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Abstract 

Businessmen who in many cases acted like „motor" of successful development 

of the economy, played an important role. The author pays attention to some 
characteristic types of businessmen in the (irst Czechoslovak Republic. 

Úvodem 
Podnikatelské a manažerské osobnosti v historii jsou pro dnešek aktuální 

z několika důvodů. Naše ekonomika prochází stále ještě procesem transformace, 
který nás nutí se dívat nejen za hraníce naší země, ale také i do vlastní minulosti 
hospodářského vývoje a hledat paralely. Jde především o období mezi válkami, o 
období fungování tržních vztahů. 

Po druhé světové válce byla přerušena generační kontinuita 
podnikatelských a manažerských aktivit v naší zemi a vytratilo se všeobecné 
vědomí historických souvislostí, hospodářské dějiny v to počítaje. Řada firem 
tuto skutečnost již dávno pochopila, i když jak dějiny podnikání, tak také 
osobnosti podnikatelů a manažerů byly hluboce spjaty s dobou, ve které působily. 
Přesto se dá i dnes, aniž bychom chtěli porušit vazbu společensko-ekonomických 
vztahů, vysledovat řadu zajímavých rysů manažerských osobností, které ani pro 
dnešní dobu neztratily na aktuálnosti. 

Manažerské osobnosti 
Při analýzách osobností, které se účastnily řízení podniku či firmy, se často 

zdůrazňoval manažerský rys podníkatele. V době, kdy nastupovala industriální 
společnost a kdy se rozvíjely firmy v první a druhé generaci podnikatelů, tedy ve 
druhé polovině 19. století, splňoval podnikatel řadu funkcí: majitel, manažer, 
hlavní technik, vedoucí odbytu i prodeje atd. Bez manažerských dovedností, které 
byly ve většině případů v českých zemích dané převážně jakousi vrozenou 
schopností, zkušenostmi a orientací na trhu než absolvováním příslušného 
vzdělání v zahraničí, by se podnikatel neobešel. Situace se začala velmi rychle 
měnit v éře, kdy firmy nabývaly na síle, kdy bylo vedení již daleko složitější, a to i 
v souvislosti se stále častějším přeměňováním podniků na akciové společnosti na 
přelomu století. Obsah funkce manažera, tedy osoby, která ztělesňovala spojení 
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mezi vf zkumem a vrobou, se za亡al prudce m'nit. Tato funkce se stala stle 

dle乞itるji. bylo potfeba daleko vce organiza亡nch schopnosti a take vetsino 

nracovnho nasazeni. Postupn' se oddるlila a mana乞er byl posledn instanci, ktera 
rozhodovala o vrobnm programu a o metodhch, ktermi byly dosahovany( neoo 
mるly h&) ty npilpni vis1edkv. 

Pokusme se charakterizovat podnikatele, kteH se profilovali v pr亡myslovch 

odvtvch v naるich zemich podle jejich vztahu k五  zen sv6ho podniku. 

1, Jednu skuvinu podnikatelら  tvofily technicky nadan6 podnikatelsk 

osobnosti, kter6 zalo言ily firmu na z'kladる  sv6 vlastni vzkumn cmnosti( oojevy 

a jejich aplikace). Jako phklad mら乞eme uv6st oba nase " pionyry 
elektrotechnick6ho prmyslu - Frantika K.iika a hmila rowena. 

Franti首ek Kfi乞ik patil k nad§enm technikum a objevitelum, 1 RCtyz Ofl 
shm se za nho nepova乞oval. Do oblasti elektrotechniky vstoupil jaxo 

zam6stnanec Severn dr'hy cisafe Ferdinanda, kde se za亡al venovat ziepsenユm 

v oblasti siEnalizace 乞  elezninch trat. Pd n'v言tるv sv'tov6 vstavy v r arizi r r. 

