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Věra Fišmistrová

Sága přerovských rodů. 
Firma Kyjovští a firma Vrba & Pražák

Při procházce Přerovem, který se necelými 50 000 obyvateli řadí ke
středně velkým městům, nelze minout náměstí T. G. Masaryka.1 Náměstí
o rozloze 5 571 m2 je v současnosti známé veřejnosti mimo jiné kontroverzní
kašnou s šest metrů vysokým sloupem, postavenou v rámci rekonstrukce
náměstí v roce 2002 podle návrhu akademického sochař Alexise Appla. Na
náměstí se především nachází Městský dům v novorenesančním slohu
s bohatou štukovou výzdobou a prvky secese, dále radnice v západní čás-
ti, budova bývalého Okresního stavebního podniku (OSP) s prodejnou Emos
a úřadovnami přerovského magistrátu, ale též několik prodejen a obcho-
dů.2 Při pohledu na četné zrekonstruované domy, opatřené novou fasádou,
se snad někteří z nás zamyslí a položí si otázku, jak asi vypadalo náměstí
v dobách minulých, jaké tu stávaly budovy na severní straně náměstí před
asanací, kdo zde žil a pracoval. V minulosti náměstí sehrálo významnou
roli hospodářskou i politickou. Marně bychom tady dnes hledali podloubí,
není stopa po pranýři či šerhovně (vězení), která bývala v místech pozděj-
šího domu lékárníka Matouše. Do současnosti si náměstí zachovalo svůj
nepravidelný čtvercový půdorys s komunikačními přístupy, nacházejícími
se v jednotlivých nárožních dispozicích tohoto prostoru. 

Od 2. poloviny 19. století, v důsledku zavádění železniční dopravy, dochá-
zelo v Přerově k rychlému hospodářskému růstu. Příjezdem prvního vla-
ku na přerovské nádraží v roce 1841 se typické hanácké zemědělské měs-
to stalo nejen důležitou železniční křižovatkou, ale též místem podnikání,
nabízejícího řadu nových pracovních příležitostí, čímž se zařadilo mezi
vyspělá města na Moravě. Rostl počet obyvatel, rozmach zaznamenalo živ-
nostenské podnikání. Zvyšující se podnikatelské aktivity řemeslníků,
obchodníků i továrníků si žádaly vznik řady nových peněžních ústavů, roz-
šiřovala se síť škol i výrobních podniků, dílen či provozoven. Město se při-
způsobovalo technickému pokroku, současně docházelo k rozvoji soukromé
výstavby, vznikaly nové obchody, prodejny, hostince. Zatímco se kolem roku
1888 na přerovském Horním náměstí nacházel okresní soud, berní úřad
a notářství, na Dolním náměstí (dnes náměstí T. G. Masaryka) se sou-
střeďoval běžný život města a jeho obyvatelstva. V úterý a čtvrtek se zde
konaly týdenní trhy a čtyři trhy výroční. Náměstí bylo místem společen-
ských akcí, pořádaných četnými přerovskými spolky. Naproti radnici síd-
lila řemeslnicko-živnostenská beseda a Sokol, úřadovala zde městská spo-
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1 Vedle náměstí T. G. Masaryka se v Přerově nachází v současnosti dále náměstí
Horní, Žerotínovo, Přerovského povstání, Svobody, Františka Rasche.

2 Základní kámen ke stavbě Záloženského domu na Dolním náměstí byl položen 1. 5.
1896. Budova Okresního stavebního podniku Přerov na dnešním náměstí T. G.
Masaryka byla dána do provozu 1. 5. 1969.



řitelna a zastavárna. Náměstí lemovaly domy, které patřily nejzámožněj-
ším měšťanům. Nacházela se zde tiskárna společenstva, okresní záložna,
dvě lékárny, tři advokátní kanceláře, knihkupectví (Ant. Michálek, Fran-
tišek Zlámal), hostince a kavárny (Kozánek, Mazáč, Petřík a další), řada
firem a obchodů. 

Na severní uliční frontě náměstí vedle objektu bývalého Okresního
stavebního podniku směrem k Mostní ulici býval obchod s dámskými lát-
kami a módním zbožím rodiny Kyjovských (dům stojí dosud). Dále tu byl
obchod L. Sobola s módním zbožím pro pány a obuví „U města Paříže“, zalo-
žený 1884. V roce 1914 tehdejší majitel Otokar Sobol obchod značně zvět-
šil, byl i spolumajitelem továrny na prádlo „Triola“ v Praze. Působilo tu
vydavatelství Národních novin, obchod Cecílie Majerové, Petříkova vinár-
na, obchod železem, kuchyňským nádobím a veškerým železářským zbo-
žím, sklad střelných zbraní a loveckých potřeb Vojtěcha Netopila (dříve
Leopold Petřík). 

