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Úvod 

Trojčlennost soci{lního organismu (nebo soci{lní trojčlennost) vych{zí z teorie, že tak 

jako lidský organismus je trojčlenný, tak také každé společenství lidí je rovněž 

trojčlenné. Lidský organismus m{ tři čl{nky: tělesnou, duševní a duchovní. Rovněž i 

organismy všech ostatních říší (nerostné, rostlinné, živočišné i vyšších duchovních říší) 

mají tyto tři čl{nky. 

Rodina, n{rod, nebo jakékoliv jiné společenství lidí (firma, orchestr, obec, skupina 

př{tel) vytv{ří rovněž trojčlenný organismus, neboť lidi se vz{jemně propojují nejen na 

úrovni hmotné, ale svými vyššími čl{nky vždy i na úrovni duševní a na úrovni 

duchovní. Principy trojčlennosti soci{lního organismu tedy působily, působí a budou 

působit vždy, ať je člověk uzn{ nebo ne. Jsou odrazem trojčlennosti vesmírné, 

budované dle Pravzoru Svaté Trojice: v Otci působí princip tělesný ({tmanský), 

v Kristu (Matce) princip duševní (budhický) a v Duchu princip duchovní (manasický). 

Tyto principy trojčlennosti soci{lního organismu popsal zřejmě jako první Dr. Rudolf 

Steiner, i když se s jakýmsi vním{ním těchto principů setk{v{me již v pracích Platona, 

Aristotela, i pozdějších autorů, včetně Komenského. První č{st této pr{ce se tedy 

věnuje stručnému přehledu díla Dr. R. Steinera a vysvětlení teorie trojčlennosti 

soci{lního organismu. 

Někteří geni{lní podnikatelé, jako například Karel IV. nebo Tom{š Baťa, vnímali tyto 

přirozené z{kony soci{lní trojčlennosti a dok{zali je ve svých dílech určitým způsobem 

uplatnit. Soci{lní trojčlennost je jako přírodní z{kon, ten lze buďto cítit, pochopit, 

respektovat a tím vytv{řet harmonické výsledky, nebo jednat proti němu. 

Tom{š Baťa je obdivov{n jako geni{lní podnikatel v hospod{řské sféře (ve sféře 

bratrství), ale je třeba také upozornit na jeho působení v oblasti politické (rovnost) a 

kulturní-duchovní (volnost). Je dobré se zamyslet nad celou tou faustovskou osobností, 

kter{ šla vytrvale za svou utopií – nejdříve odstranění bídy v chudém valašském 

regionu, pak utopií budov{ní nového člověka a nového společenství. Druh{ č{st této 

pr{ce je věnov{na dílu Tom{še Bati a obecně tomu, co lze nazvat „fenomén Baťa“. 

Inspirující pro všechny mohou být zejména cit{ty T. Bati z jeho projevů a čl{nků.  

Ot{zka využití principů baťovského řízení i moderních manažerských metod společně 

s vědomým využitím teorie trojčlennosti soci{lního organismu v dnešní době, ve 

společnostech České republiky, je předmětem poslední č{sti této pr{ce a je 

rozpracov{na na příkladu působení anthroposofů v managementu německé firmy 

Barum Continental v Otrokovicích. 

Skutečn{, důsledn{ realizace trojčlennosti v pozemském lidském společenství je velmi 

obtížn{, a dnes st{le takřka nemožn{, protože vyžaduje mnohem vyšší zralost a 

duchovní síly všech zúčastněných, než je současn{ obecn{ úroveň lidstva. Nicméně 

každý se může pokoušet o realizace těchto ide{lů alespoň ve svém nejbližším okruhu 

působnosti: ve své rodině, ve své firmě nebo na svém pracovišti, ve své obci a 

komunitě. Tato pr{ce by si př{la být inspirací k takovým snah{m. 
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Celkové nahlédnutí do díla Dr. Rudolfa Steinera 

Filosofie svobody  

Výchozím studijním polem zakladatele anthroposofie, velkého myslitele na přelomu 

dvac{tého století,  Dr. Rudolfa Steinera (1861-1925) nebyla pouze filosofie a různé 

duchovní proudy, ale též  přírodní věda. V  přesvědčení, že  exaktní vědeckou 

metodou  lze proniknout i do oblasti ducha, mohl opr{vněně tvrdit, že neexistují ž{dné 

z{sadní hranice pozn{ní.  Pojedn{v{ o tom ve svém  prvním významném díle  Filosofie 

svobody, kde hled{ odpovědi na odvěkou touhu lidstva  po nalezení pravdy. Odmítal  

všechno myšlení, které odv{dí od skutečnosti a ústí do abstraktních teorií. Abstraktní 

myšlení je vlastně zbytkem dnes nevhodného starého jasnozření. Tím se postavil na 

stranu ruského filosofa Solovjeva a jeho knih Kritika abstraktního myšlení a Krize z{padní 

filosofie. Kladl důraz na  živé, pohyblivé myšlení a cestu k srdci  vedl přes hlavu. 

Myšlení je možné proměnit v nový n{stroj pozn{ní a tím se z{roveň mění i duševní 

život. Přiměřeným výcvikem se d{ posilnit i vůle k vědomí sebe sama. Nepravdivým, 

nespr{vným či nemravným myšlením se člověku zatemňuje duchovní svět. 

Podmínkou i důsledkem  vývoje spr{vné cesty k pravdě je vnitřní svoboda člověka: 

„Co nazýv{me dobrem, není to, co člověk dělat m{ nebo musí, ale co dělat chce ze 

svobodné vůle.“  Svobodu je možné  pěstovat usilov{ním, prožívat cítěním a  

myšlením pozn{vat, třeba těmito slovy: „Svobodo! Ty př{telské, lidské jméno, které 

v sobě zahrnuješ všechno mravně oblíbené, čeho si mé lidství nejvíce v{ží, a nečiníš ze 

mne ničího služebníka, jež nestanovíš jen z{kon, nýbrž vyčk{v{š, co moje mravní l{ska 

sama pozn{ jako z{kon, protože vůči každému pouze vnucenému  z{konu se cítí 

nesvobodn{.“ V životopise „M{ cesta životem“  Steiner se pak   přizn{v{, že ve své 

Filosofii svobody hledal  sílu, kter{ by vedla  z mravně lhostejného světa do světa 

mravních hodnot.  Podmínku  duchovní cesty člověka  spatřoval ve svobodném úsilí o 

mravní čistotu.  Mezi vývojem sil intelektu{lních a mor{lních totiž není shoda. Ty 

první jdou vzestupně, ty druhé se opožďují. 

  

Inspirace dílem J. W. Goetha. 

Z{sadní vliv na  Steinerův myšlenkový růst  mělo dílo vůdčí osobnosti kultury 18. 

století J. W. Goetheho, jeho  drama Faust,  přírodovědecké objevy, ot{zky pozn{ní a při 

vstupu na pole esoteriky jeho z{hadn{ poetick{ poh{dka „O zeleném hadu a kr{sné Lilii“. 

Rudolf Steiner byl několik let dokonce  pořadatelem Goethova  díla a jako dosud 

nikomu se mu podařilo rozpoznat  a d{le rozvinout  jeho  podstatný přínos: způsob 

jak  překlenout  protiklad vnitřního a vnějšího spojením myšlenky v její duchovní 

podstatě se  smyslovou zkušeností. Goethe  tím oživil  ztracenou souvislost mezi 

člověkem, přírodou a vesmírem, mezi hmotou a duchem. „Jako  Galileo stanovil 

z{kony mechaniky, stanovil Goethe z{kony organického života“. O vědě  soudil, že „ je 

nejen disciplinou shromažďující vědění o fyzickém světě, ale z{roveň vnitřní cestou 

duchovního rozvoje< Věda klade  nejen přísné n{roky  na schopnosti pozorov{ní a 

myšlení, ale i na schopnosti naladit se na duchovní dimenze, které prostupují vše 

fyzické.“ Cíl a smysl svého b{d{ní Goethe viděl ve snaze být s{m skrze pozorov{ní 

tvořící přírody na této její tvorbě účasten. Podařilo se mu to, když  nalezl nadřazený 

tvůrčí princip, který působí v každé rostlině, v nehmotné prarostlině- entelecheje nebo 
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tvořivě-bytostné ideje,  projevující se  skrze konkrétní rostliny. Růst rostliny se podob{ 

plynule v rytmu probíhající změně podoby, její metamorfóze. Tento Goethův objev  

Rudolf Steiner d{le na vyšší úrovni rozvíjel, především  aplikací  na duševní život 

člověka jako metamorfózy organického života.   

Umělecky ztv{rněn{  budova Anthroposofie byla později z úcty k velkému mistru 

pojmenov{na Goetheanum. Její první dřevěné provedení, které lehlo popelem, tak i 

druhé již betonové stojí na vršku švýcarského městečka Dornachu. Dnes je sídlem 

světové anthroposofické společnosti, svobodné vysoké školy duchovní vědy i místem 

setk{ní  anthroposofických iniciativ včetně Obce křesťanů a duchovních uměleckých 

představení, především  Goethova Fausta a čtyř Steinerových  mysterijních dramat. 

V budově nového Goetheana je  umístěna velkolep{ devítimetrov{ plastika zvan{ 

„Skupina“, kterou Rudolf  Steiner ztv{rnil spolu s výtvarnicí  Edith Marion. Jsou v ní 

zn{zorněny  tři postavy: uprostřed  vznešen{ postava  reprezentanta lidstva a po jeho 

stran{ch  symboly dvojího  pokušitelského zla: Lucifer a Ahriman. V duševním životě 

jsou snílkovství, fantastičnost, rozmazané pociťov{ní ducha se sklony k úletům spojeny 

se silami luciferskými. Naopak síly ahrimanské způsobují tuhnutí, strnulost, 

pedanterii, spekulantství, odklon od duchovna. Svým uměleckým dílem  Steiner 

lidstvo  vyzýv{ k neust{lému rozpozn{v{ní  obojího zla. Vyvarovat se jejich vlivu lze 

jen  vytvořením rovnov{hy jako výsledku nalezení  středu -  Krista. Ubr{nit se  vlivům 

dvojího zla, které vždy sídlí i v naši duši, pom{h{  proto cílevědom{ sebevýchova 

založen{ na sebepozn{ní. Účinnou posilou je studium duchovních  textů, duševní 

cvičení, meditace a modlitba. Toto úsilí je dnes  nezbytné, protože formy života 

přejímají do sebe něco jako odlidštěnou strojovost.    (Vztah tří bytostí  Skupiny 

pom{h{ uchopit  forma  tzv. lemniskaty, ležaté osmičky používané v 

eurytmii.)                                                 

  

Antroposofie a trojčlennost lidského organismu                                             

Uceleným plodem b{d{ní Rudolfa Steinera je souhrn duchovědných poznatků a 

moudrostí  nazvaný  anthroposofie. Jméno samo prozrazuje její vlastní cíl a smysl: 

pozn{ní člověka- anthropa prostřednictvím moudrosti – sofie, kter{ jej m{ vést  k sebe-

pozn{ní, sebe-vědomí a k sebe-výchově. Anthroposofie je vlastně dovršením spr{vně 

vybudované antropologie jako vědy o člověku, získané  pozn{ním smyslovým a 

rozumovým. Plné pochopení lidské bytosti teprve povyšuje tuto přírodní vědu na 

úroveň vědy duchovní.  

Již v r. 1916 Steiner v předn{šce Úkoly duchovní vědy upozornil na to, co antroposofie 

není.  Nem{ nic společného s vírou ve stěhov{ní duší a především s chorobnými stavy 

ext{ze, kdy je vědomí ztlumeno a v tomto abnorm{lním stavu člověk mluví 

z podvědomí. Při spr{vném postupu zůst{vají všechny projevy člověka i při 

změněném stavu vědomí nezměněny. Jinak je tomu v pr{ci s virgulí, proutky a 

kyvadlem. Jejich použív{ní není souč{stí duchovědného, ale pouze zjemnělého b{d{ní 

přírodovědného. Může být dokonce užitečné, protože pom{h{ ověřovat působení 

určitých vlivů na člověka. 

Steinerův pohled na člověka  vych{zí z  ideje  trojčlennosti promítnuté do souhry těla, 

duše a ducha.  Duše hostící ducha se projevuje přes nervově smyslový systém 
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myšlením, které se v{že na hlavu. Rytmický systém srdce a plic odpovíd{ cítění a vůle 

souvisí se systémem zažívacím a končetinami. Nestačí jenom vypočít{vat,  že člověk  

m{ tělo fyzické, éterné, astr{lní a bytostné j{dro J{, ale hledat způsob, jak je možné tyto 

složky jednotného celku člověka poznat a spr{vně využít. Jako můžeme rozložit 

spektrum na jednotlivé  barvy, aby je bychom je mohli  studovat, tak je třeba rozčlenit 

lidskou bytost, abychom ji opravdu poznali. Duchovní věda tedy ukazuje, že  člověk 

jako celek  je výrazem svých jednotlivých odstínů.   

Materialistick{ věda neví o těchto  jemnějších  čl{ncích člověka, a proto je nemůže 

rozlišit a využít co do jejich úkolu pro život. Běžně se rovněž neví, že ve sp{nku 

doch{zí u člověka  k odpojení dvojice  těla astr{lního a j{ského od těla fyzického a 

éterného. Klidn{ noc je pramenem nové síly pro fyzické i životní tělo, zvl{ště pro 

mozek, nositele intelektuality. Podle duchovědného b{d{ní  přin{ší noc člověku posilu 

z duchovního světa setk{ním s vyšším j{, andělem str{žným. Avšak ani ten nejklidnější 

sp{nek  neposílí v člověku jeho mravní hodnoty, ty lze vypěstovat  jenom  za dne. 

Bdělý život na Zemi je jedinou příležitostí st{t se dobrým, mor{lním, dozr{t v člověka 

k obrazu Božímu a ochr{nit se před zlými vlivy.    

Vztah cesty k duchu a mravnosti je z{sadní, zdůrazňoval Rudolf Steiner:: „Snažíš-li se 

udělat jeden krok kupředu v pozn{ní skrytých pravd, učiň z{roveň tři kroky kupředu 

ve zdokonalov{ní svého charakteru k dobru.“ 

Uzn{ní trichotomie člověka m{ prastaré kořeny, na něž Steiner často upozorňoval. Od  

čtvrtého století vědomí o duchu člověka již odumíralo a pak definitivně od konce 9. 

století   po osmém ekumenickém koncilu již  převl{dlo dogma o dvoučlennosti 

člověka. Původní idea trojčlennosti působila  ještě asi do třetího  století i  u  

představitelů raného křesťanství, kteří byli  ovlivněni  svěžím řeckým myšlením. Patřili 

k nim  apoštol Pavel, myslitelé  Tertullian, Clemens z Alexandrie, Origenes a další. 

K předkřesťanským  trichotomistům, z nichž někteří  uzn{vali  dvě duše s různými 

funkcemi a pojem ducha vyjadřovali  slovem  nous = rozum, patřili ve starém  Řecku  

filosofové Plato, Aristoteles, Plutarchos, Stoikové a další. Pojetí trojnosti v pozn{ní 

zast{vali samozřejmě  gnostikové, katolickou  církví označovaní za  kacíře. 

Člověk jako  tříčlenn{, ale i vícečlenn{  bytost je tématem  Steinerova spisu „Úvod do 

nadsmyslového pozn{ní světa a určení člověka“ a především  další významn{ kniha 

Tajn{ věda v n{stinu. Zde v  kapitole Světový vývoj člověka je zahrnuta i 

anthroposofick{  kosmologie spojující  vývoj člověka  s evolucí Země. V průběhu čtyř 

stadií - starého Saturnu, starého Slunce a starého Měsíce- se vyvinul vždy jeden 

z čl{nků člověka počínaje fyzickou tělesností. Svým viditelným tělem je člověk 

příbuzný světu miner{lnímu. Rostlině  odpovíd{ tělem oživujícím, éterným již 

neviditelným, fyzické tělo prostupujícím a s bytostí zvířete je člověk spřízněn tělem 

duševním, emocion{lním či astr{lním. Osobitou,  povýtce  jen lidskou složkou je 

bytostné duchovní j{dro, nebo-li  J{. 

Pracují-li všechny složky v harmonii, je člověk zdr{v. Fyzické tělo by se rozpadlo, 

kdyby ho neudržovalo pohromadě tělo éterné, d{vající mu život. To zase upadne do 

bezvědomí, když ho neprozařuje tělo astr{lní. A pokud by na ně nepůsobilo J{, by  

byly zapomenuty minulé z{žitky. Vztah éterného a astr{lního těla Rudolf Steiner 

přirovn{val k pohybu hodinové a minutové ručičky  hodin. Všechno, co se  vyvíjí a 

mění pomalu a nesnadno, např.  trvalé sklony spojené se třemi z{kladními 



Sdružení TRILOGIUM: Sociální trojčlennost v baťovském podniku 7/54 

 

temperamenty - cholerickým, sangvinickým, melancholickým a flegmatickým-, je 

zakotveno v těle éterném. Všechno, co se mění rychleji, jako lidské n{lady pohybují se 

rychle jako poloha minutové ručičky, a to ve  spojení s astr{lním tělem. Příslušníci  

určitého společenství jsou si  v něčem podobní a mohou  si prostřednictvím vlastností 

zakotvených v éterných tělech lépe rozumět. Liší se však individu{lně svými osobitými 

rysy, které jsou spojeny s astr{lním tělem. Udržov{ní dobrých vztahů se společenství, 

ke kterému člověk patří, podpoří éternou složku. 

Je celoživotním úkolem každého zodpovědného člověka trpělivou sebevýchovou 

pečovat o tyto skryté, nadsmyslové  síly, o jejich spolupr{ci i  spr{vné využití. Jak řík{ 

Steiner: „Nech{-li člověk zpustnout  svůj život, pozbývaje souvislosti s nadsmyslnem,  

nejen že zničí něco, čehož odumření  ho může přivést k zoufalství, nýbrž tvoří svou 

slabostí přek{žku vývoje světa, v němž žije“ a jemuž je dle Marina Bubera přivtělen.  

Rudolf Steiner, inspirov{n Goethem, rozvíjel svou duchovní vědu s vědomím, že 

„Chceš-li poznat svět, pohleď s{m do sebe. Chceš-li člověka zn{t, pohlédni do světa.“  

Společným znakem dění v člověku i ve světě je pravidelnost, rytmičnost. Dnes žijí lidé 

nepravidelným, až chaotickým životem. Pouze sebevýchovou je možné, ba dokonce 

nutné vědomě vn{šet do života rytmus, třeba tím, že budeme dělat něco vždy 

v určitou dobu, to je pravidelně. Vytrv{me-li  aspoň měsíc, vstoupíme již spont{nně do 

rytmu života.  

  

Steinerova pedagogika 

Jeden ze svých velkých úkolů, dokonce jako své posl{ní  Steiner spatřoval ve  vzděl{ní 

a výchově. Věnoval se mu  od r. 1906  po celý svůj život. Pro učitelé připravující se na 

své působení v novém typu tzv. waldorfských škol rozpracoval svoje pojetí 

trojčlenného člověka  v jeho vývojových f{zích  ve Všeobecné nauce o člověk a ve 

spisech  Výchova dítěte a metoda vyučov{ní, Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy 

ij.  U n{s je vyd{v{n  časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera s n{zvem Člověk a 

výchova. 

Pojmenov{ní nové školy  „waldorfsk{“ bylo převzato ze  jména  tov{rny, jejíž  majitel 

Emil  Motl ji založil  na ž{dost dělníků. Zde se tak mohla plně uplatnit origin{lní 

pedagogika Rudolfa Steinera.  Charakteristických znaků Steinerovy pedagogiky je 

několik: výchova tří skupin smyslů, kterých je celkem dvan{ct, výchova podle letory, 

temperamentu dětí, důraz na střední čl{nek dítěte,  na jeho rytmický systém a 

především vazba didaktiky i procesu výchovy na odlišn{ stadia dětského vývoje 

probíhajícího  v sedmiletích. To je důsledkem rozpracov{ní trojčlenného člověka 

přiměřeně  každé ze tří z{kladních věkových f{zí i s ohledem na postupný  vývoj 

z{kladních bytostných čl{nků. Je to z{roveň vn{šení sedmiletého rytmu do evoluce 

dětské a mladé bytosti. Dítě do sedmi let, to je do výměny zubů je jako houba, učí se 

pouze napodobov{ním. Proto potřebuje, aby svět zastoupený učitelem byl dobrý a 

l{skyplný. V druhém sedmiletí se rozvíjí city a obrazotvornost a  jenom lehce se 

připravuje  tvorba úsudku. Dítě do 14 let pak touží, aby  svět byl kr{sný, potřebuje 

vzhlížet k ide{lům. Z{važným rozhraním je doba tzv. puberty, kdy se duše probouzí 

k samostatnosti, ke  svobodě. Potom jakoby potřetí narozen{  bytost  až do úplné 

dospělosti  v jednadvaceti letech touží, byť třeba podvědomě, po světě, kterého by si 
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mohla v{žit. Jak n{ročný je proto dnes úkol učitele, aby takovýto  svět dok{zal svou 

osobností dospívající ml{deži představovat!  Proto jsou požadavky kladené na učitele 

waldorfských škol opravdu  velké. Jedn{ se nejen o sílu iniciativy, trpělivosti a 

vytrvalosti, ale  o soustavný z{jem o svět, o postoj k pravdě, fantazii i humor, o umění 

vn{šet  rytmus do všech činností a především o osobní odpovědnost. K element{rním 

podmínk{m, aby mohl učitel těmto n{ročným požadavkům dost{t jsou  dobrovoln{, 

ale pravideln{ duševní cvičení a vytrval{ sebevýchova..  