1878 pi云el s objevem obloukov6 lampy na principu elektromagneticke regulace. 
Prezentoval ji o ti roky pozdji v Pa五ii, kde se zaroven vystavovaly ualsi oojevy 
t' doby - Bell貢v telefon, Siemensovo dynamo nebo E diso月ova zarovka.l rizia si 
z prostedk, kter6 ziskal prodejem sv'ho patentu, mohl otevrit v r raze r. ibb4 
firmu a v'noval se vyuit stejnosmerneho proudu pro ucely osvetiem tovaren, 
obchod' a m'st. R. 1891 na Pra乞sk6 jubilejn vstav' se pfedstavil nejen svou 
slavnou (Ki乞ikovou) font'nou, ale pfedev言im prvn elektrickou tramvaji, Vyuit 
elektfiny pro dopravu se pak Ki三ik v'noval cel予  svj dalらi 乞  ivot. V r. 1902 
vybudoval prvn elektrifikovanou i eleznin traf v monarchii na 丘  seku TAbor- 
Bechyn'. Kfi2ik patnll It nejpopularnejsim cesitym poa.mltatelum, i K ayz nepatrii 
k tm finanne u speSnym. Vetsinu sveho zivota se venoval prectevsim svym 
objevm a jejich vyu乞iti v praxi a svmi mana乞ersk予mi schopnostmi pfili首  
nevynikal.R. 1917 se jeho firma stala akciovou spoleとnosti, r. 1933 se spojila 
a tov'rnou na kabely a vznikla firma Ki乞ik - Chadoir, mdるn6, kabelAfsk' a 
elektrotechnick6 z五vody, a.s. 

Emil Kolben se na rozdil od F. Ki乞 ka ubral na cest6 k samostatnmu 
podnik'n jinmi cestami. Po 貢  sp6言nm ukon亡en studii na pra乞sk6 technice 
podnikl studijn cestu po Evrop' a USA. Bylo to zrovna doba epoch'lnich objev 
T.A. Edisona a N. Tesly. E. Kolben pracoval u firmy Edison Machine Company 
v New Yorku, kde poznal N. Teslu osobn6. Tam, v jeho laboratoi, uvidl poprv 
indukn motor na b'zi magnetick6ho pole. Kolben, kter se dosud specializoval 
na jednosmるrn proud, uvidl daleko lep喜i mo乞nosti vyuiti sthdav6ho 
elektrick'ho proudu v elektrotechnice. 	V dal喜 ch letech se Kolben . stal 
asistentem u T.A. Edisona v jeho laboratoi v East Orange v New Jersey a podlel 
se na v予voji elektromotor貢  a dynama podle patent貢  Edisona. R. 1892 pesuillil do 
Svcarska a prevzai r.ecnxucxe veaem urmy Maschmerilbrjk Oerlikon u 
Curychu. Vyvjel alternhtory na tfifzov proud, induk亡n motorv a 
trans加rmatoi7 pro prenos eteazrmy na velke vzctalenosti, V roce 1896 se vr'til do 
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Prahy, nyni u jako nad言en propag'tor st五davho proudu a thoi roku zaloil 
firmu Kolben, kterh byla brzy akcionov'na. Stejn jako Ki嵐k, tak am Kolben 
nesledoval d立sledn funaovn sv6 firmy a postupn se do veden a managenientu 
dostavali Jim.r o tum l、  o1Denovycfl zavoclu s UesKoJnoravsiou tovarfloU na stroje 
r. 1921 a s Akciovou spole亡nost strojrny, dfive Breitfeld - Daak (1927) byly 
poloeny z証lady vzniku nejvt'i strojirensk6 a elektrotechnick6 firmy 
mezivhleとn'ho 亡  eskoslovenska - d eskomoravsk-Kolben-Dank. Emil Kolben 
z貢stal ve sprvni rad', na dslednji pr'ci firmy se jii pozdji nepodilel. 

