Zapomenutý Přerov

Velkoobchod
suknem Vrba &
Pražák
K předním závodům v oboru
soukenném nejen v Přerově a okolí, nýbrž k
největším závodům toho druhu v republice
Československé patří velkoobchod suknem
Vrba & Pražák v Přerově. Jest jedním
z největších zasílatelských závodů, který má
své zákazníky v celé republice. Znamenitou
pověstí jest znám „od Šumavy k Tatrám". Zde
několik bližších dat o tomto závodě.
Začátkem roku 1909 založili pánové
František Vrba a Ladislav Pražák závod
suknem a krejčovskými přípravami, a to v Přerově čp. 8 na náměstí. Do vínku vložili novému podniku
„starou kupeckou poctivost, naprostou solidnost, bezvadnou jakost zboží a mírné ceny." Ukázalo se, že tato
obchodní reelnost je nejlepším základem obchodního podnikání a jeho stability. Závod ocitá se záhy v
popředí, důvěra občanstva z města i venkova všech vrstev bez rozdílu rychle roste. Posíleni touto důvěrou
rozšiřují zakladatelé závodu svou činnost z detailního prodeje na zasílatelství látek a příprav na krejčovské
závody. I zde obstojí čestně v konkurenčním boji, který proti nim jako českým podnikatelům byl všemi
možnými i nemožnými prostředky veden firmami, jimž přívlastek „českosti" nenáležel z různých důvodů, a
bylo třeba velké vytrvalosti a prozíravosti, aby tento nerovný boj skončil pro ně vítězně, zvláště za poměrů,
jaké byly za dob rakousko-uherské monarchie na prospěch
firem nečeských. Než vítězství patřilo našemu českému
podniku Vrba & Pražák. Závod roste dále rychle a úspěšně,
okruh zákaznictva se rozšířil do všech zemí bývalé koruny
české a tak zastihuje i válečný rok 1914 firmu Vrba &
Pražák v nejslibnějším rozvoji.
Ani závod Vrba & Pražák nezůstává ovšem ušetřen
ochromení, které litice válečná všude způsobuje, zvláště
když jeho majitelé oba jsou povoláni k povinnosti vojenské.
Přesto pracuje závod dále po celou dobu války - jak to
poměry dovolují – svou vlastní zdravou silou, setrvačností
své průbojné solidnosti.
Jeho zakladatelé teprve opět v roce 1918, tedy po
státním převratu v osvobozeném již našem státu ujímají se
znovu práce ve svém závodě. Vyvíjejí horečnou činnost, aby
pokračovali v zdokonalení díla, jehož kořenů ani dlouhá
válka nedovedla zdolati. Pracují v nových poměrech,
zejména v převrácených zcela poměrech hospodářských, jako
Reservní sklad v přízemí
všichni jiní, ale v jednom u nich převrat nenastává: „staré
kupecké poctivosti a solidnosti" zůstali věrni. Tak probíjejí se opět statečně novými poměry a překážkami,
které poválečná doba staví v cestu obchodu. Jejich stará dobrá pověst, získaná v začátcích závodu, pomáhá
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jim opět zbudovati a rozšířiti okruh zákaznictva, a to nejen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, nýbrž i v
nově získaném Slovensku.

Prodejní místnost

Detailní a zasílatelský obchod utěšeně rozkvétá, zdokonaluje se a tento rozkvět přivádí s sebou
ohromnost výběru zboží i poměrně nízké bezkonkurenční ceny.
Tento neočekávaně rychlý vzrůst závodu v kratičké době několika let poválečných nutí zakladatele,
že zřizují v roce 1923 na Masarykově náměstí moderní obchodní dům vybavený jak v kancelářích, tak i
obchodních a pracovních místnostech všech druhů (vzorkárně) všemi moderními vymoženostmi i po stránce
technického vývoje, takže vyhovují i těm největším (požadavkům moderního obchodu.

Účetní kancelář

Lepení vzorků

Rozsáhlé, vzdušné a účelně zařízené místnosti obchodní jsou nejen přívětivými pro zákazníky, ale
jsou také svrchovaně hygienické a útulné i pro všechny zaměstnance.
Organisace obchodu v roce 1928 vyvrcholuje novou úpravou závodu po stránce zevní i po stránce
vnitřního provozu. V tomto roce provedené adaptace umožňují další rozmach závodu jak do rozsahu, tak i
do intensity obchodu.
Je nesporné, že tento závod znamená silnou posici českého obchodního světa na Moravě i v republice,
zvláště za nynějších těžkých hospodářských poměrů, že znamená i specielně silný pilíř obchodní posice
města Přerova. Proto je třeba, aby se mu dostalo v tomto snažení všemožné podpory a to tím spíše, že jeho
majitelé jsou známí i tím, že nezapomínají na humánní účely, jež velmi štědře podporují.
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František Vrba

Ladislav Pražák

Jest proto jistě přáním všeho uvědomělého občanstva, aby firma Vrba & Pražák vzkvétala zdárně i
dále do budoucna, aby její sympatičtí a konciliantní zakladatelé mohli opravdu tak, jak si to zaslouží,
representovati ve svém oboru tu čestnou posici, k níž se svou pílí a svědomitostí vyšinuli.
Současně přinášíme několik ukázek závodu Vrba & Pražák, které budou jistě výmluvným dokladem
správnosti toho, co jsme uvedli.

Vzorkárna s řezacím strojem

Reservní sklad v I. poschodí

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933)
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