V poslední době velkého n{růstu  waldorfských škol (v 58 zemích celého světa je jich 

asi 1000, vedle mnoha set škol mateřských, několika  vysokých a řady  středisek pro 

vzděl{v{ní učitelů) začín{ se v poměru k jejich „alternativním příbuzným“ - škol 

Montessori, Freineta, Tolstého  aj. zřetelněji ukazovat, v čem je pedagogika Rudolfa 

Steinera při vší podobnosti  zcela specifick{. Řada  zahraničních výzkumů již 

prok{zala, že kvalita waldorfských  škol nez{visí tolik na organizačních form{ch a 

objemu vědomostních požadavků, ale především na jejich soci{lním klimatu. 

Rozhodujícím faktorem je zde tvořiv{ spolupr{ce učitelů s ž{ky a rodiči, bez jejichž 

dobrovolné pomoci by se škola nemohla úspěšně rozvíjet. 

  

  

Reinkarnace a karma 

Pro plné pochopení člověka s jeho j{stvím  Rudolf Steiner cítil potřebu  otevřít  tradiční 

duchovní téma:  ot{zky osudu, karmy a reinkarnace. Věděl, že všechna star{ mystéria 

stavěla na pozn{ní, že osud lidí je vložen do rukou bohů. Ani on by bez  duchovního 

b{d{ní nedok{zal toto téma objasnit na vyšší myšlenkové úrovni přiměřeném době. 

Ot{zk{m karmy se v té či oné míře  věnoval  po celý život, nejvíce však  na konci svého 

života v r. 1924 během  osmdes{ti tří předn{šek! Objevení karmických z{konů  

v lidském životě i v kosmu se tak stalo zcela novým prvkem, který Rudolf Steiner 

lidstvu přinesl. „ Tím tvoří výzkum v oblasti karmy a pronik{ní do podstaty a 

působení karmických mocností z{klad pro moderní duchovní vědu neboli 

anthroposofii,“ čteme v předn{šce Sergeje O. Prokofjeva publikované v knížce 

„Karmické b{d{ní Rudolfa Steinera.“ 

O opakovaném vtělení lidského ducha, nesmrtelného bytostného j{dra člověka se 

Rudolf Steiner velmi obšírně  vyj{dřil ve svém významném díle nazvaném  Theosofie. 

Bez rozlišení  ducha a jeho obalu duše doch{zí  k mylné představě, že člověk může být 

znovu z trestu zrozen v podobě zvířete, jak se to učí mimo jiné v Indii. Idea 

reinkarnace je tak na jedné straně  zbytkem d{vného myšlení- např. hinduismu, na 

straně druhé výsledkem  tradic z{padních, počínaje Aristotelovou  entelechejí a  

nevyjímaje ani  křesťanství. To reprezentoval  církevní otec  Origenes  a další křesťanští 

myslitelé, ovšem pouze do 6. století, kdy papežský edikt ideu reinkarnace označil za 

projev  kacířství. Může se jevit  paradoxem, že reinkarnační myšlenka m{ v podstatě 

křesťanský původ, neboť vych{zí  z předpokladu, že  z{klad lidského ducha byl 

v prad{vnu stvořen božskými silami.   

Novodobý duchovědný pohled na opakované životy je  v důsledku vývoje vědomí, 

lidského j{ zcela  odlišný od tradic  východní spirituality. V současné době hrozby  

krajních poloh  vidění světa: jednostranného  racionalismu a idealismu- m{  pohled 
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středu pro lidi  hodnotu neocenitelného duchovního chleba života. Pom{h{ totiž  

pochopit všechny z{hady  života jednotlivce i celého světa.  Co se projevuje  

v lidských  vloh{ch, sklonech nebo v  tělesné konstituci,  to je třeba hledat v dřívějších 

životech. Je proto nezbytné, aby o těchto skrytých skutečnostech byli poučeni  jak 

waldorfští  učitelé a anthroposofičtí lékaři, ale také všichni, kdo zast{vají tzv. 

pom{hající profese.  

Uzn{ní myšlenky reinkarnace nem{ nic společného s n{silným  nahlížením do 

minulých životů prostřednictvím různých praktik, které  bez úsilím získané  mravně- 

duchovní zralosti  zasahují do složité struktury a vývoje  lidské bytosti. Vědění, kdo 

člověk byl v minulých životech, získané  pseudookultními praktikami „přispěje 

v budoucnu jenom k úpadku lidstva“ soudí  Sergej O. Prokofjev. Protiklad k tomu 

tvoří pravé pozn{ní karmických z{konů proměňující celý život člověka v posv{tný 

obřad.   

Idea opakovaných životů úzce souvisí s  ideou  lidského osudu, vždy však v z{vislosti  

na světovém n{zoru. „Plod osudu se  tvoří ve světle boží moudrosti  a dozr{v{ v teple 

božské l{sky  mezi smrtí a novým zrozením konkrétní individuality,“ poeticky řík{ 

Walter Buehler. Karma  proch{zejíc mnoha  inkarnacemi jedince, zobrazuje  narušenou 

rovnov{hu. Ve světle a l{sce m{ však člověk pro obnovu této rovnov{hy neust{lou 

Kristovu pomoc, jak se povzbudivě  řík{  Steiner.  Karma totiž není neodvratný osud, 

fatum! Z každého života se něco vn{ší do těch pozdějších. O těchto tématech 

pojedn{vají knihy: Projevy karmy; Jak působí z{kon karmy; Tajemství prahu; 

Luk{šovo evangelium, aj.  

Plně porozumět karmě a reinkarnaci, nositelce naděje na vyrovn{ní všeho, co se v  

životě podařilo či nepodařilo, bude moci lidstvo až v daleké budoucnosti. I na před{ní 

této nauky se muselo čekat, až k tomu lidstvo dozr{lo, soudí Steiner: „Mějme 

v patrnosti, že teprve v naší době se duše staly zralými, aby v sobě našly to, co 

nazýv{me naukou o karmě a reinkarnaci. Kdyby byl v prvních stoletích někdo chtěl 

tuto nauku hl{sat tak nezastřeně, jako se to děje dnes, bylo by to znamenalo, že 

požaduje od lidstva totéž, co bychom požadovali od rostliny, kdyby  měl místo 

zeleného listu vykvést hned květ<. Již Kristus zvěstoval z{kon karmy, a to  způsobem 

vhodným pro tehdejší zralost duše člověka -   v podobě devíti blahoslavenství< Také 

v Luk{šově evangeliu (6,20-23) se dočít{me „Radujte se v ten den a veselte se, neboť je 

odplata vaše mnoh{ v duchovních světech.“ Nauka o karmě jako  vyrovn{ní  byla 

Ježíšem v k{z{ní na hoře vyj{dřena  slovy, kter{ vn{šela do srdcí lidí jistotu,   že 

„někdo, kdo v té nebo oné oblasti nějaký čas str{d{, prožije vyrovn{ní.“ Setk{me-li se 

s pochybnostmi či odmít{ním myšlenky o reinkarnaci, je třeba si uvědomit, že teprve 

zralé duše ji mohou  přijat jako plod moudrosti i jako nauku.  

  

Zdraví a nemoc 

Bytostný Steinerův  z{jem o všestranné blaho člověka jej dovedl  k v{žnému z{jmu o 

problematiku  zdraví a nemoci. V několika cyklech předn{šek pro lékaře předal  

medicíně i farmacii ve  spolupr{ci s lékařkou Itou Wegmannovou  mnoho cenných  

impulzů shrnutých  v knih{ch  O zdraví a nemoci, Duchovní věda a zdraví člověka  aj. 

Podobně jako Steinerova pedagogika  i anthroposofick{ medicína je založena na 
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celostním a vývojovém pohledu na člověka  a  v n{vaznosti na učení o karmě počít{ i 

s karmickým onemocněním. Zde se může st{t, že s vynaložením všeho úsilí změnit 

způsob života se tuto nemoc lze  překonat a člověk se vyléčí. Nicméně karmě se nelze 

zcela vyhnout, je možné ji pouze jinam nasměrovat. Pro své vyrovn{ní si vždy karma 

najde novou příležitost. Ukazuje to mimo jiné osud autorky pozoruhodné knihy Cesta 

od Brandon Bays. Vyléčení sice dos{hla, ale nakonec ztratila téměř vše, co bylo oporou 

jejího života,  manželství, domov a dočasně i dceru.   

Rudolf Steiner často poukazoval na  příbuznost pr{ce i poslaní  učitele a lékaře. 

Waldorfskou pedagogiku a   anthroposofické lékařství  spojují především pozitivní 

zkušenosti z využív{ní různých druhů tvořivé, zvl{ště umělecké činnosti:  eurytmie, 

utv{ření řeči, působení  barev a tónů, rozmanité  výtvarné  techniky, uplatňov{ní 

rytmu ve všech činnostech a vůbec v životě. Jejich cílem je úsilí posilnit  d{rce 

životních sil, éterné tělo, které se v sobě ukl{d{ jen to, co se děje  v rytmu. Rytmus se 

tak st{v{ jedním z nejvýznamnějších n{strojů zdravého života  

Význam budov{ní zdraví shrnul Rudolfa Steiner v těchto slovech: „ To spr{vné bude, 

svůj celý život tak utv{řet, že lidé budou méně nemocnět, nebo že nemoci budou méně 

urputné. A budou méně urputné, když prostřednictvím takových drobností, jakými 

jsou různ{ jednoduch{ cvičení, člověk posílí vliv j{ na tělo astr{lní, vliv těla astr{lního 

na složku éternou a éterné tělo na tělo fyzické. Jde tedy o výchovu a sebevýchovu, jak ji 

nabízí i  anthroposofie.“  

Steiner, z velké č{sti své bytosti umělec,  nalézal pr{vě v umění nezastupitelnou 

duchovní sílu  pro veškerý lidský život, včetně léčení, výchovy a sebevýchovy: „Díky 

hudbě a umění jsem v sobě nach{zel duševní vyrovnanost a hluboké vnitřní 

uspokojení“, čteme v jeho životopise. Jinde pak řík{:„ V umění uvolňuje člověk ve 

světě spoutaného ducha. V umění hudebním pak ducha v něm samotném.“ Svědkem 

blízkosti  ducha a hudebního umění byl pro něj např. skladatel Gustav Mahler, u nějž  

Steiner oceňoval  „duchaplný způsob zdůraznění nadsmyslové str{nky, kterou  

hudbou smyslově doplňoval“    

Cílem a smyslem  terapie, výchovy i umělecké tvorby je  odrýt, rozvíjet a využívat 

skryté  síly a  potenci{ly  člověka. Proto sama terapie v lékařství by neměla být jenom 

bojem  s nemocí založeným na patogenezi, jak je tomu v běžné medicíně. Mělo by  jít  

naopak  o udržení, zlepšení a budov{ní zdraví na z{kladě salutogeneze (salus= zdraví, 

sp{sa), jak o tom píše lékařka Michaela Gloecklerov{ v čl{nku  Praktické důsledky 

výzkumu salutogenese, v časopise Okruh a střed č.3/07.   

Východiskem úspěchu pedagogiky i medicíny je harmonick{ součinnost tří 

duchovních  složek člověka se složkou  fyzickou, aby éterné tělo bylo pružné, astr{lní 

tělo vyrovnané a tíhnoucí k dobru  a J{ dostatečně silné. Zkušenosti Rudolfa  Steinera,  

že „velk{ č{st nemocí poch{zí ze zvr{ceností, z poblouzení v astr{lním těle“ 

připomínají  léčenou metodu tzv. etikoterapie vyvinutou lékařem Ctiborem Bezděkem 

a  osobitě  uplatňovanou Vladimírem Vogeltanzem, který byl původně lékařem. 

V pohledu na porušení etických principů  šel  Rudolf Steiner mnohem  hlouběji. 

Rozpoznal, že poškození astr{lního těla v důsledku požitků, ž{dostí, v{šní, z{vislostí, 

nen{visti a neochoty odpouštět  nemusí přivodit chorobné jevy ve fyzickém těle 

v témže životě, v němž k poškození došlo, ale až v životech n{sledujících. Bez aplikace  

ideje opakovaných životů nelze dospět k n{pravě mravního poškození jen tak snadno 
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a s trvalým úspěchem. Podmínkou duchovního růstu a mravní zralosti je harmonické 

fungov{ní  všech složek lidské bytosti. Nositel bytostné zralosti člověka, jeho j{  může 

dospět do úrovně vyššího j{,  když se  stane  vl{dcem nad nižšími sklony  a nositelem  

duchovního snažení. Jenom sebevýchovou se nižší j{ proměňuje a   posouv{  do  

vyšších úrovní.  Přes duchovní j{,  životního ducha   může dospět až   ke stupni   

duchovního člověka. Je to úkol n{ročný a dlouhodobý, trv{ i několik životů. Je však 

jedinou z{rukou vyrovn{ní karmy a také úspěšného vývoje světa. 

  

Duševní a jin{ cvičení 

Obnovovat skryté síly člověka i v dospělosti a udržet  součinnost všech bytostných 

složek pom{hají anthroposofií nabízen{ pestr{ praktick{ cvičení  Podněty pro pr{ci na 

sobě rozpracoval přiměřeně dnešní době významný český  anthroposof Jan Dostal 

v knížce Šest z{kladních cvičení. Navazuje zde zejména na Steinerův  spis „O pozn{v{ní 

vyšších světů“ a  „ukazuje cestu, jak  proměnit  a zlidštit společný život využitím 

vědomostí o nadsmyslových oblastech, působících neviditelně ve viditelném světě.“ 

Jan Dostal  předkl{d{ n{měty ke kontrole myšlenek, k ovl{d{ní vůle a harmonizaci 

 citového života, k pozitivitě v myšlení, aby se ve všem hledal smysl a pozitivní str{nka 

a nakonec  k rozpouštění  předsudků. Souhrn všech pěti cvičení vyústí k  životnímu 

souladu. Obnovit skryté životní síly pom{h{ rovněž Rudolfem Steinerem vytvořen{ 

uměleck{ řeč pohybem, eurytmie. D{le pak  meditace a recitov{ní průpovědí z 

Duševního kalend{ře, Osmi meditací, Meditace z{kladního kamene, Meditativních 

veršů aj., většinou v překladu Jana Dostala.  

  

Vstup na pole esoteriky 

Vztah k nadsmyslovému světu  ned{val Rudolf Steiner dlouho  najevo, ačkoli již 

v ml{dí měl první duchovní z{žitky. Jako dítě žil silně  spojen  s duchovním světem a 

tak se musel později učit v pozemském prostředí vědomě se orientovat.  Esotericky 

začín{ Rudolf Steiner b{dat teprve na zlomu 19. a 20. stol.ve svých téměř čtyřiceti 

letech.  Postupně buduje duchovní vědu  inspirov{n origin{lním goethovským 

obrazným způsobem  pozn{ní, jak se odrazilo především v poh{dce „O zeleném hadu 

a kr{sné Lilii.“  

Důsledně celostní a vývojový pohled na člověka, v němž je mikrokosmicky obsažena 

evoluce makrokosmu  vedl  k rozpozn{ní a překročení limitů tenkr{t rozšířeného  

duchovního hnutí spojeného s theosofickou společností. Její zakladatelkou  byla  rusk{ 

esoterička   Helena  Petrova Blavatsk{, kter{ sehr{la  v 19. stol.vskutku  úlohu jakéhosi  

ledoborce pror{žející převl{dající materialismus. Postupně se však přiklonila 

jednostranně  k indické  spiritu{lní tradici. Vl{dnoucí zde n{zor, že vše pozemské je 

iluze, m{ja byl důsledkem přílišného zahledění do lidského nitra a takto zabraňoval 

 všímat si  palčivých pozemských ot{zek. 

Na rozdíl od tohoto vývojově zastaralého pohledu  byl esoterik  Steiner otevřen 

potřeb{m odpovídajícím jeho době. St{le silněji v něm působící  křesťanský impulz jej 

vedl ke  kritickému odstupu k theosofii a n{slednému rozchodu i  s theosofickou 

společností. Tento krok  mu pak umožnil plně se věnovat  vlastnímu duchovnímu 
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b{d{ní a pr{ci pro nově založenou anthroposofickou společnost.  Po r. 1945 byla 

obnovena i v Československu zemsk{ athroposofick{ společnost, později fungující  

pouze v ilegalitě. Byla obnovena až v r. 1990, kdy  opět začala vyd{vat vlastní časopis 

Anthroposofické rozhledy.  

První předn{šku, kterou v nové společnosti Rudolf Steiner proslovil v r. 1913 nesla 

n{zev  Bhagavadgíta a listy Pavlovy. Téma bylo zvoleno z{měrně, aby bylo zjevné, že 

rozchod s tehdejšími theosofy nem{ nic společného s domnělým rozporem mezi 

východní a z{padní spiritualitou. Tento postoj se prok{zal i v dalších předn{šk{ch 

zveřejněných v knih{ch:  Mystéria Východu a křesťanství, Okultní z{klady 

Bhagavadgíty, Východ ve světle z{padu aj.   Steinerovi se takto podařilo vytvořit  

z tradic křesťanské esoteriky syntézu východního a z{padního myšlení, moudrosti 

minulosti a budoucnosti. V Bhagavadgítě, v onom „velkém duchovním zpěvu 

zaznívajícím k n{m z prad{vného svatého orient{lního starověku,“  v Krišnově nauce 

pod{vané ž{ku Ardžunovi, byly obsaženy  tří  z{kladní  směry  východního  myšlení. 

Podobné tři proudy  Rudolf Steiner objevil i ve své duchovní vědě, ovšem novým, 

době přiměřeným způsobem: „ Vidíme, jak učení Orientu připravuje a v abstraktní 

formě pod{v{ to, co v konkrétnější podobě vystupuje tak podivuhodně v Pavlově 

křesťanství jako víra, l{ska  a naděje.“ Mezi vznešenou  Bhagavadgítou a prostými 

slovy Pavlových listů zasílaných  prvním křesťanským obcím byl však z{sadní rozdíl. 

Prastaré nauky se před{valy ústně jednotlivcům pro individu{lní růst. Pavel však 

vybízí k součinnosti cel{ společenství. 

V souvislosti s esoterním způsobem pozn{ní se objevují  ot{zky, zda Rudolf Steiner byl 

či nebyl  mystikem. Vyj{dřit rozdíl a z{roveň podobnost duchovědného a mystického 

zření nebylo snadné  ani pro něj samotného. Mystik se otevír{  především  citovým 

z{žitkům, kdežto duchovnímu vědci  jde spíše  o „mystické“ myšlenkové prožív{ní 

duchovna. Pouhou citovou cestu k duchu  Steiner proto odmítal. Věděl,  že  čím více 

mystik zesiluje svůj vnitřní život, tím více se vzdaluje objektivně existujícímu 

duchovému světu:  „Nespatřoval jsem v mystice cestu ke světlu, ale spíše k duševní 

temnotě. J{ jsem chtěl vytv{řet ideje, které by poukazovaly na duchovnost podobně, 

jako ideje přírodovědecké poukazují  na smyslové skutečnosti.“  Pro Rudolfa  Steinera 

byl neviditelný  svět duchový stejně re{lný a  myšlenkou poznatelný jako viditelný 

svět pozemský.   

Gerhard Wehr ve své  pozoruhodné knize „C. G. Jung a R. Steiner“ cituje Steinerovu 

větu  o jeho vztahu  k mystice: „Svým vědomo-historickým způsobem nazír{ní byl 

Steiner uchr{něn před pouhým přebír{ním gnostických (x)myšlenek nebo před 

z{měrem jejich restaurace<Jeho vysoké hodnocení myšlení a úsilí dost{t 

přírodovědecké exaktnosti, jež sdílí s Jungem, chr{ní  badatelskou cestu obou před 

sklouznutím do subjektivního mysticismu.“ 

(x) G.Wehr upozorňuje na rozdíl mezi „gnózí - pozn{ním, které pronik{ až k 

„hlubin{m Božím“ (Nový z{kon 1 K2,10) a které „život věčný je“ (J 17, 3) a  hlavní 

větví křesťanské církve odmítaným „gnosticismem“. Existuje i legitimní „gnóze 

křesťanství“, nadřazen{ postoji logickému, dok{že-li  pronikat pozn{ním 

k n{boženským skutečnostem. Odvol{v{ se na Jeronýmova slova, že vědění a pozn{ní 

odpoutané od víry, l{sky a naděje nadouv{. Gnóze ohrožen{ tímto nadmutím 

odpovíd{ situaci člověka, který žije v napětí mezi milostí a svobodou. 
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Jednostranné podezřív{ní Steinera  z gnosticizmu je v rozporu s jeho  neúnavným 

úsilím  usnadnit všem hledajícím pozn{ní tajemství  vyšších světů i s jeho touhou 

v lidech oživovat „l{sku a mír, nejkr{snější (to) zrcadlení, jímž se na Zemi vyjadřuje, co 

k ní proudí shůry.  N{strojem, který vyn{ší na světlo poklady spiritu{lního života je 

anthroposofie. Tuto vědu použív{me, abychom objasnili jednou Bhagavadgítu, jindy 

Luk{šovo evangelium. V tom je velikost duchovní vědy, že je sto proniknout do 

každého pokladu, který je na duchovním poli lidstvu d{n“. Ve svém životopise M{ 

cesta životem řík{: „Pozn{ní ducha, předurčené mé duši, se nyní (v r. 1900) plně stalo 

mou hlavní činností“ a d{le: „Můj cíl sdělovat obsah duchovního světa byl pro mé 

duševní založení nutností.“  

  

Rosikruci{nství a duchovní věda  

Učení o pozn{v{ní duchovních skutečností rozvinul Steiner nejen s respektem k 

duchovní tradici východní, indické, buddhistické i předbuddhistické a  hlavním 

proudům  světových n{boženství, ale  především k odkazům evropským,  hlavně pak 

rosikruci{nským.  

