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 ÚVOD

Cílem této práce je vytvořit ucelený obraz o fotografickém díle vznikajícím ve Zlíně mezi dvěma
světovými válkami. Chci především poukázat na výrazné osobnosti české fotografie, které se v určitou
dobu vyskytly na určitém místě. Nejde jen o jména pro fotografický svět notoricky známá, jejichž
činnost a význam přesahuje daleko za hranice jednoho regionu, či státu. Ráda bych také poukázala na 
osobnosti, které sice nejsou tolik slavné, avšak jejichž působení v rámci české meziválečné fotografie
má neopomenutelný význam. Jsou to především lidé, kteří byli dlouhodobě vázáni na zlínský region.

Vedle významných fotografů, většinou zaměstnaných firmou Baťa, by tato práce ale měla
poukázat i na všechna média, ve kterých byla fotografie významně využívána. Jde tedy především
o nejrůznější periodika vydávaná firmou. Zvláštní kapitolu pak tvoří Filmové ateliéry, kolem kterých
se sice točí spíše historie filmová, avšak osoby, které zde působily, ne zřídkakdy významně ovlivnily
i podoby československé fotografie první poloviny 20. století. Celá práce je tedy jakýmsi sumaré
nejvýznamnějších medií, prostředí a osobností, které dali vzniknout unikátně provázanému celku a kde 
se fotografie stala neopomenutelným pojícím prvkem.

Motiv, sjednocující celou práci, je rodina Baťů (zvláště pak Jan Antonín a Tomáš), bez jejichž 
působení by nikdy nebyly vytvořeny tak příznivé podmínky pro příchod a působení velkých osobností 
z řad fotografů, filmařů a architektů. Jméno Baťa se postupem času stalo téměř synonymem názvu
města Zlín, synonymem „amerického snu“ o úspěchu, získaného pílí a umem. Rychle rostoucí město, 
ekonomická stabilita a invenční přístup vedení továrny, vytvořily živnou půdu pro vznik cenných 
fotografických, kinematografických, architektonických, a jiných děl. Zlín se stal klasickým příkladem
toho, že pro kvalitní život, ať už v jakékoli společenské vrstvě, je důležité práci propojit s kulturou, 
sportem a s aktivním využitím volného času vůbec. Historie a důležité okolnosti, týkající se Baťovy 
továrny, se proto budou prolínat s hlavním tématem v průběhu celé této práce.

Všechny ilustrační fotografie uvedené v této práci byly pořízeny zde zmíněnými autory pro
dotvoření komplexní představy provázanosti fotografie s jednotlivými dílčími kapitolami, jako jsou 
Filmové ateliéry, Propagační oddělení Baťových závodů, vydávání továrních novin a časopisů a konečně 
provázanosti avantgardní fotografie s rozvojem moderní funkcionalistické architektury. 
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 VZNIKU OBUVNICKÉHO KONCERNU BAŤA JEHO HISTORIE DO R. 1948
                                    

První světová válka přinesla řadu změn v oblasti hospodářského a sociálního života obyvatel 
všech zemí Evropy. Nešlo však pouze o změny ekonomické stability či zostření sociálního a nacionálního 
radikalismu – tedy jevy převážně negativní. Válečný průmysl podporoval rozvoj větších i menších 
podniků. Příkladem toho je i vzestup Baťovy továrny, která koncem války zaznamenala nebývalý 
rozkvět.

Počátky Baťovy obuvnické továrny se datují rokem 1894, kdy spolu se svými staršími sourozenci 
Annou (1872-1936) a Antonínem (1874-1908) zakládá Tomáš Baťa (1876-1932) nevelkou obuvnickou 
dílnu. O výběru umístit ji právě ve Zlíně Tomáš Baťa napsal: “Volbou místa, kde bychom jsme se měli 
usadit, jsme si nelámali hlavy. O tom rozhodoval cit. Rozhodli jsme se pro Zlín jen proto, že to bylo naše 
rodiště ...”1)

Firma se rychle rozrůstá a díky využívání pokrokových technologií se stává velmi úspěšnou 
a upevňuje si své místo na trhu. K zefektivnění výroby je však potřeba učinit několik zásadních 
opatření, jako např. přesunout výrobní haly co nejblíže zlínskému nádrží, čímž Baťova továrna získává 
lepší transitní spojení se zbytkem světa. Tomáš Baťa nechce zůstat pouze úspěšným regionálním 
podnikatelem. Jeho ambice jsou mnohem větší. Snaha objevit nové poznatky a zlepšit tak výrobu a 
produkci přivádí T. Baťu k mnohým zahraničním cestám. Nejdůležitější je pobyt r. 1904 ve Spojených 
státech amerických, kde se seznamuje s novými způsoby organizace práce, se širokou volností na poli 
podnikání a v neposlední řadě se sociální strukturou mezi dělníky a jejich zaměstnavateli. Všechny tyto 
nabyté zkušenosti s americkým managementem následně uplatňuje ve vedení svého podniku.

Město Zlín díky rozvoji dalších obuvnických továren rychle získává průmyslový charakter. Je 
budována nová infrastruktura, telefonní síť i nová elektrárna. R. 1912 se T. Baťa stěhuje do své nové vily 
postavené dle návrhu architekta Jana Kotěry (1871-1923) a jsou stavěny první domky pro zaměstnance. 
Tyto fakty předznamenávají novou etapu v rámci urbanismu města. T. Baťa začíná rozvíjet myšlenky, 
týkající se struktury sociálního a kulturního života obyvatel města Zlína, které později vyúsťují v úspěšně 
realizované projekty. Je vytvořen unikátní systém sociálních služeb pro zaměstnance, poskytující jim 
početné výhody.

V období První světové války, v letech 1914-1918, získává Baťova továrna mnoho nových 
zakázek a upevňuje tak svou ekonomickou situaci. Hned po začátku války dostává Baťa od vlády 
objednávku na 50.000 párů vojenské obuvi, díky níž následně navazuje spolupráci s dalšími rychle 
rostoucími zlínskými firmami. “Kvůli dodávkám pro armádu byly zlínské závody pod vojenskou kontrolou, 
k válečným poměrům patřilo také to, že v Baťově podniku pracovala skupina ruských válečných 
zajatců. Koncem války Baťův závod vyráběl téměř 6.000 párů vojenských bot denně a odhadovalo se, 
že rakousko-uherská armáda odtud dostávala přes 50 % vojenské obuvi.” 2) 

1)  Pokluda, Zdeněk: Ze Zlína do světa – Příběh Tomáše Bati, str. 3.
2)  Pokluda, Zdeněk: Ze Zlína do světa – Příběh Tomáše Bati, str. 10.
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Od roku 1917 začíná firma budovat síť svých prodejen obuvi v Čechách i na Moravě, což úzce
souvisí s rozvojem reklamy a propagace. V roce 1918 jsou založeny závodní noviny Sdělení, které 
informují zaměstnance i širokou veřejnost o dění v továrně. Toto periodikum se postupem času stává 
důležitým médiem pro fotografickou tvorbu.

Roku 1919 T. Baťa absolvuje další pracovní cestu do USA, kde navštíví automobilové závody 
Henryho Forda v Detroitu a tehdy největší americký obuvnický podnik Endicott & Johnson. Při těchto 
exkurzích se znovu inspiruje tamější obchodní politikou. Avšak nic z těchto nabytých zkušeností 
nenapomáhá zlepšit poválečnou ekonomickou situaci v továrně, jejíž krize vrcholí roku 1922. T. Baťa je 
nucen omezit výrobu a přistoupit k radikálnímu propouštění dělníků. Tento dlouhodobý úpadek dokáže 
zvrátit až velmi odvážným marketingovým tahem, kdy snižuje prodejní cenu všech svých bot na 50% 
a vyprazdňuje tak sklady ležící delší dobu ladem. Od této chvíle, až na krátkodobé úpadky způsobené 
např. světovou ekonomickou krizí, Baťovi závody zažívají obrovský rozmach. Neznamená to však jen 
značný ekonomický vzestup, či velký příliv zaměstnanců (a tudíž značné navýšení počtu obyvatel). 
Město Zlín se stává úžasným příkladem kde, ruku v ruce s hospodářským úspěchem, dochází i k rozvoji 
kultury, sociálního zabezpečení a zlepšení života obyvatel všech společenských vrstev. 
 
 V průběhu dvacátých let se Baťovy závody rozrostly v mohutný komplex využívající inteligentní 
strukturu mnoha výrobních objektů – zpracování kůží, gumárenství, strojírenství, energetika a těžba 
uhlí, železniční doprava, stavení činnost, potravinářský a chemický průmysl, zemědělství. Byl tak 
vytvořen samostatný systém, téměř nezávislý na okolních podmínkách. 
 
 Firma také brzy expanduje na světové trhy a po roce 1930 již ovládá téměř tři čtvrtiny 
československého exportu obuvi. Je budováno mnoho filiálek a obchodů – „mezi léty 1929 a 1932 jich 
bylo zřízeno 666 ve 37 zemích s výraznou orientací na Asii a Afriku.“3)

 
 V roce 1932 však dochází k tragické události. Tomáš Baťa umírá ve svých 57 letech následkem 
letecké nehody a vedení společnosti se ujímá nevlastní mladší bratr Jan Antonín Baťa (1898-1965). 
Ten přebírá celou filosofii vedení závodů a pokračuje tak v rozvíjení odkazu, který po sobě T. Baťa 
zanechal. A právě v době, kdy byl J. A. Baťa ředitelem závodů, došlo k jejich největšímu rozkvětu, ale 
také k rozmachu celého města Zlín. J. A. Baťa však byl velmi činný i mimo svůj post ředitele – např. 
nápad na originální řešení problému záplav na tzv. Bahňáku v Otrokovicích mu vynesl čestný doktorát 
Vysoké školy technické Dr. Edvarda Beneše v Brně. Rovněž rozvíjel své vize o celkových změnách 
československého hospodářství, které shrnul v knize „Budujme stát pro 40 milionů obyvatel“, vydané 
v roce 1937. Ve stejném roce podnikl, do té doby nevídanou, obchodní cestu kolem světa, která přinesla 
další významný růst firmy Baťa. Mimoto byl J. A. Baťa koncem 30. let významnou osobností veřejného 
života (po Benešově abdikaci se o něm dokonce spekulovalo jako o jednom z kandidátů na prezidenta) 
a vyjadřoval se k mnoha politickým problémům.
 
 Zlín se postupně stává vedle města obuvi i významným kulturním, vědeckým a vzdělávacím 
centrem. Vzniká množství kulturních institucí, jako např. městské divadlo, či knihovna. Jsou také plně 
3)  Pokluda, Zdeněk: Ze Zlína do světa – Příběh Tomáše Bati, str. 37.



Kamila Musilová10

rozvíjeny vize moderního komplexního vzdělávacího systému. Ten je samozřejmě vytvořen, aby co 
nejlépe školil a vzdělával potencionální zaměstnance závodů. Na prvním místě stojí modernizace 
základních škol, dále pak příprava mladých mužů a žen v tzv. Baťových školách práce a zakládání 
specializovaných středních škol (např. Průmyslová škola a obchodní školy, Spolkové reálné 
gymnázium, Živnostenská škola pokračovací či Odborná škola pro ženská povolání), navazujících 
na praxi Masarykovy pokusné měšťanské školy. Pro rozvoj spíše uměleckých, ač prakticky snadno 
využitelných, oborů je založena Vyšší lidová škola a r. 1939 Škola umění, která je obdobou pražské 
školy Uměleckoprůmyslové. Zlínské školy získávají podobu uzavřeného systému, který je úspěšně 
dotvářen i institucemi neškolního charakteru, orientujícími se především na činnost v době volného 
času – vzdělávání mimo pracovní dobu. 