Tak Josef Walter a nebo Frantiるek Janeとek m6li podstatn' vlastnosti 
t6to skupiny podnikatel貢. Technicky byli oba velmi nadan, i kdyi z hlediska 
podnikatelsk6ho 丘  sp龍n nebyli. Josef Walter musel svou firmu na vrobu kol a 
motorek (zal. 1896) je喜t6 pfed prvn svるtovou v'lkou akcionovat. Po v'lce v首ak 
byl svmi partnery, kteH byli podnikatelsky zdatnji, z firmy vypuzen. Zalo三il si 
novou firmu na v予robu ozubench kol a nhhradnch dl亡  pro automobily, kter' 
byla brzy' sp'n'. K technicky zdatnm a nadanm podnikatelm patili tak6 
Vclav Klement a Vclav Laurin,,, pioni“亡  esk'ho automobilovho prmyslu. 
珂ich za駈tky byly spojeny s opravami a v予robou jizdnch kol, pozdji zaとali 
s vrobou motorovch kol a automobil. Prvni svtov' vlka jim pinesla zmnu 
vCrrobv od aut k n'boj貢m oro potfeby vlky. a tak' finann t配kosti, kter' 
vyustlly tuzi Jejich hrmy s hrmou bRoda v r.1りzり・  rirma Laurin & i'Jement se 
tak ztratila ve svtる  konkurennho boje. 

2) Hospod'fskh situace v d eskoslovensku Po r. 1918 pinesla nov fenomn 
podnikatelsk6 と  innosti - postavu podnikatele - mana三era. Misto technick6 
geniality vstupovaly do popedi u tchto osobnosti jejich organizaとn schopnosti, 
kter byly spojeny s pr'vnimi, finannmi znalostmi a schopnosti rozumt 
hospod醗skm souvislostem. Typick'm p責kladem by mohl b't Karel 
Loevenstein, manaer nejvtら ho strojirensk6ho koncernu S koda v Plzni. Po 
studiich Dr'v a praxi v pra乞sk6 poboce banky Wiener-Bankverein nastoupil v r. 
1919 jaRo generaim seRretar do bRodovycfl zavoau. Lenny met aoncern velKe 
starosti s pemnou vleとn6 v予roby koncernu na mirovou produkci a tak' 
s velkImi dluhy firmy. Podilel se na jedn'nch a francouzsk予mi partnery ー  
pfedev喜m s firmou barona E. Schneidera, kterh mるla zjem kapit'lov6 vstoupit 
do Skodovkv. 

V roce 1922 se stal Loevenstein zastupcem generaizuno reo.iteie さK oaovKy. 
Proslavil se tak で  asto riskantnimi finannimi transakcemi - napf. pomoc 
rumunsk予ch dluhopis貢  zskala kodovka v r. 1923 anglickou pjiku v hodnot 
jednoho mili6nu liber. Britsk' emise cennch papir6 se zaとala dobfe prod'vat 
na lond'nsk burze a svt pochopil, e za plze五sk予m podnikem stoji anglick6 
banky, vzrostla duvra a zalem O bRoctovKu. V ietecn wzJ -1りzb - tencly jiz jaito 
nejmladgi generalni f editel v Ueskoslovensku - inicioval Loevenstein uukiaunou 
restrukturalizaci firmy. Do vedoucich mist pili nov lid, bval generln 
feditel6 vytvofili gremium gener'lni rady firmy (kter6 se ovem nikdy nese§lo). 
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V rmci racionalizaとnho programU a modernizace v●roby podta1 
Loevenstein pfedevらim s mnoha fユzemi Skodovky. Za konjuflittUry VE arune 
polovin 20. let pi言la Skodovka s novm investiemm programem a rozSmWaIa 
sv' obchodn kontakty po cel'm sv白t白  (ze vzctalenjSich zemi napr. Ulfls ・ lnく1le・  
Austr'lie, Ji乞n Amerika). Byly zaloeny tak' dceinn6 spoleとnosti AsAP, 
Konstruktiva. 喬  kodanol a pozd6ji Omnipol. K. Loevenstein st'l tak za"mir(wo L 
smlouvou'' s konkurennm koncernem UKU. Jetnana a poaepsana aonoaa 
vylepila spoleとn6 vztahy a mimo jin6 i vztahy s na喜i nejvt喜i bankou ー  
2ivnostenskou bankou a jejim gener'lnm editelem dr. Jaroslavem Preissem,K. 
Loevenstein zemfel v r. 1938, ve v'ku 53 let. Jeho hospod'sk vse dkya 
mimof'ln organizaとn schopnosti, a ochota n6st obrovsk' rizika, ho 
skupiny nejlepら ch mana乞erskタch osobnost. 

