatků z anglických zahradních měst. Dodnes je zde patrné funkční zónování oddělující plochy pro 
výrobu a bydlení. Architektura rodinných domků sleduje Baťovu evropskou typologii, většinou ve 
formě typických, ekonomicky výhodných dvojdomků. Architektura továrních a veřejných budovy 
využívá principů i materiálů osvědčeného zlínského modelu na pravidelném rastru 6,15 × 6,15 m. 
Plánované „gigantické centrum průmyslu“ bylo ve skutečnosti vlastně docela malým městečkem. 
Mezi lety 1932 až 1935 bylo v East Tilbury postaveno několik továrních budov, rodinných domků, 
dvě ubytovny a pár sportovních zařízení. Po revizi územního plánu Antonínem Vítkem byl soubor v 
následujících letech obohacen o kino, komunitní centrum, bazén, tenisový kurt a espresso bar. Stejně 
jako v ostatních Baťových městech i zde hrály důležitou roli veřejná prostranství, parky, sportoviště a 
dokonce i bazén. „Sportovní dny“ patřily mezi nejoblíbenější veřejné události, na které bývalí 
zaměstnanci Bati v East Tilbury dodnes rádi vzpomínají. 

V britské verzi se paternalismus společnosti prosadil zvláštním způsobem. Téměř každá 
problematika byla regulována společností, od plánování volnočasových aktivit až po starost o obecní 
stromy a výsadbu rostlin v předzahrádce. Každodenní život komunity byl formován sportovními 
událostmi na vlastním stadionu, kulturními představeními v komunitním centru a kinem se třemi 
různými programy za týden. Existovalo zde dokonce i vlastní zemědělské hospodářství s produkcí 
mléka – pro udržení zdraví zaměstnanců. Závodní noviny Bata Record fungovaly jako prostředník 
mezi firmou a komunitou. Někteří kombinaci industriální rutiny a všudypřítomného paternalismu 
nesnesli a společnost (tedy město) opustili, jiní vše akceptovali a spokojeně zůstali po celý život.9John 

                                                        
7 PAVITT, Jane. The Bata Project: a Social and Industrial Experiment. The Journal of the Twentieth Century Society. 

Twentieth Century Architecture. Industrial Architecture. Londýn: The Twentieth Century Society, 1994, č. 1, s. 32–45. 
8 Zlín: Historie [online]. 2010. [cit. 2011-09-30]. Dostupné z http://www.apartment-in-zlin.cz/zlin-historie.html. 
9 BŘEZOVSKÁ, Markéta – BITTNER, Regina – HACKENBROICH, Wilfried. Baťova města/Baťa Cities: Doprovodný 

materiál k výstavě Baťova města/Baťa Cities. Brno: Dům umění města Brna, 2013, 8 s. 
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Tusa, který v East Tilbury vyrůstal jako syn generálního manažera pobočky, vzpomíná na korporaci 
spíše negativně: 

Moje matka firmu Baťa nenáviděla, protože se domnívala, že lidi utiskuje. Byla to jedna z mnoha 
tehdejších firem, do kterých když jste jednou vstoupili, museli jste jí věnovat celý svůj život. Firma 
požadovala všechen váš čas a absolutní loajalitu, a to se mé matce nelíbilo. To byl také důvod, proč 
jsme ani můj bratr, ani já, ani moje sestra nikdy pro Baťu nepracovali. Oba mí rodiče by se hrozně 
zlobili, kdyby to některý z nás vůbec zkusil.10 

Veronica Roberts, která se zde narodila, vyrostla, strávila svůj celý ž ivot, a dnes je jednou 
z provozovatelek místního Vzpomínkového centra naopak popisuje své dětství v East Tilbury velmi 
pozitivně: 

Neuvědomila jsem si to, dokud jsem nebyla starší. Když se dnes dívám zpět a poslouchám 
zkušenosti jiných lidí, dochází mi, jaké jsem měla štěstí, že jsem žila tady. Nevěděla jsem, že ne každý 
měl ten pocit sounáležitosti jako my tady. Měli jsme štěstí, protože tu bylo všechno, co jsme 
potřebovali, veškerou vybavenost, a vůbec, bylo bezpečné tu vyrůstat, zvláště pro malé děti.11 

Soužití v Baťově mezinárodní komunitě a akční rádius působnosti korporace byly hlavními 
formativními zkušenostmi East Tilbury, do té doby venkovského a izolovaného regionu.12 Během 
druhé světové války získalo město postavení ústředního sídla v rámci Baťova impéria. Ze Zlína sem 
byla přesunuta výrobní zařízení, aby byla chráněna před zničením během války. V těchto letech 
zajistila společnosti ekonomický úspěch výroba vojenských bot. Po druhé světové válce, když Zlín 
zmizel za ž eleznou oponou, převzalo East Tilbury funkci ředitelství celé firmy. Tým Baťových 
zaměstnanců sestával čím dál více z příslušníků různých zemí. Návštěvy manažerů z opačného konce 
Baťova impéria a mezinárodní cesty vlastních zaměstnanců se stávaly součástí každodenního života.  