Od r. 1936 jsou pořádány pravidelné Zlínské salony, které představují reprezentativní přehlídky 
umění. Před zahájením prvního Salonu, na němž firma Baťa zakoupila množství uměleckých exponátů, 
jež daly základ sbírky stálé zlínské galerie výtvarných umění, se v novinách Zlín píše: „Poprvé v historii 
… republiky sejdou se na společné akci … členové SVU Mánes, Umělecké besedy, brněnské Skupiny 
výtvarných umělců, KVU Aleš, bratislavská skupina Umělecké besedy a mnoho umělců stojících mimo 
spolky.“4) Tak bohaté spektrum účasti jen dokazuje v tehdejší době neobvyklou událost, jíž Salony 
bezesporu byly.

Příchodem II. světové války se však mnoho z plánovaných představ o zkvalitnění života ve 
městě a o rozvoji výrobních prostředků rozplynulo. Vše se muselo podřídit válečnému režimu. J. A. 
Baťa odjíždí koncem jara 1939 do USA budovat továrnu v Marylandu a část zaměstnanců je posláno 
do ciziny. Vedení závodů se ujímá tým osvědčených ředitelů, z okruhu kolem J. A. Bati. Bylo však 
nutno udělat určitá formální opatření: „Tehdejší poměry vyžadovaly, aby majitelé akcií byli přítomni 
v protektorátu, a tak byla provedena zvláštní transakce – podle úmluvy z října 1939 bylo převedeno 
35 procent akcií několika zlínským ředitelům, a vedle toho dalších 25 procent měla převedeno vdova 
po zakladateli firmy Marie Baťová (1893-1954), která se kvůli tomu musela koncem r. 1939 přeplavit 
z bezpečí kanadského exilu do okupované země.“5) V poválečném vyjednávání však Marie Baťová 
zatajuje skutečné okolnosti nabytí majetku. 

Většina výrobní kapacity je orientována na válečnou výrobu. Do vedení je dosazen německý 
dohled a „…hlavním úkolem je přizpůsobit podnik pro potřeby říše a wehrmachtu.“6) Avšak osazenstvo 
Baťových závodů se snaží projevovat protinacistické postoje – mnoha lidem z Prahy a celé republiky, 
kterým hrozí nebezpečí, je umožněno nalézt útočiště v různých pracovištích ve Zlíně. Podpora národní 
identity je posilována nejrůznějšími aktivitami, např. uspořádáním přehlídky Filmové žně v letech 1940 
a 1941, či vybudováním městského muzea v tehdejším památníku T. Bati.

Největší válečné ztráty zažívá Zlín koncem války, v říjnu roku 1944, když je na závody shozeno 
několik bomb americkým letectvem. Chod celé továrny je těžce narušen – spolu s částmi několika 
kolonií rodinných domků je zničeno i spousta výrobních hal.

4) Wicherek Jaroslav: Školy a vzdělávací činnost na Zlínsku, Acta musealia, str. 45
5) Pokluda, Zdeněk: Sedm století zlínských dějin, str. 107
6) Pokluda, Zdeněk: Sedm století zlínských dějin, str. 107
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Poválečné měsíce jsou ve znamení snahy o obnovu a co nejrychlejší znovunastartování všech 
provozů. Avšak s nastolením nových politických poměrů a silnou socialistickou orientací nedochází 
k navrácení předválečných poměrů. Hlasy ze strany komunistických příznivců, které byly aktivní již před 
válkou, vyhlašují boj proti dosavadnímu kapitalistickému systému a „batismu“. Celé vedení je sesazeno 
a ozývají se návrhy odstranit jméno Baťa z názvu společnosti. I přes snahy Tomáše Bati ml. (nar. 1914), 
který v průběhu války získával vliv na řízení zahraničních poboček, a který přijíždí vyjednávat s vládními 
představiteli, ztrácí rodina Baťů jmění i vliv. „ … Celý komplex závodů na území Československa byl 
prezidentským dekretem znárodněn 27. října 1945. Za těchto okolností Tomáš ml. Baťa umístil v létě 
1945 sídlo rodinné firmy do Londýna (Bata Development Limited), odkud pak přesídlila do kanadského
Toronta (1964).“(7) Pojem Baťa se stává symbolem kapitalistického vykořisťovatelského systému. 
S odkazem, který po sobě Baťova rodina zanechává, se komunističtí představitelé vypořádávají po 
svém – členové prvorepublikového a válečného vedení jsou v nepřítomnosti odsouzeni k několika 
letům těžkého vězení a město Zlín je přejmenováno r. 1948 na Gottwaldov. Národní podnik Baťa 
získává nové jméno n. p. Svit. Sám J. A. Baťa zůstává v Brazílii, kde se věnuje budování nových 
měst (Batatuba, Bataypora,…). Vztahy s Tomášem ml. jsou narušeny několikaletými soudními spory 
mezi kanadskou a brazilskou větví, aby se pak v 60. letech vedení baťovských společností natrvalo 
soustředilo v Kanadě.

V souvislosti s válečnými událostmi je třeba se blížeji zmínit o osudu J. A. Bati. Poválečný 
komunistický režim si dějinné události upravil podle svých propagandistických potřeb, a proto reálné 
informace o domnělém kolaborantství J. A. Bati k nacismu vyplouvají na povrch až v porevolučních 
devadesátých letech 20. století. J. A. Baťa byl jedním 
z prvních, který nabídl svou finanční pomoc tehdejší
československé exilové vládě a odboji. Po celou dobu 
války přispíval nemalými částkami jak on, tak mnoho 
zaměstnanců z jeho podniků po celém světě. Kvůli snaze 
ochránit podnik ve Zlíně a jeho zaměstnance však nikdy 
finanční příspěvky neuváděl pod svým jménem. Tato
okolnost se v poválečných vyjednáváních stala důležitou 
záminkou. Díky lobbismu konkurenčních podniků se J. A. 
Baťa dostal během války na černé listiny v Anglii a USA 
a byl označen za napomahatele nacistického režimu. Od 
těchto tvrzení je však relevantními informacemi očištěn, 
avšak až téměř o půl století později.   

S tím jaký by byl osud Baťových závodů nebýt 
příchodu války a únorového převratu roku 1948 můžeme 
jen polemizovat. Éra, která však předcházela těmto 
období, byla nadějnou ukázkou nastolení kvalitní obecné 
prosperity s využitím schopnosti jedinců ve prospěch celé 
společnosti. dobová pohlednice Zlína, 30. léta

7) Pokluda, Zdeněk: Sedm století zlínských dějin, str. 113
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 ŽIVNOSTENSKÁ FOTOGRAFIE A FOTOGRAFICKÉ ATELIÉRY    
 
Po první světové válce vzniká ve Zlíně hned několik fotografických ateliérů. Ty se zabývají

především portrétní tvorbou, blíže orientovanou podle žánrů např. na dětský portrét, svatební fotografie,
rodinné portréty, či fotografie určené na nejrůznější průkazy. Ateliéry se liší technickým vybavením, ale 
také počtem zaměstnanců, přičemž nejobvyklejší model je zaměstnání celé rodiny a u větších ateliérů 
také několika mladých tovaryšů. Ve Zlíně také působilo přibližně deset živnostníků, kteří ale nebyli 
majiteli vlastního fotografického ateliéru.

Mezi menší ateliéry patřily např. ateliér manželů Balogových (situovaný na dnešním náměstí 
Míru), ateliér Josefa Stedla (Štefánikova ulice), fotoateliér manželů Husičkových (dnešní ateliér 
Kanada), či Slezákův ateliér (dnešní Dlouhá ulice). 

Dva fotografické ateliéry, které však svou velikostí a kvalitou tvorby přesáhly zlínský průměr,
byly ateliéry pánů Evjáka a Sovičky. Ty díky vysoké profesionalitě své činnosti, získávali i rozsáhlé 
fotografické zakázky od nejrůznějších firem a společností.

Ateliér Evják

František Evják (1891-1982) se 
fotografii vyučil v Hodoníně a za první
světové války se uplatnil jako portrétista 
rakousko-uherských i ruských vojáků. Po 
ukončení války rozvíjel svou fotografickou
živnost nejdříve ve Vizovicích. Později 
zakládá filiálky ve Strážnici, Uherském Brodě a v Luhačovicích. Ve Zlíně byl „společný fotoateliér 
manželů Anny a Františka Evjákových – FOTOEVJÁK založen v roce 1921 na místě dnešní optiky u 

městského trhu a v roce 1927 byl převeden na 
obchodní společnost A. Evjáková a spol. Zlín 
– atelier, potřeby kino.“8) Postupem času byly 
„nedostatečné prostory důvodem pro zřízení 
kvalitní fotografické dílny v domě na Sadové
ulici roku 1938.“9) Portrétní fotografií, často
upravovanou kolorováním, se zabývala také 
manželka pana Evjáka Anna Evjáková (1912-
1992), vyučená ve stejném oboru. V jejich 
ateliéru se jako tovaryš naučil fotografickému
řemeslu i níže zmíněný Jan Sovička, který zde 
působil v letech 1927 – 1930.

reklama ateliéru v novinách Sdělení

Foto Evják: rodinný portrét, 20. léta

8) Bártková, Petra: Reklamní fotografie ve Zlíně, str. 15, ústní sdělení, vnuk František Evják, březen 2002      
9) Bártková, Petra: Reklamní fotografie ve Zlíně, str. 15
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Ateliér Sovička

Hned po vyučení u manželů Evjákových a získání výučního listu, zakládá v roce 1930, tehdy 
jednadvacetiletý, Jan Sovička (1909-) vlastní fotografický ateliér ve Vizovicích. Ve stejném roce rozšiřuje
svou živnost o prodejní místo v pasáži obchodního domu Baťa ve Zlíně. „Jan Sovička byl vynikajícím 
řemeslníkem, který dokázal pomocí fotoaparátu Leica a Rolleiflex zvládnout jakékoliv téma z oboru
fotografie. Jeho fotografická práce byla spojena s dokonale zvládnutou technikou, kterou doplňovala
výtvarnost pojetí záběrů.“10)

Dva výše zmíněné ateliéry jsou, díky své kvalitě a kompetentnosti zvládat i větší zakázky, 
osloveny ke spolupráci s Baťovými závody, které ještě v té době neměly vlastní fotografické oddělení.
Z této spolupráce „vznikly především fotografie pro výrobce letadel Moravanu Otrokovice.“11), ale také 
se podílely na vytváření dokumentárního obrazu města kolem firmy Baťa a.s.               

