Z historie, současnosti a budoucnosti společnosti KAZETO Přerov
Zpracoval Jiří Rosmus

Tradiční značka Kazeto, spol. s r. o. je v podvědomí širokého spektra zákazníků symbolem
cestovních zavazadel, galanterního kování, dětských kufříků a hlavně moderních lepenkových
výrobků. Ve své době velmi úspěšná společnost KAZETO měla zařízení na výrobu všech
komponentů nutných pro kompletaci finálních výrobků.
Továrnu založil v roce 1925 Karel Zejda (odtud název firmy KArel ZEjda TOvárna).

ZEJDA, Karel
- podnikatel, živnostník
*4. 11. 1890 - Loučky u Tišnova
+ 13. 3. 1977 - Penčice
Místo působení: Přerov - KAZETO Přerov
Anotace: Majitel KAZETA Přerov, výrobce
kufrů a koženého zboží.
Čestný občan Přerova.
Karel Zejda se původně zabýval výrobou svršku
pro boty. Do Přerova přišel z Olomouce kolem
roku 1919 a převzal od J. Navrátila krachující
firmu v Bartošově ulici. Dílna byla vybavena
velmi kvalitními stroji, a tak v roce 1925 založil
firmu zabývající se výrobou koženého zboží a
obchodem kůžemi. Začal vyrábět kloboukové
krabice, cestovní kufry, peněženky a dámské kabelky. V roce 1929 zakoupil část skleněného
cukrovaru a postavil novou velmi moderní továrnu. V roce 1931 rozšířil výrobu umělé kůže a
následně v roce 1934 výrobu kovového kování kufrů a lepenky. Následovala výroba pro
armádu jako námořnické kufry a pouzdra na dalekohledy. Výroba byla velmi dobře
organizována a začínala se přibližovat pásové výrobě.
Karel Zejda byl v Přerově velmi oblíben. Jeho rodina bydlela na rodinném sídle v
Penčicích.
V roce 1948 byla firma znárodněna. Výroba byla zachována a dále rozšířena pod značkou
KAZETO, národní podnik. Firma vyráběla stále stejný sortiment. V 60. letech začalo
KAZETO vyrábět kufry z plastických kůží. Na základě poptávky byla postavena nová hala na
výrobu lepenky a v roce 1972 byla v ní výroba zahájena.
KAZETO bylo v provozu až roku 1989, kdy byly vytvořeny podmínky pro restituci a
majetek byl vrácen dědicům zakladatele firmy. V Přerově bylo Kazeto na dvou místech.
Pobočný závod byl u Strhance v dřívějším závodě ZORA (původně továrna na cukrovinky
Terezie Hrubé). V roce 1997 byla restituce ukončena založením společnosti KAZETO, s. r. o.
Založená společnost navázala na tradici zakladatele, její produkce je zaměřena na výrobu
lepenky a jejich výrobků a cestovní zavazadla. Vyrobené zboží je expedováno jak na domácí,
tak v převážné míře na zahraniční trh.
Zpracování privatizačního projektu státním podnikem Kazeto v roce 1992, který byl schválen
vládním usnesením, předpokládal vznik 3 subjektů:
- Kazeto, s. r.o. (základní závod - restituce)
- Rollpa International (lepenkárna - přímý prodej)
- MetalPlast Lipník n. B., a.s.

Pro těsnější spolupráci a pro spokojenost zákazníků začala společnost v roce 2000 pracovat na
organizačních změnách tak, aby jí byl propůjčen certifikát systému řízení jakosti podle EN
9001:1994. V roce 2001 jí byl certifikát propůjčen. Nejvyšším zájmem majitelů, vedení
společnosti i zaměstnanců KAZETO, s. r. o., je spokojený zákazník. Firma pokračuje v práci
na propůjčení certifikátu 9001:2000. Není jí lhostejný ani přístup k životnímu prostředí, a
proto vytváří podmínky k propůjčení certifikátu Enviromentání management ISO 14001.
Zavedením výše uvedených systémů do praxe sleduje společnost KAZETO mimo jiné
dokonalejší vývoj a výrobu nových moderních produktů při zachování důvěry a dobré
spolupráce se zákazníkem. Proto je dlouhodobá a systematická péče o jakost strategickým
cílem společnosti.

Továrna cestovních kufrů a koženého zboží a jediná továrna na
vulkanfibr v ČSR. firmy
Kazeto Přerov ( Karel Zejda továrna ) materiál z r. 1933

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 uřízen 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 dostatečné zastoupen.
S výrobců koženého zboží započato v r. 1926 a po dvou neúspěšných pokusech bylo započato
s výrobou po třetí s neobyčejnou energií, i 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 slovních kufrů pod značkou „Kazeto", zákonem chráněnou,
kterážto značka v krátké době stala se známou a oblíbenou nejen v celé ČSR, ale i za
hranicemi. vlídnost 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.

Část hlavní dílny 1933

Tímto strojem zušlechťujeme materiál pod tlakem 150 000 – 200 000 kg, čímž nabývá
neobyčejné pevnosti, trvanlivosti a pěkného vzhledu

Již v roce 1931 bylo započato s přístavbou železobetonové budovy pro výrobu vulkanfibru,
jedinou výrobu toho druhu v ČSR, 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 (1932 ) 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.