K tomuto typu ,, novodob'ho'' podnikatele je mo乞n6 pifadt cel' 
management v bankovnictv. Manaiefi byli zastoupeni ve spr'vnich rad'chj可ich 
kapit'lovる  ovl'danch podnik貢  - napf. dr. Jaroslav Preiss, gener'ln k山te1 
~veli 
難 pocitaidruhiiovalaL, Indie,ASAP,nrovoudohodankou -sem. K.ledky a

ad dot celhjejicheditelni .zceatikami 
sp可eny~一 y a prop可e 
a koncerny mlo 亡  asto nadn'rodn charakter - jako napf. ve  spr'vni rad' 
Skodovch z'vod貢  sed6lo krom6 z'stupce editele barona E. Schneidera le言t' 
mnono aaisicn trancouzsaycn zastupcu, ateri vytvaren ceiou sit teclimCayCfl 
poradc貢. Stejn6 to bylo ve spr'vn radる  Bhfisk' a hutn spoleとnosti, kde byl E. 
Schneider dokonce f editelem spr'vni rady. 

3) Podnikatel' ・  manaiefi, kter' je mo乞n6 zafadit do kategorie 
,selfmademann", tvo五  teti skupinu. Jde o podnikatele - vlastniky, kte五  pat 
do generace nov6ho myるlen a v6t言inou vrozench mana乞erskch schopnost. 
Typickm pfikladem pro 6 esk6 zemる  je Tomh§ Baa. Jeho mana乞ersk,m 
dovednostem je jii v tomto とi sle v6nov自na jedna stai. Mるl mnoho obdivovatel貢  
z f ad podnikatel心  v dal喜ich odvtych. 

Podobnm pfikladem byl Arno誉t Roln予  z nedalek6ho Prostjova, kter se 
prosadil v konfek亡nm priimyslu. Pochhzel z krejovsk6 rodiny a po smrti svho 
otce pfevzal veden rodinn konfekとn flrmy'roku 1920. 

M6l za sebou pouze studia na soukrom' obchodn § kole ve Vdni. ovem do 
veaem a rozvoje zirmy vnasei neustale nove prvky. S pfechodem ke konfekn 
vrob6 napf. vznikl probl'm, jak f e言it odbyt novch vrobk tak, aby odpovdal 
vrob6 a 丘  rovni prodeje a mno乞stv prodeje zbo瓢. Pfed prvni svtovou vlkou 
firma Arno喜t Roln zam'stn'vala tzv. obchodni cestujci, kte五  na svch cestAch 
ziskvali zakzky od'v心  na miru a souasn zaji§ovali nov monosti odbytu 
zbo,i. Zakzkov odvy pak byly zAkaznkm zasilhny po喜tou. Arnot Roln se 
vak potkem 20. let vydal novou, daleko vhodnj喜i cestou zfizovhn vlastnch 
distribuとnch prodejen. 

Roln ml ve vlastn distribun siti svch prodejen daleko v6t駈  mo乞nosti 
uplatn6n svch vrobk'. Jejich po亡et rychle vzr立stal. V roce 1922 mla firma dv 
prodejny, v roce 1926 ji三  dvacet a do roku 1935 jich bylo 95. Zajimav byl syst'm 
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vb6ru vedoucich do t6chto prodejen: kaid, vedouci musel pfed nAstupem sloit 
kauci 30 000 korun. Od roku 1930 zavedla firma velmi dobe propracovanタ  
systm standardnich cen ・  nejprve 66, 166, 266, 366, pozdji 96, 196, 296, 
396 K. Ceny tedy v乞dy konily ・  na rozdl od Bati i od jeho nejvt喜 ho konkurenta 
v Prostjovる  Jana Nehery・  na 喜  estku. Tyto ceny se potom staly z'kladem 
reklamniho sloganu, Jsme levnji ne王  Baa". 