V koment{ři z r. 1917 ke knize J. V. Andreae Chymick{ svatba Christiana Rosenkreuze i 

v dalších předn{šk{ch a spisech  ji oceňuje jako historickou zpr{vu o duchovním 

proudu v Evropě působícím od 15.stol. Zaměřoval se na duchovní pozn{ní sil, které 

vstupují do člověka z kosmu skrze intuici. Podobně jako je ps{no v díle z r. 1459 i 

Rudolf Steiner poukazuje na rozdíl mezi hledačem ducha nepravým a pravým, 

postupujícím  v  nesobeckém duševním naladění. Nepravé hled{ní duchových 

skutečností je pro  vývoj lidstva zhoubné,  je přek{žkou osvobození se od 

instinktivních sil na cestě k vědomému zření. „Z{žitky „chymické svatby“ staví mu 

(Christianovi Rosenkreuzovi) před duševní oko z{nik  

starého a příchod nového způsobu pozn{ní ducha< M{-li do nadsmyslového světa 

vstoupit pln{ síla lidského „j{“, pak musí toto „j{“ vnést do tohoto světa vlastní 

vědomí, st{v{  se str{žcem vlastního duševního života “  Přítomnost  lidí s vědomím 

individu{lního j{ činí soci{lní vztahy zdravými, protože do nich vn{šejí harmonii jako 

obraz harmonie v přírodě. (Rosikruci{nství inspirovalo Rudolfa Steinera k tvorbě 

meditace s černým křížem a sedmi červenými růžemi.) 

Veden rosikruci{nskými  impulzy položil  Rudolf Steiner  z{klady k obnovení 

esoterního křesťanství a k dalekos{hlému  kristologickému b{d{ní. O křesťanství  

v jeho kosmickém významu pro celé lidstvo pojedn{v{ v  knih{ch: Křesťanství jako 

mystick{ skutečnost; P{té evangelium; Od Ježíše ke Kristu; Janovo evangelium; 

Luk{šovo a také  Markovo evangelium; Kristův impuls; Otčen{š  a v dalších spisech či 

předn{šk{ch.  

Vztah ke křesťanství hledal Rudolf Steiner dosti dlouho, protože ho nenach{zel 

v ž{dném z  tehdejších  vyzn{ní. Pozn{ní podstaty a smyslu křesťanství získal až  

zřením v duchovém světě, nikoli pouze inspiracemi z gnostických a  jiných starých 

nauk: „Ve svém duševním vývoji jsem v nejniterněji, nejv{žněji slavnosti duchovně 

dospěl k mystériu Golgoty.“ V mysterijní ud{losti zmrtvýchvst{ní  rozpoznal z{sadní 

zlomovou ud{lost  v historii lidstva, kter{  se už nikdy nemůže opakovat ve stejné 

podobě.  
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Prostoupen impulzem Krista Rudolf Steiner se cítil povinen takto se  vyj{dřit: „ 

Duchovní věda nechce na místo křesťanství postavit něco jiného, ale chce jen pomoci, 

aby se křesťanství porozumělo hlouběji, niterněji. „Duchovní vědou se n{m ujasní, že 

bytost, kterou nazýv{me Kristus, je nutno postavit do středu veškerého pozemského 

dění< Předkřesťansk{ n{boženství překon{ním  svých jednostranností se st{vají  

n{boženstvím křesťanským.“  

Již v r. 1916 v  předn{šce Úkoly duchovní vědy se Rudolf Steiner  zamýšlel nad 

ot{zkou – tenkr{t  z{važnou, protože byl katolickými teology napad{n, že narušuje 

n{boženské vyzn{ní - jaký je poměr anthroposofie k n{boženskému životu. S 

odvol{ním  na Tom{še Akvinského, který upozornil, že kromě z{kladních pravd víry 

existují poznatky, k nimž může dospět lidské pozn{ní, pravil: „Existence něčeho 

božsky-duchovního, které je tvůrcem, panovníkem, soudcem světa- to není pouze 

pravda víry, nýbrž pozn{ní dosažitelné lidskými silami... Proto  v kruzích   duchovně- 

vědeckého n{zoru mohou žít pospolitě nejrůznější vyzn{ní v dokonalém míru a 

usilovat přitom o pozn{ní duchovna tak, že n{boženské přesvědčení jednotlivců není 

nikterak dotčeno. Rovněž není třeba, aby doznala újmy vroucnost jejich n{boženského 

života, neb pěstění n{boženského kultu... Lidé odcizivše se materialistickými 

polopravdami n{boženskému životu, mohou zabýv{ním se anthroposofií  k němu 

nalézt opět přístup. I nelze tudíž tvrdit, že by duchovní věda jako takov{ byla 

n{boženským vyzn{ním< Tak lze pochopit, že anthroposofický n{zor světový člověka 

vskutku prohlubuje i vzhledem k předmětům n{boženského života. “  

Steiner rovněž  upřímně usiloval pomoci  lidem odkrývat to,  co je v n{boženských 

dokumentech skryté a  často plně nepochopené, aby se  předešlo nebezpečí, že lidstvo 

neporozumí hlubšímu významu Bible a proto ji ztratí. S tímto  úmyslem  se zamýšlí i 

nad zn{mou trojicí  biblických pravd: nad vírou, l{skou a nadějí.  

Mluví o víře  v existenci a pomoc duchovního světa,  osobního genia-anděla, ale též 

dobrých element{rních bytostí, duchů Země, především však o víře  ve skryté 

neomezené možnosti  každého člověka,  ve smysluplnost a st{lé zdokonalov{ní života 

i přes omyly  a velké přek{žky; také o bezpodmínečné víře ve svobodu jedince a jeho 

možnosti za života na Zemi, ale i po překročení prahu  mezi smrtí a novým zrozením. 

Zdůrazněna je  víra ve všudypřítomnou Kristovu sílu, kterou předal Zemi  i všem 

lidem. V knize Esoterní křesťanství Steiner řík{:  „Víra představuje v duši člověka 

značné množství sil, které patří k životním (éterným) sil{m člověka< Duše vyprahne, 

zpustne a zůstane sama, nemůže-li věřit.“   

Mluví-li Steiner  o l{sce, zdůrazňuje její trpělivost, laskavost,  nesobeckost, protože  

nehled{ svůj prospěch. L{ska věří a m{ naději, že  vytrv{, jak pravil apoštol Pavel v 

listu Korintským a jak se dodnes uplatňuje ve všech odvětvích lidské činnosti 

prodchnutých myšlenkami anthroposofie. L{ska je hlavní silou éterného, životního 

těla. Kdyby člověk nedok{zal alespoň někoho nebo něco milovat, úplně by seschnul a 

nemohl d{le žít. 

Když Steiner hovoří o naději, upozorňuje, že její síly utv{řejí fyzické tělo člověka, 

dod{vající  mu důvěru v budoucnost. Bez ní by nebyl schopen uskutečnit ani jediný 

čin. Současn{ p{t{ vývojov{ epocha je prostoupena  nadějí, aby se lidstvo  připravilo 

na šestou epochu  slovanskou. Ta m{ být prodchnuta bratrstvím, byt´ to bude ještě ve 

vzd{lené budoucnosti. Mluvíme-li  o naději, myslíme  na rozvoj člověka a posílení  jeho 
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individu{lního j{, aby dok{zal přem{hat nižší sklony a stal se svobodným. Teprve 

skutečně svobodný člověk bude moci  z vnitřní svobody a l{sky, řík{ Steiner, 

uskutečnit v životě prad{vnou Buddhovu osmičlennou stezku sebevýchovy.  

V souladu s otevřeným vztahem ke křesťanství mohl  Rudolf Steiner  vyhovět  ž{dosti 

několika  katolických a evangelických kněží pomoci  v úsilí o  n{boženskou obnovu. 

Prohlubující  se spiritu{lní pr{zdnota vyvol{vala u mnoha lidí st{le silněji  potřebu 

nové duchovní opory, a to jak  myšlenkové tak i obrazné, kultické, oporu kterou 

tehdejší církve už nedovedly  poskytnout.  Rudolf Steiner ochotně poskytl pomoc i 

radu kruhu inici{torů n{boženské obnovy prostřednictvím předn{šek a kurzů. Jeho 

z{sluhou mohla být  v r. 1922 založena nov{ křesťansk{ církev  Obec křesťanů, kde 

první Obřad posvěcení člověka založeném na svobodné cestě ke Kristu celebroval dr. 

Friedrich Rittelmeyer. Východiskem  nové spiritu{lní teologie i  hlubšího porozumění 

evangeliím se stala  duchovní věda anthroposofie, jak o tom píše s{m Rittelmeyer 

v knize „Moje životní setk{ní s Rudolfem Steinerem“. (V r. 1925 byla Obec křesťanů 

založena také v bývalém Československu a po období dvojího z{kazu obnovena v r. 

1990. Pražské centrum vyd{v{ čtvrtletník Okruh a střed, v němž publikují nejen 

členové obce a autoři místní, ale též anthroposofové, dokonce i ze zahraničí.) 

Rudolf Steiner současně s  podporou svobodné sakrament{lní kultické cesty k duchu  

vytýčil i jasnou dělící č{ru oddělující jí od  duchovní vědy vedoucí k novému 

zasvěcení. Podle Sergeje O. Prokofjeva „ V antroposofickém smyslu můžeme hovořit o 

dvou kultických form{ch, které se v podstatě vz{jemně doplňují, o kultu 

sakrament{lním  (sv{tostném), jak je celebrov{n v Obci křesťanů, a o tzv. „obr{ceném 

kultu“, který žije v anthroposofických skupin{ch  jako č{st moderní cesty zasvěcení. 

Rozdíl spočív{ v tom, že v prvním případě sestupují duchovní bytosti dolů a jsou 

nadsmyslově přítomny kolem olt{ře. V druhém případě vystupují lidé svým 

vědomým úsilím vzhůru k těmto bytostem. “  

  

Novodobé zasvěcení 

Z{kladním spisem cesty k novému zasvěcení, tj. k bezpečné cestě k duchu  je další 

významný Steinerův spis „O pozn{v{ní vyšších světů“.  Zatímco vhled  do duchového 

světa byl kdysi zprostředkov{n jen vybranými zasvěcenci, dnes je umožněn každému 

člověku, pokud  současně  s mravním růstem  dostatečně zjasní vlastní myšlení. „A 

teprve tehdy budu naplněn opravdovou vírou ve význam svého nitra,  budu-li na své 

duševní bytosti pracovat takovým způsobem, jakoby by byla nejméně tak skutečn{, 

jako všechno vnější. Musím dospět k přesvědčení, že můj cit a myšlenka m{ pr{vě tak 

účinek jako jedn{ní mé ruky,“ zdůrazňuje Steiner a z{roveň varuje: „Zdokonalovat se 

neznamen{, že člověk pečuje sobecky pouze o sebe. Neboť nedokonalý člověk je také 

nedokonalým služebníkem lidstva a světa. Celku sloužíme tím lépe, čím jsme 

dokonalejší.“ Duchovní školení je dle  Steinera školením okultním skrytým v nitru 

člověka.  

Jaké jsou  z{vazné předpoklady duchovní  sebevýchovy:  Především je to  důvěra ve 

vnitřní  síly, ale též úcta a  pokora. Velkou  přek{žkou  rozvoje vnitřních sil  je sklon k 

odsuzov{ní, přílišnému  kritizov{ní a především neochota i neschopnost odpouštět: „ 

Potk{m-li člověka a k{r{m-li jeho slabosti, připravuji se o sílu k vyššímu pozn{ní. 
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Jestliže se pokouším l{skyplně zahloubat do jeho předností, sbír{m takovou sílu.“ 

Další podmínkou úspěšné sebevýchovy je  vnitřní klid. Ten získ{me,  dok{žeme-li si  

najít denně volnou chvilku a  v ní se učíme rozezn{vat podstatné od nepodstatného.  

Na cestě k duchu je také nutné  studium  myšlenek  snesených „shůry“ duchovními 

badateli,  v současné době především Rudolfem Steinerem. Meditativní čtení  

usnadňuje dospět  postupně  přes imaginaci a  inspiraci až k  intuici.  Intenzivní 

vnitřní  život se však  nesmí dít na úkor každodenní pr{ce a povinností v praktickém 

životě. Aby se tak nestalo, pom{h{ zde vědom{ bdělost, pozornost,  jasné živé  myšlení 

i schopnost pohotově a s jistotou  se rozhodovat.   Pro duchovně se rozvíjejícího 

člověka je z{vazné mít nesobecký vztah ke světu. To někdy může přivodit stav, jakoby 

člověk  žil dvojím životem. Ve svém životopise se Steiner svěřuje, že přes  čilý 

společenský život mu jen m{lo lidí  plně rozumělo, často proto zůst{val ve svém srdci  

osamělý.  Přesto však  prohl{sit: „Osvojil jsem si umění, jak s l{skou ch{pat to, co se ani 

v nejmenším nesnažilo porozumět tomu, co jsem ve své duši choval j{ s{m.“  

Nespr{vně se může také ch{pat  vztah veget{řského  stravov{ní a duchovní cesty. 

Konstatuje- li Rudolf Steiner, že bezmas{ strava tuto cestu usnadňuje, protože tolik  

nepřipout{v{  k Zemi, k hmotě, nem{ to nic společného s jakýmkoli  dogmatickým 

přesvědčov{ním o spr{vné  výživě. Řík{ proto: „Všechny ot{zky o něčem 

samospasitelném, o dogmatech nemají s podstatou  duchovní vědy nic společného. 

Nechceme tím nebo oním způsobem člověku poroučet, chceme jen říci, jak se věci mají. 

Pak nechť si každý svůj život uspoř{d{ tak, jak chce podle velkých z{konů bytí.“ 

  

Idea trojčlennosti soci{lního organismu 

Co nejvíce velkého učitele tížilo po celý jeho život,  byla  ot{zka, proč se nedaří postavit 

most mezi duchovním pojetím života a řešením životně důležitých, především  

soci{lních ot{zek.  Lidé si zřejmě  duchovno posunuli příliš daleko od běžného života.  

Smyslem duchovní vědy-anthroposofie naopak je sloužit nejen vyšším skutečnostem, 

ale i pozemskému životu:  „Jestliže se opomene postavit most mezi oběma oblastmi 

života, pak člověk propad{ jak v n{boženském, mravním životě, tak i v soci{lním 

myšlení do pouhého blouznění, vzd{leného každodenní pravé skutečnosti, které se 

pak  vymstí. Bez osvojení si soci{lního myšlení vyznív{ snaha pom{hat bližním a žít 

s nimi v pravém lidském soužití na pr{zdno.“ Tato slova dosvědčují Steinerovo silné 

soci{lní cítění a  obětavou snahu pom{hat rozvíjet myšlení dělníků, kterým přednesl 

celé cykly předn{šek. Téměř prorockými se později stala tato jeho slova: „Kdyby tehdy 

více nepředpojatých lidí sledovalo se z{jmem dělnické hnutí, a kdyby jednali 

s proletari{tem s porozuměním, pak by se toto hnutí  rozvíjelo docela jinak.“ 

V úvah{ch a čl{ncích o soci{lních ot{zk{ch  Steiner už před sto lety pochopil, že 

hospod{řsk{ sféra  nedok{že podpořit pravdu, pokud z toho nem{ zisk. Hnací silou 

hospod{řského života proto nemůže být egoismus, ale hodnota pr{ce samé. Již v  r. 

1906 formuluje nový, tzv.  z{kladní soci{lní z{kon: „Blaho společenství 

spolupracujících lidí je o to větší, čím  méně jednotlivec si n{rokuje výsledky svého 

výkonu, čím více z něj odevzd{ svým spolupracovníkům a o co více jeho vlastní 

potřeby nejsou uspokojov{ny z jeho výkonu, nýbrž z výkonu druhých. Všechna 

zařízení uvnitř společnosti lidí, kter{ tomuto z{konu odporují, musí při delším trv{ní 



Sdružení TRILOGIUM: Sociální trojčlennost v baťovském podniku 17/54 

 

někde vyvolat bídu a nouzi.“ Z toho nutně  vyplynulo, že pr{ce a mzda jsou dvě 

rozlišné skutečnosti. 

Řešením ot{zky, jak m{ být společnost uspoř{d{na, aby se z{kladní soci{lní z{kon 

mohl uskutečnit, dospěl Rudolf Steiner k ideji soci{lní trojčlennosti, jak se o tom 

dočít{me  mimo jiné v knize Hlavní body soci{lní ot{zky. Osobitým způsobem  oživil  

tři archetyp{lní ide{ly  hl{sané, avšak neuskutečněné francouzskou revolucí. Tyto 

ide{ly byly uvedeny do odpovídajícího vztahu  k jednotlivým ze tří z{kladních oblastí 

společnosti: ide{l  svobody  s oblastí kulturně-duchovní, ide{l rovnosti s oblastí 

politicko- pr{vní a v oblasti  ekonomicko- výrobní m{  platit ide{l bratrství. Nejen pro 

Rudolfa  Steinera, ale pro nejbližší budoucnost lidstvo bylo tragické, že impulzy pro 

nové soci{lní uspoř{d{ní společnosti tehdy nebyly pochopeny. V r. 1924 pak Rudolf 

Steiner mluví o karmě celého lidstva, o temném mraku nad Evropou jako důsledku 

nez{jmu lidí o věci společné, především však duchovní.  

Nyní, teprve  po sto letech doch{zí k jejich postupné renesanci Steinerových impulzů 

na poli soci{lním a též k jejich určitému rozvoji přiměřeně novým poměrům. I když se 

nauka o soci{lní trojčlennosti  ve velkém zatím neuskutečnila,  realizuje se  v menších,   

přev{žně anthroposofických společenstvích a iniciativ{ch. Je tomu tak  např. v Českých 

Kopistech v prvním domově pro postižené, tzv. campillu. Zde  se  realizují i další 

antroposofické impulzy, především   biodynamické zemědělství. Campillské hnutí  

založil ve Skotsku v první polovině 20. stol.  lékař Karel Koenig, což je dokladem, jak se 

anthroposofie  stala ve světě  východiskem mnoha nových  aktivit a iniciativ. O tom, 

jak je tomu s těmito iniciativami  u n{s  informuje  kniha  Průvodce českou 

antroposofíí. V zahraničí se  myšlenky soci{lní trojčlennosti včetně z{kladního 

soci{lního z{kona pokoušejí zav{dět již i  větší podniky. Ozývají se též výzvy  k 

zavedení tzv. z{kladního příjmu pro každého bez ohledu zda pracuje nebo nikoli. 

Ot{zkami soci{lního charakteru  se v poslední době intenzivně zabýv{ iniciativní 

skupina  v Obci křesťanů v Praze. 

  

Úkoly michaelské doby 

Poslední léta svého života Rudolf Steiner věnoval velkou pozornost b{d{ní o úkolech 

současné michaelské doby vedené od r. 1879  archandělem  Michaelem,  

representantem slunečních sil Krista. Každému po sobě n{sledujícímu věku n{leží 

zvl{štní úkoly pr{vě v důsledku  působení jednoho ze sedmi archandělů, duchů času, 

jejichž vedení trv{ vždy necelých  čtyři sta let. Michael se ujím{ znovu své vl{dy  

v době, kdy po 5 tisících letech končí tzv. kalijuga, temn{ doba.  Dokonce i v průběhu 

vl{dy ostatních šesti archandělů  vždy zůst{val průvodcem lidstva, aby je uchr{nil 

před hrozícím ztvrdnutím, zapomenutím se v hmotě. Drak, s nímž bojuje, je symbolem 

síly, kter{ člověka pudí  k hmotě, když ztr{cí vztah k božství. Úkolem  michaelské 

doby je opětovné  úsilí o pozn{ní viditelných i neviditelných skutečností a rozvinutým 

pozn{ním se otevírat skrytým světovým tajemstvím.  Michaelův duch však může plně 

působit pouze za předpokladu svobodného myšlení, které je naplněno teplem l{sky se 

schopností pozn{vat  Zemi i celý vesmír. Řík{ k tomu Rudolf Steiner: „Michaelovy síly  

se nemohou vydobýt nějakým druhem pasivity, kdyby to byla pasivní modlitba. Tyto 

síly Michaelovy se dají dobýt jedině tím, že člověk svým l{skyplným chtěním  učiní 

sebe n{strojem božsky- duchovní síly. Tyto síly nechtějí, aby je člověk horoucně prosil, 
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ty chtějí, aby se s nimi spojil. To může, když nauky o duchovním světě přijím{ s vnitřní 

energií<.když spoluprožív{ průběh celého roku, když spolu s pokračující přírodou 

postoupí ve svém životě o kus d{le<Nebude jen pociťovat svoje st{rnutí, ale spolu 

pociťovat proměňov{ní přírody jako svůj osud<Stane se větším ve své bytosti, když se 

bude moci jako svobodn{ bytost obětavě vylévat do kosmu.“ Pro meditaci zanechal 

Steiner i tuto kr{tkou průpověď: „Mocný archanděli Michaeli, pod tvou ochranu se 

odevzd{v{me, s tvým vedením se spojujeme všemi silami svého srdce, aby tento den 

byl obrazem Boží vůle nesoucí n{š osud“ 

Když se na podzim blíží sv{tek Michaelelův, člověk by se měl naučit tuto slavnost 

světit tím, že ji využije k přem{h{ní vnitřních úzkostí a naopak k posílení vnitřní 

iniciativy, síly a odvahy. Tato slavnost se stane sv{tkem  nesobeckého sebe- vědomí, 

sděluje ve své Michaelské imaginaci z r. 1923  Rudolf Steiner. V důsledku hlubokého 

vnoření se do poselství Michaela vykonal  pak ještě na sklonku svého života významný 

čin založením  Svobodné vysoké školy duchovní vědy jako  školy Michaelovy se 

sídlem v Goetheanu. Pro  její první třídu ještě stačil  vytvořit  příslušné meditativní 

texty.       