Ve východní části náměstí dosud stojí dvouposchoďová budova s pod-
loubím z roku 1901, kde býval koloniální obchod Karla Kozánka „s pražír-
nou kávy s vedením elektrickým, výrobou likérů, prodejem zboží osadnic-
kého, materiálního a mouky“, který převzal od H. Frübauera (dnes viet-
namská prodejna s oděvy a obuví), vpravo od obchodu byl umístěn závod se
suknem Vrba & Pražák. Vedle v lékárně „U zlatého orla“ Hynka Psoty, čp.
223, se též nacházely místnosti, které využívaly ke své činnosti přerovské
spolky. V levé části domu byl ve svých počátcích umístěn i obchod J. a S.
Kyjovských (v současnosti probíhá rekonstrukce objektu), vedle, čp. 222, měl
Vilém Vignati obchod se střižním a módním zbožím, vlastní výrobou mód-
ních a vyšívaných šátků včetně továrního skladu koberců a záclon. Obchod
převzal v roce 1892 od A. Mühlberga, v době vzniku měl sedm zaměstnan-
ců. V sousedství byla Jedličkova prodejna hodin a zlatnického zboží. 

Na jižní straně náměstí prodával Jindřich Stratil ve svém obchodě „deli-
katesní zboží“, v jeho sousedství byla lékárna „U anděla strážce“, jejíž maji-
telkou v roce 1930 byla Anna Mücková, vdova po lékárníkovi (dnes je v tom-
to objektu bufet). Dále zde byl výše zmiňovaný Záloženský dům z roku 1897
(dnešní Městský dům) „s výbornou kuchyní, výtečnými nápoji, pokoji, mír-
nými cenami a obsluhou vzornou“, což dokladují reklamy v dobovém tisku.
Původně zde stál starý nárožní hostinec „U bílého koníčka“, určitou dobu zde
byla umístěna i drogerie s prodejem automobilového benzinu, vedle droge-
rie byl vchod do místností přerovského Čtenářského spolku. Poblíž náměstí
stojí farní kostel sv. Vavřince s kaplí Bolestné P. Marie, vedle, na rohu Dol-
ního náměstí a Školní ulice (dnes Bratrská ul.) stávala budova z roku 1840,
kde byla umístěna škola, později pošta. V letech 1923–1925 byl na tomto mís-
tě postaven nový objekt (čp. 114, Bratrská ul. 3 a Kratochvílova ul. č 4)
„s nejmoderněji vybudovanou telefonní a telegrafní centrálou, jejíž výstav-
bu si vymohlo obchodnictvo spolu s průmyslem, živnostmi a peněžními ústa-
vy“ (pro poštovní dopravu sloužil poštovní úřad na nádraží). Ve starém objek-
tu našla po určitou dobu své místo i obchodní škola (později umístěna na Hor-
ní náměstí čp. 10, po 1. sv. válce přestěhována do školy v Palackého ulici). 

Západní frontu náměstí tvoří objekty bývalé Okresní, následně Územ-
ní vojenské správy Přerov (ÚVS), čp. 84. V minulosti se zde vedle cukrár-
ny Petra Jelínka „s výrobou veškerých druhů cukrovinek v cenách nejlev-
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nějších“ nacházely různé prodejny (později Sobo-
lův obchod s elegantními klobouky, výtečným
prádlem, anglickými kravatami, trvanlivou obu-
ví, deštníky). Vedle, v čp. 83, č. o. 4, perníkář
a voskář František Šofrle prodával i rakve
a všechny pohřební potřeby, v čp. 82 byl „nejlé-
pe zásobený obchod se smíšeným zbožím J. Vav-
roucha“, vedlejší dům čp. 81, č. o. 2, vlastnila
obec (později využíván pro stavební úřad a poli-
cejní úřad), radnice měla čp. 80, č. o. 1. Sortiment
nabízeného zboží v krámcích na náměstí byl
opravdu různorodý.3

Ve svém příspěvku bych chtěla vysledovat his-
torický vývoj rodinného podnikání dvou přerov-
ských závodů, firmy Kyjovský a firmy Vrba &
Pražák, zaměřit se na životní osudy, radosti
i strasti majitelů a jejich rodinných příslušníků.
Oba tyto podniky měly v minulosti sídlo právě na
největším přerovském náměstí. V severovýchod-
ní části náměstí T. G. Masaryka dosud stojí dům
čp. 66, č. o. 15, který vlastnili Kyjovští, ve východ-
ní části je to pak dům čp. 224, č. o. 13, stále pat-
řící potomkům jednoho z původních majitelů fir-
my, Františka Vrby st. Firmu Vrba & Pražák zná
převážná většina Přerovanů. Shodou okolností
obě tyto firmy podnikaly a prosadily se v textil-
ním odvětví. V roce 2009 uplynulo 150 let od
začátku podnikatelských snah rodiny Kyjov-
ských, firma Vrba & Pražák, která neodmyslitel-
ně patří k Přerovu, byla založena před 100 lety. 

