ADVERTORIAL

BAŤA, BÁRTA, BŘEZINA:
Co spojuje „3B“ podnikatelské
legendy?

Trio podnikatelských
legend – Tomáš Baťu,
Rudolfa Bártu a Tomáše
Březinu – spojuje kromě
iniciály příjmení daleko
více, než by se zdálo najít
na časové lince, táhnoucí
se přes jedno století.

Baťa: 8000 zlatých
dluhu prvního podnikání

„Roku 1894 ohlásil můj bratr Antonín živnost obuvnickou ve Zlíně na sebe. Já jsem byl
po živnostenském zákoně jako tovaryš, přesto
ale bylo mezi námi tiché vědomí, že s výsledky se budeme děliti stejným dílem,“ vypráví
Tomáš Baťa (*1876–†1932) ve své knize
Úvahy a projevy, vydané v roce 1932 společností Tisk ve Zlíně. K vlastní živnosti
bratry vede – jak jinak – touha po lepším životě. Zařídí si na tu dobu moderní
firmičku s přesnou pracovní dobou od
šesti hodin ráno do šesti večer i s hodinovou polední přestávkou. A s týdenním
vyplácením mzdy sobě i tovaryšům, což
se tehdy považovalo v malých živnostech za téměř nemyslitelný luxus. „Naše
jednoroční samostatnost skončila ztrátou celého vloženého kapitálu 800 zlatých a mimo
toho prohospodařili jsme ještě 8000 zlatých
našich věřitelů. Zdálo se nám to nemožným,
ale byla to pravda.,“ vypráví Tomáš Baťa.
Veškeré dluhy se Baťům podaří splatit
během dvou let, bez nejmenší újmy věřitelů. Tomáš Baťa zažije celkem dokonce
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 T. Baťa a T. G. Masaryk se měli utkat v boji o prezidentský post v roce 1934.

tři bankroty. Pak už ale jeho podnikatelská hvězda stoupá napříč celým světem.

Z bankrotáře
prezidentským favoritem

V roce 1923 Tomáš Baťa učiní neočekávané rozhodnutí. Přestože se do té doby
politice vyhýbá, více než vágní přístup
zlínského zastupitelstva k rozvoji města,
kde nemůže prosazovat své strategické
záměry vybudovat ze Zlína moderní
aglomeraci, ho přivede do čela kandidátky ve volbách do zlínského zastupitelstva. Zlínští mu po letitých zkušenostech důvěřují. A tak ve volbách drtivě
zvítězí a doslova smete ostatní, převážně levicové strany. Baťa usedá do křesla
starosty Zlína. A během několika málo
let se – díky své novátorské finanční
rozvaze a následnému stavebnímu a dopravnímu rozvoji města – stává světově
obdivovaným a opakovaně voleným
komunálním politikem. Pod taktovkou
Tomáše Bati se promění malé provinční
město v moderní metropoli amerického střihu. Díky své úspěšné službě lidu
aspiruje dokonce na nejvyšší ústavní
funkci. Stává se žhavým kandidátem na
prezidenta Československa ve volbách
v roce 1934. Tragicky předčasné rozuzlení volebního souboje s tehdejším
prezidentem T. G. Masarykem bohužel
přinese vyšší moc. Tomáš Baťa v roce
1932 umírá při letecké havárii…

Bárta: Z krále
stavebních hmot…

Tak rychlou proměnu dokážou jen ateliéry gestapa v kulisách vyhlazovacího
tábora Osvětim. Na zablešené stoličce,
oblečený do koncentráčnického mundú-

 Žezla rodinné společnosti se Rudolf
Bárta ujímá v roce 1938.

ru, se trojím stisknutím fotospouště stává
z Rudolfa Bárty bezejmenný vězeň číslo
25668. Vyhlídky na život: více než nejisté.
A přitom to vůbec není tak dávno, co Rudolf Bárta (*1897–†1985) řídí rodinný
podnik Prastav, který s téměř dvěma tisíci
zaměstnanci kraluje meziválečné výrobě
stavebních hmot v tehdejším Československu. Od roku 1937 se jako uznávaný
odborník stává univerzitním profesorem
a o rok později přednostou Ústavu skla
a keramiky na pražské VŠCHT.

Foto: Miroslav Kučera, Wikipedia.com, Archiv společnosti Baťa, Archiv Tomáše Březiny
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šichni tři byli ve své době podnikatelskými velikány. A jejich příběhy mají
společné jmenovatele. Železnou vůli,
obdivuhodný podnikatelský talent,
čistý štít, strastiplnou cestu k úspěchu
a angažovanost v politice, vnímanou jako
službu občanům. Přesto se jejich podobné životní osudy v jediném okamžiku
rozletěly do neočekávaných směrů.

…Je vězeň 25668 v Osvětimi
Jenže Rudolf Bárta je kromě toho
i členem předsednictva České obce
sokolské. Hitlerem nenáviděného tělovýchovného spolku, v němž vidí nebezpečné spiklenecké centrum domácího
odboje proti německé okupaci, která
nastala roku 1939. A právě to se Bártovi stává osudným. 8. října 1941 ho zatýká gestapo a po uvěznění v Terezíně
je v červnu 1942 převezen do neblaze
proslulého koncentračního tábora
Osvětim (Auschwitz) na jihu Polska.
Jen o čtyři roky dříve Rudolf Bárta dosedne do čela rodinného podniku. Kromě řízení firmy se zabývá nerudními
surovinami (kaoliny, dinasované suroviny, mramory aj.), chemií a technologií
keramiky, skla, cementu, silikátových
a žáruvzdorných materiálů. Zavádí do
průmyslové praxe řadu inovativních
strojů a technologických postupů, nových surovin a technických hmot.

