Zapomenutý Přerov

Ing. Bedřich Dlouhý,
úředně oprávněný civilní inženýr kulturní v Přerově
Nepříznivé hospodářské a finanční poměry poslední doby, velmi značná a bohužel mnohdy nekalá
soutěž – nikterak nedovedly zlomiti, nebo jen zeslabiti pevnou vůli a energii tohoto mladého majitele
podniku.
Ing Bedřich Dlouhý vyrostl z malých venkovských poměrů. Jest rodákem zdejšího okresu, narodil se
v Oldřichově. Po ukončení reálných studií v Lipníku n. B., navštěvoval vysokou školu technickou v Brně,
v letech 1919-1922. Ještě před absolvováním vysoké školy jmenován byl asistentem ústavu pro stavby
meliorační, kanalisační, vodárenské a hrazení bystřin.
Druhou státní zkoušku vykonal dne 1. VI. 1922 s výborným prospěchem a ve svých 21 ½ letech stal
se jistě jedním z nejmladších inženýrů republiky. Poté jmenován byl konstruktérem uvedeného ústavu.
Od 1. května 1923 do 15. října 1926 působil u jedné z nejstarších a největších technických kanceláří
kulturně-technických v Čechách, kde vedl oddělení staveb vodohospodářských, zejména meliorací a
kanalisací.
V říjnu 1926 přijat byl bývalým moravským výborem do služeb mor. zem. stavebního úřadu v Brně a
službou pověřen byl u Expositury téhož úřadu v Přerově. Zde působil až do 1. března 1929. Hlavní jeho
činností v tomto novém působišti bylo projektování různých melioračních a regulačních podniků v okresích
přerovském, holešovském a hranickém, jakož i vedení stavebního dozoru a vyúčtování podniků,
nacházejících se v této době ve stavbě.
Reforma veřejné správy v r. 1928 a sloučení technické služby státní a zemské znemožnila mladším
pracovníkům úměrný postup a proto se Ing. Dlouhý rozhodl opustiti veřejnou službu technickou a založiti
si vlastní podnik. Tak vznikl 1. března 1929 nový podnik, který odvážně a s využitím plné energie svého
vůdce, dal se v nerovný boj s podniky staršími, kapitálově silnými a obchodně zkušenými. Ing. B. Dlouhý
hodlal prakticky využíti svých dřívějších zkušeností v oboru staveb melioračních a kanalizačních a proto
zvolil si za hlavní zaměstnání projektování a provádění těchto staveb, jakož i jiných podniků, spadajících
do oboru vodohospodářské techniky.
Už během roku 1930 měl rozsáhlou kancelář projekční pro tento speciální obor technický a také
skutečně v tomto a následujícím roce vypracoval takovou řadu melioračních, kanalizačních a regulačních
projektů na Moravě, že jejich souhrn představuje 50 procent veškerých těchto projektů, vypracovaných
všemi ostatními civ. inženýry kulturními na Moravě.
Vypracoval meliorační projekty pro následující vodní družstva: Budiškovice, Dolní Bludovice,
Červený Hrádek, Haňovice, Hodov II., Chropyni II., Chořelice, Janovice, Křtomil, Lukovou, Ostr. Novou
Ves, Návsí-Jablunkov, Nobory, Malé Prosenice, Petrovice, Zádveřice II. atd., pro velkostatek Budiškovice,
Hor. Tošanovice, pro Rolnický cukrovar v Kroměříži, celkem 32 projektů o úhrnné meliorované ploše 2662
ha a rozpočteném stavebním nákladu 10,902.000Kč.
Z projektů regulačních jsou to: regulace potoka v Budětsku, Domaželicích, Hustopečích, regulace
Jihlávky v Jihlavě, Slatinického potoka v Lutíně, Lukavce v Troubelicích, celkem za 2,711.000Kč.
Z podniků asanačních jest to návrh soustavné kanalisace pro: Buk, Domaželice, Horní Moštěnice,
Dřevohostice, Grymov a Předmostí, celkem za 4,860.000Kč. Kromě toho vypracoval celou řadu plánů
k zajištění stávajících vodních práv a sice pro mlýn A. Dostála v Tištíně, pro továrnu „JASA“ v Krahulčí
(průmysl masný a konservový), pro majitele soukromých vodovodů v různých obcích a plány pro zajištění
vodního práva rybníků a jiných továrních podniků velkostatkáře F. Harracha.
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Rozsáhlá činnost projekční nemohla jej
odvrátiti od úmyslu věnovati se ve stejné míře
provádění těchto staveb. Do dnešního dne, tedy za
dobu 4 let, provedl celkem 46 podniků, z toho na obor
meliorací připadá 28 podniků a to zejména: Bezměrov
II., Beňov, Věžky, Bohuslavice – Polom, Klužínek,
Přerov – Předmostí – Popovice, Slatinice, Urbanov a
okolí, Vlkoš II., Frenštát, Netín II., Třebíč, Blízkov,
Olšovec, Dolní Bory, Hodov, Pyšelo, Březejc, Polanka
n. O. atd. Tento poslední podnik jest největší podnik
tohoto druhu na Moravě a jest ve stavbě už od r.
1930. Mezi stavby regulační patří: Regulace
Koželužského potoka v Jihlavě, dále regulace
v Nelešovicích, Troubelicích, české Olešné, Křižanově,
regulace Mor. Dyje v Urbanově a řeky Žegrice ve
Spišských Vlaších. Z Ostatních jsou to: Stavba
soustavné kanalizace v Buku, v Příboře, různé
scelovací práce v Grymově, Radslavicích, Horní
Moštěnici, dále přeložka okresní silnice Ústecký most
– Opatovice, zachycení pramenů v Kostelci atd.
Jen pevnému úsilí majitele tohoto podniku jest
děkovati, že tento z nejmladších moravských podniků
Ing. Bedřich Dlouhý
vyrostl v poměrně krátké době na jedno z předních
míst tohoto specielního oboru technického, neboť např.
v r. 1932 zaměstnával v sezonní dobu až 880 dělníků na různých místech republiky, kromě celé řady
dozorců a mistrů.

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933)
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