Prodejny tak' zaji喜 ovaly okamitou 丘  pravu od6v貢  na mru, pokud bylo 
teba konfekとn zbo乞i upravit. Sortiment vrobk byl velmi ら  irok,, Kromる  toho, 
三e se zbo乞i vyrhb'lo v r五znch velikostech, d6lilo se je善tる  na A, B a C., K bylo pro 
silnji postavu,,, B" pro 言  tihlej喜i zAkaznky a,, C" pro ty velmi 喜  tihl'. Ke ka乞d'mu 
druhu zbo乞i byla k dispozici paleta asi patncti druh貢  barev. Z'kaznik byl ke 
koupi ziskAvan d貢kladn' propracovanou metodikou, kterou prodejci mistrn 
ovl'dali. Pamtnci vzpominaji, jak napf. pfi odmitnut obleku z'kaznikem kv亡li 
njakm drobnostem (napf. m五lo kapes と  i jin nedostatek) prodavaと  pfedv'd6l 
jin, pomocnk ten prvni rychle odnesl k rychl6 丘  prav6 podle zAkaznkova pfn. 
Pozdji ho prodavaと  pivedl k p貢vodnmu obleku a ten si ho vtらinou spokojenる  
odnesl.Tato podnikatelskA filozofie p'6e o z'kazniky se osvdovala v ka乞dodenn 
praxi. Roln se netajil obdivem k mana乞erskm dovednostem T. Bati a mnoh 
kroky firmy tuto skuteとnost potvrzuji. Ve druh6 polovin 30. let zaloil Roln 
fili五lky i mimo 丘  zem republiky. V r. 1935 to byla v Maroku obchodn spoleでnost 
pod n'zvem,, Societe anonyme Marocaine de Vetements Casablanca", v roce 
1936 si firma zHdila prodejny v Egypt', a to v Alexandrii, Port Saidu, Ismailu a 
v Khife, i kdy王  tる i言t' jeho konfenn v予roby se st'le opralo o domhckou prci. 
Roln予  usiloval o lepるi v予robn i komern vsledky tm, e co nejvce pr'ce 
pevede na tov'rn vrobu. Nechhval se inspirovat Baどou ・五  dil se z'sadou, 乞  e 
丘spるch modernho podnikatele je z'visl na technick6m a organiza亡nm pokroku. 

Roln6mu imponoval Ba位v systm 五  zen podniku a jeho p'sov' vroba. V 
roce 1936 zaloiil prvni dilny na p'sovou vrobu phnsk予ch a d6tsk予ch od'v pro 
436 d'lnk v Brodku u Konice. Proti dom'ci prci byla mechanizovan' vroba 
efektivnj喜i ・  umo茄ovala zapojit do pr'ce mno三stv nekvalifikovanch sil a 
vrobu v tovhrnch objektech l'pe kontrolovat a 五  dit. Poぬtky strojov6 vroby 
vak byly prov'zeny f adou obti乞i, kter' t6ce dol'haly na zamstnance. Tak6 
odpor domhckch krejich proti tov'rn vrob' sehrhl svou lohu. Arno首t Roln 
vypracoval kalkulaとn p五kaz, podle n6ho乞  byla uzn'v'na vるe n'klad亡  na 
zhotoven vrobk貢  vetn6 ve着ker6 re乞ie, amortizace stroj貢  atd. ve  vi 50% mzdy 
vypl'cen' domhckm krej6im v Prostjov'. To znamen', e za zhotoven jednoho 
kusu kalhot se vypl'celo v Prostjov6 1,20 K, ale v Brodku u Konice pouze 60 
hal6f立. Podnik tm vyd'l'val 50% z celkovho obnosu, roz喜ioval svou finann 
hotovost a investiとn moinosti. Reklama firmy Ro]n予 v mnoh'm pfipomin Baぬ・  
slogan ,, Obuv Baia ・  od'vy Roln" to ostatnる  potvrzuje. Z dal喜 ch reklamnich 
slogan貢  byly znm6 napf.,, Odるv Roln v誉em", nebo,, To je on"," Na jae v odvu 
Roln". Reklama byla tehdy novinkou, a tak pinila 丘と  el, ke kter6mu byla urとena. 
Firma po瓢dala 6 etn' reklamni akce s cilem zskat z'kaznky ze vech vrstev 
obyvatelstva. Nabhdala vedouci prodejen, aby, jednou za と  as" vy喜li ped obchod, 
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pfeらli chodnik a Dodivali se na nj z pohledu kolemjdoucich. V乞dy se na言lo nco, 
co se dalo zlepit. Nkdy musela bt reklama i improvizovan'. Z pamtnickch 
vzpomnek vedoucho turnovsk poboとky firmy je zajimavh historka, kdy 
konkurenn firma Nehera upout'vala pozornost na sv' vrobky jizdou autem po 
mるstる  a vyvol'vhnm reklamnich hesel. Vedouci tehdy vzal do rukou tlampaと  a 