Bohatství obsažené v díle Rudolfa Steinera je převeliké, během jednoho života člověka 

téměř nezvl{dnutelné. Kdo však měl možnost a dostalo se milosti se s ním přece jen do 

určité míry sezn{mit a s jasnou myslí a nadšeným srdcem nechat se jím prostoupit, ten 

se musí s podivem pt{t: Proč se ofici{lní vědeck{ obec i velké církve staví nedůvěřivě, 

dokonce až odmítavě k velkému, ne-li  převratnému dílu Rudolfa Steinera? Odpověď 

můžeme vyvodit z historické  zkušenosti, že  duchovní pokrok přece musel v každé 

době bojovat proti starým předsudkům. A tak spolu s Rudolfem Steinerem věříme, že 

„stejně tak jako  vstoupilo nové přírodovědecké vědění do kultury lidstva tenkr{t  

v době Koperníka, Galileiho, Giordana Bruna, vstoupí i nové duchovní vědění jednou 

do celé kultury lidstva. Pravda m{ síly, které ji vždy dopomohou k vítězství nad všemi 

odporujícími silami.“ Přes všechny předsudky je Steinerova věda o člověku  prakticky 

ověřov{na ve všech oblastech lidského života. Proto ani ti nejzavilejší kritici nemohou 

nevidět její  plody  obohacující lidstvo v celém světě a podporující jeho progresivní 

vývoj.  
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Teorie trojčlennosti soci{lního organismu 

Trojčlennost soci{lního organismu (nebo soci{lní trojčlennost) vych{zí z teorie, že tak 

jako lidský organismus je trojčlenný, tak také každé společenství lidí je rovněž 

trojčlenné. Lidský organismus m{ tři čl{nky: tělesnou, duševní a duchovní. Rovněž i 

organismy všech ostatních říší (nerostné, rostlinné, živočišné i vyšších duchovních říší) 

mají tyto tři čl{nky. 

Rodina, n{rod, nebo jakékoliv jiné společenství lidí (firma, orchestr, obec, skupina 

př{tel) vytv{ří rovněž trojčlenný organismus, neboť lidí se vz{jemně propojují nejen na 

úrovni hmotné, ale samovolně vždy i na úrovni duševní a na úrovni duchovní. 

Principy trojčlennosti soci{lního organismu tedy působily, působí a budou působit 

vždy, ať je člověk uzn{ nebo ne, protože jsou odrazem trojčlennosti vesmírné, 

budované dle Pravzoru Svaté Trojice: v Otci působí princip tělesný ({tmanský), 

v Kristu (Matce) princip duševní (budhický) a v Duchu princip duchovní (manasický). 

Tyto principy trojčlennosti soci{lního organismu popsal zřejmě jako první Dr. Rudolf 

Steiner, i když se s jakýmsi vním{ním těchto principů setk{v{me již v pracích Platona, 

Aristotela, i pozdějších autorů, včetně Komenského. První č{st této pr{ce se tedy 

věnuje stručnému přehledu díla Dr. R. Steinera a vysvětlení teorie trojčlennosti 

soci{lního organismu. 

Někteří geni{lní podnikatelé, jako například Karel IV. nebo Tom{š Baťa, vnímali tyto 

přirozené z{kony soci{lní trojčlennosti a dok{zali je ve svých dílech určitým způsobem 

uplatnit. Soci{lní trojčlennost je jako přírodní z{kon, ten lze buďto cítit, pochopit, 

respektovat a tím vytv{řet harmonické výsledky, nebo jednat proti němu. 

Skutečn{, důsledn{ realizace trojčlennosti v pozemském lidském společenství je velmi 

obtížn{, a dnes st{le takřka nemožn{, protože vyžaduje mnohem vyšší zralost a 

duchovní síly všech zúčastněných, než je současn{ obecn{ úroveň lidstva. Nicméně 

každý se může pokoušet o realizace těchto ide{lů alespoň ve svém nejbližším okruhu 

působnosti: ve své rodině, ve své firmě nebo na svém pracovišti, ve své obci a 

komunitě. 

Každý soci{lní organismus (firma, rodina, st{t) se zcela přirozeně snaží řídit principy 

trojčlennosti, protože tyto principy působí jako přírodní z{kony. Pokud principy 

trojčlennosti nejsou v harmonii a nemohou se spr{vně uplatnit, doch{zí k porušení 

harmonie a k "nemoci". Důsledkem jsou rozpadající se rodiny, firmy, týmy, nebo st{ty. 

Každ{ krize i každý dikt{torský režim nebo anarchie je projevem takovéto "nemoci". 

Trojčlennost by neměla být jen teorií a neplodným rozumov{ním, nebo nařík{ním na 

poměry, či vracení se k tomu, co kdo řekl v minulosti. Je třeba stavět na svých 

praktických zkušenostech a analýz{ch z různých případů, firem, rodin, i z různých 

zemí světa a kulturních systémů. A obracet se k budoucnosti - k tomu, jak tyto své 

zkušenosti lze předat d{l, aby druzí s nimi mohli pracovat na uskutečnění svých cílů, 

podle své svobodné vůle. 

Lidé nejsou pouze živými organismy (jako rostliny nebo zvířata). Jsou trojčlennými 

organismy, které mimo živé tělo mají i svoji individualitu duševní a duchovní. Pr{vě 

tak i každé společenství nebo skupina lidí není pouze živý organismus, ale m{ také své 
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tři nez{vislé složky: tělesnou = hospod{řskou (ekonomickou), duševní = společenskou 

(politickou) a duchovní = kulturní (vědeckou, n{boženskou). 

K praktickému využív{ní teorie soci{lní trojčlennosti patří také tvorba "asociací". To je 

vědomý přístup ke vztahům mezi všemi zúčastněnými (stakeholders), tedy mezi všemi 

lidmi, kteří mají nějaký z{jem na výsledcích daného procesu. Asociace mohou být jak 

externí (mezi podniky, společnostmi, rodinami, občany), tak i interní (v řetězu 

procesních vztahů uvnitř podniku nebo společnosti, například mezi interním 

dodavatelem a z{kazníkem). 

Teorie trojčlennosti vych{zí z pozorov{ní života a chov{ní soci{lních skupin, firem, 

st{tů i jednotlivců. Pokouší se popsat principy, které působí stejně jistě, jako jiné 

přírodní z{kony. Přírodní z{kony působící kolem n{s a v n{s nemůžeme změnit. 

Můžeme je respektovat a spolupracovat s nimi. Nesoulad (rozpor, neshoda) mezi 

skutečností a přírodním z{konem se často nazýv{ nemocí. Teorie trojčlennosti 

soci{lního organismu je snahou o pochopení a pops{ní některých z{konitostí, které 

fungují v lidské společnosti. Soci{lní trojčlennost je přirozenou potřebou člověka, 

protože vych{zí z faktu individu{lní lidské trojčlennosti. Ide{ly trojčlennosti 

nach{zíme v Platonově Ústavě i v heslech francouzské revoluce "VOLNOST - 

ROVNOST - BRATRSTVÍ". V dřívějších dob{ch byla soci{lní trojčlennost do důsledků 

neuskutečniteln{ a zůst{vala více jen lidským ide{lem. 

Úspěšní kr{čí st{le dopředu, z „temnoty ke světlu“, výš a d{l. Současný manažerský 

slovník tomu řík{ "Continuous Improvement". Cílem firem a společností je obecně tvorba 

hodnoty pro všechny zúčastněné. Každý zúčastněný člověk (z{kazník, majitel, 

zaměstnanec) však prožív{ své vlastní hodnoty HOSPODÁŘSKÉ (ekonomické), 

PRÁVNÍ (společensko-politické) a také KULTURNÍ (duchovní). Hospod{řské hodnoty = 

bratrství. Pr{vní hodnoty = rovnost. Kulturní hodnoty = volnost. 

Uvést tyto rozdílné a současně společné hodnoty do souladu lze jen tehdy, pokud se 

tyto tři druhy hodnot nesměšují, tj. nepletou dohromady. Jinak vždy doch{zí ke 

konfliktům. 

Dr. Rudolf Steiner (1861-1925, zakladatel Anthroposofie, inspir{tor biodynamického 

zemědělství, waldorfského školství, léků Weleda a Wala, hnutí Camphill s péčí o postižené, 

eurytmie, atd.) upozornil na teorii soci{lní trojčlennosti a prosazoval ji jako z{kladnu 

pro nové soci{lní uspoř{d{ní po I. světové v{lce. Ve svých předn{šk{ch k dělníkům se 

pokoušel zabr{nit n{stupu marxismu a pokoušel se přispět k uspoř{d{ní Evropy po I. 

světové v{lce ve smyslu zkušeností Švýcarské konfederace, svých pronikavých 

pozorov{ní a filozofických n{zorů; 

... bohužel se mu to tehdy v širším měřítku nepodařilo (jen ve škol{ch a malých 

společnostech jím inspirovaných), ale potvrzuje se, že jeho teorie trojčlennosti 

soci{lního života opravdu platí; 

... protože tam, kde se objevují v soci{lním životě a ve světě vůbec nějaké konflikty, lze 

vždy nalézt z{sadní porušení principu trojčlennosti. 

Prosazení soci{lní trojčlennosti v průběhu 20. století se podařilo jen výjimečně v 

některých firm{ch a společenstvích. Po "sametové revoluci" 1989 se naskytla opět 
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výjimečn{ příležitost opřít nové uspoř{d{ní soci{lních poměrů v postkomunistických 

zemích o tuto teorii soci{lní trojčlennosti. Prop{sli jsme tuto příležitost? 

Příklady ide{lních projevů trojčlennosti v současné společnosti 

 Zdravý st{t = zajišťující bezpečnost pro všechny; zajišťující rovnost = rychlou 

vymahatelnost pr{va, s jednoduchými z{kony a minim{lním apar{tem; 

zajišťující volnost/svobodu pro kulturní a vědecké pracovníky i pro školy (také 

pro jednotlivce, myslící a tvořící zcela jinak, než všichni ostatní).  

 Zdravé podniky = nez{vislé na politice, dodržující z{kony, sponzorující 

potřebné, pracující na principu bratrství (důvěry a respektu k jasné hierarchii, 

uvnitř vz{jemně obětavě spolupracující na naplnění společné vize, s prvky 

společného vlastnictví nebo společným podílem na zisku a ztr{t{ch, jako v 

rodině).  

 Zdrav{ vědeck{ a kulturní sféra, nez{visl{ na politice i ekonomice; svobodn{, 

ale dodržující etické principy a princip osobní odpovědnosti individua a 

transparentnosti.  

 Nabídka různých forem škol a vzděl{v{ní, nez{vislého na st{tu, dostupného 

pro všechny.  

 Nabídka různých forem zdravotnictví, nez{vislého na st{tu, dostupného pro 

všechny.  

Příklady soci{lních konfliktů při narušov{ní principu trojčlennosti 

 Odbor{ř, oček{vající stejnou mzdu pro všechny (rovnost na nespr{vném místě, 

kde m{ být bratrství) a snažící se mluvit do odborných problémů.  

 Manažer (nebo politik, sportovec, umělec) zneužívající své postavení a 

oček{vající beztrestnost při přestupcích (dopravních, společenských, proti 

bezpečnosti pr{ce, atd.), tj. tam, kde m{ být rovnost před z{konem bez ohledu 

na postavení a z{sluhy.  

 Otec, živitel rodiny, přikazující svým dětem jakou hudbu mají poslouchat, co 

mají číst, jak mají myslet a čemu mají věřit (ekonomika nespr{vně vl{dne 

kultuře).  

 St{t, snažící se spojit své politické úkoly také s hospod{řskou mocí, nebo 

potlačující svobodné projevy kultury, vědy, n{boženství, školství.  

 Poslanec, snažící se předepsat lékařům (odborníkům), jakou metodou mají léčit 

pacienty, nebo umělcům, jak mají tvořit.  

 Učitel, propagující ve škole politickou stranu nebo církev. Nebo učitel, učící ve 

st{tní škole proti svému přesvědčení něco, co mu bylo předeps{no st{tními 

osnovami a tedy st{le žijící v niterném rozporu (ve lži).  

 ... Výsledky: korupce, manipulace veřejným myšlením, mafie, totalita nebo 

anarchie  
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Tom{š Baťa – životní příběh a fakta 

Dětství 

Tom{š Baťa poch{zel z rodiny, kter{ se po staletí zabývala ševcovstvím. První zmínka 

o ševci jménem Baťa je z roku 1667. Tom{š, třetí dítě svého otce Antonína Bati, se 

narodil 3. dubna 1876 ve Zlíně. Ve věku 10 let mu zemřela matka. O dva roky později 

se jeho otec rozhodl znovu oženit a z{roveň přestěhovat rodinu a živnost do 

Uherského Hradiště. Tom{š začal navštěvovat jinou z{kladní školu, kde se místo 

českého jazyka vyučoval jazyk německý. 

První řemeslnické krůčky 

Už v raném věku 12 let se začal zajímat o řemeslo. A to nejen, jak boty vyr{bět, ale taky 

jak je co nejlépe prodat. V té době už v podstatě ovl{dal vše, co mu k živnosti ševce 

postačovalo. Ve 14 letech odešel mladý Tom{š z domova. Proti vůli svého otce odjel do 

Prostějova, kde pracoval u firmy Fäber, vyr{bějící ševcovské stroje. Tam se velmi 

zajímal o stroje ulehčující a zrychlující pr{ci ševců. Brzy však dostal výpověď, protože 

se jeho zaměstnavatelé ob{vali konkurence. Tom{š se vr{til do otcovy dílny, ale po 

vz{jemné neshodě odjel bez peněžních prostředků do Vídně za svou sestrou Annou. 

Ta mu finančně vypomohla a mladý Tom{š začal podnikat na vlastní pěst ve vlastní 

dílně. Jeho horlivost po zisku byla ovšem z{hy ukončena neznalostí tamějšího trhu. 

Navíc neměl úřednické povolení vykon{vat řemeslo. Proto se v doprovodu svého otce 

vr{til zpět do Uherského Hradiště, kde se stal obchodníkem. 

Těžké podnikatelské zač{tky 

V roce 1894 se nechali Tom{š, bratr Antonín a sestra Anna, vyplatit svým otcem z 

rodinného podniku. Od své zesnulé matky dostali věno 800 zlatých, se kterým ve Zlíně 

založili obuvnickou živnost, ohl{šenou na nejstaršího sourozence Antonína Baťu ml.. 

Podle tehdejších norem nebyl Tom{š ještě plnoletý. Zpoč{tku vyr{běli valašskou 

prošívanou houněnou obuv na symetrickém kopytě. (Jde o stejný tvar kopyta pro 

levou i pravou nohu). Při její výrobě využívali především pr{ce dom{cích dělníků. 

Zaměstn{vali okolo 10 dělníků, kteří museli pracovat fixní pracovní dobu, za kterou 

dost{vali pravidelnou týdenní mzdu. Tento způsob řízení podniku byl na tu dobu 

velice neobvyklý, ale také velmi průkopnický. 

V létě 1895 byl veškerý jejich majetek zastaven na spl{tky a směnky, které už nebylo 

možné platit. Začaly jim hrozit žaloby ze stran věřitelů. Přišla krize a Baťovi zjistili, že 

jsou na dně. Když Antonín odešel na vojnu, tak se Tom{š ujal vedení podniku. Pokusil 

se zbavit dluhů a to způsobem, který s{m popisuje těmito slovy: 

„Brzy si mne pr{ce podrobila celého. Všechno požehn{ní mého života počalo se tohoto 

dne. Pochopil jsem svoji pošetilost v napodobov{ní lenošných lidí, ať p{nů či nep{nů. 

Vykon{v{ním všech dělnických prací našel jsem cesty, které vedly k úspoře materi{lu i 

zjednodušení dělníkovy pr{ce< Suroviny nosil jsem na z{dech z otrokovického 

n{draží od půlnočního vlaku, deset kilometrů od Zlína. Do r{na jsem s jedním 

dělníkem nakr{jel materi{l a r{no vydal dělníkům. Dělníci pracovali ve dne v noci, až 

bylo dílo hotovo. Pak zase dělníci vysp{vali a j{ jel v noci odvézt zboží, dovézt novou 

surovinu a i peníze na výplatu< S{m jsem nakupoval materi{l, s{m jej pořezal nebo 
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střihal, s{m rozdělil mezi dělníky, s{m přijal a prohlédl p{r po p{ru, s{m vyplatil 

dělníky, s{m provedl všechno knihov{ní a vyúčtov{ni<“ 

Léta rozkvětu firmy 

Do léta 1896 se Tom{š dluhů zbavil. Brzy nato však měla firmu postihnout další 

pohroma. Firma Koditsch a spol., u níž měli všichni ševci, včetně Baťových, uloženy 

směnky, zkrachovala. Firmu Tom{šova otce to zruinovalo. Tom{š se ovšem nechtěl 

vzd{t. Přišel s inovacemi, které měly tuto situaci vyřešit. Rozhodl se začít šít boty z 

pl{tna. Pl{tno bylo mnohem levnější a dostupnější, než prav{ kůže. O tzv.„baťovky“ 

(pl{těné boty s koženou podešví a elegantní špičkou z pravé kůže) začal být díky 

reklamě obrovský z{jem. Výroba se rozjížděla ve velkém, proto Baťa zakoupil v 

Německu první šicí stroje s ručním pohonem. 

V roce 1897 byly všechny dluhy zaplaceny. Po dokončení stavby železniční sítě z 

Otrokovic do Vizovic, postavil Tom{š svou první výrobní halu. Zaměstnal kolem 40 

dělníků a 20 šiček. Postupem času odkoupil další pozemky na území města Zlína, kam 

začal rozšiřovat firemní infrastrukturu. Firma A. Baťa byla v rozkvětu, ale její 

zakladatel a bratr Tom{še, Antonín Baťa ml. v{žně onemocněl tuberkulózou. Proto se 

hlavou a vlastníkem firmy stal Tom{š Baťa a firmu přejmenoval ke dni 1. 8. 1900 na 

veřejnou společnost T&A Baťa. Hlavní činnost byla výroba pl{těné a houněné obuvi. 

Nesmíme také zapomínat na sestru obou bratrů Annu Baťovou. O co méně se o ní 

hovoří, o to více se zasloužila o prosperitu fy BAŤA. Převzala od bratrů ekonomiku 

firmy a svým přístupem neumožnila zbytečnému plýtv{ní či nekoncepčnímu 

rozhazov{ní získaných finančních prostředků. 

Za zkušenostmi do USA 

V roce 1904 přenechal Tom{š Baťa na čas vedení podniku účetnímu Štěp{nkovi a 

rozhodl se odjet do Ameriky, získat nové zkušenosti se způsoby řízení organizace 

pr{ce, výplaty zaměstnanců, uskladnění polotovarů pro výrobu obuvi. Z USA přijel po 

více než roce a do Zlína s sebou přivezl nejen nové pl{ny výstavby tov{rních budov i 

nadšení pro americký směr managementu. Objednal též nové výkonnější stroje přímo z 

USA. Po svém n{vratu začal také Baťa stupňovat požadavky na dělníky: za špatně 

provedenou pr{ci jim udílel pokuty ve formě sr{žek ze mzdy. Nepřistoupil na 

požadavky soci{lně-demokraticky orientované odborové organizace, n{sledkem čehož 

se uskutečnila st{vka zaměstnanců. Baťa nastalou situaci vyřešil výpověďmi pro 

všechny st{vkující a na jejich místo přijal nové, nekvalifikované pracovníky. 

Léta v čele firmy 

V roce 1908 zemřel těžce nemocný Antonín Baťa a sestra Anna Baťov{ se provdala. 

Tom{š definitivně zakotvil v čele firmy T&A Baťa, jejímž hlavním cílem se stala výroba 

lehkých baťovek. V roce 1910 bylo v podniku zaměstn{no asi 350 dělníků, denně se 

vyrobilo více jak 3000 p{rů bot. S rostoucím objemem produkce rostla také imigrace 

nových pracovních sil. Nastal problém, kam všechny dělníky ve Zlíně ubytovat. Proto 

Baťa začal s výstavbou tzv. Baťových domků, z typických červených p{lených cihel. 