10) Bártková, Petra: Reklamní fotografie ve Zlíně, str. 17

 Jan Sovička: Svátek práce, 1934

11) Bártková, Petra: Reklamní fotografie ve Zlíně, str. 17
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 REKLAMNÍ ODDĚLENÍ FIRMY BAŤA A.S. A FOTOGRAFIE V REKLAMĚ

 První polovina 20. století představuje důležitý mezník ve využívání a rozvoji nejrůznějších metod 
reklamy. Sami výrobci si začínají uvědomovat její nezastupitelné místo v rámci úspěšnosti prodeje. 
Stává se neodmyslitelnou zbraní v rámci hospodářské soutěže a je cíleně využívána ke zlepšení a 
upevnění pozice na trhu. Tyto fakty zapříčinila především krize po první světové válce přinášející 
nadvýrobu a nedostatečný odbyt zboží.
 
 S rozvojem reklamy také úzce souvisí vznik a vývoj nových sdělovacích prostředků jako je 
film či rozhlas. „Film umožnil dokonalé vizuální představení propagovaného zboží a svým sugestivním
působením podstatně ovlivňoval diváky. Rozhlasové vysílání ve dvacátých letech začalo získávat 
řadu posluchačů, první pořady v rádiích 
byly sponzorovány podniky, které tak mohly 
oslovovat nové konzumenty,“12) i když cílená 
propagace podniků touto cestou nebyla možná – 
Československý rozhlas „tehdy neumožňoval 
soukromým subjektům vstupovat do 
vysílání.“13)

 
 Firemní politika působení na veřejnosti, 
jak dokládá i příklad Baťovy továrny, se 
soustřeďuje nejenom na využívání klasických 
prostředků reklamy, ale podniky se snaží 
budovat především své dobré jméno a 
přesvědčit tak potencionální zákazníky i jakousi 
„humánní cestou“. Na tento aspekt často apeluje 
baťova reklama propagováním upřímného a 
rovnoprávného vztahu k zákazníkovi, který se 
stává něčím víc, než pouhým konzumentem 
určitého druhu zboží.
 
  
 „Pro československou reklamu se stala charakteristickou originálnost v detailech, celkově 
byla ale tuzemská propagace podle tehdejších odborníků typická svou bezradností. Většina firem (i
těch největších) k ní přistupovala bez hlubšího zamyšlení a dlouhodobějšího plánu.“14) To však určitě 
neplatí o obuvnickém koncernu Baťa a.s., jehož vedení si uvědomovalo, že věnováním dlouhodobé a 
soustavné pozornosti kvalitní propagaci, přináší jasné výsledky. Velké firmy si mohly vedle tradičních
metod, jako plakáty, letáky, brožury, inzeráty, výkladní skříně, či vývěsní štíty dovolit i řadu novinek, 
např. využití filmového média, světelných reklam, billboardových ploch, atd.
  

                                                                                       J. A. Baťa se synem na prohlídce reklamního oddělení, 1938

12) Oravová, Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 33
13) Oravová, Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 58, převzato z Večerní České slovo, 2. 9. 1937
14) Oravová, Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 34
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 Založení reklamního (či propagačního) oddělení firmyBaťaa.s.spadádor.1920,kdyseoddělilood
stávajícího prodejního oddělení. Tato restrukturalizace úzce souvisela s budováním vlastních prodejen, 
jež započalo roku 1917 otevřením poboček v Liberci, Praze, Vídni, Brně, Kladně, Plzni, Pardubicích, aj. 
„Síť prodejen se rozrůstala velmi rychlým tempem. V roce 1920 zahrnovala v Československu 70, o tři 
roky později dokonce již 112 obchodů.“15)

V této počáteční fázi mělo reklamní oddělení pouze jednoho zaměstnance (E. Janeček), aby 
k němu „ … v r. přibyl ještě čtrnáctiletý Josef Vaňhara. Ten za tehdejší hlavní náplň činnosti oddělení 
označil výkladní skříně, portály a firemní nápisy.“16) V tomto období se tedy fotografie v médiu reklamy
příliš neobjevovala a hlavním cílem reklamního oddělení bylo vytvořit ucelený a standardizovaný vzhled 
prodejen obuvi. S tím úzce souvisí i vznik loga společnosti, který se v budoucnu má stát neodmyslitelnou 

součástí všech tiskovin a reklamních materiálů vůbec. Přesný vznik této obchodní značky není známý, 
ale „vzhledem k tomu, že v záhlaví podnikového týdenníku Sdělení se nápis Baťa (spolu s kresbou 
dámské lodičky) objevil poprvé v prosinci 1921, dá se předpokládat, že vznik loga lze datovat tímto 
rokem.“17)

Do roku 1922 nebyla reklamní propagace např. v tisku nijak intenzivní a cílená. Kreslené 
inzeráty vycházeli jen v několika novinách či časopisech poměrně chaoticky. To však změnila v roce 
1922 slavná kampaň, kdy byla veškerá prodávaná obuv zlevněna na 50 %. Tento riskantní krok se 

O. Straka: Nataša Gollová pózuje pro módní hlídku, 1941 O. Straka: Lída Baarová na terase „21“, 1941

15) Pokluda, Zdeněk: Sedm století zlínských dějin, str.79
16) Oravová, Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-
17) Oravová, Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945),
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setkal s nevídaným úspěchem. Nestalo by se tak však bez intenzívní a masivní propagace pomocí 
plakátů a inzerátů. Slavnou připomínkou je kreslené motto zaťaté pěsti doslova drtící nápis drahota. 
V této kampani však nebyla využita fotografie, jak bylo zvykem ještě následujících několik let. 

V druhé polovině 20. let a počátkem let 30. se neustále zvyšoval počet baťovských firemních
prodejen – „v roce 1932 činil více než 2500, z toho 666 jich bylo mimo území republiky“.18) To podporovalo 
rozvoj a neustálé vytváření nových reklamních metod na zviditelnění a utvrzení dobrého jména podniku. 
Proto „reklamní oddělení už nebylo tvořeno pouze jedním či dvěma zaměstnanci, ale stalo se důležitou 
složkou v organizační struktuře firmy. Počet jeho pracovníků se postupně zvyšoval. Přesnější informace
o složení reklamního oddělení jsou dochovány až z druhé poloviny dvacátých let.“19)

Na přelomu dvacátých a třicátých let již byla stanovena jasná specializace v rámci reklamního 
oddělení. „Pracovníci se zabývali jen určitou činností, a tak v rámci reklamního oddělení, které v té 
době vedl Vilém Veselý, vznikaly jakési nižší jednotky. Předpis z roku 1929 takových částí rozlišoval 
osm.“20) Mimo jiné to bylo oddělení návrhové, v němž pracovali autoři reklamních kampaní, textaři, 
grafici a retušéři, dále pak výstavní oddělení, orientované na projektování expozic pro veletrhy a
výstavy, oddělení výkladové, specializované na návrhy a realizace výkladních skříní a interiérů všech 
prodejen a obchodních domů Baťa, atd. Oddělení s názvem „diapozitivy a film“, které vedl Jaroslav 
Pagáč, „zahrnovalo dva laboranty a jednoho účetního“.21) Právě název oddělení, zmiňující především 
diapozitivy, jako nejvýznamnější složku, vyjadřuje jeho orientaci. 

Fotografie tedy byla používána k výrobě 
jiných, již zmíněných, propagačních prostředků, jako 
např. plakátů, brožur, letáků, atd. Jedním z postupů 
byla např. výroba diapozitivů namalované obuvi, 
které byly následně rozesílány firemním prodejnám
a ty je dále distribuovaly místní kinům, kde byly 
promítány před projekcí filmů.22) Tento postup byl 
později nahrazen filmovou reklamou. 

Významnou roli sehrála fotografie i při 
tvorbě americké retuše, což je konečná úprava 
vyfoceného snímku pomocí nástřiku barvy přes 
předem připravené šablony. Tak retušéři snadno 
docílili odstranění vad fotografovaných výrobků, i 
když tím byl potlačen reálný vzhled výrobku. Tato 
metoda byla velmi oblíbená a traduje se, že retušéři 
baťových závodů patřili k nejlepším v Evropě. 

aranžovaný záběr rukavic na export

18) Oravová, Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 44
19) Oravová, Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 44
20) Oravová, Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 44
21) Oravová, Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 44, převzato z J. Stejs-
22) PA Svit: Předpisy reklamního oddělení, ev. č. 92, inv. č. 135, předpis č. 468 z 6. 12. 1929
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Fotografie byla samozřejmě využívána i jako dokumentační prostředek v podobě především 
reportážní či informativní do všech typů baťovských periodik, do výukových publikací, objevuje se i 
v interních záznamech ze schůzí ředitelství a časem byla použita i jako součást samotných plakátů či 
inzerátů, ruku v ruce s vhodným grafickým řešením.
 

 Zaměstnanci, pracující ve fotooddělení, měli 
tedy za úkol nejen pořizování a zvětšování fotografií,
ale i následné retuše a činnost archivářskou. “Náplň 
práce fotografa byla různorodá, závisela na praxi, 
zkušenosti a talentu ... Bohužel většina fotografických
prací byla společným projektem několika autorů a 
tak se jednotlivé fotografie označovaly jednotnou
značkou firmy Baťa a.s. Proto v současné době není
jednoduché identifikovat kdo je autorem jednotlivých
fotografií.”23) Funkce autorského práva, jak ho známe 
dnes, v tehdejší době nehrála velkou roli. Pod výslednou 

práci bylo vždy uvedeno oddělení, popř. celý podnik a tak dohledat dnes konkrétní podíly jednotlivých 
fotografů je téměř nemožné. I přesto existovalo několik projektů, popř. tiskovin, kde je uvedeno i jméno 
autora fotografií, které nám v dnešní době usnadňují identifikaci.
 
 Samotné fotooddělení bylo rozděleno na dva ateliéry – reprodukční (pro účely polygrafického
průmyslu, reprodukce plánů pro konstruktéry, aj.) a portrétní (zhotovovaly se zde průkazové fotografie,
fotografie nejvýkonnějších či vyznamenaných pracovníků, ale i záběry obuvi).
 
 Co se týče technického zázemí, tak „v roce 1944 fotooddělení vlastnilo mimo jiné i fotoaparáty 
Rolleiflex 6x6, Exacta 6x6, či Linhof komory 9x12 a 13x18, v celkové hodnotě 182 400,-.“24) 
Nejpoužívanější materiál byl od firmy Agfa a Foma. Značky Kodak, Gewert a Ilford se využívaly méně
často. „Ke zvětšování v šesti temných fotokomorách byly používány zvětšovací přístroje z Meopty 
Přerov, Magnifax 1, 2 a velkoformátový Magnitaurus 18x24.“25)

 
 Významnou kapitolu tvoří rozvoj barevné fotografie. V té době poměrně kvalitní materiály, které
byly dostupné v USA, nebylo možno stále dovážet a zde dostupné materiály nedosahovaly potřebných 
kvalit. Za tímto účelem byl osloven Dr. Jaroslav Bouček, který v té době vedl senzitometrickou laboratoř 
při fyzikálním ústavu brněnské VUT. Šlo o „modernizaci barevného fotografického procesu s kamerou
Jos-Pe firmy Farbenphoto G.m.b.H. Hamburg, jejíž nedostatky byly na brněnské technice zjištěny,
proměřeny a bylo navrženo přizpůsobení procesu fotografickým a barevným materiálům v té době u
nás přístupným. Práce byly provedeny v prvním čtvrtletí 1937 a byli zacvičeni pracovníci reklamního 
oddělení v modifikovaném procesu. … Konzultace a zavádění nových technologií Dr. J. Boučkem poté 
pokračovaly až do jara 1945. Na barevný materiál se zhotovovaly zejména snímky obuvi pro katalogy, 
ale i reprezentační pohledy na Zlín.“26)

 
23) Bártková Petra: Reklamní fotografie ve Zlíně, str. 18
24) Dostálek Tomáš: Fotografické oddělení firmy Baťa ve Zlíně, str. 9
25) Dostálek Tomáš: Fotografické oddělení firmy Baťa ve Zlíně, str. 8
26) Dostálek Tomáš: Fotografické oddělení firmy Baťa ve Zlíně, str. 10

dobová reklama, 30. léta
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 UPLATNĚNÍ FOTOGRAFIE V PERIODICÍCH, VYDÁVANÝCH FIRMOU BAŤA A.S. 