Výroba bot začala v roce 1934. Hlavním výrobním odvětvím byla produkce pryžové a kožené 
obuvi. V roce 1940 byla uvedena do provozu další továrna na gumové boty v Maryportu v Cumbrii,  
poté v Dudley v hrabství West Midlands (1949) se specializací na těžké průmyslové kožené boty 
a kopačky a poslední v Cumnocku ve Skotsku (1964).13 Kaučuk pro výrobu gumových bot pocházel 
z plantáží v Nigérii, textilie z továrny v Chorley v Británii a kůži dodávala koželužna v Leicesteru. 
Továrny v East Tilbury vyráběly kromě bot i punčochové zboží, šňůrky do bot, zabývaly se leštěním 
kůže, ale také tištěnou reklamou a médii. Kromě odbytu na ostrovech byl hlavní činností britského 
Bati export. V roce 1964 společnost vlastnila 300 maloobchodních prodejen a vyvážela okolo 50 % 
své celkové roční produkce, což ji učinilo vůbec největším vývozcem obuvi ve Spojeném království.14 

Když se v 60. letech dostávaly stále více a více ke slovu a moci odbory na jedné straně a nová 
ekonomika subdodávek rozvojových zemí na straně druhé, začala společnost Baťa ustupovat do 
ústraní. Výroba bot se postupně přesunula blíže k exportnímu trhu. V 70. letech odprodal britský Bata 
část svého majetku, včetně všech výrobních zařízení mimo East Tilbury. Rodinné domy byly 
v průběhu 80. let nabídnuty ke koupi do osobního vlastnictví jejich uživatelům, Baťovým původním 

                                                        
10 Rozhovor s Johnem Tusou byl veden a zaznamenán 20. února 2011 v Londýně. 
11 Rozhovor s Veronicou Roberts byl veden a zaznamenán 18. února 2011 v East Tilbury. 
12 JAMES, Joan. „Memories of Life at British Bata“. KLINGAN, Katrin – GUST, Kerstin. A utopia of modernity: Zlín. 

Berlin: Jovis, 2009, s. 142–145. 
13 BRITISH BATA SHOE COMPANY LIMITED. East Tilbury, Essex. London: Leaders the Printers Ltd, 1964, 12 s. 
14 SMITH, Joanna. East Tilbury, Essex: Historic Area Appraisal... 
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zaměstnancům č i jejich rodinám, kteří zde do této doby bydleli v nájmu a dodnes o domy pečlivě 
pečují, nebo je odkoupilo místní bytové družstvo. V roce 1993 byly Baťovy domky a továrna zapsány 
pod ochranu britského památkového dědictví. V několika málo prostorech továrny v East Tilbury 
fungovala ještě drobná výroba, zbývající plochy sloužily ale už jen ke skladovacím účelům. Svou 
veškerou výrobní činnost v Anglii ukončuje společnost v březnu roku 2006.15 

Dnešní East Tilbury 

East Tilbury a jeho okolí charakterizují dnes paradoxně podobné problémy jako v roce 1930. Trpí 
negativními následky deindustrializace, nedostatkem funkční infrastruktury, nedostatek vybavenosti, 
vysokou mírou nezaměstnanosti a obecně nedostatkem vyšších standardů kvality života.16 Proto sem 
kdysi přišel Baťa, jenž se ihned stal hlavním zaměstnavatelem v regionu. Svým zaměstnancům nabídl 
v té době úžasné jistoty, vedle ubytování to byla hlavně záruka celoživotního pracovního kontraktu. 
Od té doby, co výroba opustila East Tilbury, je oblast plná brownfields, čekajících na svá nová 
využití. Pozemky jsou zde dodnes levné, ale nedostatek vhodné infrastruktury brzdí jakýkoliv rozvoj. 
Přestože má Londýn velký zájem do oblasti investovat, rozšířit svou působnost i infrastrukuturu, mají 
k němu místní lidé nedůvěru. Odmítají vlastně jakékoliv návrhy na rozvoj regionu, který tak pomalu 
ekonomicky upadá a trpí tak nejen odlivem práce a služeb, ale i lidí. Bata Reminiscence and Resource 
Centre17 v East Tilbury se dnes snaží shromažďovat a zaznamenávat historii firemního města – mnoho 
obyvatel je ochotno, často přímo nadšeno, sdílet své zkušenosti z této doby neobvykle silného 
společenství, s širší veřejností. Nově příchozím hráčem je investor Thamesgate Regeneration Ltd 
s architekty Allies + Morrison Architects, kteří nyní plánují rozvoj smršťujícího se odprůmyslněného 
města East Tilbury, které se nachází v dojížďkové vzdálenosti Londýna, jako města trvale 
udržitelného rozvoje s vysokou životní úrovní.18 