Spolu s nimi vznikly ve Zlíně další budovy, které dnes tvoří charakteristickou 

architekturu celého města. V roce 1912 přešly obuvnické dílny na výrobu celokožené 

obuvi. Byly také prov{děny opatření k prohloubení racionalizace a intenzifikace pr{ce. 
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Firma, uzavírala s dělníky pracovní smlouvy, podle nichž dělníkům, kteří nedos{hli 

předepsaného pracovního výkonu, účtovala k n{hradě tzv. ztr{ty na režiích. Jinak byli 

dělníci pokutov{ni za nedostatečně a špatně provedenou pr{ci. V témže roce se Tom{š 

Baťa oženil s dcerou spr{vce vídeňské dvorní bibliotéky, Marií Menčíkovou. Po dvou 

letech přišel na svět jeho jediný syn Tom{š II. 

V{lečné období 

Hned na zač{tku první světové v{lky dostala firma zak{zku na výrobu 50 000 p{rů 

vojenských bot, tzv. bagančat. Počet pracovníků i denní pracovní výkon rychle rostly. 

Stovk{m mužů se pomocí pr{ce v tov{rně podařilo vyhnout se povol{vacím 

rozkazům, protože firma vyr{běla pro rakousko-uherskou arm{du. K v{lečným 

poměrům patřilo také to, že v podniku pracovala skupina ruských v{lečných zajatců. 

Od roku 1914 do roku 1918 se počet Baťových zaměstnanců zvýšil desateron{sobně. 

Na konci v{lky činila denní výroba téměř 6 000 p{rů obuvi a odhaduje se, že polovina 

arm{dních bot byla pr{vě odsud. Byla zřízena vlastní koželužna a zakoupeny 

velkostatky pro z{sobov{ní dřevem a potravinami pro zaměstnance. Vlastní výrobou 

surovin firma ušetřila na n{kladech. Ze stejného důvodu začala otevírat vlastní 

prodejny nejen ve Zlíně, ale po celém st{tě: v Praze, v Liberci, ve Vídni, v Plzni a 

dalších městech. 

Pov{lečn{ krize 

Bezprostředně po skončení v{lky byla firma postižena odbytovou, výrobní a finanční 

krizí, způsobenou ztr{tou v{lečných dod{vek, stagnujícím zahraničním obchodem a 

sníženou koupěschopností obyvatelstva. Na konci roku 1918 začala firma tuto krizi 

řešit tím, že zřizovala osobní účty svým zaměstnancům z jejich vlastních mezd a 

vkladů. Tato konta byla úročena 10% úrokovou mírou. Tyto naspořené peníze byly 

použity jako investice do provozního kapit{lu. Ačkoliv zaměstnanci si po ud{ní 

důvodu mohli tyto účty vybrat. Toto řešení krize mělo jen dočasný charakter. V roce 

1919 se začalo v Baťových z{vodech st{vkovat. Baťa již nemohl tuto st{vku potlačit, tak 

nechal založit odborové organizace, kam si mohli dělníci volit své z{stupce. Krize 

vyvrcholila o rok později, kdy došlo k celon{rodní dělnické st{vce. To zapříčinilo vznik 

Komunistické strany Československa. Tov{rní sklady byly zaplněny zbožím, v něm 

uložený kapit{l se nehýbal a chyběl. Proto se Tom{š Baťa rozhodl k odv{žnému a 

důmyslnému kroku. Dvakr{t snížil cenu obuvi, čímž chtěl vyprodat sklady. Nakonec 

snížil ceny o 50% a mzdy o 40%. Pracovníkům to vykompenzoval tím, že jim poskytl 

určité slevy (např. 50 % zlevnění zboží ve firemním konzumu). Poloviční ceny působily 

jako magnet na z{kazníky. Z{soby bot se výborně prod{valy a Baťa inkasoval deflací 

drahocenně zhodnocené peníze. Tímto opatřením prorazil krizové sevření, a jeho levné 

boty začaly ovl{dat trh. Čtyři písmena BAŤA se staly všudypřítomným symbolem 

odv{žného a úspěšného podnik{ní. V roce 1923 měla síť prodejen Baťa již 112 poboček. 

V témže roce se Baťa rozhodl kandidovat ve volb{ch do obecního zastupitelstva na 

post starosty města Zlína, s heslem „Chci pracovat pro všechny. Bojovat proti bídě.“. 

Volby vyhr{l. 

Pl{novité hospod{řství 

Noví dělníci, kteří do Zlína přich{zeli ve dvac{tých a třic{tých letech 20století za prací, 

byli většinou zařazeni na stavby železnic a silnic v okolí Zlína. Zpravidla za stravu a 
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ubytov{ní. Pokud se osvědčili, byli okamžitě přijati na pracovní smlouvu do hlavní 

výroby, případně nastoupili dle vlastní specializace - stavaři, elektrik{ři, chemici, atd. 

do dalších, nově tvořících se provozů firmy. Ti nejlepší z celého podniku měli možnost 

po pracovní době navštěvovat Baťovu školu pr{ce k získ{ní vyšší kvalifikace, vyšší 

odbornosti, mohli se věnovat výuce cizích jazyků. To vše vedlo postupně k získ{v{ní 

řídících a manažerských funkcí jak v Československu, tak i v nově zakl{daných 

pobočk{ch po celém světě. 

„Konejme jen takovou pr{ci, kter{ slouží veřejnosti. Obchod je služba lidu. Čím 

důkladněji pochopí obchodník tuto pravdu, tím více bude rozšiřovat okruh lidí, kteří 

budou st{t o obchodní spojení.“  

Baťa se začal v roce 1924 orientovat na zahraniční obchod. V zahraničí budoval 

obchodní síť prodejen. Prod{val za ceny pod cenovou úrovní konkurence, čímž ji 

dok{zal likvidovat. Výroba vzrůstala, na konci roku 1925 pracovalo v Baťově koncernu 

5 200 zaměstnanců. V prvním sestaveném desetiletém pl{nu předpovídal denní výrobu 

100 000 p{rů bot, ale tento pl{n byl po roce překon{n téměř o dvojn{sobek. Proto se 

začaly tvořit roční pl{ny, které v sobě zahrnovaly pl{ny veškerých oddělení výroby. Ty 

byly d{le rozděleny na týdenní pl{ny a ty pak na denní programy. Tudíž na každý den 

byl stanoven přesný obrat, kterého muselo být dosaženo. 

Samospr{vné dílny 

Další revoluční inovací bylo vytvoření hospod{řských jednotek, které měly vlastní účet 

zisků a ztr{t. Tyto Samospr{vné dílny tvořily z{kladní buňku celého podniku. V čele 

st{l mistr, který za vše nesl zodpovědnost. Každé oddělení a každ{ dílna, v pravém 

smyslu slova, kupovala ve výrobním procesu od předch{zejícího oddělení zboží, které 

po zpracov{ní zase prod{vala n{sledujícímu oddělení. Na tento systém navazoval 

systém spr{vních budov, který fungoval na podobném principu. 

Systém mezd 

Tom{š Baťa užíval čtyři z{kladní druhy mezd: 

 pevn{ mzda – brali technicko-hospod{řští a administrativní pracovníci  

 individu{lní úkolov{ mzda – dost{vali dělníci na některých speci{lních postech  

 kolektivní úkolov{ mzda – pro dělníky v díln{ch  

 mzda účasti na zisku – pobírali někteří vedoucí pracovních úseků  

Typick{ je také Baťova cena, kter{ skoro vždy končila devítkou. Jednoduše 999 Kč 

vypad{ opticky l{kavěji, než 1000 Kč, přitom jde o rozdíl pouhé jedné koruny. 

Expanze podniku 

V letech 1926–1928 vzrostl export obuvi a firma Baťa ovl{dala více než polovinu 

československého vývozu. Ve firmě došlo k zavedení p{sové výroby, kter{ byla 

použív{na v z{vodech Henryho Forda. Produktivita pr{ce vzrostla o 75% a počet 

zaměstnanců o 35%. Čistý obrat firmy činil 1,9 miliardy Kčs. Koncem roku 1928 tvořila 

tov{rna komplex 30 budov. Koncern se rozrůstal a Baťa začal navíc podnikat do 

dalších sfér hospod{řství (gum{renský, chemický, textilní, dřevařský průmysl). 

Vytvořil celou řadu výchovných i vzděl{vacích organizací (Baťova škola pr{ce). Roku 
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1931 se rodinný podnik změnil na akciovou společnost se z{kladním kapit{lem 135 000 

000 korun a začaly vznikat dceřiné společnosti po celém světě, tov{rny v Německu, 

Anglii, Holandsku, Polsku a mnoha dalších zemích. Ve Zlíně vzniklo vlastní filmové 

studio, které se zabývalo nat{čením reklam na obuvnické výrobky. Později se ze studia 

staly zn{mé Filmové ateliéry Kudlov. Ve Zlíně se v třic{tých letech, po tragické smrti T. 

Bati, budovaly další významné stavby. Nevlastní bratr Tom{še Bati, Jan Antonín Baťa, 

který převzal na z{kladě z{věti celou firmu Baťa, pokračoval v rozvoji firmy. Mezi 

významné stavby z té doby např. patří Velké kino, v té době největší kino ve střední 

Evropě, Hotel (nyní hotel Moskva), domovy pro ženy a muže, Dům umění, tzv. Baťova 

kan{lu - rozšíření a prodloužení vodní cesty až do Otrokovic s č{stečným využitím i 

řeky Moravy, (každý den na stavbě pracovalo na 800 dělníků, pr{ce se prov{děli ručně, 

bez použití mechanizace), výstavba rodinných domků na Lesní čtvrti atd. Další 

významn{ stavba Baťův mrakodrap (1938) - nesl přívlastek "nejvyšší betonov{ stavba 

Evropy". Mrakodrap byl spr{vním a administrativním centrem podniků Baťa. Po 

druhé světové v{lce administrativním a řídícím centrem podniků Svit. Dnes, po 

rozs{hlé rekonstrukci, zde sídlí krajský úřad Zlínského kraje. 

Tragick{ smrt 

12. července 1932 Tom{š Baťa zahynul spolu se svým pilotem Jindřichem Broučkem při 

letecké nehodě, když ve svém osobním letadle letěl do Švýcarska, aby se zúčastnil 

otevření nové pobočky (v té době měla firma Baťa pobočky již ve více než 60 st{tech). 

Startoval z firemního letiště v Otrokovicích za husté mlhy. Havarovali těsně po startu 

ještě na pozemku firmy. Na pohřbu Tom{še Bati pronesl smuteční řeč jeho nevlastní 

bratr a n{stupce ve firmě Jan Antonín Baťa. Zde je uk{zka jeho smuteční řeči: 

„Spolupracovníci! Padl< Nejlepší z n{s padl, oběť naší pr{ce. Naše velk{ pracovní 

rodina ztratila svého zakladatele, budovatele a vůdce. Tělu svého vůdce vzd{v{me 

dnes poslední poctu. Jeho duch však zůst{v{ mezi n{mi, uprostřed jeho a našeho díla, 

protože ten duch žije v n{s: duch jeho pr{ce, jeho nadšeni, jeho obětavost a píle zůstane 

n{m pro věky příkladem. Pracujeme společně na velkém díle. Toto dílo n{m odk{zal 

zesnulý Tom{š Baťa ve své z{věti<“  
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Fenomén Baťa a idea trojčlennosti soci{lního organismu 

Osobnost Tom{še Bati 

Nejdříve je třeba říci, že Tom{š Baťa byl rozhodně geni{lní vůdce a podnikatel, ale že 

nevybudoval své dílo s{m. Velmi zn{m{ „účast na zisku“ pro zaměstnance je dílem 

jeho spolupracovníka Čipery, tak jako i založení obdivovaného „Baťova podpůrného 

fondu“ a dalších finančních triků (Čipera byl významným bankovním odborníkem 

ještě dříve, než se přiženil do rodiny Baťů). Postavení Baťova kan{lu, města Otrokovic 

na místě dřívější bažiny, nebo zlínského mrakodrapu jsou díla jeho nevlastního bratra 

J. A. Bati. Řada vynikajících odborníků, vědců (i chemik Wichterle, vyn{lezce Silonu, 

kontaktních čoček a pozdější prezident Akademie věd), lékařů i prostých lidí toužících 

uk{zat, co v nich je, byla přitahov{na „faustovskou a tit{nskou“ atmosférou Zlína a 

pomohla Baťovi vytvořit jeho dílo. 

Tom{š Baťa tedy vytvořil ze Zlína obrovský „magnet“, přitahující jak ty nejlepší, tak 

bohužel často i ty nejhorší síly Československa. T. Baťa byl v kontaktu s řadou 

duchovních lidí, studoval filosofii a měl rozs{hlé vědomosti nejen z oblasti 

„ševcovské“. V některých svých výrocích připomín{ jiného zn{mého ševce Jakuba 

Böhma, jakoby zrozeného do moderních průmyslových poměrů. Spekuluje se také o 

tom, že za jeho n{hlou smrtí je čern{ magie Abdrušinovského Hnutí Gr{lu. 

Proměna ševce Tom{še Bati ze socialisty, obdivovatele prostého života Tolstého a 

odpůrce všeho kapitalistického, na „faustovského a tit{nského“ podnikatele světového 

form{tu, se ud{la postupně jen díky několika bankrotům a díky častému hladu. 

Po zkušenostech z různých zemí a z různých kultur napsal Tom{š Baťa b{seň, kter{ 

byla nalezena v jeho pozůstalosti. Vyjadřuje jeho přesvědčení, že boj proti hladu a 

mrazu naučil člověka ctít pr{ci a mor{lní z{sady, které sílí jeho ducha, duši i tělo. 

 

Jsem Seveřan 

Jsem Seveřan. Nikdo není víc. 

Můj erb je plavý vlas a sněhobíl{ líc. 

Jsem nesesaditelným kr{lem, 

protože jsem Seveřanem. 

Jsem psancem až do mužných jar, 

protože jsem Seveřan. 

Jsem věren své ženě, 

protože jsem Seveřan. 

M{m zdravé čisté tělo, 

protože jsem Seveřan. 

M{m tvořivého nezlomného ducha, 

protože jsem Seveřan. 

Miluji čistou l{skou svou matku, sestry a dcery, 

protože jsem Seveřan. 

Svou prací sloužím svým bližním, 

protože jsem Seveřan. 

Miluji svůj život, nebojím se ran, 
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protože jsem Seveřan. 

Své nezměrné dědictví, 

svůj život zlepšený před{m svým potomkům, 

protože jsem Seveřan. 

(b{seň nalezen{ v pozůstalosti Tom{še Bati) 

 

Mor{lní z{sady 

„Moje pr{ce m{ jeden účel: službu životu.“ 

„Věřím v člověka a v to, že se zlepšuje. Věřím, že tomu zlepšení nesmírně přispívají 

technické vyn{lezy, které jsou dětmi lidského ducha. Dětmi ducha člověka, který se 

vypracoval výše, uk{znil svůj mozek a odvahu a rozd{v{ z tohoto bohatství druhým, 

v čemž nach{zí největší štěstí a naplnění svého života.“ 

„Vynaložme největší úsilí na to, abychom poznali o sobě a o světě pravdu. Nelžeme a 

nelichoťme si, avšak nedopusťme také, aby n{m lhali a lichotili druzí.“ 

„Milosrdenstvím a dary lidem nepomůžeme. Musíme je naučit, aby spoléhali na sebe a 

pomohli si sami. Každý otec by si měl udělat již se šestiletým synem smlouvu 

v hospod{řských věcech a umožnit mu nějak, aby podle této smlouvy si vyděl{val 

vlastní peníze. Již šestiletý chlapec je dosti schopný, aby se naučil spravovat majetek. 

Vyměřte dítěti ve školní zahr{dce metr nebo dva metry půdy a nechte je na ní 

hospodařit, výnos mu ponechte. Naučí se tak o hospod{řství více nežli z knih. Mnoho 

vydělat, rozumně vyd{vat, šetřit – to je program. Američani nemají pravdu, pokud jde 

o spl{tkový obchod. Nelze žít na spl{tky dopředu – to vede k bankrotu. Je naší 

povinností, abychom osvobodili naše spolupracovníky z otročení kapit{lu, abychom 

učinili kapit{l jejich otrokem. To se n{m bude dařit zejména u ml{deže, když ji 

naučíme ovl{dat své v{šně a vštípíme v našich škol{ch techniku jak nabývat, 

obhospodařovat a udržet kapit{l.“ 

 „Poměry nejsou vinny nikdy a ničím. Vinni jsou vždycky lidé. Poměry je třeba buď 

zvl{dnout, nebo se jim přizpůsobit.“ 

„Hlavní příčiny bídy jsou v srdcích mužů. Tam, kde muž ze společné mísy povinnosti 

bere pro sebe největší díl a z mísy pr{v díl nejmenší, tam je také konec bídy.“ 

 

Sebedisciplina 

„Svět patří uk{zněným, těm, kteří se dovedou ovl{dat. Shledal jsem, že když se 

dostane do rukou člověka rozervaného a neuk{zněného kousek nebo kus moci, tu 

dříve nebo později vyběhla mu tato moc z rukou, padla na něho a učinila ho 

nešťastnějším, nežli byl dříve. Jeho neuk{zněnost ho znovu přivedla pod vl{du člověka 

uk{zněného, ku prospěchu celku i jeho vlastnímu. Podobně je tomu i u obchodních 

firem, bankovních domů, ba u celých n{rodů a st{tů. K{zeň je život, nek{zeň smrt. 

Sebek{zni se neučí z knih. Učí se životem a může se jí naučit každý. Každý den je 

školou, každ{ příležitost učením. Sebek{zni učí životospr{va. Sebek{zni učí pr{ce. 

Uk{zněme se v dokončov{ní pr{ce. jen tak dovedeme řešit problémy vyžadující 

několikahodinového duševního napětí, zvl{ště problémy, které nelze rozřešit jindy než 

za ranního šera. Jen tak se dopracujeme k ovl{dnutí chaosu, bídy a nedostatku, s nimiž 
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se nikdy nemůžeme smířit. Uspoř{dejme uvědoměle svou z{bavu a své vzděl{ní tak, 

aby sílili naši vůli, ucelovaly naši povahu.“ 

 

Kulturní sféra (volnost): podpora školství, založení nových typů středních škol, 

podpora vědy a výzkumu, podpora sportu, podpora kultury – založení tradice 

„zlínských salonů umění“, vytvoření prostoru pro svobodnou kulturu (díky tomuto 

prostoru a atmosféře pak za nacistické okupace byl Zlín o{zou jazzu, atd.), také 

koncepce „výrobní z{vod v zeleni“ a „svobodné bydlení v zahradním městě“ je uk{zka 

z oblasti sféry kulturní (svoboda) 

 

Výchova a vzděl{v{ní 

„Při své pr{ci neměl jsem na mysli vybudov{ní z{vodu, ale lidí. Vybudoval jsem 

člověka, aby byl výkonnější a lépe sloužil z{kazníkům a on potom vybudoval z{vod. 

Jsem přesvědčen, že největší ztr{ty v průmyslu a obchodě vznikají nespr{vným 

stanoviskem, které zaujím{ člověk ke své pr{ci, svým spolupracovníkům a ke svým 

z{kazníkům. Hlavní úlohou organiz{tora, jenž chce vybudovat velký podnik je, aby 

vytvořil mor{lní a psychologickou z{kladnu, na níž by se jeho pracovníci mohli zd{rně 

vyvíjet. Protože neexistuje ž{dn{ učebnice, kde by toto bylo vysvětleno, ani ž{dné 

vyzkoušené a osvědčené metody, rozhodl jsem se vybudovat vlastní systém, který jak 

douf{m, prospěje lidstvu. Tento systém se jmenuje „příklad“. 

„Chceme-li vykonat v životě velkou pr{ci, musíme hledat cesty, jak vybudovat 

velikého člověka. Malý člověk-mal{ pr{ce, velký člověk-velk{ pr{ce. Z malých lidí 

veliké lze vybudovat jen výchovou. Čím je člověk mladší, tím je výchova snazší. 

Chceme učit naše děti tak dokonale, aby ony mohly být nejen našimi ž{ky, ale i našimi 

učiteli.“ 

„Jako učitel – buď příkladem! Jako učící se – zkus a proveď!“ 

V roce 1928 při n{vštěvě prezidenta T. G. M. byly otevřeny „Masarykovy pokusné 

školy ve Zlíně“ – střední školy, propojující praxi s teorií. 