S rozvojem podniku úzce souviselo i vydávání nejrůznějších periodik – novin a časopisů, která 
měla zprvu informovat vlastní zaměstnance, ale postupem času se stala kvalitním zdrojem informací 
v rámci regionu. Nejvýznamnější a nejčastěji vydávané byly noviny Sdělení (viz. níž), ale vycházela 
i celá řada úzce orientovaných časopisů a jejich příloh, které měly význam především pro odbornou 
veřejnost (většinou v rámci firmy). Fotografie v těchto médiích měla opět většinou jen funkci informativní
a ilustrační, což ale mnohdy neubíralo na její kvalitě. Vydávání novin úzce souviselo se založením 
vlastního polygrafického oddělení, papírny, tiskárny a př edevším, roku 1926, se vznikem nakladatelství
Tisk s. s r.o.

V následujících kapitolách jsou uvedeny příklady periodik, kde se fotografie hrála důležitou
funkci, či se v nich alespoň objevovala. Nejde tedy o vyjmenování všech novin a časopisů, které byly 
v letech 1918 až 1948 vydávány.

 

Noviny Sdělení - Zlín
 

Významným krokem, ovlivňujícím reklamní 
činnost firmy, bylo od května 1918 vydávání
podnikových novin Sdělení. Původní název byl Sdělení 
zaměstnanectvu firmy T. & A. Baťa, ale „brzy se 
prosadil název Sdělení zaměstnanců firmy T. & A.
Baťa. Jako běžné označení periodika bylo užíváno 
samotné slovo Sdělení.“27) Tento podnikový časopis 
byl původně určen pouze zaměstnancům firmy. „Byl
distribuován zdarma pracovníkům a mimo firmu se
dostával spíše výjimečně. To se změnilo v průběhu 
druhé poloviny dvacátých let. Do té doby si ovšem 
týdeník zachovával i nadále svou původní podobu, 
pouze se zvýšil počet jeho stran na osm. Redakci až 
do roku 1925 tvořil jediný stálý novinář – Františka 
Kesslera, který tuto práci vykonával od roku 1918, 
pouze nahradil roku 1922 Jaroslav Pagáč. Toho pak 
doplnil v uvedeném roce 1925 jako elév Josef Vaňhara 
(jeden z prvních pracovníků reklamního oddělení 
firmy).“28)

 
 Vedení podniku si však brzy uvědomilo, že se Sdělení dá využít i mnohem rafinovanější cestou,
než jen informovat zaměstnance. Proto během roku 1925 započala i distribuce mimo tovární areál. 
„Zatímco zaměstnanci firmy časopis dále dostávali zdarma (změnilo se to až roku 1927), veřejnost si
27) Oravová, Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 39
28) Oravová, Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 52
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ho musela kupovat.“29) S tím, jak stále více přibývalo čtenářů, především ze Zlína a okolí, se měnila 
i obsahová skladba článků. Mimo informace o dění v závodě, byly zařazeny rubriky o kulturních 
a sportovních akcích, či o komunální politice, které se později začaly orientovat i na dění v celém 
Československu. Inteligentním krokem se stalo (od listopadu 1927) i uvádění vlastní, později i jiných 
zlínských podniků, inzerce. 
 

 „V roce 1928 opustil redakci Jaroslav Pagáč a 
přešel do nově založeného filmového oddělení. Vydávání
Sdělení měl poté krátce na starosti Josef Vaňhara (spolu 
s novým redaktorem Antonínem Cekotou), kterého 
však brzy vystřídal známý beletrista Berty Ženatý.“30)

 
Roku 1930 se i kvůli obsahovému zaměření změnil 
název novin na Zlín. Ten, na rozdíl od Sdělení, které 
vycházelo pouze jednou týdně – v pátek, rozšířil svou 
periodicitu o pondělní a středeční vydání: „Každý 
z časopisů měl speciální zaměření. Pondělník se 
orientoval na sport a události v kraji. Středečník se 
zabýval především problematikou československého 
průmyslu a hospodářství vůbec. Pátečník byl v podstatě 
nástupcem někdejšího Sdělení, a tak nejvíce prostoru 
věnoval dění ve firmě a ve městě.“31)

 
 Slavná éra časopisu upadá až s příchodem druhé 
světové války, která byla těžkým obdobím pro český 
tisk vůbec. Informace v novinách se opět koncentrovaly 

především na interní dění podniku. „Z redakce odešla většina zkušených novinářů a bylo sem dosazeno 
nové vedení, které nemělo zájem na pokračování dlouholeté tradice. Změnil se tak i název periodika. 
Pondělní vydání bylo v roce 1942 přejmenováno na Náš kraj, středeční na Svět. Pouze pátečník 
vycházel po celou dobu války pod názvem Zlín.“32)

 
 Fotografie se ve Sdělení začala objevovat až od konce roku 1923 (od VI. Ročníku), ale to
pouze jako součást obsáhlejších příloh. Fotografie zachycovaly dění v továrně, či skupinové portréty
pracovních teamů. Uveřejňovány byly také snímky zachycující výstavbu nových domků – fotostrana 
„Jak bydlíme“, či továrenských a společenských budov – „Jak žijem“. Pravděpodobně byly produktem 
některého z živnostenských fotografických ateliérů působících ve Zlíně (např. Atelier Evják).
 
 Od roku 1926 se už fotografie nacházely téměř v každém čísle, ovšem ne na titulních stranách.
To se změnilo od počátku let třicátých, kdy se fotografie stává běžnou součástí tohoto periodika,
v podobě jak známe novinovou a reportážní fotografii dnes.
 
29) Oravová, Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 52
30) Oravová, Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 53
31) Oravová, Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 53
32) Oravová, Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 63
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 Zpravodaj prodavačů fy Baťa (příloha časopisu Zlín)
 

Tato dvoustránková příloha, vydávaná v letech 1931 - 1944, jak už název napovídá, byla úzce 
orientovaná pro prodavače v baťových značkových prodejnách. Obsahovala návody pro vylepšení a 
zefektivnění prodeje.
 
   
   

 Zpočátku zde fotografie nezaujímá příliš významné místo. Vyskytuje se především v rubrikách
„Zprávy domácí“ a „Zprávy zahraniční“. V domácím zpravodajství jsou uváděny fotografie zasílané do
redakce prodejci z celé republiky a ukazují jejich speciální úpravy výloh (např. živý beránek ve výloze 
symbolizující teplo sněhovek), či originální poutače („reklamní vůz tažený psem – vhodné pro malé 
prodejny“). Tyto fotografie jsou samozřejmě bez uvedení autora, pouze popiska s informací prodejny.
Dále jsou otiskovány portrétní fotografie zaměstnanců, odvádějících pracovní výkon na více než 
100%. 
 
 Koncipovanější přístup k fotografii se objevuje až koncem třicátých let. Zmenšuje se podíl
kreslené ilustrace a objevují se rozsáhlejší fotoreportáže na konkrétní téma. Ty, i když jde více méně o 
novinovou fotografii, mnohdy vynikají snahou o nalezení estetického přístupu volbou netradičního úhlu
pohledu či optickou neostrostí.
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 Aranžér Baťa
 

Aranžér byl úzce orientovaný barevný časopis v kroužkové 
vazbě pro dekoratéry prodejen a výkladních skříní, vycházející 
od roku 1938. V každém čísle jsou tematicky rozdělené kapitoly 
jako např. jaro, velikonoce, škola, punčochy, hračky – tedy podle 
konkrétního období a tématu. Opět jsou zde uveřejněny fotografie
výkladních skříní od samotných prodejců, avšak tentokráte jen 
ty nejlepší – vzorové. Také jsou zde fotografie ze všech cizích
zemí, kam se Baťovy firmy rozšířila. Na konci každého vydání
jsou velké reklamní fotografie, většinou používány na plakáty.
Počáteční čísla jsou graficky a typograficky dosti nedořešená,
avšak již od čtvrtého ročníku se tento problém značně zlepšuje. 
Je použita výrazná grafická úprava práce s písmem a fotografií.
Celý design působí velmi moderním, až avantgardním dojmem. 
Bohužel válečným rokem 1942 vydávání tohoto periodika 
ustává.
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 Baťova služba veřejnosti
 

Nepravidelně vydávaný list vycházel v letech 1926 
– 1929 a fungoval jako určitá platforma pro zveřejňování 
názorů Tomáše Bati a užšího vedení společnosti. Byl však 
příliš úzce orientován, a protože si nevytvořil dostatečně 
velkou čtenářskou obec, nevycházel příliš dlouho.
 Fotografie je zde opět použita jako ilustrace
událostí ve městě, či děním v závodě. 

Tvořivá škola

Tento měsíčník, věnovaný praktickým otázkám baťových škol, 
byl vydáván od roku 1924. Objevovaly se zde fotografie ilustrující dění
ve zlínských školách, ale i ze studijních ústavů po celém světě. Ty byly 
ještě doplněny o snímky představující díla žáků jednotlivých škol. Autory 
fotografií byly často sami vyučující. Od roku 1934 se stal nečastějším
přispěvatelem Jaroslav Novotný. Mimo fotografií uveřejňuje i články
zabývající se filmovou technikou, či výukovou filmovou metodologií.  

J. Novotný: fotografie pro časopis Tvořivá škola
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Objektiv

Objektiv se stal pravidelnou přílohou Tvořivé školy od svého 
XIII. ročníku, tedy od roku 1937. Jak už sám název napovídá, 
šlo o periodikum úzce orientované na „Obraz, fotografii, film a 
projekce ve školní praxi“ (jak zní podtitulek časopisu). Vedoucím 
redakční rady byl, již výše zmíněný, Jaroslav Novotný. Časopis 
obsahoval tři základní kapitoly: část metodickou (druhy projekce, 
formy použití, koncepce obrazu, atd.), část technickou (informace 
technického charakteru) a část informativní (novinky ze světa 
filmu). Nejčastěji uveřejňované snímky pocházely právě od
Jaroslava Novotného. Na zadní straně byla vždy otištěna reklama 
s využitím fotografie na firmy zabývající se filmovou technikou
– např. Kodak, či Philips.

