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Firma Antonín Leder, Přerov

Firma Antonín Leder

Počátek závodu sahá do r. 1898, kdy zakladatel, bývalý senior šéf firmy Antonín Leder, tehdy
38letý, začal provozovati živnost zámečnickou samostatně v malém měřítku s několika tovaryši. Krátce po
založení přistoupil jako společník p. A. Maruška.
Společnost tato však netrvala dlouho, takže po půl druhém roce zůstal jediný majitel živnosti –
Antonín Leder.
Provozovny firmy, které byly v najmutých místnostech, brzy nestačily a neodpovídaly rozmachu
vzrůstajícího závodu. Svojí pílí a přičinlivostí zakoupil Antonín Leder stavební pozemky na Trávníku
v Přerově, vystavěl dílny vlastní a obchod, které postupně rozšiřoval.
Závod stavěn byl na pevné basi, rozšiřování jeho dálo se vždy podle finančních možností.
Roku 1904 byla zřízena speciální výroba drátěných pletiv a firma protokolována pod zněním:
Antonín Leder, speciální továrna na výrobu drátěných pletiv, stavební, umělé a strojní zámečnictví,
mechanictví a síťařství.
Závod rozvíjel se slibně do počátku války. Mobilisací ztratil Antonín Leder skoro všechno svoje
dělnictvo, takže zůstal sám s několika učni. Přes vysoké stáří pracoval v dílně po celou dobu světové války.
Po válce ujali se vedení závodu zeťové inž. Fr. Kazílek a Fr. Nevrlý, kteří po krátké době vedli
závod na základě technických a obchodních svých zkušeností úplně samostatně a přenesli starosti vedení
závodu na sebe, takže zakladatel mohl se oddati odpočinku po své životní práci.
V této době dopracoval se závod po válečných letech přičinlivostí svých vedoucích zase lepších
výsledků, většího odbytu a dával práci většímu počtu dělníků.
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Do té doby spadá též adaptace a znovuupravení obchodních a kancelářských místností a
rekonstrukce strojního zařízení v dílnách.
Koncem roku 1927 přešel majetek firmy do rukou nynějších společníků p. inž. Fr. Kazílka, Fr.
Nevrlýho a Ant. Ledra ml., kteří tento vedou v plném rozsahu dále pod nezměněnou firmou dne 1. ledna
1928 nově protokolovanou.
Firma provedla mnoho prací státních, obecních a veřejných do oboru její výroby spadajících, k úplné
spokojenosti stavebníků.

VYRÁBÍ A DODÁVÁ:
D r á t ě n é v ý r o b k y:
pletiva čtyřhranná ve všech otvorech a výškách
pletiva šestiboká ve všech norm. otvorech
tkaniny železné z různých kovů
celková oplocení zahrad, ovocných školek, obor, zařízení drůbežáren a farem
ploty natažené, s železnými sloupky
ploty rámové
prohazovačky na písek
fukarové rámky
přepážky pro školní šatny
drátěné vložky do postelí
drátěné košíky na zemáky
výstavní klece pro drůbež
Ž e l e z n é k o n s t r u k c e:
železná okna, světlíky, pro obyčejné i beztmelové zasklení, žel. dveře a vrata
železné obchodní portály a firmy
sesunovací a svinovací mříže a rolety
železné ploty a mříže
železné schody rovné a točité
přepažení pro vepřový dobytek
výhradní výroba poklopů pro pícní komory Moravia, čs. patent číslo 31.363
sklad šicích strojů a jízdních kol vedoucích značek, a kovového nábytku
odborné zařizování bleskosvodů

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933)
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