„Hleďme vymítit ze školy všechny negace! Nevykl{dejme dvě hodiny o tom, že se 

habrové dřevo ve stavitelství k ničemu nehodí! Mluvme o věcech pozitivně!“ 

„Naše školství trpí nedostatkem učitelů, vyděl{vajících nadprůměrně. Nebude u n{s 

pokroku ve školství, pokud nebudeme mít aspoň několik učitelů, kteří ze svého 

učitelov{ní zbohatli, kteří se stali milion{ři a kteří mohou z vlastních prostředků a ne 

z prostředků nasbíraných, pořídit si všechno co potřebují ke svému vývoji a ke své 

vědecké pr{ci. Pokrok výchovné vědy je z{vislý na stejných podmínk{ch jako pokrok 

umění. Nemohou být velcí malíři, není-li ctitelů malířství, kteří veliké umění malířské 

jsou ochotni platit velkými penězi. Nemůžeme mít velkého umění pedagogického, 

pokud nem{me otců, kteří vyhled{vají veliké pedagogické učence a jsou rozhodnuti 

zaplatit jim za jejich mimoř{dné výkony mimoř{dné odměny, jak se děje v r{mci 

soukromých škol u jiných n{rodů. Pokrok dosažený z{voděním učitelů vedoucích 

soukromou školu na vlastní rizika, přich{zí z{roveň k dobru ž{kům na st{tních 

škol{ch, jako přich{zí kopie skvělého obrazu k dobru všemu obyvatelstvu pomocí 

tiskařského lisu. Myslím, že německé školství je dobré, ale marně jsem se sh{něl 
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v Německu po učiteli, který by učitelov{ním vyzískal větší jmění. Můj syn m{ tvořit 

hodnoty. Jsem přesvědčen, že učitel, i kdyby měl sebe lepší pedagogické vzděl{ní, 

nenaučí tvořit mého syna hodnoty, když nem{ vlastních zkušeností.“ 

 

„Pokud jde o metodu vyučovací shledal jsem, že nejvíce chyb se děl{ v tom, že se 

nevych{zí ve škole od dítěte. Důkazem toho jsou především početnice.“ 

 

Inovace = svoboda v kreativitě 

„Vynalézavost je vlastnost, kterou získ{me jen cvikem v mladých letech při pr{ci, ale 

nikdy ne ve škole. Škola jest strom vědění. Věda jest velk{ moc, nelze jí však využít bez 

vynalézavosti.“ 

„Pozorov{ní a vynalézavosti možno se naučit jenom ze života. Škola tyto vlastnosti 

nebuduje, ona je spíše potlačuje.“ 

„Lidem myšlení, strojům dřinu.“ 

 

Politick{ sféra (rovnost): angažovanost v místní politice, v zemské politice, v celost{tní 

politice (např. vodní cesty, dovozní cla), n{vštěvy nejchudších ševců v republice a 

jejich podpora, vytv{ření podmínek rovnosti pro všechny soci{lní, n{boženské a 

n{rodnostní skupiny, založení družstva SVEDRUP pro ty ševce, kteří nechtěli pracovat 

u něj a chtěli být samostatní. 

 

„Moje pr{ce m{ jeden účel: službu životu. Jsem nadšen životem. Miluji život. Př{l bych 

si žít jej desetkr{t po sobě beze změny nebo za každých podmínek. Př{l bych si mít 

deset synů. Ne, abych mohl mezi ně rozdělit své jmění, ale abych je naučil žít a 

pracovat. Nyní jich m{m tisíce, třeba jenom jeden nese moje jméno. A nejlepší z nich 

dostane moje housle. Ovšem, ne k tomu, aby na ně hr{l sobě, nýbrž jiným.“ 

„Až vy, mladí podnikatelé, dopracujete se ve svém podnik{ní k bohatství a moci, 

pamatujte na slova Kristova: „Kdo chce být největším z v{s, ať jest služebníkem všech.“ 

Pamatujte, že vaše síly, vaše schopnosti patří veřejnosti. Pamatujte, že majetek, 

obíhající peníze ve vašem z{vodě, mají pro vaše spolupracovníky tutéž důležitost, jako 

asi krev ve vašem těle pro v{s.“ 

 

Politické z{sady Tom{še Bati: 

„Moje drahé – obecní svaté.“ 

„Povinností občana je vl{dnout - ne hubovat.“ 

„Nechť je každý šťasten na svůj vlastní způsob.“ 

 „Stejně jako chci, aby každý člověk v naší tov{rně si byl s{m ředitelem, př{l bych si, 

aby každý občan naší obce si byl s{m starostou.“ 
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„V našem veřejném životě neuplatnilo se doposud jedno platidlo. Jmenuje se čest. 

Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že za peníze lze dostat všechno. To není pravda. Mnohem 

více lze dostat za čest.“ (T.B. na konferenci učitelstva, 15. 3. 1930) 

Mimoř{dné úsilí pro soustavné vybudov{ní telefonů do všech obcí. 

 

„Nejvznešenějším úkolem vedoucích osob země i st{tu je probudit a uvolnit životní 

síly obyvatelstva a řídit tyto síly tak, aby pom{hali sobě i st{tu k blahobytu.“ 

„Spatřuji pravý projev vlastenectví v tom, když si na sebe vezmeme co největší porci 

povinností u vědomí, že pr{va přiběhnou potom za n{mi sama. L{ska k vlasti děl{ 

z pouště r{j, uvolňuje ruce mužům k pr{ci, zvyšuje jejich síly, oplozuje jejich ducha. 

Děl{ z{zraky. A v naší zemi je třeba z{zraků, aby se dohnalo, co zavinila v{lka a 

popřevratové zmatky. Aby veškeré obce dostaly telefony a byla zlepšena služba, aby 

křišť{lov{ voda Sněžníku byla rozvedena po zemi nejdříve tam, kde pro nedostatek 

vody ř{dí nakažlivé nemoci více než v{lka, aby řeky byly regulov{ny a usplavněny, 

aby pozemky byly zcelov{ny, aby silnice byly vybudov{ny. Nemyslete si, že k n{m 

k tomu chybí peníze. Je to pouze problém vedoucích lidí, n{s všech, a tento problém 

musí rozřešit naše l{ska a oddanost k těm, kteří se pro něj za n{s obětují.“ 

Při své první cestě do Ameriky v ml{dí řík{: „Líbil se mi v Americe lepší mužnější 

poměr mezi dělníkem a podnikatelem. J{ p{n, ty p{n, j{ obchodník, ty obchodník. 

Chtěl jsem, aby takový způsob života zavl{dl mezi n{mi ve Zlíně. Chtěl jsem, abychom 

si byli nějak rovni.“ 

 

Soci{lní podmínky zaměstnanců 

 Výstavba rodinných domků od roku 1912 

 Zajištění stravov{ní 

 Poskytov{ní výhodných n{kupů v obchodním domě 

 Nabídka možnosti kulturního a sportovního vyžití, výstavba sportovních 

are{lů, stadióny, školy (postupně všechny typy škol od roku 1925), muzeum, 

kino, výstavní síň, studijní ústav (ten je zajímavý zejména z toho hlediska, že 

odpovídal principům waldorfského školství – objevov{ní, experimentov{ní) 

 Vybudov{ní Baťovy nemocnice v roce 1927 

 Preventivní lékařsk{ opatření 

 Biologick{ laboratoř (s cílem hodnotit a vyvíjet materi{ly, tvary a boty 

z hlediska nez{vadného obouv{ní) 

 Dary novorozencům, podpory dlouhodobě nemocným a zest{rlým 

zaměstnancům z Baťova podpůrného fondu 

 Systém výchovy dospívající ml{deže (systém „Mladý muž“ a „Mlad{ žena“, 

s vlastním hospodařením jednotlivce) 

 Prevence pracovních úrazů 
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 Jako první firma v ČSR zav{dí Baťa v roce 1930 pětidenní pracovní 

týden. 

 

Hospod{řsk{ sféra (bratrství): 

„Za inflací mravů n{sleduje inflace hospod{řsk{ a tím i inflace měny.“ 

 

Z poslední vůle T. B. – odkaz jeho dědicům: 

„...První podmínkou prospív{ní našeho z{vodu jest, abyste se nedomnívali, že z{vod 

jest jen V{š, jen pro V{s. Z{vod n{š nebyl k tomu účelu zbudov{n, aby zajistil existenci 

jen jeho zakladatelům. Vyšší pohnutky to byly, které na n{s působily, abychom 

potlačovali své v{šně a choutky, pokud jsme je viděli z{vodu škodlivé. Nebylo to 

jednou, co jsme byli odhodl{ni životy své obětovat ve prospěch z{vodu a nejeden 

z naší rodiny jemu za oběť již padl. To se neděl{ jen proto, aby se zajistil majetek. 

V rozvoji našeho z{vodu spatřovali jsme rozvoj a zajištění blahobytu celého našeho 

kraje. Bylo naší chloubou a pohnutkou k další neúmorné pr{ci, vidouce, že z{vodem 

naším přin{šíme nový, do toho času nepoznaný život do našich krajů, že zved{ se jeho 

rozvojem všeobecný blahobyt a vzděl{ní našeho lidu. 

Byla to touha tvořit, poskytnout st{le a st{le většímu množství lidu účasti na 

výhod{ch, které n{š z{vod jak zaměstnancům, tak z{kazníkům poskytoval. Pokud 

budete této velké ideji sloužit, potud budete ve shodě se z{kony přírodními i lidskými. 

Jakmile ale budete každý pamatovat s{m na sebe, jakmile přestanete sloužit svým 

z{vodem všeobecnu, stanete se zbytečnými a padnete neodvratně.“ (z{věr z{věti T. 

Bati) 

 

„Mé dílo nemůže zaniknout a nezanikne. Tyto budovy – možn{; budovy, komíny, 

stroje – to jsou jen hromady cihel a starého železa. Ale můj systém zůstane k užitku 

všech, kteří přijdou po n{s.“ 

„Naše pr{ce a zajištění pro budoucnost spočív{ především v řešení problémů a v tom, 

že se snažíme systematicky vynalézat, myslit, že usilujeme o pokrok. My při své 

ševcovině řešíme problémy pr{vě tak, jako je řeší umělci.“ 

 

„Každ{ úspěšn{ kolektivní pr{ce vyžaduje vz{jemnou důvěru všech zúčastněných, a 

čím více lidí, tím větší obtíž získat si důvěry všech. Vedoucí člověk z{vodu musí si 

získat důvěru svých nejbližších spolupracovníků. K tomu nestačí jen dobré srdce a 

dobr{ vůle. Důvěru lidí nelze získat slovy. Tu je třeba získati zlatem, hodnotami, 

službou.“ 

 

„Úspěch každého díla, kterého se zúčastňuje větší množství lidí, z{leží na moudrém 

vedení. Nerozv{žní, pošetilí nebo slabí vůdcové mohou rozh{zet ovoce pr{ce i těch 

nejpilnějších a obratných pracovníků a nejdokonalejších strojů. Teprve pod schopnými 
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vůdci vyd{ pr{ce lidí a strojů svoji úrodu, kter{ je tak velik{, jak veliké jsou vůdčí 

schopnosti lidí, kteří pr{ci řídili.“ 

 

Samospr{va dílen 

„Samospr{va dílny jest nejen lacinější, ale také lepší. Nikdo nemůže tak dobře vědět, co 

mi v pr{ci vadí, jako j{ to vím, konaje ji. I nejpečlivější šéf neodešel nikdy z pr{ce, aby 

nebyl zapomněl něco vykonat. Samospr{va bude tím lepší, čím přesnější bude výběr 

„účastníků“ dílny, čím menší budou změny mezi nimi.“ 

„Jsem přesvědčen, že dílna sestaven{ z lidí, kteří mají úspory, kteří žijí ve spoř{daných 

hospod{řských poměrech, bude pracovat mnohem klidněji, že v takové dílně budou 

mnohem větší výplaty při stejných sazb{ch a při stejném nam{h{ní a že v této dílně 

docílíme největší samospr{vy bez velkých potíží.“ 

 

Účast na zisku 

Při zav{dění účasti na zisku v díln{ch vydal prohl{šení, které obsahuje například 

n{sledující: 

„Poskytujeme v{m účast na zisku ne snad proto, že bychom cítili potřebu vydat nějak 

peníze mezi lidi jen tak z dobrého srdce. Sledujeme tímto krokem docela jiné cíle. 

Chceme pomocí tohoto zařízení snížit ještě d{le výrobní n{klady. Chceme docílit toho, 

aby boty byly ještě lacinější a aby dělníci ještě více vyděl{vali.“ 

„Přejeme si, aby každý dělník u n{s zaměstnaný vychoval ze sebe mistra a aby jeho 

chov{ní bylo takové, abychom ho každým okamžikem mohli jmenovati mistrem. 

Ž{d{me, abyste zvýšených příjmů používali ke zlepšení životních poměrů svých rodin 

a k svému vzděl{ní. Jen tak m{me naději, že se vydané peníze opět z{vodu vr{tí ve 

zvýšených vašich schopnostech, ať již se tyto schopnosti projeví v pr{ci pro z{vod nebo 

v pr{ci ve veřejném životě našeho st{tu.“ 

 

Osobní odpovědnost 

„Kdykoliv nach{zím na bot{ch, které vych{zejí z dílny, špatně vytlačené šnyty nebo 

zkřivený podpatek, nezajím{ mě tato pokřiven{ pr{ce. Ale zajím{ mě, kde a v čem se 

pokřivil charakter lidí v dotyčné dílně. Je mi naprosto jasné, že lidé s pokřiveným 

charakterem nemohou udělat rovnou pr{ci.“ 

 

V roce 1929 řekl v prvom{jovém proslovu ke světové krizi: 

„Zlé časy pro odbyt nastaly zejména na světových tržištích vlivem mezin{rodního 

vyjedn{v{ní o vyrovn{ní v{lečných povinností a počasím. Avšak čím větší přek{žky a 

nesn{ze, tím větší příležitost pro muže statečných srdcí. V několika odděleních jsme 

nedos{hli předpokladu mezd a výkonů, které jsme si před rokem uložili. Na tomto 

okamžitém neúspěchu m{ vinu vedení z{vodu, ale nejvíce j{.“ 
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Jeho životní filozofie byla v příkrém rozporu s hospod{řskou a soci{lní koncepcí 

sovětského komunismu, založeného na konceptu nesmiřitelného boje mezi životními 

z{jmy podnikatele a dělníka, ale také v rozporu s nacion{lně korporačním st{tem 

tehdejší It{lie a příštího nacistického Německa. Proniknutí jeho filosofie (vych{zející 

z ide{lů soci{lní trojčlennosti) do celé společnosti mohlo mít nedozírné pozitivní 

výsledky. 

Projev v roce 1932, v době hospod{řské krize: 

„Nejsme nikomu nic dlužni, leda sami sobě. M{me zaplaceny všechny daně. M{me 

nejlepší zařízení k výrobě obuvi, jaké na světě existuje. M{me volné a zdravé ruce, 

ochotné vykonat tu pr{ci, kterou od n{s požaduje cel{ naše nynější doba. Cel{ miliarda 

lidí na světě chodí st{le bosa. Neumíme, bohužel, dosud s nimi obchodovat, ba 

nezn{me ani jejich jazyků. Tato pr{ce ček{ n{s a naše syny, ale především ček{ v{s, 

naši mladí mužové.“ 

Založil novou velkou č{st města Otrokovice a nové tov{rny na místech, dříve 

pravidelně zaplavovaném jarní vodou. Udělal to tak, že nechal přesunout velkým 

korytem vedeným přes řeku Moravu č{st protějšího kopce na zaplavovan{ místa... 

„Chci milionů mnoho usídliti; 

Ne v bezpečném, leč volném, činném žití. 

Zelen{ úroda...jak v domovině 

Člověk i zvěř se cítí tam jak na rovině. 

Až usadí se těsně za hr{zí, 

jíž z{stup, směle sdružen vyh{zí. 

Zde uvnitř bude krajina jak r{j 

Nechť příboj bur{cí až na s{m kraj: 

Jak by chtěl, mlsný, n{silně se přelít 

sbratřené obce přijdou otvor zcelit. 

Poslední z{věr moudrosti je ten: 

Jen pak jsi hoden svobody a žití, 

Když rveš se o ně den co den.“ (J. W. Goethe: Faust. V překladu Otokara Fischera.)  

 

Z{věry z Baťova systému řízení pro dnešní dobu: Obecný pohled na úspěšnost v 

managementu 

Někteří současní odborníci na management se domnívají, že úspěch Tom{še Bati a 

firmy Baťa vůbec byl způsoben n{sledujícími faktory: 

 Naplnění z{sad „N{š z{kazník-n{š p{n“ a „Služba veřejnosti“ 

 Vrozen{ genialita 

 Schopnost učit se od druhých 



Sdružení TRILOGIUM: Sociální trojčlennost v baťovském podniku 35/54 

 

 Spolupr{ce s nejlepšími, budov{ní člověka, adaptabilita lidí 

 Úcta k člověku 

 Inovace a technologie 

 Mor{lní z{sady, disciplína 

 Osobní charakter: Tvořivost, pracovitost, cílevědomost 

 Systém organizace a řízení, smysl pro systém 

 Selský rozum 

 

Duchovní pozorov{ní pr{ce úspěšných manažerů 

Podle poznatků duchovních badatelů, pokud studujeme jak současné osobnosti, tak i 

osobnosti typu Karla IV, nebo manažery-mnichy (např. cisterci{cké, které si bohatí 

zvali na sv{ panství jako „manažery“ pro budov{ní katedr{l, měst, výnosného 

zemědělství, rybníků, ale i škol a umění, atd.), pak vidíme, že z{klad úspěchu spočív{ 

již ve vytvoření vhodných podmínek ještě před zrozením člověka. Takový člověk 

proch{zí před zrozením sférou Marsu s jasným cílem, nabrat v této sféře příslušné síly 

i karmické okolnosti. Tyto síly marsického orakula pak drží ve svém nitru po celou 

n{sledující inkarnaci jako z{kladní síly přirozených manažerských dovedností – 

manažerské geniality. Důvody, proč člověk absolvuje před zrozením takovou 

„manažerskou školu na Marsu“, mohou být pravděpodobně velmi různé. Pro 

konkrétní projevy v pozemské úrovni a působení na druhé lidi je pak zřejmě důležité i 

to, jakou mor{lní a duchovní oporu m{ tento člověk ve svém charakteru. Manažersk{ 

pr{ce je magie, a ta může být, jak dobře víme, jak bíl{, tak i čern{. 
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Využití idejí soci{lní trojčlennosti v „baťovském“ podniku Barum 

Continental, Otrokovice 

Výrobu pneumatik ve Zlíně zah{jil Tom{š Baťa v roce 1931 jako odpověď na vysokou 

cenu kupovaných pneumatik pro sv{ n{kladní auta. Po komunistickém puči v roce 

1948 byli všichni výrobci pneumatik v Československu zn{rodněni a byla vytvořena 

nov{ obchodní značka Barum (Baťa Zlín – Rubena N{chod – Michelin Praha). Výroba 

pneumatik byla časem organizačně vytržena z baťových podniků (přejmenovaných na 

Svit) a podnik dostal nové jméno Rudý říjen Gottwaldov. V roce 1971 byla otevřena 

nov{ pneumatik{rna v Otrokovicích. V roce 1993 v r{mci privatizačního procesu byla 

pneumatik{rna postupně prod{na německé firmě Continental AG. 

Již ihned po revoluci, ještě před zah{jením privatizačního procesu, nastal pro 

anthroposofy v novém managementu firmy z{sadní problém: Jak využít st{le živou 

baťovskou tradici a jak současně implementovat nové myšlenky Steinerovi soci{lní 

trojčlennosti v nových poměrech? 

Z{sadní proměna podniku Rudý říjen (s degradovanou komunistickou mor{lkou) 

v nejlepší a postupně také největší pneumatik{rnu světového koncernu Continental 

trvala asi 10 let. Po této době intenzívního učení se, budov{ní a především proměně 

myšlení lidí, nastalo další období, kdy získané zkušenosti byly před{v{ny pracovníky, 

vychovanými v Otrokovicích, do dalších podniků Continental po světě. 

Největší problém při této proměně podniku a při aplikaci teorie trojčlennosti do praxe 

byly ale s německým vedením koncernu Continental. Tito němečtí šéfové naprosto 

nech{pali, co vlastně lidé v Otrokovicích chtějí; Baťovi se posmívali a trojčlennost 

považovali za naprosto nepraktické snění. 

Nicméně po několika letech i tito šéfové nahlédli, že Barum se ubír{ spr{vným 

směrem. Hodnotili ovšem jen hospod{řské výsledky – n{vratnost vloženého kapit{lu, 

kvalitu, produktivitu, flexibilitu. Nebyli a nejsou schopni ocenit duchovní a duševní 

změny, které k tomu vedly. Podnik v Otrokovicích se postupně stal největším a také 

nejlepším podnikem světového koncernu Continental. Dnes se do Otrokovic jezdí učit 

lidé z celého světa (včetně amerických a japonských odborníků) a lidé z otrokovického 

z{vodu jezdí pom{hat do sesterských tov{ren, zejména v rozvojových zemích. 

Výrobní systém Otrokovic byl přejat a standardizov{n v celém koncernu jako 

Continental Tire Manufacturing System. 

Z{kladní prvky této pozitivní změny od roku 1990: 

 z{sadní důraz na mor{lní aspekty 

 st{lé učení se od nejlepších v celém světě a neust{lé zdokonalov{ní všeho, 

„nikdy nejsme dost dobří“ 

 anthroposofický přístup z pohledu teorie soci{lní trojčlennosti, st{l{ snaha o 

vyv{ženost všech oblastí a všech metod 

 to nejlepší z Baťovské tradice, Baťův soci{lní utopismus 

 moravské kulturní a duchovní tradice, vych{zející ze svébytných sil regionu 
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S uplatněním soci{lní trojčlennosti souvisí také respektov{ní z{kladních z{konitostí 

vývoje lidských potřeb. A. H. Maslow (1908-1970, americký psychoterapeut) popsal 

vývoj potřeb člověka jako pyramidu. Pokud neodpovíme člověku na jeho ot{zky, 

týkající se z{kladních „zvířecích” instinktů, nemůžeme získat jeho důvěru a spolupr{ci 

ve smyslu realizace vyšších potřeb. Teorie trojčlennosti soci{lního organismu 

vystupuje výrazně do popředí až po uspokojení z{kladních životních („zvířecích“) 

potřeb člověka a společnosti, jakmile m{ člověk možnost volby a určité svobody. Dnes, 

s narůstajícím volným časem, narůstající svobodou a demokracií, se tato teorie st{v{ 

jednou z prioritních ot{zek uspoř{d{ní každého lidského společenství. 