Mladý Zlín

„Časopis zlínských dětí“, jak zní podtitulek, vycházel od roku 1931 pod taktovkou žáků 
Masarykových pokusných škol. Fotografie zde sehrála významnou roli v prezentaci děl žáků, ve kterých
sama často figurovala jako část plakátu, či koláže. I zde můžeme najít práce od Jaroslava Novotného,
který zde v podstatě figuroval jako jediný fotograf. Jeho snímky nejčastěji zachycují dětské akce, výlety
a nejrůznější významné události. Stejné fotografie se ne zřídkakdy objevují i ve výše zmíněné Tvořivé
škole. Od roku 1939 fotografii nahrazují kreslené ilustrace. Ta se, ovšem ve snížené míře, začíná znovu
objevovat až koncem druhé světové války.
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Vpřed

Tento zpravodaj Klubu absolventů Baťovy 
školy práce především fungoval jako jakási 
klubová kronika. Obsah jednotlivých vydání 
uvádí informace o klubovém životě, či výsledky 
valných hromad. Z fotografického hlediska je
však zajímavá rubrika „Okno do světa“, kde, bez 
uvedení autora, jsou otištěny záběry z celého 
světa spolu s krátkým komentářem. 

 

fotografie J. Lukase na úvodní straně magazínu Vpřed, 1939
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 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI FOTOGRAfiE PŮSOBÍCÍ V REKLAMNÍM ODDĚLENÍ fiRMY BAŤA

 Karel Krátký (1916-2002)
 

Fotograf, který se vyučil v Plzni, kde se orientoval především na portrétní fotografii, přišel do
Zlína v roce 1941. „Byl první, který začal uplatňovat v té době složité barevné fotografické postupy, které
vyžadovaly spoustu trpělivosti. Výsledné 
barevné fotografie se dochovaly dodnes, ale
barevná konzistence je zcela odlišná.“33) Byl 
ale také skvělým laborantem ve zvětšování 
černobílých fotografií – většinou významných 
osobností z Československa a SSSR.
 
 Stal se také vášnivým fotografem 
valašské přírody a jejích obyvatel. Tyto záběry 
byly čas od času použity i v baťově reklamě 
Traduje se, že fotoaparát nosil stále u sebe. 
V poválečném období se stává vedoucím 
fotografického oddělní firmy.

 Oldřich Straka (1906-1983)

 Vyučen jako strojní zámečník, se začal věnovat fotografii původně na amatérské úrovni.
Velkého ocenění však došly jeho sociálně orientované snímky z prostředí ulice, zobrazující chudobu 
a nezaměstnanost. Ty byly ve třicátých letech publikovány např. v Pestrém týdnu či Světu práce. 
Do propagačního oddělení ve Zlíně byl přijat těsně před druhou světovou válkou a to znamenalo i 
jeho odklon od ryze sociální fotografie. Pro zlínské noviny zpracovával např. reportáže ze Zlínského 
salonu (1939), či Filmových žní (1940 a 1941). V archivu SOKA na Klečůvce jsou archivovány i jeho 
dokumentační záběry z Baťovy nemocnice, výstavby města, či portréty Marie Baťové ze čtyřicátých 
let.

K.Krátký: reportážní fotografie, 1945

33) Bártková, Petra: Reklamní fotografie ve Zlíně, str. 18

O. Straka: Mladí muži z Baťovy školy práce, 1938
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Během druhé světové války se ve Zlíně fotografii i vyučil, aby se v budoucnu už plně věnoval
pouze komerční praxi. „V roce 1945 založil a vedl fotooddělení v podnicích Centrotex a Československá 
obchodní komora.“34)

 Karel Ludwig (1919-1977)
 
 Po poměrně bouřlivém času dospívání – v mládí vystřídal několik škol v Praze, aby nakonec 
ukončil soukromou Bergmanovu německou školu a jazykovou školu English Institute, přichází Karel 
Ludwig do Zlína roku 1937, kde má mít údajně domluvenou solidní práci. Díky jazykovým znalostem 
byl nejdříve zaměstnán v exkurzním oddělení, později přestoupil do oddělení propagačního, konkrétně 
do redakce zlínských novin. „Zaučil se v grafické úpravě, prošel kursy sazeče, metéra, korektora a stal
se redaktorem týdenníku Zlín a také redaktorem propagační části všech periodik.“35)

 

O. Straka: reportáž z Filmových žní - Nataša Gollová a Adina Mandlová, 1941

34) Mrázková Daniela, Remeš Vladimír: Cesty československé fotografie, str. 111

K. Ludwig: Černé brýle školní reformy, 1939

K. Ludwig: portréty, 1939

K. Ludwig: Sláva, lidstvo je zachráněno, 1939

35) Ambros Vladimír: Karel Ludwig, str. 25
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 Sám Ludwig o své tehdejší práci napsal: „V propagačním oddělení se mě ujal malíř P., naučil 
mě ovládat drobné grafické práce. Mou specialitou se stala reklama na punčochy. Dostal jsem nápad
– nohy v punčochách jsem fotografoval, ostatní dokresloval, dělal to, co je dnes v módě: koláže.“36)

Protože byl zlínský reklamní archiv při bombardování za druhé světové války zčásti zničen, 
Ludwigovo působení ve Zlíně zůstává uchováno především ve fotografických reprodukcí z novin Zlín. 
Témata těchto snímků byla obdobná jako i u jiných fotografů, pracujících pro reklamní oddělení – 
reportáže z výroby obuvi, sportovní a kulturní události. Fotografoval ale i záběry z filmového prostředí,
či portréty hereček Nejbližším žánrem se Ludwigovi stala reportážní fotografie. Z dochovaných
fotografií víme, že tyto snímky pořizoval pomocí fotoaparátu Rolleiflex 6x6, které oddělení k tomuto
účelu používalo.

Ze Zlína se vrací v roce 1938 zpět do Prahy, bohatší o nové fotografické zkušenosti, které ve
své profesní budoucnosti náležitě zúročí.

 Josef Vaňhara (1907-1997)

 Fotografovat začal již ve svých patnácti letech, a v roce 1925 se začal živit jako novinář. „Jeho 
fotografická tvorba byla úzce spojená s jeho profesí. Reportážní novinářské fotografie byly publikovány
nejen v regionálních novinách Zlín, kde byl šéfredaktorem, ale i v pestrém týdnu, Světu v obrazech a 
podobně.“37) Svými snímky přispěl i  při vzniku expozice Československa na Světové výstavě v Paříži 
v roce 1937.
 

 

36) Ambros Vladimír: Karel Ludwig, str. 30
37) Davidov, Martin: Historie zlínské fotografie, str. 6

J. Vaňhara: památník Tomáše Bati, 1933
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 Stěžejní oblastí Vaňharovy fotografické tvorby ovšem vždy byl dokumentární přístup, zachycující
rozmach baťova impéria. V SOkA Zlín – Klečůvka je v dnešní době zastoupen jako nejplodnější autor 
– je zde uloženo přes 2000 
Vaňharových fotografií. Ty
byly většinou pořizovány 
jako ilustrační foto do 
novin – dokumentace 
rostoucích závodů,fotografie
architektury a interiérů. 
V první polovině třicátý let 
zpracoval fotodokumentaci 
baťových továren mimo 
republiku – např. v Polsku, 
Jugoslávii, Německu, aj.
 

 Ze snímků, které nám zůstaly zachované, 
však můžeme usoudit, že Vaňharův fotografický
jazyk nikdy nepřesáhl hranice klasické žurnalistické 
fotografie. Na rozdíl např. od fotografií Jana Lucase,
nevynikají snahou o preciznost a čistou kompozici 
záběru.

J. Vaňhara: požár chemického skladiště v Baťově, 1934



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 29

DALŠÍ ZAMĚSTNANCI FOTOGRAfiC KÉHO ODDĚLENÍ A JEJICH SPECIALIZACE (převzato z: Dostálek 
Tomáš, Fotografické oddělení firmy Baťa ve Zlíně – viz. seznam použité literatury)

Antonín Bartošík (1921) – v podniku od roku 1939, fotografie na firemní legitimace, dále výrobky
elektrooddělení, reprodukční snímky, retušérská činnost
Josef Bušina (1918) – reportáže, dokumentární záběry Zlína
Jan Čep (1914) – zvětšování, spolupráce s filmovými ateliéry na tvorbě kulis pro filmy Karla Zemana
(reprodukce dobových rytin)
Zdeněk Dostál (1914) – v podniku od roku 1937, především fotografie výkladních skříní
Rudolf Fiala
Alfred Charuza (1904) – zaměstnán od roku 1934
František Chytil
Karel Kovář (1912) – v oddělení od roku 1927, reprodukční fotografie (formát negativu 60x60 cm)
Josef Míček
Josef Navrátil (1914) – zaměstnán od 1933, zvětšeniny velkého formátu (až 5 m), spoluúčast na 
projektu Průmyslové město v roce 1939
Jaroslav Pagáč
František Pešula – u firmy od 1936
Vilém Rosegnal
František Řehák – u firmy od 1936, účast na modernizaci barevného procesu spolu s Dr. Ing. Jaroslavem
Boučkem
Rudolf Sysala
Josef Vajdák (1912) – u firmy od 1936, barevná fotografie
Zdeněk Veselský (1917) – u firmy od 1938, zhotovování zvětšenin
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SPOLUPRÁCE JOSEFA SUDKA S FIRMOU BAŤA 

Josef Sudek (1896-1976)

Jméno Josefa Sudka není pro meziválečnou zlínskou fotografii až tak signifikantní. Nestrávil
zde spoustu času a prostředím samotným nebyl ani nijak okouzlen. Šlo pouze o komerční zakázku. 
Avšak díky snímkům, které ve Zlíně vznikly, má v rámci této teoretické práce podstatný význam.

Díky známosti Ladislava Koldy s J. Sudkem ho zve J. A. Baťa roku 1936 do Zlína, aby zaznamenal 
jeho závody a celé město. Sudka však atmosféra a vizuální podoba města nijak neuchvacuje a 
vytvořené snímky se nesetkávají s nadšeným přijetím ani ze strany vedení továrny. Je ale vytvořeno na 
70 fotografií na planfilmy 10x15 cm, jejichž negativy jsou uloženy v SOkA Zlín – Klečůvka. 

Sudek využíval světelných nálad počasí a své snímky pečlivě komponoval. Zadavatelé si však 
představovali „aktivnější“ polohu a Sudkovy fotografie na ně působily příliš chladně a nebylo na nich 
příliš zaznamenán lidský prvek v rámci města. Proto se Sudkovo působení ve Zlíně stalo jen jakýmsi 
krátkým výletem, z něhož však vzniklo mnoho umělecky hodnotných záběrů. 

J. Sudek: fotografie pro J.A.Baťu, 1936
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 POČÁTKY REKLAMNÍHO FILMU V PROPAGAČNÍM ODDĚLENÍ FIRMY BAŤA A VZNIK   
 FILMOVÝCH ATELIÉRŮ   

Nejstarší historie před vznikem samotných filmových ateliérů spadá do konce dvacátých let
20. století, kdy se začaly objevovat první zpravodajské šoty k propagaci firmy. „S potřebou pravidelně
zajišťovat objednávky na reklamní filmy pro účely prodejního oddělení u specializovaných pražských
podniků byl v roce 1928 z redakce novin Sdělení vyčleněn Jaroslav Pagáč, který vlastnil koncesi 
k provozu fotografické živnosti. Byl zařazen jako vedoucí nového filmového a fotografického úseku
v rámci reklamního oddělení v 52. Budově.“38) Hlavním úkolem této sekce byla příprava a objednávání 
reklamních filmů, které většinou natáčely pražské Ateliery Barrandov. Následně se rozmnožovaly a dále
distribuovaly do kin. Do pracovní náplně zaměstnanců patřilo i hledání amatérských herců do nových 
reklam či vypisování soutěží na vypracování scénářů. Na místa laborantů byli v roce 1931 přijati Josef 
Míček a Raimund Sýsala, kteří nejprve nastoupily k Jaroslavu Pagáčovy do učení. 

