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Jan Červenka, šéf firmy 

 

Vnitřek výrobny v Tovární ulici 

Alois Červenka, výroba panceřových 
pokladen a tresorů, Přerov 

 

Závod tento byl založen 1. března 1933. 
Za poměrně krátkou dobu na základě starých a 
dlouholetých zkušeností získal si zájem i přízeň 
naší veřejnosti, poněvadž byl od počátku veden 
snahou vyrobiti vždy prvotřídní a nejdokonalejší 
tovary tohoto druhu. Byl sice již v počátcích 
zrazován, aby upustil v dnešní hospodářské tísni 
od výroby pancéřových pokladen, tresorů, 
zajišťovacích zámků, poněvadž nebude celá 
výroba kryta dostatečnou poptávkou. Leč doba 
několika měsíců ukázala, že rozhodnutí bylo 
šťastné a výsledky setkaly se se zdarem a 
úspěchem. Zvýšené výrobě i dokonalosti výrobků 
dopomohla přirozeně neobyčejná snaha určitých 
vrstev lidí, kteří bez zaměstnání a práce mají 
touhu po lehkém životě a po snadném získání 
cizích peněz z nezajištěných zásuvek stolů a 
primitivních ručních nebo kovových pokladen. 
Byla to také starost o bezpečné ukládání peněz, 
získaných poctivou a houževnatou prací 
občanstva, jakož i ochrana listin a písemností, 
knih, cenin a podobně, která vedla tuto speciální 
výrobu ku zdokonalení a precisnosti, takže dnes 
může se směle tvrdit, že se podařilo vytvořit 

důmyslný 
mechanismus, který je 
v dnešní době 
zločinnosti zárukou 
bezpečnosti jak před 
vloupáním, tak i 
požárem. V tomto 
závodě vyrobené 
pokladny jsou 
uzpůsobeny tak, že 
občanstvo může 
s plnou jistotou svěřit 
své hodnotné 
předměty a hotovosti 
do těchto tresorů, 
poněvadž jsou 
opatřeny nejen 
pevnými a ohnivzdor. 
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Pancéřová pokladna 

stěnami, ale též patentním, složitým a zámkovým 
mechanismem. Během krátké doby výroba pokladen 
vzrostla do té míry, že tato továrna je vybavena 
dokonalými stroji a vedena odbornými silami, které 
po vzoru amerických a anglických velkotováren se 
přizpůsobily moderní výrobě, takže továrna 
zásobuje svými dobrými pokladnami téměř celou 
Moravu bez konkurence. Dobrý chod a vedení 
tohoto závodu prospívá nejen účelům sociálním a 
humánním, ale také Přerovu a jeho provozu, čímž 
zmenšuje se nezaměstnanost a dostává se mu 
zdravého průmyslového podniku, který městu slouží 
ku cti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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