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Továrník Rudolf Kratochvil 

 

Kancelář a prodejna na Komenského třídě 

Továrna dehtových výrobků, velkozávod 
pokrývačský a asfaltérský Antonín 

Kratochvil, Přerov 
 

Firma byla založena v roce 1875 p. Antonínem 
Kratochvilem, který společně s p. Poštulkou v roce 
1890 postavil podnik pod firmou Antonín Kratochvil 
a Cyril Poštulka, první moravská továrna na 
kamenitou lepenku a dehtové výrobky v Přerově. Byl 
to tenkráte jediný český podnik toho druhu na 
Moravě. 

Po úmrtí p. Antonína Kratochvila v roce 1913 
převzal podnik p. Rud. Kratochvil, který po 
absolvování obchodní akademie v Brně a po 
jednoroční službě vojenské v Praze ujal se vedení, 
avšak již v roce 1914 v částečné mobilisaci musel 
narukovati do pole jako poručík v z. ke konání 
vojenské povinnosti, odkudž se vrátil po převratě ke 
konci r. 1918 jako kapitán v z. Od té doby ujal se pak 
opět s plnou energií vedení podniku, který pod jeho 
odborným vedením neustále vzkvétal. V r. 1926 
odkoupil pak od svého společníka p. Poštulky jeho 
podíl na lepenkárně a stal se samomajitelem a firmu 
přeměnil a spojil pod hořejším názvem. V roce 1930 
postavil pak rozsáhlé dílny, které vybavil nejmodernějšími stroji s elektrickým pohonem, takže dnešní 
podnik počítá se mezi největší toho druhu v republice. 

Uvedená firma vyrábí dnes veškeré druhy krycích lepenek jako: dehtovou krycí lepenku pískovanou a 
nepískovanou, speciální dehtuprostou lepenku ochr. zn. „Bitumit" a dvakráte impregnovanou ochr. zn. 

„Rudolit", veškeré dehtové, asfaltové a 
dehtuprosté nátěry na střechy, isolační 
plotny do základů atd. Mimo to jest 
firma hlavní zástupkyní Eternitových 
závodů v Šumperku na Moravě a v 
Berouně v Čechách pro světovou 
značku asbestocementové břidly 
„ETERNIT", eternitových velkých 
obkládacích desek, kouřových, 
odtokových, tlakových trub, 
komínových nástavců a j. výrobků do 
oboru toho spadajících. Uvedená firma 
provádí též veškeré krytiny všemi 
druhy krycího materiálu k největší 
spokojenosti svého zákaznictva pod 
heslem „Dům dobrých krytin" a pracuje 
po celé Moravě a Slovensku, kdež od r. 
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Továrna ve Dvořákově ulici 

1929 má filiálku v Košicích. Speciality firmy jsou isolace rovných střech, mostů, zemní proti tlaku spodní 
vody atd. a konečně asfaltování silnic, chodníků, balkonů, teras a j. Firma tato dodává veškerý krycí a 
isolační materiál. 

Z čelnějších prací provedla firma krytiny na státních, zemských, vojenských, železničních, obecních 
stavbách, dále krytiny různých průmyslových podniků jako cukrovarů, lihovarů, pivovarů, strojíren, 
elektráren, sladoven, mlýnů, 
velkostatků, kostelů, sokoloven, 
orloven a různých čelnějších 
veřejných budov, mimo velký počet 
soukromých hospodářských, 
vilových a jiných budov. Svým 
odborným vzděláním u svého 
zemřelého otce p. Antonína 
Kratochvila, školským vzděláním 
na obchodní akademii a 
dlouholetými zkušenostmi v tu- i 
cizozemsku a pak svou neobyčejnou 
pílí, houževnatostí a solidností 
přivedl p. Rudolf Kratochvil svůj 
podnik na nebývalou výši, t. j. na 
jedinečný odborný podnik toho 
druhu v republice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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