Samotná filmová tvorba byla v počátcích téměř zanedbatelná. V letech 1927 – 1932 vycházel 
tzv. „Baťův žurnál“, uvádějící aktuality, mimořádné události a růst nového města jazykem filmového
dokumentu. Dalo by se říci, že měl i jakousi funkci skryté reklamy. 

Zaměstnanci si zpočátku museli vystačit se skromnou technologickou výbavou: „Kopírovalo 
se na stolní kopírce bez automatického řízení, k níž později přibyla další, redukční, na 16 mm pás. 
K účelům natáčení bylo zakoupeno malé Kinamo, stativová kamera Šlechta na klikový pohon, a v roce 
1933 moderní ruční kamera Bell and Howell. Ke snímání titulků sloužila dřevěná „Ernemanka“.“39)

Přelom dvacátých a třicátých let však již znamenal vznik několika reklamních filmů, z nichž první
nesl název „Šetřete svých nohou“. Tento němý film z roku 1930 byl reklamou na nabídku pedikérských
služeb při prodejnách obuvi. Mezi další snímky patří např. „Jaro“, „Léto“, „Podzim“, „Zima“, „Teplo 
domova“ či „Nepostradatelné maličkosti“, všechny z roku 1932, které se však do současnosti většinou 
nedochovaly. „Přestože baťovská reklama na přelomu 20. a 30. let ještě ani zdaleka nedosahovala 
svých pozdějších kvalit, přilákala už v tomto období pozornost odborné i laické veřejnosti. Film totiž v té 
době ještě nebyl k propagačním účelům běžně využíván.“40)

Zvýšené nároky firmy na propagaci ale potřebovaly rozvinutí filmové reklamní výroby. A právě
kinematografie zaznamenala ve třicátých letech ze všech reklamních prostředků největší rozvoj. Proto byl
v roce 1934 prostřednictvím novinových inzerátů vypsán konkurz na obsazení místa nového vedoucího 
filmového oddělení a dalších zaměstnanců. „Dne 14. Prosince 1934 byl přijat jako scénárista a režisér
pětadvacetiletý Elmar Klos (1910-1993), a ten během měsíce získal pro spolupráci progresívního 
a průbojného pražského producenta Ladislava Koldu (1903-1984), a avantgardního kameramana a 
střihače, sedmadvacetiletého Alexandra Hackenschmieda (1907-2004).“41) Tento tvůrčí team, ještě 
s dalšími kolegy, vytvořil velmi specifický zlínský reklamní filmový styl: „Nesnažili se skrývat, že jde o 
reklamu, naopak to ještě zvýrazňovali. Důraz byl kladen především na vtip, originálnost, dokonalý střih 

38) Steinerová Ilona: Půlstoletí filmové práce na Kudlově, Zlínské noviny (příloha Adam, Madam), ročník VII, číslo
39) Steinerová Ilona: Půlstoletí filmové práce na Kudlově, Zlínské noviny (příloha Adam, Madam), ročník VII, číslo
40) Oravová Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 50
41) Steinerová Ilona: Půlstoletí filmové práce na Kudlově, Zlínské noviny (příloha Adam, Madam), ročník
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a hudbu. Často byly k propagaci využívány populární osobnosti.“42)

První zakázky se týkaly především pravidelné výroby reklamních filmů pro podnik, ale počítalo
se již s koncepcí dokumentárních a výukových filmů. První instruktážní film byl několika dílný seriál
„Koželužství“. Díky poměrně novému filmovému konceptu reklamy, ukazující se např. v „Nové písni“ 
(1935), či „Dýchej zhluboka“ (1935), si získává filmařský tým prestiž a uznání. Vedení podniku proto
přistupuje ke schválení realizace vybudování filmového studia v nedalekém Kudlově.

Během roku 1936 byly podle návrhu architekta 
Vladimíra Karfíka (1901-1996) vybudovány nové 
filmové ateliery na Kudlově v blízkém sousedství Zlína, 
které byly v té době nejmenší v Československu. Jako 
narážka na velikost objektu se ujal název Kudlovská 
stodola. Lokalita Kudlova splňovala představy L. Koldy 
izolovat filmovou výrobu mimo městský a tovární ruch
a vytvořit tak svébytné podmínky pro růst kreativního 
prostředí. Umístění na kopci bylo také vhodné pro využití 
prázdného horizontu při natáčení. 

Aby mohly být ateliery vybaveny nejmodernější 
snímací a zvukovou technikou odjeli L. Kolda, E. Klos a 
A. Hackenschmied v únoru 1936 do USA. V nově vzniklém 
studium byly vedle této aparatury také laboratoře pro vyvolávání a kopírování filmů. Filmařský tým se 
rychle rozrostl a v okolí ateliérů vznikla nová kolonie domků pro zaměstnance. 

Prvním snímkem natočeným v nových atelierech byl zvukový snímek „Podzimní rozmary“ 
(1936). Největší proslulost si však získala reklama „Silnice zpívá“ (1937). „Zachycuje výrobu pneumatiky 
a její cestu k uplatnění. Výrobce ji posílá do světa se slovy „a dělej čest své práci“. Pneumatika se pak 
kutálí a zpívá si. Dostane se až do továrny na automobily. Další záběr ukazuje auto jedoucí s touto 
pneumatikou mezi spoustou stejně obutých aut.“43) Tento snímek získal zlatou medaili na Světové 
výstavě v Paříži roku 1937. 

42) Oravová Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 59
43) Oravová Monika: Reklama a propagace firmy Baťa ve Zlíně (1894-1945), str. 60, převzato z Silnice zpívá, E. Klos, 1937

L.Kolda a J.A.Baťa při kolaudaci nových ateliérů

Silnice zpívá, 1937
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Mimo tvorby reklamních šotů začal také vznikat od roku 1936 pravidelný 16 mm žurnál „Okno 
do světa“, „který na rozdíl od jiných týdenníků, zabývajících se především senzacemi, katastrofami a 
válečnými událostmi, byl zaměřen na popularizaci nových vynálezů, technik a hospodářských myšlenek. 
Ke každému vydání měl být připojen jeden reklamní šot z oblasti produkce koncernu Baťa. Tento žurnál 
nebyl určen pro kina, nýbrž se měl promítat na stisknutí knoflíku přímo ve všech prodejnách Baťa
jako samoobslužný poutač pro zákazníky.“44) Tento koncept zapříčil vynález jednoduchého projekčního 
přístroje pro amatéry, který ovšem znamenal „rozhodující etapu i v rozvoji školní kinematografie, protože
se zrodila jednoduchá a levná promítačka v provedení vhodném pro využití na školách. Učitel Novotný 
dohodl její zařazení do výrobního plánu přerovské Optikotechny a Okna do světa začal využívat 
v upravené podobě pro vyučovací účely.“45) Tento týdenník se také v následujících dvou letech stal 
hlavním stálým výdělečným programem.

V roce 1937 dochází k důležité personální změně – Ladislav Kolda se ujal vedení fotooddělení 
kina. Odpovědnost za vedení kudlovského studia připadla Elmaru Klosovy. 

Koncem léta 1937 se začalo s natáčením snímku o T. G. Masarykovi, který v té době již 
odpočíval na zámku v Lánech. Producentem tohoto snímku byl Československý červený kříž, na jehož 
popud i vznikl. „Snímky pořizoval A. Hackenschmied a Jar. Novotný (ale i J. Lukas – pozn. autora). 
Uprostřed natáčecích prací byl prezident raněn mrtvicí a během několika dnů zemřel. Nezbývalo než 
rychle přepracovat koncepci a dotočit nový materiál, kterým by se dal film uzavřít.“46) To se podařilo a 
film byl hotov již v den prezidentova pohřbu pod názvem „Poslední léto TGM“.

Roku 1938, s příchodem válečného napětí, se do Československa začali sjíždět reportéři a 
filmaři z celého světa. Jedním z nich byl i americký dokumentarista Herbet Kline (1909-1939), „který 
právě skončil natáčení varovného filmu ze španělské občanské války Heart of Spain. Když hledal
v Praze spolupracovníky a techniku pro připravovanou realizaci filmu na námět Stránka z Mein
Kampf, byl upozorněn na zlínský ateliér a jeho progresívní prostředí. Byla uzavřena smlouva na 
natočení a laboratorní zpracování celovečerního dokumentu o nacistické diverzi proti demokratickému 
Československu, který měl mobilizovat veřejné mínění na Západě.“47) Výraznou spoluprací se na tomto 
snímku podílel především A. Hackenschmied, který vedle kamery zasahoval výrazně i do režie a stal 
se tak spoluautorem. S novými událostmi se scénář filmu neustále přepisoval a nakonec byl jeho název
změněn na „Krizi“ (angl. název Crisis, 1939).

Těsně před vypuknutím války byla započata práce na prvním celovečerním filmu vlastní výroby.
I když se jeho realizace značně protáhla a původní rozpočet byl překročen téměř o 50%, film „Kouzelný 
dům“ (1939), v režii Otakara Vávry si získal nebývalou přízeň kritiky i publika a nastavil tak vysokou 
laťku domácí produkci. 

Významným aktem pro posílení národní pospolitosti za války bylo uspořádání „kulturní manifestace 
Filmové žně v podobě soutěžní přehlídky dlouhometrážních i krátkometrážních snímků z produkce 
posledního roku.“48) První ročník se konal v červenci 1940 a zúčastnili se ho všichni významní tvůrci, 
44) Klos Elmar: Kronika kudlovské stodoly, Zlínsko od minulosti k současnosti, str. 39
45) Klos Elmar: Kronika kudlovské stodoly, Zlínsko od minulosti k současnosti, str. 39
46) Klos Elmar: Kronika kudlovské stodoly, Zlínsko od minulosti k současnosti, str. 41
47) Klos Elmar: Kronika kudlovské stodoly, Zlínsko od minulosti k současnosti, str. 41
48) Klos Elmar: Kronika kudlovské stodoly, Zlínsko od minulosti k současnosti, str. 45
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herci a technici z celého Československa. Při druhém a zároveň posledním ročníku 1941 (Filmové žně 
II.) se již zlínské studio prezentovalo jako největší výrobna dokumentárních a kulturních filmů v zemi.
Také si v těchto kategoriích odnesla všechny vyhlašované ceny.

Počátkem čtyřicátých let se také značně zvýšil počet zaměstnanců (téměř na 200) a přišlo několik 
významných filmařských osobností. V roce 1942 to byla animátorka a režisérka Hermína Týrlová 
(1900-1993), aby realizovat svůj loutkový film podle námětu Ondřeje Sekory „Ferda Mravenec“ (1942). 
V roce 1943 do ateliérů přibyl ještě Karel Zeman (1910-1989), který doposud pracoval jako vedoucí 
reklamy Domu služby v Brně. Jeho první prací byla filmová animace s propojením pohybu loutky s
živým hercem. Tak, ve spolupráci s Týrlovou, vznikl slavný film „Vánoční sen“ (1945).

