Zapomenutý Přerov

Továrna cestovních kufrů a koženého
zboží a jediná továrna na vulkánfíbr
v ČSR. firmy K. Zejda, Přerov

V popřevratové době roku 1919 přesídlil nynější majitel firmy jako svrškař a obchodník kůžemi do
Přerova a převzal po zemřelém panu J. Navrátilovi mechanickou výrobu svršků. Zařídil vedle výroby
svršků také obchod kůží. Nato byl zřízen velkoobchod kůží ve Zlíně a obchod kůží ve Strážnici.
Úpadek obuvnického průmyslu v poválečné době a velká konkurence obuvnických továren nutily
majitele ku přemýšlení, co podniknouti v budoucnu. Podnikl proto informační cestu Rakouskem, Itálií,
Francií a Německem a po návratu bylo definitivně rozhodnuto, že je nutno započíti s výrobou koženého
zboží a cestovních kufrů, kterýžto průmysl v ČSR nebyl tenkráte dostatečně zastoupen.
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Zapomenutý Přerov
S výrobců koženého zboží započato v r. 1926 a po dvou neúspěšných pokusech bylo započato s
výrobou po třetí s neobyčejnou energií, a také se tento třetí pokus zdařil.
Bylo nutno zlikvidovati v prvé řadě obchod kůží ve Strážnici, nato velkoobchod kůží ve Zlíně,
zrušiti výrobu svršků v Přerově a konečně obchod kůží v Přerově.
Mezitím byla zřízena prodejna koženého zboží a cestovních potřeb v Přerově a Olomouci, zakoupeny
nejmodernější stroje pro výrobu cestovních kufrů pod značkou „Kazeto", zákonem chráněnou, kterážto
značka v krátké době stala se známou a oblíbenou nejen v celé ČSR, ale i za hranicemi.
Solidnost a dobrá jakost výrobků razila si cestu dále, takže místnosti tovární v Bartošově ulici v
Přerově nedostačovaly a proto v roce 1928 zakoupil majitel část přerovské rafinerie cukru, tuto adaptoval a
zařídil tak, aby vyhovovala nejen výrobě kufrů a koženého zboží, ale i výrobě veškerých polotovarů,
potřebných při výrobě kufrů, takže již v r. 1930 byly vyráběny všechny kovové součástky, hlavně zámky,
které bylo nutno před tím přivážeti z ciziny.
Již v roce 1931 bylo započato s přístavbou železobetonové budovy pro výrobu vulkanfibru, jedinou
výrobu toho druhu v CSR, neboť i tato surovina dovážela se jen z ciziny. Tím bylo docíleno, že město Přerov
může se honositi jako jediné město v ČSR, které má továrnu na výrobu vulkanfibru.
Dnes zaměstnává továrna 150 zaměstnanců, jest největší továrnou toho druhu v ČSR, vyrábí denně
až 1500 kufrů a 500 kg vulkanfibru vedle veškerých ostatních polotovarů, kterých k výrobě jmenovaného
množství kufrů jest zapotřebí. Továrna jest zařízena tak, že je schopna krýti sama celou tuzemskou
spotřebu a jest na programu, po urovnání hospodářských poměrů světových věnovati se také expertu, jelikož
o výrobky firmy K. Zejda jeví cizina značný zájem.
V dnešní těžké době vede majitel K. Zejda tento podnik s velkou energií a plánovitým postupem,
takže podnik bude moci ve svém úspěchu dále pokračovati nejen ku prospěchu svých zaměstnaných, ale
přispěje také k rozkvětu města Přerova.

Tímto strojem zušlechťujeme materiál pod tlakem 150.000 – 200.000 kg, čímž nabývá neobyčejné pevnosti,
trvanlivosti a pěkného vzhledu
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