Když roku 1993 označila rada Thurrock Council oblast East Tilbury (Bata) Conservation Area za 
významné národní dědictví a uvedla jej na list památek II. stupně19, stalo se East Tilbury plošně 
největším dědictvím průmyslové architektury v Británii a zároveň nejzachovalejším (továrním, 
obytným a kulturním) původním sídelním celkem firmy Baťa na světě. 

Shrnutí a závěr: Budoucnost byla včera20 

Výroba bot začala v East Tilbury ve 30. letech minulého století. Po druhé světové válce, kdy Zlín 
zmizel za ž eleznou oponou, se místní pobočka stala hlavním sídlem firmy Baťa. Kromě produkce 
a řízení trhu v Anglii měla na starost i satelity v koloniích, včetně Batanagaru. Dispoziční řešení 
celého komplexu továrního města East Tilbury se zčásti podobalo zlínskému modelu, zčásti sledovalo 
principy anglických zahradních měst. Komunitní život mezinárodní společnosti Baťa byl významnou 

                                                        
15 Bata Factory and Estate [online]. European Route of Industrial Heritage, 2013 [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: 

http://www.erih.net/nc/countries/detail.html?user_erihobjects_pi2[mode]=1&user_erihobjects_pi2[pointer]=0&user_eri
hobjects_pi2[showUid]=15646&user_erihobjects_pi2[country]=4&user_erihobjects_pi2[regionalroute]=0&user_erihob
jects_pi2[anchorOnly]=0&user_erihobjects_pi2[membersOnly]=0. 

16 Více viz BŘEZOVSKÁ, Markéta. Průmyslové dědictví továrních měst firmy Baťa: Na hraně? s. 109–124. 
17 Vzpomínkové a informační středisko: Bata Reminiscence and Resource Centre [online]. 2013 [cit. 2013-03-10]. Dostupné 

z: http://www.batamemories.org.uk. 
18 ROSE, Steve. Welcome to Bata-ville. In: The Guardian [online]. 2006-06-19 [cit. 2013-02-14]. Dostupné z: 

http://www.theguardian.com/artanddesign/2006/jun/19/architecture. 
19 THURROCK COUNCIL. Thurrock Council - Character Appraisal - East Tilbury. 2007, 20 s. Dostupné z: 

http://www.thurrock.gov.uk/planning/environment/pdf/con_appraisal_etilbury.pdf. 
20 MALONE, Michael S. The Future arrived Yesterday: the Rise of the Protean Corporation and What It Means for You. New 

York: Crown Business, 2009. 
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životní zkušeností obyvatel East Tilbury. Mnoho bývalých Baťových zaměstnancům zde, v jinak 
téměř opuštěném místě, nadále žije. Jejich komunita stále utváří silnou identitu města, i přes fakt, že 
zde v roce 2006 firma Baťa ukončila svou veškerou obchodní a výrobní činnost. Společnost 
Thamesgate Regeneration Ltd už několik let plánuje nový rozvoj a rozšíření města, jež je nyní 
součástí příměstského pásu Londýna, a to v podobě trvale udržitelného města nabízejícího vynikající 
kvalitu života a bydlení. V East Tilbury vzpomínky z Baťovy doby stále spoluvytvářejí každodenní 
místní život. Baťův slogan „Nebojme se budoucnosti!“ je v rozporu se skutečností, že vždy, když se 
East Tilbury snaží posunout vpřed, narazí na silný odpor svých obyvatel.  

Co se stane s průmyslovým městem poté, co zde přestane výroba?  