 

 

 

 

Teorii trojčlennosti lze dobře vyložit na principu tří různých vztahů člověka k rostlinné 

říši: 
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Mají být všechny tři životní činnosti spravov{ny z jednoho centra? A mají být 

spravov{ny dle týchž principů? 

 V kultuře, filosofii a vědě (VOLNOST, SVOBODA) mají rozhodovat jedinci (ale 

také nést plnou osobní odpovědnost). 

 V politice (ROVNOST) mají rozhodovat všichni (demokracie). 

 V ekonomice (BRATRSTVÍ) mají rozhodovat skupiny odborníků.  (V ekonomice, 

podobně jako v lidském fyzickém organismu, je demokracie neefektivní; v takových 

případech to příroda řeší jasnou hierarchií; každý m{ plnit svůj úkol, jinak je 

organismus nemocný; vše m{ být podřízeno společnému „bratrskému“ cíli a principu 

z{kazníka externího i interního). 

 

Příklady pozitivních projevů uplatnění soci{lní trojčlennosti v podniku: 

 Spravedliv{ mzda (Job evaluation, týmov{ prémie za výkon, individu{lní 

prémie za individu{lní iniciativu a schopnosti, podíl na zisku a ztr{t{ch) 

 Pověření spr{vcovstvím - delegov{ní pravomocí a odpovědností – řízení podle 

cílů (cílové dohody, Balanced ScoreCard) 

 Sdružov{ní - samostatné výrobní týmy (SVT), business týmy (BT) 

 Volba mluvčího v dělnických týmech SVT 

 Rozšiřov{ní pr{ce (Job enlargement) a obohacov{ní pr{ce (Job enrichment) – 

TPM, zlepšov{ní, projekty, seberealizace, role v týmu, týmov{ j{dra. 

 Formulov{ní jasných pravidel a „hodnot“ na dílně (společné z{kony) 

 Mezi týmy typu „dodavatel – z{kazník“ jsou interní písemné dohody „win-

win“ 

 Podpora otevřené komunikace a důvěry, eliminace strachu 

 Spolupr{ce s odbory, s občanskými iniciativami a s regionem 

 Podpora individu{lních z{jmů v r{mci ekonomických a řídících možností 

 Podnikov{ škola pro talenty, možnosti profesního růstu pro všechny 

 Možnost podílet se na strategii, rozhodov{ní, řízení, zisku a ztr{t{ch 

 Podnikový ombudsman, podnikov{ smírčí řízení (možnost se dovolat) 
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Postup změn v Otrokovicích: 

 Baťovsk{ tradice Zlína a přirozen{ schopnost lidí z regionu vzít si na sebe 

odpovědnost za svou budoucnost. 

 Po revoluci od r.1990 vyvstala z{sadní myšlenka: Jak uplatnit soci{lní 

trojčlennost ve složitých podmínk{ch transformace-privatizace? Jak  přiměřeně 

situaci pružně adaptovat ide{ly soci{lní trojčlennosti? Jak se nenechat 

„přev{lcovat“ silnou direktivní německou kulturou koncernu, který n{s 

podceňoval a netušil nic o ide{ch trojčlennosti? 
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 Zodpovědnost za 3500 zaměstnanců a za region vedla k postupnému zav{dění 

všeho, co mohlo pomoci k úspěchu a co bylo možno sladit ve smyslu 

trojčlennosti: 

 discipliny = kvality a bezpečnosti, osobní odpovědnosti, profesionality 

 budov{ní důvěry jako něčeho, co nelze koupit = „ne tlak, ale tah...“; 

soci{lní smír 

 týmové pr{ce a delegov{ní na všech úrovních 

 přiměřené aplikaci „japonských“ metod (JIT, TPM, KANBAN, SMED, 

atd.) 

 vlastní adaptaci všech moderních manažerských metod (např. na naši 

adaptaci BSC se přiletěl podívat i tvůrce tohoto systému Prof. Kaplan z 

Harwardu)  

 

Duchovní z{klady úspěchu: 

 Atmosféra města vytvořen{ intenzívní duchovní prací různých skupin různých proudů 

 Atmosféra z{vodu vytvořen{ 20 letými modlitbami 

 Karma skupiny duchovních lidí, kteří se sešli v tov{rně na z{kladě své minulosti  

 

Podniky jako „pacient“: 

 Subjektivní stav pacienta 

 První objektivní n{lez 

 Anamnéza 

 Hypotéza o diagnóze, ověření hypotézy testy 

 P{tr{ní po hlubších příčin{ch  najít ložisko infekce, najít zasut{ traumata z 

dětství, strach, pocit viny, traumata při porodu, dědičnost, kulturní kořeny, ... 

 P{tr{ní po hodnot{ch (etikoterapie) 

 P{tr{ní po zdrojích energie a stupni entropie: 

 Otrokovice: „Musíme se vyrovnat Němcům...“ 

 Púchov: „Musíme předběhnout Otrokovice...“ 

 Systém časem ztr{cí energii, lidé se unaví (i ment{lně, i z hlediska vizí a 

cílů) 

 Starat se o energetické pole své a svých podřízených, rozvíjet emoce a 

v{žit si jich, ale strukturovat a využívat je spr{vným směrem  

 

 Čím se liší lidsk{ bytost od mrtvoly? 

 Čím se liší zdravé lidské společenství (podnik) od umírajícího podniku? 

 Jak pracovat na astr{lním a éterickém těle podniku? (princip výchovy: vždy 

působit vyšším čl{nkem na nižší čl{nek...)  
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 „Vést druhé znamen{ vést sebe“: 

 Silný podnik = silné bratrství. Je to jasn{ dělba pr{ce, důvěra, delegov{ní, 

dodržov{ní dohodnutých pravidel, jasné stanovení cílů a jejich měření. 

 Dobře hrající profesion{lní orchestr pod vedením profesion{lního a kreativního 

dirigenta, který se s{m také d{le rozvíjí. 

 Profesionalita = čas  x  proces učení. 

 Všichni společně se učíme... 

 Kdo nedok{že řídit s{m sebe, těžko bude spr{vně řídit druhé. 

 Disciplína – začín{ u mne. 

 Důvěra – ned{ se „koupit“, buduje se ale „d{v{ním“ (konto důvěry). 

 Úspěšný podnik (stejně jako úspěšný st{t) je ovlivněn dlouhou historií 

atmosféry, myšlenek, citů a slov, ze kterých vznikl. Nic nevznikne z „ničeho“. 

 Důvěra = respekt = úcta k obecnému lidství a osobnosti druhého člověka. 

 Elit{řství („zpanštění“) – pýcha a pocit výjimečnosti jsou nebezpečné. 

 Největší přek{žkou rozvoje je úspěch  
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Z{věr 

Tato pr{ce se pokusila uk{zat na příkladu „fenoménu Baťa“ a „baťovského podniku 

Barum Continental Otrokovice“ možnosti praktické realizace teorie soci{lní 

trojčlennosti. 

Skutečn{, důsledn{ realizace trojčlennosti v pozemském lidském společenství je velmi 

obtížn{, a dnes st{le takřka nemožn{, protože vyžaduje mnohem vyšší zralost a 

duchovní síly všech zúčastněných, než je současn{ obecn{ úroveň lidstva. Nicméně 

každý se může pokoušet o realizace těchto ide{lů alespoň ve svém nejbližším okruhu 

působnosti: ve své rodině, ve své firmě nebo na svém pracovišti, ve své obci a 

komunitě. Tato pr{ce by si př{la být inspirací k takovým snah{m. 

Duchovním faktem ovšem zůst{v{, že člověk s{m o sobě nemůže udělat nic dobrého. 

To by byla svévole, byl by „svévolník“. Spr{vné ide{ly, přijaté svobodnou vůlí člověka, 

lze spr{vně uskutečnit v hmotném světě jen ve spolupr{ci s duchovním světem. 

Realizovat soci{lní trojčlennost tedy znamen{ spolupracovat s duchovním světem, dle 

pl{nu Prozřetelnosti. A samozřejmě pokud možno spolupracovat vědomě, neboť jsme 

v době rozvoje duše vědomé. 

Na příkladu Tom{še Bati vidíme, že opravdu duchovní pr{ce je podstata 

hospod{řského bohatství a proměny soci{lního systému, protože Tom{š Baťa 

proch{zel bolestnými alchymickými procesy proměny vlastní osobnosti, proměny 

duchovních n{zorů a mor{lky, až k proměně lidí kolem sebe. Byl to mohutný, tit{nský 

z{pas a faustovský proces s účastí abnorm{lních i svatých sil. Podobný z{pas prožívali 

i anthroposofové ve vedení firmy Barum Continental Otrokovice, při proměně 

komunistické mor{lky a zkaženého pracovního systému na společenství naplněné 

pozitivní kulturou a duchovní atmosférou, dle principů soci{lní trojčlennosti; 

pozvednutí tohoto podniku na nejlepší a největší podnik koncernu Continental pak 

bylo už jen něco jako „vedlejší efekt“. Zde vidíme uskutečněnou ideu Tom{še Bati: „Při 

své pr{ci neměl jsem na mysli vybudov{ní z{vodu, ale lidí. Vybudoval jsem člověka, aby byl 

výkonnější a lépe sloužil z{kazníkům a on potom vybudoval z{vod. Jsem přesvědčen, že největší 

ztr{ty v průmyslu a obchodě vznikají nespr{vným stanoviskem, které zaujím{ člověk ke své 

pr{ci, svým spolupracovníkům a ke svým z{kazníkům. Hlavní úlohou organiz{tora, jenž chce 

vybudovat velký podnik je, aby vytvořil mor{lní a psychologickou z{kladnu, na níž by se jeho 

pracovníci mohli zd{rně vyvíjet.“ 

K realizaci trojčlennosti nestačí myšlení a mluvení. Jsou třeba mnohem vyšší síly, které 

d{vají schopnost proměňovat bolest a tlak, který s touto velkou změnou přich{zí; které 

mohou proměňovat také myšlení a chov{ní druhých lidí, neboť celé společenství se 

nutně při uskutečňov{ní trojčlennosti mění. A prvním z{kladním krokem ke změně 

společenství je důvěra. Ta se ned{ koupit, tu je třeba dlouho pěstovat od srdce k srdci. 
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Přílohy 

Příloha 1. 

Utopie moderny: Zlín – „Tov{rna v zahradě a město v zahradě“ 

Autor: Regina Bittner 

Moravské město Zlín m{ dnes dvojí podobu: je nejen historicky významnou stavební 

pam{tkou, ale také dynamickým městem s vit{lním společenským životem a 

Univerzitou Tom{še Bati s deseti tisíci studenty. Zlín, zbudovaný Baťovým 

obuvnickým koncernem ve dvac{tých letech 20. století jako tov{rní město, v němž se 

měly život a pr{ce spojit v dokonalé symbióze, v sobě chov{ významné architektonické 

a duchovní dědictví, které je zde všude přítomné a zřetelné. Dív{me-li se na budovy 

bývalé tov{rny ve středu města, uvědomíme si, že tu svorně vedle sebe působí 

minulost, přítomnost a budoucnost moderního místa vzděl{ní a služeb: vedle 

někdejšího firemního sídla podniku v „Jednadvacítce“, dnešním sídle Krajského úřadu 

Zlínského kraje, stojí bývalé tov{rní budovy, které na své nové využití a opravu teprve 

čekají. Nov{ budova univerzity v centru se začleňuje do celku města, které m{ díky 

přísné řadové z{stavbě a standardizovaným fas{d{m baťovských staveb 

nezaměnitelný charakter. 

Zlín představuje uk{zkový příklad města vzniklého podle pl{nu, v němž měl být 

veškerý život, tedy bydlení, vzděl{ní a volný čas, podřízen jedinému cíli – v tomto 

případě výkonnosti prudce expandujícího obuvnického podniku. V tom spočív{ jeho 

nesporný význam pro urbanisty a architekty. Toto město, jež leží uprostřed 

jihovýchodní Moravy, je svého druhu v Evropě jedinečné. Podle fordovského vzoru 

zde vyr{běli zaměstnanci u p{su to, co mělo značce Baťa dopomoci ke světovému 

úspěchu. 

Vedle moderního architektonického tvarosloví se funkční oddělení městských č{stí 

určených k bydlení, pr{ci, odpočinku a dopravě a úprava obytných čtvrtí, opírající se o 

koncept zahradního města Ebenezera Howarda, ve Zlíně křížilo s pokrokovým 

nasazením moderních masových médií ke vzděl{vacím a propagandistickým účelům. 

Město je tak jakousi uskutečněnou soci{lní utopií. Nepracovalo se tu jen na sériové 

produkci průmyslových výrobků, nýbrž také na „novém člověku“. Tento model se 

strukturně vztahoval k levicovým společenským vizím a může být se svou 

optimistickou perspektivou budoucnosti pokl{d{n za pokrokový; z{roveň však majitel 

tov{rny Baťa vytvořil kontrolní apar{t, který podřídil život celého města jeho vlastním 

ekonomickým cílům. K obdivu výkonnosti tohoto geni{lního kapitalistického modelu 

se proto brzy přidala kritika jeho antidemokratických rysů. Zlín nebyl jen centrem 

sériové průmyslové pr{ce – město samo se sériově rozmnožovalo. Baťa nechal všude 

ve světě vystavět „malé Zlíny“, nov{ satelitní města podle předobrazu Zlína, na 

z{kladě týchž architektonických zad{ní. 

Sympozium, jehož se zúčastní renomovaní odborníci – mimo jiné urbanisté, architekti 

a historikové – se bude věnovat ot{zce, nakolik je v r{mci současných diskusí možné 

ch{pat Zlín jako model pro budoucnost. Dnešní Zlín je totiž problematický v tom 

smyslu, že jej nelze jednoduše uvést v soulad ani s kritickými n{zory postmoderny, ani 

s tvrzeními obh{jců moderny. Baťa s{m se při koncipov{ní Zlína řídil jedním 



Sdružení TRILOGIUM: Sociální trojčlennost v baťovském podniku 46/54 

 

příkladem: při cestě do Spojených st{tů se sezn{mil s fordistickými výrobními 

metodami, jejichž obecný vliv na evropskou modernu dosud nebyl dostatečně 

diskutov{n. Při současných urbanistických úvah{ch hrají roli i vlastnické vztahy, které 

souvisejí s komplexní majetkopr{vní situací po privatizaci bývalého st{tního majetku 

po roce 1989. Při debatě o tom, jaké poučení n{m býval{ soci{lní utopie Zlín může 

nabídnout, bude třeba hovořit i o hierarchických kontrolních mechanismech tohoto 

napl{novaného města, které je třeba uvést do vztahu s naším současným ch{p{ním 

demokracie. Zůst{v{ paradoxem, že prostor disciplíny a kontroly v r{mci tov{rny byl 

z{roveň místem emancipace. Další ot{zkou je, zda se v případě Zlína z dnešního 

pohledu, kdy městský život charakterizuje hustota a funkční promíšení, vůbec ještě 

jedn{ o urb{nní město. Tak zní postmodernou potvrzen{ teze o městě moderny a Zlín 

vyzýv{ k tomu, aby se tato ot{zka znovu dostala na pořad dne. Další ot{zkou je, zda se 

v případě Zlína z dnešního pohledu, kdy městský život charakterizuje hustota a 

funkční promíšení, vůbec ještě jedn{ o urb{nní město. Tak zní postmodernou 

potvrzen{ teze o městě moderny a Zlín v mnoha ohledech vyzýv{ k tomu, aby se tato 

ot{zka znovu dostala na pořad dne. Zlín byl očividně Baťovou „corporate identity“ - 

firemním stylem postaveným z betonu a cihel. Rozvoj značky Baťa, již zakladatel firmy 

úzce spojil s pl{nov{ním města, pro současnost rozhodně poučný je: tento 

mechanismus není nepodobný dnešním strategiím šíření značek, brandingu, a mělo by 

se o něm diskutovat i na této rovině. Rovněž technicky pokročilý způsob využití 

masové reklamy a propagandy přesahuje dobu vzniku města a také vzděl{vací systém 

ve Zlíně je pro n{sledující generace z mnoha hledisek exempl{rní. 

Sympozium se nekon{ jen na jednom místě: jeho form{t m{ meandrovitou podobu, 

díky níž je možné předmět diskuse – architekturu a městské prostředí – zažít na vlastní 

kůži. Takzvané „walks & talks“ skýtají možnost k projití Baťova kosmu a ukazují, jak 

dnes vypad{ všední den obyvatel tohoto pomníku moderny. Komentované exkurze 

povedou do obytných domů, jejichž původní stav se zč{sti proměnil vlivem přestaveb. 

Při n{vštěvě „Klubu absolventů Baťovy školy“ se dostanou ke slovu bývalí Baťovi 

zaměstnanci; ve smyslu or{lních dějin tak ožijí již několik generací vzd{lené příběhy 

pracovníků, kteří jsou dnes roztroušeni po celém světě. Na pozadí jednotlivých objektů 

z dvac{tých a třic{tých let se přímo na místě uk{že, jak se z{jmy pam{tkové péče 

střet{vají s technickými a prostorovými n{roky nových uživatelů, diskutovat se bude i 

o tom, zda je vůbec slučiteln{ muzealizace s budoucím vit{lním využitím města. 

Rekonstrukce bývalého hlavního sídla Baťovy firmy (21. spr{vní budova) představuje s 

ohledem na ot{zku pam{tkové péče hlavní cíl jedné z proch{zek. Ve zlínském Muzeu 

obuvi bude st{t v popředí historický zrod sériové výroby obuvi, jejíž vývoj od 

luxusního předmětu k předmětu užitkovému neměl jen ekonomický, nýbrž i soci{lně 

utopický aspekt – pojil se s ním i ortopedický výzkum. Jeden „walk“ povede nakonec i 

do zlínských filmových ateliérů, v nichž podnik od roku 1936 vyr{běl své reklamní 

filmy. Toto místo se stalo pokrokovým centrem československého filmu a vznikaly zde 

vynikající kreslené a loutkové filmy – o výsledcích filmové tvorby se účastníci 

sympozia budou moci přesvědčit v r{mci dlouhé filmové noci. 

Zlín – uskutečněn{ moderna 

Město sloužící tov{rně na boty: když podnikatel Tom{š Baťa nechal budovat moravský 

Zlín, byla to rukavice hozen{ levicové avantgardě. Ve 20. a 30. letech tu z Baťova 
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podnětu vznikla obrovsk{ laboratoř společného života a společné pr{ce. Všechno až do 

posledního úhlu bylo v tomto funkcionalistickém město podřízeno výkonnosti. Všichni 

byli zd{nlivě stejní, avšak ne ve smyslu antikapitalistické utopie, nýbrž naopak ve 

služb{ch fordovské výroby na běžícím p{su. Regina Bittner zkoum{, na jakých 

tradicích ide{lní město Zlín stavělo a proč se z něho dnes nestalo muzeum. 

S výrobou obuvi ztratil dnešní Zlín také svou jednoznačnost, což však není nevýhoda. 

Tov{rní haly, postavené na modulu 6,15 m x 6,15 m, nezejí pr{zdnotou, nýbrž jsou 

zaplněné mnoha malými firmami různých odvětví, od strojírenství, gum{renského 

průmyslu až po výrobu umělé hmoty. Zlín nese od 90. let titul „město podnikatelů“, 

což poukazuje na úspěch některých zlínských firem, kterým se v dob{ch společenské 

transformace podařilo prosadit se na světovém trhu. Velkorysý urbanismus Františka 

L. Gahury nabízí dostatek prostoru pro mobilní obyvatele města, podnikatele, 

pracovníky ve služb{ch a studenty nové univerzity Tom{še Bati. „City of 

functionalism“ je bezpochyby důležité dědictví, avšak město se nesnaží o muzealizaci, 

nýbrž o nové využití. Snahu dostat se na seznam světového dědictví UNESCO zlínští 

představitelé vzdali, protože by se tím příliš omezily možnosti městského rozvoje. Ve 

zlínských reklamních materi{lech se hovoří také o „městě v zahrad{ch“, koneckonců 

jsou zde jihomoravské lesy a mnoho budov stojí v zeleni. Čím je dnešní Zlín a čím by 

chtěl být je však daleko nejasnější, než tomu kdy v dějin{ch města bylo. St{v{ se z 

kolébky obuvnického průmyslu, kterou chtěl český Ford Tom{š Baťa v co nejkratší 

době přebudovat na ide{lní město, přece jen město současnosti? 

Zlín: „City of functionalism“. – V m{lokterém jiném evropském městě 20. let minulého 

století vytvořily město a tov{rna takovou symbiózu jako ve Zlíně. Zlín je bezpochyby 

uk{zkovým příkladem fordismu. Expanze Baťova podniku si vynutila masivní 

stěhov{ní pracovních sil z venkova do města. Podnikov{ sídliště dělníků a 

zaměstnanců pl{novalo stavební oddělení a tvořil je především z{kladní konstrukční 

model – světlé skelety s viditelnou strukturou o rozměrech 6,15 m x 6,15 m, vyzdív{ní 

stěn červenými cihlami a p{sov{ okna. Stavební technologie, používan{ zpoč{tku 

pouze u průmyslových staveb, se později uplatnila také na stavb{ch intern{tů, škol, 

nemocnic a na podnikovém obchodním domě. Intenzivní stavební činnost podniku 

proměnila Zlín 20. let 20. století do podoby moderního funkčního města. Zatímco 

zpoč{tku byl vývoj určov{n spíše ekonomickými předpoklady, zanedlouho byla 

architektonick{ moderna vědomě integrov{na do firemní filosofie. Pokud n{s dnes 

překvapí, že Zlín je v příslušných publikacích o československé moderně zmiňov{n 

spíše okrajově, pak to m{ souvislost především se skutečností, že majitel největšího 

podniku v zemi se vizí levicových architektů zmocnil a proměnil je v realitu, zatímco 

mnoho projektů masového bydlení české avantgardy zůstalo nerealizovaných. Slovy 

socioložky Annett Steinführer, kter{ cituje historika architektury Jana Sedl{ka, „bylo 

město do jisté míry rukavicí hozenou levicové avantgardě“. 