Poválečný vývoj znamenal opětovný rozkvět reklamní tvorby pro obuvnické závody, ale i pro 
gumárny a Fatru Napajedla. Jako nový kameramani se začali uplatňovat Antonín Horák (1918-2004) a 
Bedřich Jurda z Brna. V roce 1947 započal také úspěšný projekt dvojice Miroslava Zikmunda (1919) 
a Jiřího Hanzelky (1920-2003), kteří se chystali vydat na svou cestu kolem světa, zpočátku však bez 
podpory zlínských ateliérů. Ta byla započata kontaktem s Jaroslavem Novotným, který je po celou dobu 
výpravy, pomocí dopisů, učil základům filmování a výsledné materiály byly také ve Zlíně laboratorně
zpracovány.

Filmové ateliéry FAB byly znárodněny dekretem z 11. 8. 1945. Koncem čtyřicátých let ateliérům 
hrozilo zrušení a následovné přesunutí výroby do Brna, avšak síla zlínské tradice a její patnáctiletý 
přínos české kinematografii nakonec dokázaly toto unikum zachovat. 
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 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ZLÍNSKÉHO FILMU A FOTOGRAFIE

 Alexandr Hackenschmied (1907-2004)
 

I když jméno Alexandr Hackenschmied je spojováno spíše s tvorbou filmovou, má své 
nezastupitelné místo i v rámci české meziválečné avantgardní fotografie. Ve Zlíně sice nikdy oficiálně
nefotografoval, podílel se však s jinými filmaři – fotografy na tvorbě unikátního propojení těchto dvou 
médií.

A. Hackenschmied je jednou z mála osobností tohoto období, která byla schopna propojit 
nové vize fotografie a filmu. Podobné přístupy ve vnímání kompozice, využívání prostorových plánů 
či prolínání odlesků v obraze, využívá v obou těchto médiích. Jako zkušený střihač vnáší i do svých 
snímků jakoby filmové napětí. K propojení těchto dvou zkušeností bylo rozhodující právě působení A.
Hackenschmieda ve filmovém oddělení Baťových podniků ve Zlíně. I když jeho fotografická a filmová
dráha započala mnohem dříve. Stál na počátku nově rodící se vlny české avantgardy. I když sám se 
od tohoto pojmu snažil distancovat: “Nezávislý film chce býti jedním ze způsobů projevu svobodného 
ducha, a to ve všech oborech, jichž činnost podaří se filmově zaznamenati vedle těch, jimž film může býti
přímo výtvarným materiálem. Tak pojem nezávislého filmu obsahuje mnohem více než pojem filmové

A. Hackenschmied: fotografie z cesty do USA, 1936
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avantgardy, jež byla dosud známá jako nejmladší a nejsvobodnější větev filmového tvoření.” 49)

Byl činný jako organizátor výstav a filmových projekcí, podílel se jako výtvarník, střihač či asistent 
produkce na několika filmech českých tvůrců (např. spolupracuje na filmech Gustava Machatého 
(1901-1963) „Erotikon“ (1929) a „Ze soboty na neděli“ (1931)). Své teoretické články a fotografie
publikoval v časopise Pestrý týden či Fotografický obzor.

Před příchodem do Zlína natáčí své první filmy „Bezúčelná procházka“ (1930) a „Na Pražském 
hradě“ (1931) a s Karlem Plickou (1894-1987) vytváří film „Zem spieva“ (1933). Producentem tohoto 
filmu je právě Ladislav Kolda, který v roce 1934 nabízí Hackenschmiedovi místo ve Filmových atelierech 
Baťa na Kudlově. Ten přijíždí počátkem roku 1935 a setrvává zde až do doby těsně předválečné, tedy 
roku 1939.

Jedním z prvních Hackenschmiedových projektů realizovaných ve Zlíně, je reklamní film „Taneční 
sezóna“, natočený společně s E. Klosem. Z důvodu nedostatku prostoru pro natáčení filmu v interiéru
vymýšlejí princip montáže, kdy do vybraných záběrů z amerického filmu produkce Metro-Goldwyn-
Mayer sestříhávají záběry baťových bot s jasně viditelným firemním logem. Celek tak tvoří poutavou
reklamu vynikající inovujícím přístupem. 

V roce 1937 J. A. Baťa uskutečňuje vlastním letadlem cestu kolem světa. A. Hackenschmieda 
dostane za úkol udělat fotografický a filmový záznam z této výpravy. Plán cesty je přes Itálii, Egypt, Indii, 
Japonsko, přes Tichý oceán do USA a pak přes západní Evropu zpátky do Zlína. Svým fotoaparátem 
značky Leica Hackenschmied pořizuje dokumentární záběry a také, ruční filmovou kamerou Eyemo,
spousty filmového materiálu, který se chystá zpracovat po návratu domů. Tempo výpravy mu však
nevyhovuje. Potřebuje více času na zachycení tamější atmosféry, a proto se od ní odděluje v Indii. Tam 
posléze natáčí spoustu materiálu, který až roku 1940 sestříhal Elmar Klos do tří filmových esejí „Chudí 
lidé (Poor people)“, „Řeka života a smrti (River of life and death)“ a „Vzpomínka na Ráj (Memories 
of paradise)“. Přiváží také téměř 500 fotografických záběrů.

Na podzim roku 1938 se Hackenschmied setkává s americkým dokumentaristou Herbertem Klinem. 
Spolu natáčí dokument „Krize“ (Crisis, 1939) o zostřující se situaci v pohraničních Sudetách. Povolení 
od německých úřadů získávají tvrzením, že chtějí zachytit omezování práv sudetských Němců. Vzniká 
tak poutavý dokument o střetu fanatických sudetských nacistů a tamějšího českého obyvatelstva. Jsou 
zachyceny i záběry z veřejných projevů Konrada Heinleina.. Film Crisis má v březnu 1939 premiéru 
v New Yorku, den před pádem druhé Československé republiky. Kline mu přes Anglii, kde spolu ještě 
natáčí dokument „Světla zhasínají v Evropě“ (angl. název Lights out in Europe , 1940), pomáhá 
emigrovat v roce 1939 do New Yorku, USA. V roce 1946 zde získává americké občanství a již tu zůstává 
po celý svůj život. Své příjmení si mění na Hammid.

49) Nezávislý film – světové hnutí, Studio 2, 1930-31, č. 3, str. 70-75
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 Jan Lukas (1915-2006)

Jan Lukas je další významnou osobností působící ve Zlíně v oblasti filmu i fotografie. Před
příchodem do filmových ateliérů publikuje své reportážní záběry především v různých časopisech
(např. v britském Liliputu, Eva, Ahoj na neděli, aj.). Už ve svém mladém věku je označován za jednu 
z nejtalentovanějších nadějí utvářejícího se českého dokumentu. Lukasovi dokumentární snímky 
vynikají svou živostí a autenticitou, velmi lidským přístupem a je z nich cítit silnou osobní zúčastněnost 
v zachycených situacích, víru v člověka.  

Do Zlína přichází Lukas ve svých jednadvaceti letech r. 1936 s cílem naučit se kameramanskému 
řemeslu. Brzy ho však J. A. Baťa objeví pro zdokumentování a zachycení rozmachu svého „impéria“. Zde 
Lukas může bohatě využít své zkušenosti z práce pro časopisy. Baťa očekává živé dynamické snímky, 
což Lukasovu přístupu nanejvýš vyhovuje: „Realita je natolik zajímavá, že nic k ní už nechci dodat, jen 
zaznamenat jsem ji vždycky chtěl“50). Stavá se také Baťovým „rodinným“ a podnikovým fotografem. 
Svým Rolleyflexem formátu 6x6 dokumentuje běžné události ve městě, jako např. prvomájové oslavy, 
ale i život běžných obyvatel. Jak zlínský občan tráví svůj volný čas, pracuje, baví se. Vzniklo ale také 
spousta fotografii, dokumentujících život zlínských ateliérů. „Svými snímky Lukas vyjádřil podstatu 
zlínského rozvoje tím, že fotografoval reportážním způsobem všední i nevšední život.“51) Posléze jeho 
snímky nahrazují i fotografie Josefa Sudka v expozici Památníku Tomáše Bati.

Sám Lukas to charakterizuje jako touhu „dívat se a zachovat to, co mě zajímá, doufaje, že 
existuje mnoho dalších, které to také zajímá.“52)

Lukas spolu s E. Klosem a zpočátku i A. Hackenschmiedem spolupracují na dalším úspěšném 
reklamním snímku. Jde o reklamu na pneumatiky Barum „Silnice zpívá“. S celým realizačním týmem 

50) http://www.paladix.cz/clanky/jan-lukas-pompeje-manhattan.html
51) Makovec Jiří: Vývoj tvůrčí osobnosti Jana Lukase v období první republiky, str. 15.
52) Moucha, Josef: Jan Lukas, přebal (zadní strana)
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za ni získávají Zlatou medaili na Světové výstavě v Paříži v roce 1937. Tato trofej je po návratu domů 
vysoce ceněna, protože v jiných oblastech nesklidila Baťova prezentace téměř žádný úspěch. J. A. 
Baťa ale také Lukase pověřil, aby z výstavy dovezl jakéhosi fotografického průvodce.

V roce 1938 také spolupracuje na výše zmíněném snímku A. Hackenschmieda a H. Klinea 
Crisis. Po jeho dokončení se však již do Zlína nevrací. Žádá o americké vízum, ale je mu uděleno 
až v dubnu 1939, kdy již nemůže opustit Němci obsazené Čechy. Zůstává zde až do roku 1965, kdy 
emigruje do USA. 

Lukas o svém meziválečném fotografickémdílebohužel tvrdí,žeho:„…předchystanýmodchodem
svěřil zahraničním návštěvníkům. Některé negativy se po letech našly v Uměleckoprůmyslovém muzeu, 
kam je kdosi z mého zabaveného majetku zachránil. Ale největší část negativů z let 1930 - 1965 je 
bohužel nezvěstná, snad se ještě někde vynoří.“ 53)

53) http://www.paladix.cz/clanky/jan-lukas-pompeje-manhattan.html

J. Lukas: odlet J.A.Bati na cestu kolem světa, 1937

J. Lukas: série oficiálních portrétů J.A.Bati, 1938
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Jaroslav Novotný (1903-1976)
 

Význam osobnosti Jaroslava Novotného sice nespočívá 
konkrétně pouze na poli fotografickém, ale je neopomenutelnou
postavou v rámci celého dění prvorepublikového období 
filmových ateliérů ve Zlíně. Význam jeho působení má však
přesah i do inovujících výukových metod – využití filmu a
fotografie jako pomocného učebního materiálu.
 