za亡al volat:" D自my a phnov6, pozor ai Vs nepejede konkurenn automobil a 

ra6te radji nav喜tivit nai reklamn akci". N'sledovala improvizovan' m6dn 
pfehlidka ve vloze. Firma Roln si b6hem prvni republiky vybudovala velmi 
dobr6 postaven, i kdyi mるla pfimo ve mるst6 velk'ho konkurenta - firmu Jan 
Nehera, se kterou musela po cel' obdobi prvn republiky po亡itat. 

Existovala celh f ada pi亡kovch podnikatel貢  s manaersk'mi schopnostmi, 
kte五  zde v五bec nebyli jmenovAni. K podnikatelskmu managementu patilo i 
mnoho podnikatel貢  idovsk'ho pavodu - Mautner, Petschek, Stross, Bondy. Rada 
podnikatel6 a mana乞era nるmeck' n'rodnosti podnikala v textilnm pr貢myslu - 
Liebig, v keramick6m pr貢myslu a porcel'nu - Rosenthal, ve skl証stv - Weiss, 
Miihlig. Mnoho podnikatel貢  a mana三er貢  n6meck'ho p丘vodu p亡sobilo i 
v ostatnch odvtvch - napf. Ringhoffer ve strojrenstv. 

ZAvremPodnikatelska と  innost zaとala mt postupne pogfunkn charakter a 
pfedstavovala ら  piとku ve spole亡nosti. Podnikatel6 - manaei se vyzna亡ovali 
mimo粕dnmi organiz'torskmi schopnostmi, kter' byly kombinovny se snahou 
rozvjet sv貢j podnik, zvy言ovat zisk, zaji言 ovat rozらiovhn vlivu firmy a jej 
expanzi, vytv'et nov' zastoupen, stav't nov objekty. Tak' zodpovdnost za 
jednotliv' mana乞ersk6 kroky se zvyるovala - pr'vる  n'kdy bv' tento moment 
oznaとovn za onenで  asto diskutovan' " motor". Hledali stAle nov cesty k zaji't6n 
existence, nov6 podnikatelsk' npady, technologie, pracovni postupy apod. Do 
poped zjmu se dost'vala kromる  sfry financov'n tak6 othzka inovaci. 

Hospod苛sk djiny a djiny podnik云n, kter6 jsou bezprostfedn6 spjaty 
s managementem, je teba sledovat v mnoha souvislostech, kter byly pedev喜im 
dny fungujicimi tr乞nmi vztah a celkovm hospod'fsk,m v予vojem zemる. Na 
druh' stran je vak nutn' zd貢raznit aktivzi roli podnikatel立  a mana乞er&, ktefi 
se spolupodleli na zmn'ch v hospod証sk6 struktue zem a jejich 
hospodAfskch vsledcich. 
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