Racionalizace a standardizace stavebního procesu měly vést k nové kultuře bydlení. To 

se týkalo jednak sektorového rozdělení z{kladních funkcí města na pr{ci, bydlení a 

volný čas, jednak konsekventního uplatnění strukturních principů průmyslové 

produkce na organizaci a ztv{rnění prostoru. Technice byla přiřčena egalizující moc, 

kter{ se měla odrazit ve stejném vzhledu prostoru, ztv{rněném podle jejích pravidel. 

Prostor, takto nehierarchizovaný a objektivizovaný, měl za cíl vytvořit egalit{řskou 
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společnost – společnost, kter{ se strukturou a organizací striktně lišila od společnosti 

měšťanské. Mnohé z levicových architektonických n{vrhů obytných sídlišť v Evropě 

pracují s koncepcí rozpuštění uzavřeného stavebního tělesa a nakl{dají s ním jako s 

prvkem výrobního a mont{žního řetězce. Přenesení principů průmyslové produkce na 

městský prostor mělo i zde vést k určité neukončenosti a otevřenosti, což se všeobecně 

připisuje modernizačnímu procesu. Ale již stavby Bauhausu, sídliště Bruno Tauta nebo 

nový Frankfurt nebyly ve svém ideologickém směřov{ní tak jednoznačné: „nov{ 

architektura,“ jak píše Alexander Schwab, „m{ dvojí tv{ř: je měšťansk{ a z{roveň 

prolet{řsk{, kapitalistick{ a socialistick{. Dalo by se dokonce říci obojí: autokratick{ a 

demokratick{.“ Zlín Tom{še Bati je jedním z nejvíce fascinujících příkladů ambivalence 

architektonické moderny: nach{zí se v napěťovém poli mezi reformními hnutími 

s{zejícími na techniku a průmysl, a totalit{rními technokratickými fantaziemi, které 

vych{zejí z představy bloku masy, kterou lze po libosti formovat. Ve Zlíně jsou 

rozpory moderny vyj{dřeny v prostoru samém. 

„Zlín – město v zahrad{ch“ je titul brožury městské spr{vy z roku 2005. Město nechce 

pouze pouk{zat na krajinnou kvalitu okolí, nýbrž i na to, že se ve Zlíně podařilo uvést 

v život mnoho idejí evropského hnutí zahradního města. Hlavní myšlenkou 

zahradního města podle Ebenezera Howarda bylo vyřešit problémy přelidnění, 

znečištění ovzduší a nedostatečné hygieny importem venkovského způsobu života do 

měst. Ve firemní filosofii Baťova podniku lze nalézt řadu poukazů na koncept 

zahradního města: architekt Gahura předložil roku 1925 svůj projekt průmyslového 

are{lu s n{zvem „tov{rna v zeleni“ a zlínský starosta Baťa komentoval veřejnou 

prezentaci tohoto pl{nu slovy: „Svobodný občan potřebuje ke svému rozvoji prostor. 

Proto stavíme naše nové obytné domy velkoryse a otevřené na všechny strany. Proto 

chceme zahradní město.“ Obzvl{ště u obytných domků pro dělníky a zaměstnance lze 

najít spojitost s tímto reformním konceptem. Červené, o samotě stojící cihlové kostky v 

zeleni se vědomě obracely proti modernímu výškovému domu; tato strategie se řídila 

heslem „kolektivně pracovat, individu{lně bydlet“. Zahradní město m{ však ještě další 

dimenzi: rozvoj Zlína ve 20. letech byl spojen s přílivem obyvatelstva, které přich{zelo 

většinou z venkova. Tehdejší Zlín je srovnatelný s ned{vným vývojem měst ve 

východní Evropě: úzk{ souvislost mezi industrializací a urbanizací s sebou přivedla 

obyvatelstvo, které mělo jen m{lo společného s městským proletari{tem. Nov{ města 

charakterizoval Ivan Szelenyi termínem „podurbanizace“, jenž se vztahoval ke 

skutečnosti, že zde sice probíhala urbanizace, avšak nemohla se přitom vytvořit ani 

přiměřen{ funkční rozmanitost, ani urb{nní kvality. Také zastoupení v odborech a 

urb{nní z{žitek diferencovanosti byly většině nově přistěhovavších se obyvatel Zlína 

cizí, což představovalo ide{lní živnou půdu pro vysokou účinnost Baťova systému. 

Duchem pospolitosti nesené glajchšaltov{ní města a tov{rny, které dos{hlo vrcholu 

zvolením Tom{še Bati starostou, se mohlo zdařit pouze v kontextu určité odloučenosti 

od ostatních velkých metropolí. Potud m{ dědictví „zahradního města“ také svou 

antiurb{nní dimenzi. 

Když představitelé Zlína dnes r{di používají jako argument image města podnikatelů, 

pak získ{v{me dojem, že ideje Tom{še Bati procitly k novému životu. Termínem 

„město spolupr{ce“ se popisoval systém podpory odpovědnosti a vlastní iniciativy 

zaměstnaných. Baťa, s{m „selfmademan“, který se od ševce bez akademického 

vzděl{ní vypracoval na nejúspěšnějšího tov{rníka Československa, se snažil motivovat 
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zaměstnance samospr{vou a podílem na rozhodov{ní. „Přišel jsem, abych s v{mi 

pracoval, ne ve vlastním z{jmu, nýbrž v z{jmu vašeho pokroku,“ píše Baťa v projevu k 

zaměstnancům dílny č. 143 z prosince 1926. Vzhledem k vysokým zd{m, soci{lním 

d{vk{m a vzděl{vacím programům pro zaměstnance ztratily levicové kritiky, které 

pranýřovaly dosti vysoké pracovní vytížení, na p{dnosti. Při čtení Baťových spisů 

získ{ člověk dojem, že modely flexibilní pracovní organizace a „subjektivní 

modernizace“ pracovního světa, jak jsou dnes praktikov{ny v kontextu 

postfordistických podnikových strategií, zde byly uvedeny v praxi již daleko dříve. 

Schopnost samořízení a týmové spolupr{ce a také kompetence řešit problémy jsou 

vlastnosti, které Baťovým dědicům ve Zlíně umožnily, že se stali úspěšnými 

podnikateli v neoliber{lním klimatu dnešní České republiky, které oceňuje vlastní 

iniciativu a připravenost nést rizika. 

Cestou do Zlína dnes projíždíme nekonečnými logistickými are{ly a novými 

průmyslovými zónami. Průmyslové město Zlín se třepí nejen při okrajích, nýbrž nové 

postindustri{lní typologie pronikají i do starých funkcion{lních uspoř{d{ní. Zlín byla 

prostorově vyj{dřen{ budoucnost, bylo to moderní místo pro trénink moderních lidí. 

Průmyslov{ modernizace vedla k rozmělnění stavovské příslušnosti, soci{lních hranic 

a k erozi zděděných struktur. Zlín byl překladištěm těchto společenských transformací. 

Nacvičovaly se zde nové způsoby chov{ní, nov{ pravidla pohybu. Distancov{ní se a 

z{roveň bytí pospolu byly veps{ny do uspoř{d{ní města: masa v tov{rně, vníman{ 

jako cosi nebezpečného, byla směřov{na do sídlišť na principu zahradních měst, 

přechodné zóny jako obchodní dům a kino spojovaly rozličné zkušenostní světy. 

Zlín exempl{rním způsobem ztělesňoval „režim moderních prostorových vzorů“, 

z{roveň byly do těchto prostorových vzorů integrov{ny mnohé nové možnosti a 

zkušenosti, vznikala místa volného času jako kino, kter{ poukazovala za hranice 

existující struktury. Ve Zlíně je jako prostorový kód realizov{no mnohé z toho, co ještě 

dnes definuje moderní městský zkušenostní svět. Možn{ st{l průmyslově feud{lní 

režim Tom{še Bati v protikladu k modernímu prostoru, který s{m vytvořil. Dnešní 

postindustri{lní městsk{ krajina Zlína se svými mobilními podnikateli toto prostorové 

uspoř{d{ní, které bylo již od poč{tku naprogramov{no na účinnost, mobilitu a 

flexibilitu, d{le rozvíjí. 

Regina Bittner je kulturoložka, vede Mezin{rodní školu Bauhausu při Nadaci Bauhausu v 

Desavě. Věnuje se etnografii městských transformačních procesů ve Východním Německu a ve 

východní Evropě a urb{nní kultuře v postindustrialismu. Pracovala jako kur{torka výstav o 

kulturních dějin{ch moderny. Vydala řadu publikací, v ned{vné době spoluvydala 

„Transiträume“, Berlín 2006. Je členkou sboru kur{torů Zipp – česko-německých kulturních 

projektů. 
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Příloha 2. 

Report{ž: U Bati v P{kist{nu 

Autor: Tereza Engelov{, 09.09.2008 

O smrti Tom{še Baťi jsem se dozvěděla z internetu uprostřed hor p{kist{nského 

Kašmíru. Nikdy jsem se s ním osobně nesetkala a ani jeho osobní příběh mě dřív 

nezajímal víc, než co jsem se dočetla na str{nk{ch novin a časopisů. Zpr{va o jeho 

odchodu ve mně ale vyvolala překvapivě sentiment{lní pocity a v duchu jsem mu 

musela složit hold. Nevíte o tom, pane Baťo, ale díky V{m jsem byla poprvé v 

P{kist{nu hrd{ na to, že jsem Češka. 

St{la jsem před br{nou tov{rny nedaleko L{hauru a mřížemi nakukovala na asfaltové 

prostranství před sebou. Tak tohle m{ být Baťapur? Místní Baťovo město? 

Z komplexu vyběhl str{žný a chtěl vědět, co bych r{da. „R{da bych o Baťapuru 

natočila report{ž.“ Trochu nedůvěřivě mě pozval d{l. „M{me celoz{vodní dovolenou, 

ale zavol{m PR manažera. Jestli je ve městě, snad přijede.“ Už jeho první věta mě 

překvapila. Slovo dovolen{ většina P{kist{nců nezn{, volno mají na sv{tky, ale o dvou 

týdnech souvislého volna si můžou nechat jen zd{t. „Jsem z České republiky, proto mě 

vaše tov{rna zajím{. Pan Baťa je původem také Čech,“ snažím se vysvětlit, proč jsem 

přijela. Moje informace zapůsobila.  

Šéf ochranky N{sir mi nabídne čaj a rozpovíd{ se. „J{ pana Baťu zn{m. Jezdí sem 

pravidelně na kontroly. Moc slušný p{n. Pracuji pro něj 15 let a je to pro mě čest.“ 

Oddanost chlebod{rci, říkala jsem si. Když jsem se ale zaposlouchala do jeho 

vypr{vění, došlo mi, že to myslí upřímně. V komplexu tov{rny, stejně jako další dělníci 

a manažeři bydlí i s rodinou. Jeho děti a žena mají k dispozici střední školu, knihovnu 

a sportoviště zdarma. „Všechno musí klapat, platí tu jasný ř{d,“ připomene proslulé 

„železné“ metody, které kdysi ve Zlíně zavedl Tom{š Baťa senior. „Mně to ale nevadí. 

J{ předtím sloužil v arm{dě a tohle funguje na podobných principech. Disciplína je 

důležit{.“ Jeho přirovn{ní mě rozesměje, sama bych s tím asi měla problém. Z{roveň 

se ale nemůžu ubr{nit obdivu. Ono to funguje! Ta směs regulí „pracovitosti, slušnosti a 

trochy biče“, které Baťovi dali v našem Zlíně dohromady funguje bez ohledu na 

kulturní rozdíly, bez ohledu na kontinenty. Tedy i v P{kist{nu, zvyklém na „jiné 

pracovní tempo,“ než v z{padních zemích.  

A před tím smek{m. Pan Baťa uk{zal, že ve všech kultur{ch jdou věci stejně, že se lidé 

můžou domluvit, pokud dodrží z{kladní podmínky. A to upřímnost ke své pr{ci i k 

lidem kolem sebe. Když jdou osobním příkladem a vyžadují maxim{lní výkon, aniž 

by, ale ztratili lidskou tv{ř a přestali se chovat slušně. 

Vzpomenu si v té souvislosti na svou babičku. To od ní jsem poprvé v 80. letech slyšela 

o Baťových bot{ch, o tom, že jejich ceny končily z{sadně na devítku a že všichni 

zaměstnanci byli na svůj podnik pyšní. I ona byla pyšn{ na svou zem. Tedy spíš na to, 

čím kdysi byla. Na skříni měla vystavené fotografie Tom{še Garrigue Masaryka a 

Edvarda Beneše. Přemýšlím, koho z našich současných politiků bych si vystavila na 

kredenc j{, přemýšlím, proč se Baťovy tov{rny do Česka už nikdy nevr{tily, proč jsem 

j{ nemohla být pyšn{ na svého zaměstnavatele a jestli jsem vlastně kdy byla pyšn{ na 

svou zem.  
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Byla. Naposledy tady, v zapr{šeném P{kist{nu, na n{dvoří baťapurské tov{rny při 

rozhovoru o Tom{ši Baťovi. 

 

 

 

 

 

Příloha 3. - Firma Baťa - od roku 1894 do současnosti, fakta 

Firmu Baťa založili otec Tom{še Bati juniora Tom{š Baťa spolu se svými sourozenci 

Annou a Antonínem jako obuvnickou živnost v roce 1894. V současnosti společnost 

Baťa obslouží jeden milion z{kazníků za den, zaměstn{v{ více než 40 000 lidí a 

provozuje 4600 obchodů ve více než 50 zemích. 

 

Historii firmy v důležitých letopočtech: 

1876 - narození Tom{še Bati seniora ve Zlíně 

1894 - sourozenci Tom{š, Anna a Antonín Baťovi zakl{dají obuvnickou živnost 

1895 - první krize podniku, Tom{š Baťa se ujím{ vedení podniku 

1897 - Tom{š zav{dí převratnou novinku, obuv typu "Baťovky", přiv{ží první 

obuvnický stroj z Německa, zabýv{ se myšlenkou mechanizace výroby 

1900 - stavba první tov{rní budovy 

1905 - zavedení dvousměnného provozu a založení prodejního oddělení firmy Baťa 

1906 - dokončena druh{ budova nového typu 

1908 - umír{ bratr Antonín, vedení podniku se i form{lně ujím{ Tom{š Baťa 

1909 - zakl{d{ní prodejních agentur, výroba cca 3400 p{rů denně 

1914 - zač{tek 1. světové v{lky, v souvislosti s tím velké objedn{vky na vojenskou 

obuv, narození syna Tom{še Bati juniora (17. z{ří), zřízeno stavební oddělení 

1916 - založení strojíren 

1917 - postaveny cihelny, kopyt{rna, koupena elektr{rna, zřízena prodejna v Liberci, 

denní produkce se zvýšila na 10 tisíc vyrobených p{rů, v tov{rně pracovalo 5 000 osob 

1918 - druh{ krize firmy, ztr{ta činila 3 300 000 Kč za nezaplacené st{tní dod{vky, 

hlavními věřiteli byli Česk{ banka Union a Živnobanka s úvěry v souhrnné výši 40 

milionů korun. Výroba kles{ na 1700 p{rů denně 

1919 - 50 vlastních prodejen. 

1920 - revalvace Kč, průmyslov{ krize, firma Baťa snižuje ceny na 50 procent, 160 

prodejen v ČSR 

1923 - Tom{š Baťa senior poprvé zvolen starostou města Zlína, zavedení účasti 

zaměstnanců na zisku a ztr{tě dílny 
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1925 - založena Baťova škola pr{ce, zavedení samospr{vy dílen, 563 prodejen v ČSR 

1926 - položen z{kladní k{men Baťovy nemocnice 

1927 - zavedena proudov{ výroba obuvi, založena BAPOZ a.s., postaven první 

obchodní dům (Tržnice) 

1928 - ČSR na 1. místě v exportu obuvi. Založen Baťův podpůrný fond jako soci{lní 

fond z pokut zaměstnanců a z příspěvků firmy, postaveny Masarykovy pokusné školy 

1929 - Krach na burze v USA, zač{tek světové hospod{řské krize, otevřen Baťův dům 

služeb v Praze, dokončeno letiště v Otrokovicích. Založeny výrobní podniky v 

Ottmuthu (Německo), Tilbury (Anglie), Hellocourtu (Francie), Borovu (Jugosl{vie), 

Chelmeku (Polsko), Mohlinu (Švýcarsko), Best (Holandsko), Batanagaru (Indie) a Bel 

Campu (USA) 

1930 - denní výroba 100 000 p{rů obuvi, jako první firma v republice zav{dí pětidenní 

pracovní týden (40 hodin), položeny z{klady budov{ní města Baťov (Otrokovice) 

1931 - založena a.s. Baťa a zanik{ veřejn{ obchodní společnost T. a A. Baťa. Ve Zlíně 

postaveno během let 1931 a 1932 devět nových tov{rních budov, dvě skladiště, 

plyn{rna, obchodní dům, šest intern{tů pro Mladé muže a Mladé ženy, 500 rodinných 

domů, úložky na osobních účtech zaměstnanců dosahují výše 136,5 mil. Kč. Postaven 

Dům služeb Baťa v Brně. 

1932 - 12. července - tragick{ smrt Tom{še Bati seniora při letecké hav{rii na Baťově. 

Vedení podniku se ujím{ jeho nevlastní bratr J. A. Baťa. Krize firmy, ztr{ta 70 procent 

exportu, pro překon{ní krize zah{jení výroby jiných komodit (pneu, klínové řemeny, 

gumové zboží, hračky, kola, letadla, uměl{ vl{kna). Postaven Obchodní dům ve Zlíně a 

Velké kino 

1933 - založena vývozní a dovozní společnost Kotva, postaven hotel "Společenský 

dům", otevřen "Pam{tník T. Bati" 

1934 - zah{jena výstavba plavebního kan{lu pro dopravu lignitu z Baťových dolů v 

Ratíškovicích 

1936 - ve všech podnicích koncernu Baťa mimo Indii vyrobeno 58 milionů p{rů obuvi 

(28 mil. p{rů tuzemsko, 30 mil. export nebo výroba v zahraničí). Československo je 

světově první ve vývozu celokožené obuvi, třetí ve vývozu gumové obuvi 

1937 - devalvace koruny, zvyšuje se počet zahraničních společností. Firma působí ve 33 

st{tech světa na třech kontinentech. V ČSR vyrobeno firmou Baťa 47,8 milionu p{rů 

obuvi 

1938 - firma Baťa přebír{ akcie České obchodní banky, v Baťově koncernu pracuje 42 

tisíc zaměstnanců (z toho 8000 v prodejn{ch), v zahraničí 25 tisíc (z toho 8350 v 

prodejn{ch). 

1939 - firma Baťa m{ 63 zahraničních společností, zakl{d{ společnost Baťa Shoes 

Corporation Canada. Firma vyv{ží celé jednotky do zahraničí, aby zachr{nila své 

kapacity v průběhu v{lky. 

1944 - 20. listopadu 1944 - Baťovy z{vody vybombardov{ny americkým letectvem 
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1945 - 24. října - byly dekretem prezidenta Baťovy z{vody zn{rodněny. Postupné 

přejmenov{ní Baťových z{vodů i města Zlína 

1989 - po 50 letech navštěvuje Tom{š Baťa junior, syn zakladatele firmy Baťa, město 

Zlín 

2008 - Společnost Baťa a.s. je největším prodejcem obuvi v ČR, její síť tvoří 85 prodejen, 

z toho 22 superstorů a 10 prodejen Athletes World. Na Slovensku se v současnosti 

nach{zí 15 prodejen Baťa. Výsadní postavení mezi prodejnami m{ obchod na 

V{clavském n{městí v Praze. Tato prodejna je největším obchodním domem firmy 

Baťa v Evropě. Jeho exteriér byl zrekonstruov{n do původní podoby a interiér byl 

přizpůsoben modernímu obchodnímu provozu. Společnost Baťa provozuje své aktivity 

na celém světě, její činnost na pěti kontinentech je řízena čtyřmi region{lními 

obchodními jednotkami (MBU). 

 

Každ{ z těchto jednotek se specializuje na pr{ci specifickou pro svůj region, například 

na vývoj produktů, n{kup, nebo podporu marketingu. Každ{ z těchto MBU je 

samostatným podnikatelským subjektem a může se rychle adaptovat na změny na trhu 

a využívat potencion{lní příležitosti pro růst. 

 

V současné době společnost Baťa obslouží jeden milion z{kazníků za den, zaměstn{v{ 

více než 40 000 lidí, provozuje 4 600 obchodů, řídí prodej ve více než pades{ti zemích. 

Provozuje 40 výrobních z{vodů ve 26 zemích. Čtyři obchodní jednotky společnosti 

Baťa tvoří: Bata Europe, Lausanne, Bata Asia Pacific-Africa, Singapore, Nata Latin 

America, Mexico a Bata North America, Toronto. 


