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Anotace: 

• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ 
pro žáky 4. ročníku pro práci s dataprojektorem 
nebo interaktivní tabulí. 

• Prezentace slouží k procvičování věcného čtení 
jako zdroje informací, je součástí tématického 
okruhu Komunikační a slohová výchova – věcné 
čtení jako zdroj informací. 

• Prezentace je zaměřena na osobnost Tomáše 
Bati a firmu Baťa, na čtení s porozuměním a 
odpovědi na otázky s výběren možností. 



Tomáš Baťa 

- narodil se r. 1876 ve 

Zlíně 

 

 

- tragicky zemřel v r. 

1932 při pádu letadla v 

Otrokovicích 

  



Čím se proslavil? 

 

• spolu s bratrem Antonínem ml. a sestrou 

Annou byl zakladatelem obuvnické firmy 

Baťa známé po celém světě 

 

 



Příbuzenstvo 

• otec – Antonín Baťa starší 

• bratr – Antonín Baťa mladší 

• sestra – Anna Baťová 

• nevlastní bratr – Jan Antonín Baťa 

• syn – Tomáš Baťa mladší 



Dětství a mládí 

• pocházel z rodiny, která se po staletí 

zabývala ševcovstvím 

• první zmínka o ševci jménem Baťa je z r. 

1667 

• v 10 letech mu umřela matka 

• otec se znovu oženil a rodinu i živnost 

přestěhoval do Uherského Hradiště 



Dětství a mládí 

• již ve 12 letech se začal zajímat o řemeslo 

• ve 14 letech odešel do Prostějova, kde 

pracoval u firmy vyrábějící ševcovské 

stroje 

• po neshodě s otcem odjel za sestrou 

Annou do Vídně, kde si s její pomocí 

založil vlastní dílnu 

 



Založení firmy Baťa 

• v r. 1895 Tomáš, Antonín ml. a Anna 

založili ve Zlíně obuvnickou živnost 

• Anna se starala o ekonomiku firmy 

• v r. 1904 odjel Tomáš do Ameriky, aby 

získal nové zkušenosti 

• v r. 1908 Antonín ml. zemřel a Anna se 

provdala 



Vedení firmy zůstalo na Tomášovi 

• Tomáš Baťa zůstal na vedení firmy sám 

• v r. 1910 začal s výstavbou tzv. Baťových 
domků z typických červených pálených 
cihel pro své dělníky 

• v r. 1912 se oženil s dcerou správce 
vídeňské dvorní bibliotéky Marií 
Menčíkovou 

• v r. 1914 se narodil syn Tomáš Baťa 
mladší 



Prosperita firmy  

• během 1. světové války firma vyráběla vojenské 

boty, zvýšil se počet zaměstnanců, začala 

otvírat prodejny po celém státě 

• poválečnou krizi Baťa řešil tím, že slevnil boty až 

na polovinu a jeho levné boty začaly ovládat trh 

• v r. 1923 měla firma již 112 poboček 

• v r. 1931 začaly vznikat pobočky po celém světě 



Tragická smrt Tomáše Bati 

• v r. 1932 Tomáš Baťa tragicky zahynul při 

pádu letadla v Otrokovicích 

• firmu převzal jeho nevlastní bratr Jan 

Antonín, který pokračoval v rozvoji firmy i 

města Zlína 

• mezi nejvýznamější stavby té doby patří 

Velké kino, hotel Moskva, Baťův 

mrakodrap, Filmové ateliéry Kudlov, aj. 

 

 



Socha Tomáše Bati v Otrokovicích 



Univerzita 

 

Tomáše Bati 

 

ve Zlíně 



Typické Baťovy domky pro zaměstnance firmy Baťa 



Baťův mrakodrap 



KVÍZ 

1. Pocházel Tomáš Baťa z ševcovské 

rodiny, která se po staletí zabývala 

ševcovstvím? 

 

     a)  ano 

 

     b)  ne 



KVÍZ 

2. V kolika letech se začal zajímat o 

ševcovské řemeslo? 

 

     a)  v 16 letech 

 

     b)  ve 12 letech 



KVÍZ 

3. Kdo založil obuvnickou firmu Baťa? 

 

     a)  Tomáš, Antonín ml., Anna 

 

     b)  Jan Antonín, Tomáš, Anna 



KVÍZ 

4. Proč zůstal na vedení firmy Tomáš sám? 

 

    a)  Anna zemřela a Antonín ml. se        

         odstěhoval 

 

    b)  Antonín ml. zemřel a Anna se  

         provdala 



KVÍZ 

5. Jak zemřel Tomáš Baťa? 

 

     a)  zahynul tragicky při pádu letadla 

 

     b)  zahynul tragicky při autonehodě 



KVÍZ 

6. Kdo převzal vedení firmy Baťa? 

 

     a)  jeho syn Tomáš Baťa mladší 

 

     b)  jeho nevlastní bratr Jan Antonín Baťa 



KVÍZ 

7. Ve kterém městě firma Baťa působila a   

měla zásluhu na jeho rozkvětu? 

 

    a)  v Otrokovicích 

 

    b)  ve Zlíně 
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