
ZZaappoommeennuuttýý  PPřřeerroovv  

wwwwww..rroossmmuuss..cczz  

 

Dr. Jan Kasal, 
první ředitel Zemědělské záložny 

 

Ladislav Egida, 
vedoucí administrativní úředník 
Zem. ústavu pro zušlechť. rostlin 

v Přerově a Správy zemských 
statků v Přerově 

Zemědělská záložna v Přerově 
 

Pro státní i mimostátní styk neobyčejně význačná 
spojovací poloha města Přerova soustředila zde ihned po 
převrate čilý život hospodářský i politický. Záhy po převratu 
organisace Domovin počala si raziti cestu z Přerova do celé 
Moravy i Čech, a snahy této nové organisace soustředily do 
Přerova mnohé stoupence. S akcí politickou ruku v ruce šla 
pomocná činnost hospodářská, jejímž účelem a cílem bylo 
čeliti nedostatku a drahotě životních potřeb drobných 
zemědělců, zvláště obuvi a oděvu. Svépomocná tato akce 
byla podnikána původně Hospodářským družstvem pro okres 
přerovský a okolí, když však ani místnosti, ani počet 
personálu nestačil návalu kupujících a vlastní účel družstva 
ustupoval nezvyklé agendě jak obchodní, tak peněžní, byla 
pocítěna potřeba samostatného vedení prodejny. Současně 
také uzákoněná reforma pozemková otevírala drobným 
zemědělcům širokou perspektivu samostatného podnikání na 
vlastní půdě a bylo třeba podchytiti peněžní zdroje 
zemědělské pro realisaci pozemkové reformy v blízké 

budoucnosti. 

Přípravou a základnou těchto snah a pronikavé 
změny pozemkového hospodaření bylo ustavení Zemědělské 
záložny „Domovina" v Přerově na valné schůzi dne 29. 
června r. 1919. 

Ačkoliv tehdejší doba nedosti jasných hospodářských 
a jmenovitě peněžních poměrů nebyla valně příznivou nově 
založenému peněžnímu ústavu, Zemědělská záložna 
„Domovina" v Přerově obětavě přejímá od Hospodářského 
družstva přerovského svépomocnou akci nákupní a 
prodejní, zřizuje v domě továrny na hnojiva v Palackého ul. 
samostatnou prodejnu. Když však nepatrná místnost 
nestačí pro čilý konsum, najímá a velkým nákladem 
rekonstruuje prázdné obilní skladiště obchodní a bankovní 
společnosti ve Škodově ulici a umisťuje kancelář v domě 
Vitouškově v Palackého ulici (nyní dům Zemědělské 
pojišťovny přerovské). 

Tyto nouzové akce zásobovací oddalují novou 
záložnu od původního záloženského účelu a zatěžují její 
finanční prostředky movité, pročež nový ústav likviduje 
prodejnu a s veškerým úsilím věnuje se svému 
hospodářskému účelu. 

Zemědělská záložna „Domovina" v Přerově 
pozvolna, ale trvale vzrůstá a dobývá si stále větší důvěry. 

http://www.rosmus.cz/


ZZaappoommeennuuttýý  PPřřeerroovv  

wwwwww..rroossmmuuss..cczz  

Z původních 86 členů s 828 podíly a 402.070 Kč vkladů vzrůstá tento peněžní ústav na 575 členů s počtem 
2105 podílů a částkou 2,420.000 volných vkladů. Z důvodů vnitřně organisačních pozměněn název ústavu 
v Zemědělskou záložnu v Přerově. 

Prvním řiditelem Zemědělské záložny v Přerově byl D r. Jan K a s a l, advokát v Přerově, jenž byl 
také jejím zakladatelem a organisátorem. Spolu s ním zasedal v představenstvu Jan Rosipal, rolník ze St. 
Vsi a Jan Slováček, rolník v Přerově. Předsedou dozorčí rady byl a dosud je pan Viktor Stoupal, president 
Zeměděl. rady moravskoslezské. Od roku 1923 vedou správu ústavu p. vrch. rada Jindřich Mackovík jako 
řiditel, s pokladníkem p. zvěrolékařem Jindř. Vybíralem a kontrolorem p. Františkem Němečkem, rolníkem v 
Třeběticích. 

Každoroční vzestup jak počtu členů tohoto peněžního ústavu, tak jeho záloženské činnosti, svědčí o 
plné důvěře zemědělského lidu okresu přerovského, i jiných okresů moravských k zemědělské záložně v 
Přerově, která se stává takto nepostradatelnou složkou veškerého zemědělského podnikání ve střední 
Moravě. Všeobecná nynější hospodářská a peněžní tíseň a nezbytná přísná opatrnost nevyhýbají se ovšem 
ani Zemědělské záložně přerovské, nezasahují však do její činnosti tou měrou, jako jinde právě z toho 
důvodu, že základ její tvoří zemědělství, jež jest základem celého státu. 

Zemědělská záložna v Přerově sídlí ve Škodově ulici v budově Svazu šlechtitelů rostlin a jest nikoliv 
podřadnou složkou, která udržuje živý styk venkova s městem Přerovem, jehož vývoj a rozkvět svojí 
činností podporuje a doplňuje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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