Firma Kyjovských

V průběhu 19. a první poloviny 20. století se v Přerově vystřídalo něko-
lik generací Kyjovských, kteří zde patřili mezi známé podnikatelské rody.
Módní velkozávod J. a S. Kyjovský znali nejen Přerované, ale občané celé-
ho okresu. Prosperita tohoto textilního závodu byla zajištěna ohromným
výběrem zboží prvotřídní jakosti, všech bavlněných výrobků, hedvábí
a vlněných látek. Zájem a odbyt zaručovaly výhodné ceny nabízeného sor-
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Jan Kyjovský, 
SOkA Přerov

Josef Kyjovský, 
SOkA Přerov

3 Viz č. 2. Vznik nových továren, např. První moravský akciový pivovar se sladovnou,
cukrovary bratří Skenů, strojnické továrny se slévánou Ed. Kokory, J. Krátký,
Vitoušek a Calábek, Vítěz, Sofka a spol., Weiglova továrna na kočáry, dále myd-
lárny, mlýny, První moravská rolnická akciová továrna na soustředěná hnojiva
a lučebniny a řada dalších. DRECHSLER, A. – FIŠMISTROVÁ, V. – LAPÁČEK, J.:
Dějiny města Přerova v datech. Přerov 2006, s. 88–90. Viz též Přerov a okolí, prů-
vodce. Přerov 1935. BEDNAŘÍK, V.: Přerov na starých pohlednicích. Přerov 1996.
Adresář města Přerova, 1900, Bayerův ilustrovaný průvodce Přerovem a nejnovější
adresář, rok 1904, 1907, 1911, Adresář soudního okresu Přerov, 1932. V objektu
býv. ÚVS jsou v současnosti sklady a zkušebny Vokálu a Synkopy, další místnosti
využívá městská policie (Klub mladých strážníků-Rexáci).



timentu. Zákazníci měli možnost vybírat si zbo-
ží i ve zvláštním oddělení koberců a záclon, k dis-
pozici byly též celé výbavy pro nevěsty.4 Zakla-
datelem rodinné podnikatelské tradice se stal
Jan Kyjovský, který včas zareagoval na nově se
vytvářející ekonomické vztahy a obchodem se solí
dosáhl značných úspěchů. Již v roce 1859 založil
v Přerově dobře prosperující kupecký dům.5

Jan měl staršího bratra Václava, který se,
podobně jako jejich další bratr František, po otci
Františkovi Kyjovském st. vyučil zámečníkem.
Václav toto řemeslo vykonával jen krátce. Když
se oženil a založil rodinu, je následně v matri-
kách narození u jeho potomků uváděno povolá-
ní obchodník, kramář, hrstkař, krupař, v nepo-
slední řadě obchodník s pivem a výčepem liho-
vin. Obchod provozoval v přerovské Mostní ul.
čp. 49, kde rodina i bydlela (domek stál poblíž
řeky Bečvy, v místech dnes již asanované staré
sokolovny, pozdějšího kina JAS). V manželství
se narodilo 12 dětí (osm děvčat a čtyři chlapci),
většina z nich ale v dětství zemřela. Významné-
ho postavení na Moravě dosáhl jeho syn Vojtěch,
dobrý a vyhledávaný advokát, politik, poslanec,
člen agrární, později republikánské strany, bo-
jovník za pozemkovou reformu. Po převratu
v roce 1918 se stal členem prvního Revolučního
národního shromáždění a byl pověřen čestným
a odpovědným úkolem – vypracováním první čs.
ústavy. Poslaneckou funkci za svou stranu vyko-
nával do roku 1920. Následně měl být jmenován

ministrem, tento post údajně odmítl z rodinných důvodů. Žil v Brně, kde
byl předsedou dozorčí rady Národní záložny zemědělské, členem správní
rady a následně prezidentem Moravské banky, stál v čele Starobrněnské-
ho pivovaru, Svazu průmyslu papírenského, zasedal též ve správní radě
Jihlavských mlýnů, byl předsedou správní rady Moravských oceláren
a železáren v Olomouci, v roce 1931 reprezentoval Československo na 16.
mezinárodním kongresu Chambers of Commerce. Od roku 1938 byl kon-
zulem Estonska pro zemi Moravsko-slezskou a pro Slovensko, za zásluhy
o jeho propagaci u nás byl estonskou vládou vyznamenán řádem Červené-
ho orla. Zajímal se o veřejný život, byl členem Autoklubu, Rotary klubu
a dalších organizací. Ve své době patřil k elitě národa, k významným budo-
vatelům hospodářských základů i politických dějin Moravy. O osudech
potomků Václava Kyjovského st., byť jsou též velice zajímavé, se zmiňuji
jen okrajově, jelikož předmětem mého badatelského snažení byla rodina
jeho bratra Jana.6

