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Rudolf Přidal, 
velkoobchodník 1856-1907 

Velkoobchod železem Rudolf Přidal 
 

V Mostní ulici, v domě, kde je dnes velkoobchod 
firmy Rudolf Přidal, býval již před sto lety obchod 
smíšeným a koloniálním zbožím Josefa Osovského.     
V roce 1865 převzal tento obchod Josef Kobliha, který 
vedle smíšeného a koloniálního zboží začal vésti také 
zboží železné. 

Zakladatel nynější firmy, Rudolf Přidal, se 
narodil 7. března 1856 v Olšanech u Prostějova. 
Vyučil se v železářském obchodě v Prostějově, načež 
jato příručí působil delší dobu v Olomouci. V roce 1888 
se Rudolf Přidal oženil s dcerou Josefa Koblihy, Marií, 
a zároveň převzal od svého tchána obchod. Nevedl 
však již zboží smíšené a koloniální, nýbrž založil 
speciální obchod železem a železným zbožím, první 
toho druhu v Přerově. Později byl obchod rozšířen o 
koncesovaný prodej střelného prachu a zbraní. Rudolf 
Přidal, který dal firmě pevný obchodní základ, vedl ji 
až do své smrti 2. dubna 1907. Od té doby vedla závod 
manželka zemřelého, pí Marie Přidalová, na níž 
spočívala hlavní tíže vedení firmy i za svízelných let 
válečných. V těch letech byl dobrým pomocníkem pí 
'Přidalové obchodvedoucí František Navrátil, který 
byl v závodě zaměstnán cd r. 1907 až do své smrti v r. 
1926. 

Paní Marie Přidalová zůstala v čele závodu až 
do nynějška, ale po převratu jej vede spolu se svým synem Fredem Přidalem, který přistoupil za společníka. 
Od té doby je firma veřejnou obchodní společnosti. V r. 1926 byla provedena rekonstrukce obchodních 
místností, jež byly modernisovány a také zevnějšek přizpůsoben novému vkusu. Hned po válce bylo při 
závodě zřízeno speciální sportovní oddělení, rovněž první v Přerově. Vede všechny potřeby jak pro letní tak 
i pro zimní sporty. 

V době konjunktury měla firma největší počet zaměstnanců 13, dnes má o málo méně. Za zmínku 
stojí, že zaměstnanci zůstávají u firmy zpravidla dlouhá léta. Nejdéle je v závodě účetní pí Rozsypalová, a 
to již 23. rok. V prvních letech tohoto století byl u firmy Rudolf Přidal zaměstnán jako příručí také Vojt. 
Netopil, nyní rovněž velkoobchodník železem v Přerově. Mnozí vyučenci firmy Rudolf Přidal zastávají 
dnes význačná místa jako vedoucí velkých firem nebo jejich filiálek, jeden je v Mor. Ostravě ředitelem 
ocelárny. 

V posledních letech zavedla firma Rudolf Přidal službu zákaznictvu rozvážením zboží nákladními 
autem, čímž závod rozšířil působnost: na celý okres. Zákazníci mají k firmě Rudolf Přidal důvěru, neboť z 
prvních jejích obchodních zásad byla solidnost a dobré zboží, které třeba nebylo vždycky nejlevnější, ale 
zato zaručeně hodnotné. Touto směrnicí se firma bude řídit i v letech příštích. 
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