Z koncentráku do
nemilosti

Rudolf Bárta nakonec přežije hrůzy
Osvětimi a po svém návratu se stává
profesorem Českého vysokého učení
technického v Praze. A opět i ředitelem
Prastavu. Ten je však již v říjnu 1946 na
základě Benešových dekretů znárodněn a začleněn do národního podniku
České cementárny a vápenice. Poslední
majitel proslulé rodinné firmy má tedy
štěstí – avšak více než podložené jeho
nezpochybnitelnou vědeckou a technickou erudicí –, že neskončí po komunistickém puči v roce 1948 s lopatou
v ruce či u popelářského vozu.

Březina: Od betonu
na hrad?

Příběh Tomáše Březiny (*1957) úspěšného podnikatele a dnes kandidáta na Prezidenta České republiky – na rozdíl od jeho
dvou souputníků –, ještě zdaleka není dopsán. Začíná podnikat jen se dvěma tisícovkami kanadských dolarů v kapse, které
si vydělal v Kanadě. Je rok 1990 a on stojí
v malebné západočeské krajině v Rybnici
u Kaznějova. A právě tehdy si slíbí: „Tady
postavím svoji první továrnu!“ Sen si plní už
za rok. „Když jsem otevřel svou první továrnu,
byla to směs nadšení, étosu, očekávání i zadostiučinění,“ vzpomíná Ing. Tomáš Březina.
„Nejdříve jsme nesmírně těžce sháněli peníze,
pak rok stavěli. Ty pocity byly odměnou za

 „Musíme lidem dát jistotu, že když budou poctivě pracovat, budou se mít
dobře. Ne že z nich ze všech budou milionáři, ale že dokážou zaplatit bydlení
a postarat se o svou rodinu,“ říká Tomáš Březina.

celou širokou rodinu i za naše předky, protože
moje i manželčina rodina byla těžce postižena
bývalým režimem.“ Tehdy mu ještě nedochází, že se vlastně stal nástupcem Rudolfa Bárty, krále umělého kamene z dob první republiky. Daleko více převažuje pocit
odpovědnosti, protože si uvědomuje, jaký
očistec ho čeká. Projekt je stoprocentně
úvěrovaný, dluh činí více než 100 milionů (v kupní síle roku 1991 to tehdy byla
dnešní miliarda korun). „Do pěti let jsme
vše museli splatit. Chápal jsem, že musíme
být extrémně výkonní, funkční, bezchybní…
A úspěšní.“ Společnost Best, poháněná
zdánlivě nekonečnou energií, ale i tvrdostí
svého majitele, se během let rozroste do
dnešních 35 továren ve všech regionech
Čech a Moravy, 8 výrobních a prodejních
areálů a 3 štěrkopískových lomů. Díky
tomu je dnes největší firmou ve svém
oboru v Česku. „Miliony jsem nikdy nehýčkal. Veškeré vydělané peníze šly okamžitě zpět
do firmy na splátky úvěrů a do dalšího rozvoje.
Tak to trvalo až do roku 2021.“

Proč? Právě proto…
Právě tehdy udělá své druhé nejzásadnější rozhodnutí v životě. Prodá své úspěšné
podnikatelské impérium a po anglicku se
vytratí z podnikatelského výsluní, kam po
desetiletí patřil. Proč? „Píše se rok 2021 a je
mně 64 let. Prý vypadám dobře a také jsem
prý chytrý, dokonce charismatický. Takže právě proto. Žil jsem v tvrdém oboru. Bez sobot
i nedělí, tělem na dovolené, duchem jinde, 30
let, 12 hodin denně. Zrozen tak, že jsem vše

vydržel bez prášků, bez psychiatrů, bez alkoholu. To nechápu, nikdo to nechápe. Nedivím
se, že končím. Divím se, že poškozený jsem jen
trochu. Za vše jsem strašně vděčný mojí skvělé
manželce, lékařce,“ vysvětluje s ironií sobě
vlastní své rozhodnutí v knize Podnikatelské legendy (EEZY Publishing, 2022).

Kandidovat na
prezidenta? Roky jsem to
promýšlel

Na dlouho se ale z očí veřejnosti nevytratí. V květnu 2022 Tomáš Březina
oznamuje svou kandidaturu na post
Prezidenta České republiky. I když již
má s politikou zkušenosti (v letech
1996–1998 byl poslancem PS Parlamentu ČR), přesto mnohé překvapí.
Třetí klíčové životní rozhodnutí, které
ho posouvá k životní paralele s Tomášem Baťou, má však dobře promyšlené.
„Nad prezidentskou kandidaturou jsem
se rozmýšlel dlouho. Roky. Musel jsem do
toho rozhodnutí promítnout celý svůj život.
Poctivě si přiznat, jestli na to mám. Sílu i inteligenci. Rozhodl jsem se kandidovat, protože chci zlepšit stav České republiky, chci
lepší Česko. Česko potřebuje prezidenta do
těžkých časů. Vzor, příklad, mravní autoritu. Člověka, který nikdy neselhal a selhat se
nechystá,“ vysvětluje. Mezi hlavní body
jeho programu patří „Druhá“ transformace České republiky, odpovědnost za
sebe, rodinu a společenství i skutečné
řešení byrokratické hydry, prorostlé až
do kořenů státu.
Kamil Miketa
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