Jan Kyjovský dosáhl lepšího postavení než bratr Václav. Byl činný
i veřejně, stal se zakládajícím členem Úvěrního spolku záložna přerovská
a zakládajícím členem pěveckého spolku Přerub.7 Od kdy přesně se v Pře-
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Jaroslav Kyjovský, 
SOkA Přerov

Stanislav Kyjovský,
SOkA Přerov
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4 Přerov, Přerovsko-Kojetínsko, 1933, s. 236. 
5 Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc (dále ZAOpO), Rodná matrika římsko-

-katolické fary Přerov (dále ŘK fara), inv. č. 7195, sign. Př-I-7, s. 266 – Johann Evan-
gelista Kigowski, * 21. 12. 1840 Přerov č. 519, otec Franz Kigowski, domkař a zámeč-
ník * 1801, matka Marianna, * 1802, dcera zemřelého maloměšťana Tomáše Březi-
ny a jeho manželky Pavlíny. Viz též SOkA Přerov, fond Policejní přihlášky Přerov,
rodinný list, Jan Kyjovský, * 20. 12. 1840 Přerov, soukromník, † 22. 7. 1930, Dolní
nám. 66 (č. o. 14), dcera Jaroslava, * 28. 2. 1882 Přerov, syn Josef, * 15. 6. 1886, Tvo-
rovice-Holešov, obchodník. Totéž, rodinný list Jaroslav Kyjovský, *18. 12. 1863 Pře-
rov, soukromník, † 7. 5. 1941, bytem Masarykovo náměstí 10 (od 26. 8. 1919 Masa-
rykovo nám. 14, Jateční 3), v Přerově od roku 1894, bratr Stanislav, * 7. 10. 1875
Přerov, sestra Jaroslava, *12. 2. 1882 Turovice-Holešov, soukromnice, sestra Tere-
zie, * 26. 9. 1884 Turovice-Holešov (provdaná za Vlad. Vítěze). Totéž, Josef Kyjov-
ský, * 15. 6. 1886 Turovice-Holešov, obchodník, bytem Masarykovo nám. č. 14, při-
hlášen 1. 4. 1918 z vojny, manželka Josefa, roz. Grušková,* 1. 11. 1893 Přerov, dce-
ry Alice, * 23. 5. 1920 Přerov, Naděžda, * 4. 1. 1923 Přerov (provdaná za Jana Béma,
* 25. 4. 1906). Totéž, Stanislav Kyjovský, * 7. 10. 1875 Přerov, bytem Masarykovo
nám. č. 14, společník firmy, manželka Marie, roz. Veselá, * 9. 5. 1895 Přerov, od
11. 8. 1926 Máchova 1560-11. Totéž, policejní přihláška Jaroslava Kyjovská, * 12. 2.
1883 Přerov, soukromnice, bytem Přerov, Jateční 3 (otec Jan Kyjovský a Františka,
roz. Ptáčková), 20. 12. 1947 přesídlila do Rokytnice u Přerova (Charita).