Město obecně se začalo scvrkávat. Mladí lidé odešli za prací do Londýna a v oblasti zůstali 
převážně jen lidé staří a nezaměstnaní. Baťovo (fyzické) dědictví, tedy továrna, rodinné domy 
a objekty služeb jsou dnes pod ochranou Britské památkové péče. Jakékoliv úpravy či změny nejsou 
povoleny. East Tilbury se tak díky Britské památkové péči a místnímu Vzpomínkovému centru stalo 
nejlépe dochovaným Baťovým městem na světě. Je ale přetvoření živého města ve vylidněný skanzen 
správnou cestou jak uchovat jedinečného ducha průmyslového dědictví Baťova fenoménu? 

  



 

 

10.3  TRANSFORMACE BAŤOVA PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA MÖHLIN VE 
ŠVÝCARSKU 

Vize „továrního města v zeleni“, jež měli Baťovi architekti za „ideální průmyslové město“, se 
v Möhlinu povedla poměrně přesvědčivě zrealizovat. Centrální výrobní areál obklopený rodinnými 
domky, budovami občanské vybavenosti a rozsáhlou zelení budí dodnes dojem parkové krajiny.1 

Möhlin leží na řece Rýn, od Basileje jej dělí jen devatenáct kilometrů dálnice či železnice a navíc 
disponuje blízkým letištěm. Tyto existující podmínky představovaly pro Baťu počátkem 30. let 
minulého století ideální místo pro založení výrobního města ve Švýcarsku. Svým rozvržením sleduje 
Möhlin důsledně zlínský model, byli to ale hlavně místní architekt Hannibal Naef a krajinář Johannes 
Schweizer, kteří mu v roce 1936 vtiskli charakter parku.2 Rezidenční oblast v parku s velkorysými 
prostranstvími dodnes charakterizuje vzhled této Baťovy kolonie. Baťův příchod do Švýcarska byl 
přímou reakcí na zavedení dovozního cla ve většině evropských národních států, jež následovalo 
krátce po globální ekonomické krizi třicátých let. Protekcionistická národní politika a zájmy 
společnosti toužící po mezinárodním úspěchu zde proti sobě stály poměrně dlouho. Švýcarští výrobci 
obuvi byli proti vpuštění levné masové produkce na místní trh, lokální politici basilejské aglomerace 
naopak nově příchozí společnost vzhledem k vysoké nezaměstnanosti v regionu nadšeně vítali. 
Konflikt mezi federálními odpůrci a místními příznivci zašel dokonce tak daleko, že byla výstavba 
města na čas pozastavena a příchod československých odborníků k zaškolení místních pozdržen.3  

Stejně jako všechny ostatní satelity byl i Möhlin úzce svázán s mateřskou společností. 
Urbanistické i architektonické plány pro typicky standardizovanou výstavbu dodávalo zlínské firemní 
stavební oddělení a školení prvních učňů a budoucích zaměstnanců probíhalo ve Zlíně. Za pouhé dva 
měsíce v roce 1932 byla v Möhlinu postavena první továrna – na cestě k jejímu slavnostnímu otevření 
zahynul při letecké nehodě Tomáš Baťa. V následujících letech byly podle plánů zlínských architektů 
postaveny další dvě tovární budovy, jedna administrativní budova a první tři rodinné domy vždy pro 
čtyři rodiny. Na möhlinském případu lze dobře vidět, jak jednotná a rychlá byla typizovaná firemní 
architektura každého satelitu. Původně koncentrické sídliště okolo továrního areálu bylo v roce 1935 
rozebráno a znovu vystavěno v lineárním uspořádání. Roku 1936 byla rezidenční oblast rozšířena, 
přibyla ubytovna pro svobodné a tři rodinné domy vždy pro dvě rodiny, jejichž velikost i půdorysy se 
lišily. Pod vedením Hannibala Naefa bylo postaveno devět domků pro více rodin, ještě jedna výrobní 
hala a klubovna: 

Měli jsme tu ten společenský dům, lidově řečeno klubhaus, a v něm byla kantýna, kavárna, 
společenská místnost s biliárem, stolním fotbálkem, a co ještě, bowlingová dráha, stolní tenis. V té 
budově byl také obchod s potravinami, a také tam byl kadeřník.4 

Takzvaný Bata-Park nabízel na svém pozemku vše, co k životu č lověk potřeboval. 
Od kadeřnických služeb přes obchod s potravinami až po bazén, tenisové kurty, minigolf nebo garáže. 