 Do Zlína přichází Jaroslav Novotný v roce 1932, jako 
vystudovaný pedagog. Zaujali ho možnosti experimentální a 
alternativní výuky na Masarykově pokusné měšťanské škole. 
Zde se mu plní dlouho vytoužený sen začít natáčet výukové 
filmy. Svými fotografiemi a odbornými články o využití filmu jako
metodického výukového prostředku také přispívá do školního 
periodika Tvořivá škola. „Od roku 1934 byla Jaroslavu 
Novotnému ministerstvem školství udělena neplacená dovolená 
za účelem výroby a propagace školních filmů. Ta trvala až
do roku 1949, kdy se definitivně vzdal školní služby a stal se
zaměstnancem Československého státního filmu.“54)

 
 Ve vizích vedení Baťovi firmy bylo rozšířit výrobu filmů
reklamních o produkci školních a naučných filmů. „V roce 1936
firma Baťa zřídila při svém filmovém oddělení sekci pro výrobu
16 mm školního filmu a v tomtéž roce vznikl ve Zlíně první školní
film „Belgie“, odpovídající osnovám pro vyučování zeměpisu 
na středních školách.“55)

 
 Cit pro pedagogickou činnost a láska k médiím fotografie a filmu předurčuje Jaroslava 
Novotného jako skvělého kandidáta na post iniciátora a organizátora těchto snímků. Většinou se 
mimo funkce režiséra, podílí na tvorbě filmů i jako producent a kameraman. Vymýšlí zajímavé náměty,
nejvíce vyhovující školním požadavkům, píše scénáře. Mezi jeho snímky z meziválečného období 
patří například „Bourec morušový“ (1940), prozrazující taje vzniku hedvábí, za který je oceněný na 
Filmových žních v roce 1941. 
 
 Po válce svou filmovou činnost omezuje kvůli přijetí místa ředitele filmových studií, i když je stále
činný jako režisér. Příkladem toho je od roku 1948 spolupráce na obou cestopisech a Jiřího Hanzelky 
a Miroslava Zikmunda. 

54) Chrástková Lucie: Jaroslav Novotný, pedagog, režisér, fotograf, str. 57
55) Chrástková Lucie: Jaroslav Novotný, pedagog, režisér, fotograf, str. 53-54

J. Novotný: záběry z filmu BelLgie, 1936
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Antonín Horák (1918-2004)
 

Profesní začátky Antonína Horáka jsou již přímo spojeny s městem Zlínem. S filmem a fotografií
se setkává již na Masarykově pokusné měšťanské škole díky svému učiteli Jaroslavu Novotném. 
Výuka na této škole byla koncipována jako komplexní 
vzdělávací program, který má připravit své absolventy 
na práci ve všech oborech: „Cílem bylo, aby se 
absolvent školy dovedl postavit ke každé práci. Měli 
jsme tam malířský a sochařský ateliér, fotografický
a filmový klub. Nadšeně jsem se do toho pustil – 
fotografoval jsem s vášní. Když jsem vyšel ze školy, 
byl jsem zkušený malíř, sochař, fotograf a filmař.
Fotografii nás učil Jaroslav Novotný, to byl takový 
nadšený fotograf.“56)

I když po absolutoriu dostal doporučení na 
pražskou Akademii výtvarných umění, z nedostatku 
rodinných financí musí nastoupit do Baťovy továrny, 
kde se učí ševcem. Krátce po založení filmových
ateliérů však získává roku 1937 místo asistenta u 
Jaroslava Novotného. Dostává se tak do kontaktu 
se zakládající trojicí filmařů L. Koldou, E. Klosem a 
A. Hackenschmiedem. „Ve filmových ateliérech se
dostalo mladému Antonínu Horákovi přímo „rodinného 

J. Novotný: snímky uveřejněné v časopisu Tvořivá škola

56) Sochorová, Hana: Filmová fotografie a fotografové filmového studia Zlín – Kudlo, str. 18

A. Horák: portrét Alexandra Hackenschmieda, 1936
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57) Chrástková Lucie: Antonín Horák – nejen fotograf a filmař zlínského filmu, str. 7

zázemí“, byl mezi skvělými lidmi, kteří mu předali mnoho ze svých vědomostí a praktických zkušeností 
a tím se nepřímo podíleli na zrání jeho osobnosti.“57)

Ve čtyřicátých letech vzniká velká část Horákových fotografií, na kterých si můžeme povšimnout
vlivy velkých osobností, se kterými se setkal - A. Hackenschmieda a J. Sudka. S tím se setkává při 
zakázce, kterou Sudek fotografoval ve Zlíně roku 1936. Mladý Horák má uznávanému fotografovi 
dělat asistenta při toulkách po městě a jeho okolí. Navazují spolu však přátelství, které vydrží ještě 
dlouhá léta. Pro Horáka je toto setkání téměř zlomové – Sudkův fotografický jazyk se mu stává silným
inspiračním prostředkem. Fotografuje městské scenérie při nejrůznějších světelných podmínkách 
– nechává přírodu samu dotvořit ráz industriálního místa, tak jak to mnohdy dělal i Sudek. Je také 
autorem mnoha portrétů svých přátel a spolupracovníků z filmových ateliérů (např. H. Týrlové, V. Koldy,
E. Klose, K. Zemana, arch. Karfíka, aj.). „Své fotografické práce většinou tvořil fotoaparátem Linhof
9x12 cm. Jak sám vzpomíná: „Bez linhofky jsem neudělal ani krok, bral jsem ji všeude sebou. Byl to 
fotoaparát pro každou příležitost.“58)

V roce 1941 dostává nabídku od ředitele školy umění ve Zlíně Františka Kadlece, aby vedl 
výuku fotografie. Na tomto místě zůstává však pouze jeden rok. V tomto čase vytváří také sérii fotografií
ze školy a života studentů v ní. „Údajně prý vznikl znamenitý soubor, na kterém se koncepčně, prý 
radami, podíleli studenti školy. Soubor byl citlivě a pečlivě nafotografován.“59) V roce 1942 je ale škola 
uzavřena kvůli tisku protinacistických letáků jedním z žáků. Její zaměstnanci, včetně A. Horáka, jsou 
odvedeni na nucené práce do Německa, kde pracuje v továrně na výrobu zbraní.

„Po návratu domů, koncem roku 1945, našel kudlovské ateliery značně poškozené. Většina 
tvůrců odešla do pražských barrandovských ateliérů. … Antonín Horák je přinucen opustit Zlín a odchází 
za zaměstnáním do Prahy ve firmě Press Photo Service… Ve firmě pracoval jako fotograf.“60)

58) Chrástková Lucie: Antonín Horák – nejen fotograf a filmař zlínského filmu, str. 21

A.Horák: 21 a tovární areál ve Zlíně, 40. léta

59) písemné sdělení Prof. Pavla Diase, květen 2007
60) Chrástková Lucie: Antonín Horák – nejen fotograf a filmař zlínského filmu, str. 16
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Po roce stráveném v Praze se už Antonín Horák natrvalo vrací do Zlína a nastupuje do filmových
studií jako trikový kameraman. Pracuje po boku velkých osobností loutkového filmu jako např. H. Týrlové
či K. Zemana a stojí u zrodu jejich nejslavnějších filmů. Zlínským ateliérům zůstává věrný až do svého
důchodového věku.

A. Horák: Jaroslav Bouček (40. léta) a Josef Sudek (1936)
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PROMĚNA ZLÍNA V GOTTWALDOW
 

Rok 1945 byl zásadní nejen ukončením II. Světové války, ale i v domácí politice nastala celá řada 
zásadních změn, které měly přímý dopad i na chod Baťových závodů. 12. května 1945 přešla politická 
moc do rukou Národního výboru, který zřídil Národní správu koncernu firmy Baťa a.s. Ta byla schválena
„dne 14. května 1945 na veřejném shromáždění všech zaměstnanců podniku. V následujících dnech 
si zvolilo dělnictvo v podniku i orgány Revolučního odborového hnutí – podnikovou radu a závodní 
orgány.“72) Celý komplex závodů na území Československa byl prezidentským dekretem znárodněn 
27. října 1945 (menší podniky s menším počtem zaměstnanců byly znárodněny až v roce 1948). Tak 
vyústily výpady komunistických přívrženců, trvající však již od dob počátků rozkvětu podniku ve dvacáých 
letech. Komunistický režim se snažil vymazat jméno Baťa ze života obyvatel napadáním principu chodu 
výroby a sociální politiky. Tyto principy pojmenované heslem „batismus“ označil za vykořisťovatelské. 
Sám však přebral veškeré výrobní procesy, jako např. práci u běžících pásů.

Podle rozsudku mimořádného Národního soudu, proti kterému se nedalo odvolat, byl 2. května 
1947 za své nepřítomnosti, odsouzen J. A. Baťa za zločin proti státu k těžkému vězení na 15 let a k 
propadnutí veškerého svého majetku ve prospěch státu. 

Velký koncern Baťa, který zasahoval do výroby v mnoha průmyslových odvětvích – nejen 
v obuvnictví, byl rozdrolen a pod názvem Národní podnik Svit zůstala pouze sekce výroby obuvi a 
punčoch.

Filmové ateliéry připadly pod podnikem Československý státní film, který vznikl po znárodnění
veškerých filmových soukromých společností v roce 1945. Dalším vývojem, postupem času vznikla 
dvě tvůrčí  samostatná tvůrčí studia – Hermíny Týrlové a Karla Zemana, pod hlavičkou Státního filmu.
Vedle animovaných filmů (kreslený, loutkový a graf) se zde však stále točily reklamy a instruktážní filmy.
V roce 1957 zlínské studio přešlo pod Krátký film Praha. 

Město Zlín bylo přejmenováno na Gottwaldov podle prvního komunistického prezidenta 
Československa Klementa Gottwalda 1. ledna 1949.

71) Lehár Bohumil: Přehledné dějiny n.p. Svitpřed znárodněním 1894-1945, str. 81

http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus" \o "Komunismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klement_Gottwald" \o "Klement Gottwald
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden" \o "1. leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1949" \o "1949
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ZÁVĚR

 Závěrem této práce bych ráda podotkla, že meziválečné období ve Zlíně bylo, v rámci celého 
prvorepublikového Československa, velmi výjimečné. Pro atmosféru, která byla vytvořena vznikem 
a úspěšností Baťových obuvnických závodů, se s těží dá najít vhodnou paralelu. I když veškeré 
podmínky byly nastaveny především ve prospěch úspěšného chodu podniku, daly souběžně možnost 
vzniknout unikátnímu kulturnímu dědictví. Díla, která vznikala na poli filmovém a fotografickém, ale
i architektonickém jsou dodnes řazena k významným odkazům této éry. Při psaní této práce jsem si 
sama uvědomila, že zažít tuto dobu na vlastní kůži, musí člověka ovlivnit na celý život. Snad je jen 
trošku škoda, že současnost neskýtá možnosti k utvoření podobného podhoubí a nedává tak příležitost 
vytvořit na konkrétním místě v tak krátkém časovém období to, co se povedlo ve Zlíně.
 
 Že tato zlínská éra má svou podstatnou roli v rámci fotografické a filmové historie, dokládá i 
fakt neustále přetrvávajícího zájmu z řad odborné i laické veřejnosti. Významnou postavou je osobnost 
Prof. Pavla Diase, který jako první představil fotografické dílo Antonína Horáka, či Jaroslava Novotného. 
Dále poprvé uspořádal reprezentační výstavu Alexandra Hackenschmieda a jako profesor pražské 
FAMU a zlínského Ateliéru reklamní fotografie při UTB, vedl nejednu teoretickou diplomovou práci z
tohoto tematického okruhu (viz. seznam použité literatury).

 Díky poměrně obsáhlým fondům Státního okresního archivu Zlín (SOkA), který má své sídlo 
na zámku Klečůvka a podnikovému archivu Svit, sídlícím v továrním areálu ve 32. budově, je nám do 
dnešní doby dochováno  na stovky původních fotografií a jejich negativů, originálních dokumentů a
dobových výtisků novin a časopisů. Také díky nim byl umožněn vznik této teoretické práce.
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