6 ZAOpO, Rodná matrika ŘK fary Přerov, inv. č. 7195, sign. Př-I-7, s. 223 – Wenzl
Kiowsky /Kigowsky/, * 25. 9. 1838 Přerov, č. 518, otec Franz Kigowski, domkař
a zámečník, * 1801, matka Marianna, * 1802, dcera zemřelého maloměšťana Tomá-
še Březiny a jeho manželky Pavlíny, doplněno datum úmrtí 19. 11. 1905 (měli syny
Václava, Jana a Františka, který byl podobně jako otec zámečníkem, dcery Mari-
annu a Marinu). Václavovi se v manželství s Marií, roz. Mohaplovou, * 1844, naro-
dilo 12 dětí, přežilo 5 (dcery Amalie, Leopoldina, Marie a Anděla, syn Vojtěch). Tam-
též, Rodná matrika ŘK fary Přerov, inv. č. 7200, sign. Př-I-12, s. 14 – Vojtěch Vác-
lav Kyjovský, * 9. 4. 1884 Přerov č. 49, otec Václav Kyjovský, hrstník v Přerově, mat-
ka Maria, dcera Jana Mohapla, řezníka v Přerově. Tamtéž, Oddací matrika ŘK fary
Přerov, inv, č, 9922, sign. Př-I-38, s. 249 – JUDr. Vojtěch Kyjovský, advokátní kon-
cipient v Brně, * 1884, dne 18. 11. 1909 uzavřel sňatek s Annou, roz. Adamcovou,
dcerou profesora a ředitele Zemské vyšší hospodářské školy v Přerově Ing. Jana
Adamce (*1855 až †1925), zakladatele Akc. továrny na strojená hnojiva a lučebniny
v Přerově, čestný občan Přerova. Viz Státní okresní archiv Přerov (dále SOkA Pře-
rov), Sčítací operáty ze sčítání lidu, rok 1890, Přerov, čp. 49, Mostní ul., majitel domu
Václav Kyjovský, * 25. 9. 1838 Přerov, manželka Marie, roz. Mohaplová, *14. 3. 1844,
dcery Amalie *29. 6. 1866, Leopoldina *12. 2. 1867, Marie *18. 8. 1873, * Anděla 2. 3.
1882, syn Vojtěch* 9. 4. 1884, zapsány jsou i 2 kozy. Totéž, rok 1900, dopsáno „výčep
lihovin“. Viz též Archiv města Brno (AM), fond Národní výbor města Brna – karto-
téka domovského práva, 1850–1948, B 1/39, k. č. 206, fond Sbor národní bezpečnosti
– policejní evidence obyvatel Brna, 1918–1953, Z 1, JUDr. Vojtěch Kyjovský, advo-
kát, * 9. 4. 1884 Přerov, †13. 12. 1948 Brno (rodiče Marie a Václav Kyjovští), man-
želka Anna Adamcová, *24. 7. 1889 Přerov, sňatek uzavřen v Přerově 18. 11. 1909
(zemřeli v Brně, ostatky převezeny do Přerova a pohřbeny v rodinné hrobce Jana
a Žofie Adamcových, odd. IV). Děti: 1. syn Vojtěch, * 23. 4. 1911 Brno, JUDr., advo-
kát, manželka Milada Prokopová, * 4. 6. 1915 Vídeň, 2. syn Milan Vladislav, * 19. 6.
1922 Brandýs nad Orlicí, JUDr., advokát, manželka Eva Velíšková, * 4. 2. 1926. Viz
též SOkA Přerov, Sbírka rkp., inv. č. 122, k. č. 9, s. 26–36 (Vojtěch Kyjovský). Kro-
nika rodu Kyjovských a spřízněných rodin, zpracovala Božena Kyjovská-Fialová,
Brno 1983. Autorka se zabývá převážně brněnskou větví rodu Kyjovských. 

7 První moravská záložna vznikla v Přerově v roce 1860 pod názvem „Záložní poklad-
nice v Přerově“, od 29. 10. 1873 přejmenovaná na Úvěrní spolek záložna Přerov-
ská. Pěvecký spolek Přerub založen v Přerově v roce 1862 (podobně i přerovský čte-
nářský spolek).



rově zdržoval, není jasné. Jan Kyjovský byl ženatý, v manželství s Fran-
tiškou, roz. Ptáčkovou, se narodilo sedm dětí.8

Kyjovští a Opava

Podnikatelské snahy této rodiny jsou spojeny nejen s Přerovem, ale též
s Opavou. Prvorozený syn Jana Kyjovského Jaroslav se vyučil ve Vídni
a zde pracoval v předních textilních a módních závodech dvanáct let. Co ho
vedlo k tomu, aby realizoval své nabyté zkušenosti zprvu právě ve slezské
Opavě, kde z naspořených peněz založil módní závod, se zjistit nepodařilo.
Od 1. srpna 1889 provozoval opavskou firmu spolu s bratrem Ladislavem.9

Ladislav Kyjovský spojil s Opavou nejen profesní, ale i osobní život. Dne
25. dubna 1893 se na tamním proboštství oženil s Adolfinou, roz. Strako-
schovou.10 Jelikož by obchod pravděpodobně obě rodiny neuživil, byla fir-
ma po vzájemné dohodě a souhlasu bratrů k 1. lednu 1894 rozpuštěna. Akti-
va a pasiva k témuž dni převzal Ladislav Kyjovský, jelikož jeho bratr Jaro-
slav hodlal realizovat další podnikatelské záměry a plány na Moravě. Fir-
mě L. Kyjovský „Obchod bílým a krátkým zbožím, prýmkařství a galante-
rie“ v Opavě, Horní nám. č. 51, která byla téhož roku zapsána do firemní-
ho rejstříku, se dařilo. Později, k 1. lednu 1932, se Ladislav Kyjovský vzdal
vedení podniku ve prospěch svého syna Rudolfa, který pokračoval v rodin-
né tradici. Firma nadále nesla název L. Kyjovský a během okupace sídlila
v Opavě, Adolf Hitler Ring 51. V polovině roku 1941 obdržela plnou moc
k zastupování firmy (a zároveň byla zapsána do obchodníku rejstříku) Vale-
rie Kyjovská, manželka Ing. Rudolfa Kyjovského, který dostal povolávací
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Dnešní náměstí T. G. Masaryka, objekt lékárny Hynka Psoty s prodejnou
Kyjovských, 1909, SOkA Přerov