                                                        
1 Text je přepracovanou verzí textu psaného pro „Noviny“, katalog k výstavě Baťova města. BŘEZOVSKÁ, Markéta – 

BITTNER, Regina – HACKENBROICH, Wilfried. Baťova města/Baťa Cities: Doprovodný materiál k výstavě Baťova 
města/Baťa Cities. Brno: Dům umění města Brna, 2013, 8 s. 

2 WIDMER, Markus. „Die Architektur der Baťa Kolonie Möhlin“. BRÄNDLE, Judith. Die Baťa Kolonie in Möhlin. Basel: 
Schweizer Architekturmuseum, 1992, s. 16.  

3 WIDMER, Markus. „Etwas Firmengeschichte“. In: Die Baťa Kolonie in Möhlin. Basel: Schweizer Architekturmuseum, 
1992, s. 27. 

4 Rozhovor s Angelem Colauttim byl veden a zaznamenán 12. listopadu 2011 v Möhlinu. 
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V závodních novinách NBM – Nachrichten für die Bata Schuh AG Mitarbeiter byly zveřejňovány 
novinky z výroby i každodenního života. K podnikovému trávení volného času patřily společenské 
večírky, oslava Vánoc a Silvestra v klubu, a především různé sportovní aktivity jako fotbal a stolní 
tenis. Rozsáhlá venkovní prostranství nabízela otevřený prostor mimo Baťovu továrnu, kde se mohl 
odehrávat méně kontrolovaný život. 

Ke každodennosti möhlinské továrny patřila také přísná racionalizace práce, rozložení výrobního 
procesu na jednotlivé operace, práce na montážní lince a organizace výroby v samosprávných dílnách. 
Všechny kroky produkce obuvi – od designu přes zhotovení prototypů až po samotnou výrobu – byly 
zpracovány v Bata-Parku. Generace „Baťových mladých mužů“ z údolí Fricktal byly vysílány 
k vyškolení do mateřské společnosti ve Zlíně, aby poté zformovaly jádro loajálních 
zaměstnanců möhlinské pobočky. Později sloužil i Möhlin jako sídlo výměny znalostí a zkušeností: 

Často sem přicházeli lidé zvenku, aby se přiučili. Třeba jsme tu měli designéra ze Singapuru, 
hodně jich bylo z Kanaday, a taky z Afriky. Vždycky tak na dva tři měsíce, podívat se, jak to tu 
funguje. Belgičané, Holanďani, Němci a Francouzi jezdili častěji a na kratší dobu. Nojo, byla to 
mezinárodní společnost.5 

Od sedmdesátých let posilovali místní pracovní sílu dělníci z Itálie. Během osmdesátých let se ale 
stala i zdejší výroba příliš nákladnou a v roce 1990 byla ukončena. Šest výrobních hal, sklad, 
administrativní budova, dům ředitele, pětadvacet rodinných domů pro dvě až čtyři rodiny, dvě 
svobodárny, klub, bazén a společné garáže jsou dnes národní kulturní památkou6 a vzpomínky ze 
života místní komunity pomáhá dokumentovat Bata-Archiv Möhlin. Funkce celého areálu byla dlouho 
nejistá. Velkolepé projekty, jako high-tech kampus v areálu Bata-Parku, se ukázaly být jen stavěním 
vzdušných zámků. Mezitím se do opuštěných výrobních budov nastěhovali drobní místní podnikatelé.  

V roce 2005 koupila celý areál společnost Jakob Müller AG, celosvětově úspěšný vývojář 
a výrobce tkalcovských strojů, a dnes původní Baťovu kolonii úspěšně rozšiřuje: staví na pozemku 
jak nové výrobní haly, tak i nové ubytování pro své zaměstnance. Obnovené „výrobní město v zeleni“ 
s plánem velkorysé obytné čtvrti okolo továrny tak bude mnohem kompaktnější než jeho 
modernistický předchůdce.  

 

 

                                                        
5 Z rozhovoru s Pinem Vaccarem, bývalým designérem u Bati, který byl veden a zaznamenán 12. listopadu 2011 v Möhlinu. 
6 DAS SCHWEIZERISCHE KOMITEE FÜR KULTURGÜTERSCHUTZ. Schweizerisches Inventar der Kulturgüter von 

nationaler Bedeutung. Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS. [online]. [cit. 11. 3. 2013]. Dostupné z: 
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/kgs/kgs_inventar/a-
objekte.parsys.00012.DownloadFile.tmp/ag2013.pdf. 