rozkaz k wehrmachtu (pěší pluk č. 354 v Altkirchu).11 Situace po skončení
války byla složitá, podobně jako celé válečné období. Ing. Rudolf Kyjovský,
majitel firmy L. Kyjovský, Obchod galanterním zbožím v Opavě, nám. Dr.
Ed. Beneše č. 51, byl s rodinou odsunut. Dům, v němž byl závod provozo-
ván, vyhořel a následně byl zbourán (dnešní ulice Mezi trhy).12 Firma byla
konfiskována dle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 z 25. října 1948.
Národní správa zavedena nebyla, setrvávaly problémy s výmazem firmy.
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8 Františka Kyjovská, dcera Vojtěcha Ptáčka, mlynáře z Grygova, *1844. V manžel-
ství s Janem Kyjovským, * 1838, se narodil syn Jaroslav, * 18. 12. 1863 Přerov,
† 7. 5. 1941, Stanislav, * 7. 10. 1875 Přerov (manželka Marie, roz. Veselá, * 9. 5.
1895 Přerov), Milena, *29. 3. 1881 Přerov (viz sč. lidu, Přerov, 1900), Jaroslava,
* 12. 2. 1882 (1883) Turovice-Holešov, 20. 12. 1947 přesídlila do Rokytnice (Chari-
ta), Terezie, * 26. 9. 1884 Turovice-Holešov (provdaná za Vlad. Vítěze), Josef, *
15. 6. 1886 Turovice-Holešov (manželka Josefa, roz. Grušková, * 1. 11. 1893, dce-
ry Alice, Naděžda), Ladislav Kyjovský, * 31. 7. 1865 Přerov, (manželka Adolfina,
* 28. 3. 1869 Opava, dcery Margareta, *24. 1. 1898 Opava, Helena, * 11. 5. 1900
Opava, syn Rudolf, * 8. 7. 1903 Opava). Viz též SOkA Přerov, Sbírka rkp., inv. č.
122, k. č. 9, s. 6–9. Kronika rodu Kyjovských a spřízněných rodin, zpracovala Bože-
na Kyjovská-Fialová, Brno 1983. 

9 Zemský archiv v Opavě (dále ZA v Opavě), fond KS Opava, firemní spisy, sig. A III
235 (Firma L. Kyjovsky, Opava, Adolf Hitler Ring 51), spis mj. obsahuje bilanci fir-
my L. Kyjovský, zapsané v rejstříku firem od roku 1894, předmět závodu „krátké zbo-
ží, prýmkařství, galanterie a bílé zboží“, protokol z 9. 1. 1894 se zápisem, že od 1. 8.
1889 provozovali firmu v Opavě bratři Jaroslav a Ladislav Kyjovští, k 1. 1. 1894 fir-
ma rozpuštěna, nový majitel Ladislav Kyjovský, v roce 1932 proveden výmaz maji-
tele Ladislava Kyjovského, nový majitel Ing. Rudolf Kyjovský, přiložen Úřední list
ZÚ v Brně, č. 31, 8. 2. 1932, přípis z 27. 6. 1941 o udělení plné moci Valerii Kyjovské. 

10. ZA v Opavě, Ř-K fara Opava, proboštství, sign. Op-I-42, 25. 4. 1893, ženich Ladis-
laus Kyjovský, Čech, občan v Opavě (syn Johanna Kyjovského, zahradníka v Hra-
nicích a Františky, roz. Ptáčkové), nevěsta Adolfina Strakošová (†17. 3. 1940), dce-
ra Filipa Strakoše, majitele domu v Opavě. Viz č. 8. Viz též SOkA Opava, fond OÚ
Opava, i. č. 540, k. č. 432, sčítání lidu, 1921, Opava, Horní nám. č. 51 (staré čp. 128),
byt č. 4, Ladislav Kyjovský, * 31. 7. 1865 Přerov, národnost česká, manželka Adol-
fina, * 28. 3. 1869 Opava, spolu s dětmi národnost německá – dcery Margareta, *24.
1. 1898 Opava, vedla domácnost, Helena, * 11. 5. 1900 Opava, pracovala v obchodě
u majitele, syn Rudolf, * 8. 7. 1903 Opava (pokřtěn 19. 7. 1903 Rudolf Johann Josef),
sezdán 8. 6. 1933 České Bílsko (něm. Bielitz, dnes Polsko) s Valerii Fischerovou.
Tamtéž, fond OÚ Opava, fasc. č. 156, Domovská matrika Opavy, rok 1891, Bäcken-
gasse (dnes Pekařská) čp. 16, č. o. 116, Jaroslav Kyjovský, * 18. 12. 1863 Přerov,
Morava. Tamtéž, fasc. č. 278, Domovská matrika Opavy, rok 1901, Oberring (Hor-
ní náměstí) čp. 51, č. o. 140 (zde byl i obchod – dnes ul. Mezi trhy ), Ladislav Kyjov-
ský, manželka Adolfina, roz. Strakošová, dcery Marie, Margareta a Helena, syn
Rudolf, tamtéž, fasc. č. 406, Domovská matrika Opavy, rok 1911, Oberring čp. 51,
č. o. 140 (později č. 128), Ladislav a Adolfina Kyjovští, dcery Marie, Margareta, Hele-
na, bratr Josef, * 15. 7. 1886 Turovice u Bystřice p. H., a Otilie Strakošová.

11 SOkA Opava, policejní přihláška Valerie Kyjovská, roz. Fischerová, národnost
německá, * 4. 1. 1910 Bílsko, manžel Rudolf, * 8. 7. 1903 Opava, bydliště nové Opa-
va, Školní ul. 4, v podnájmu u Marie Glassnerové, starý byt vyhořel, předchozí byd-
liště Opava, Horní nám. 51, děti Helmut, * 19. 11. 1938, Brigitta, * 27. 5. 1941, dále
samostatná policejní přihláška ze 13. 8. 1945 – Markéta Kyjovská (sestra Rudol-
fa), svobodná, prodavačka, * 24. 1. 1898 Opava, národnost německá, rodiče Ladi-
slav Kyjovský a Adolfina, bytem Opava, Ostrožná 40, další samostatná přihláška
z 27. 4. 1946 Markéta Kyjovská, prodavačka, Opava, Ostrožná 40, v podnájmu u p.
Fischerové, předchozí bydliště Opava, Horní nám. 51, na zadní straně dokladu záz-
nam o odhlášení 6. 8. 1946, Německo, odsun, americké pásmo, transport č. 68217.



Usnesením Krajského soudu (KS) v Opavě z 10. srpna 1948 byla sice fir-
ma z obchodního rejstříku (OŘ) vymazána, následně ale Zemský soud
v Brně toto usnesení zrušil. Definitivně byla frma L. Kyjovský vymazána
v rejstříku pro zánik živnosti z moci úřední 13. září 1950. O dalších osu-
dech odsunuté opavské větve Kyjovských není nic známo.13

Kyjovští a Přerov

Jaroslav Kyjovský po předání opavské firmy bratru Ladislavovi v roce
1894 jako správný podnikatel patrně „vytušil“ možnosti a silný tržní poten-
ciál, který skýtal rozšiřující se a vzmáhající se Přerov, a proto i zde, ve svém
rodném městě, uplatnil své schopnosti a ambice. Návrat tohoto obchodníka
do rodného města, kde již v průběhu roku 1893 zřídil nový módní obchod, se
ukázal jako mimořádně zdařilý počin, což se potvrdilo v následujících letech.
Podnik zdárně přestál obě války a nebýt znárodňovacích procesů v 50. letech
minulého století, snad bychom se s firmou Kyjovských setkávali dodnes. 

Jaroslav Kyjovský firmu zprvu provozoval v domě významné přerovské
osobnosti, měšťana a lékárníka Hynka Psoty a jeho manželky Amálie na
Dolním nám. čp. 223, č. o. 11.14 Po roce 1910 došlo ke změně; firmu vedli
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Obchod Kyjovských v domě lékárníka H. Psoty, SOkA Přerov
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Obchodní dům Kyjovský, rok 1933, SOkA Přerov

12 Viz č. 9. ZA v Opavě, fond KS Opava, firemní spisy, sig. A III 235 (Firma L. Kyjow-
ský), též přípis Ústředního NV zemského hlavního města Opavy KS v Opavě o odsu-
nu Ing. Rudolfa Kyjovského, firma vyhořela, NS nebyla zavedena. Přípisem z 10.
9. 1947 BS v Opavě nedala souhlas k výmazu firmy z OR, dokud nebudou zapla-
ceny daňové nedoplatky u opavského berního úřadu. Viz dále SOkA Opava, fond
ÚNV, č. 102, žádost Markéty Kyjovské ze 7. 2. 1946 o zachování, příp. vrácení čs.
st. občanství (v letech 1916–1938 prodavačka ve firmě u svého otce Ladislava Kyjov-
ského, během okupace 1938–1945 prodavačka ve firmě bratra Rudolfa, přiložen její
rodný a křestní list, měsíční výdělek 100 RM, státní příslušnost nabyla okupací,
při sčítání lidu v roce 1930 se hlásila k národnosti německé – otec Čech, matka
Němka). Markéta dle dekretu prezidenta republiky z 2. 8. 1945, č. 33 Sb., ztratila
čs. státní občanství a též právo domovské. Přípis ÚNV zemského hlavního města
Opava: Markéta byla odsunuta 6. 8. 1946 do Německa, americké pásmo, transport
č. 68217, čj. 2325/46. Přiloženy kartotéční lístky Sběrného střediska ÚNV Opava
– bezpečnostního referátu o odsunu Margarety, dále i Kyjovské Valerie, * 4. 1. 1910,
manželky Rudolfa Kyjovského, dětí Helmuta, * 19. 11. 1938, žák, a Brigity,* 27. 5.
1945, vysídleni 11. 8. 1945 do ruského pásma, transport č. 7557.

13 Viz č. 12, úřední záznam z 13. 9. 1950 o výmazu firmy z moci úřední. 
14 SOkA Přerov, Sčítací operáty ze sčítání lidu, rok 1900, Přerov, Dolní nám. čp. 223,

vlastník domu Hynek a Amálie Psotovi, 3 byty (1. byt Psotovi, 2. Josef Karlovský,
magistr farmacie v Psotově lékárně, byt č. 3 obývali sourozenci Jaroslav, Milena
a Stanislav Kyjovští, trvale přítomní od roku 1893, poznámka – Kyjovský, obchod
střižním zbožím). Tamtéž, Sčítací operáty ze sčítání lidu, rok 1910, Přerov, Dolní
nám. čp. 223, č. o. 11, vlastník domu Amálie Psotová, vdova, dále zde v přízemí byd-
leli sourozenci Jaroslav, Stanislav a Terezie Kyjovští, obchod látkami (obchod střiž-
ním zbožím). Tamtéž, Sčítací operáty, rok 1910, Přerov, Dolní nám čp. 66, č. o. 14,
byt č. 3 Jan Kyjovský, vdovec, děti Jaroslava a Josef (v domě celkem 10 bytů, dále
zde byly dvě obchodní místnosti, majitelé v domě nebydlí). Tamtéž, Sčítací operá-
ty ze sčítání lidu, rok 1921, Přerov čp. 66, č. o. 14, majitel domu Jaroslav Kyjovský,
kupec, celkem 8 bytů (byt č. 1 Jaroslav Kyjovský, svobodný, byt č. 2 Josef Kyjov-
ský, majitel závodu J. a S. Kyjovský – Obchodní dům v Přerově, manželka Josefa,
dcera Alice, byt č. 3 Stanislav Kyjovský, svobodný, majitel závodu, v bytě č. 4 žil
Jan Kyjovský, býv. zahradník, soukromník, vdovec, s dcerou Jaroslavou).



jeho mladší bratři Josef a Stanislav, též obchodníci v Přerově, kteří se vyu-
čili obchodnímu řemeslu u bratra Ladislava v Opavě. Právě tehdy se pod-
nik dostal do povědomí veřejnosti pod názvem „J. a S. Kyjovský“. Dne 28.
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prosince 1911 žádali bratři Okresní hejtmanství (OH) v Přerově o vydání
živnostenského listu pro živnost obchodní, kterou od 1. ledna 1912 hodla-
li i nadále provozovat v domě lékárníka Psoty. Veřejná obchodní společnost
(VOS) nesla název „J. a S. Kyjovský“, předmětem závodu byl „Obchod smí-
šeným zbožím“. Zároveň žádali o zapsání firmy do obchodního rejstříku „A“
při Krajském soudu v Olomouci. V žádosti uvedli, že oba společníci jsou
svéprávnými rakouskými občany, čímž vyhověli všeobecným podmínkám
živnostenského řádu pro provozování svobodné živnosti. K zastupování spo-
lečnosti byli oprávněni oba veřejní společníci kolektivně.15

Podnik se rozšiřoval, zákazníků přibývalo. Z důvodu nedostatku prostor
proto bratři zamýšleli přestěhovat svůj závod z domu lékárníka Psoty do
vlastního domu na tehdejším Masarykově náměstí č. 14 (dnes náměstí
T. G. Masaryka), který se nacházel v jeho severovýchodní části (roh náměs-
tí a začátek ulice Mostní). Nashromážděný kapitál tak následně účelně
investovali k rozšíření rodinného podniku a zlepšení obchodních možnos-
tí. Po zrušení starého hostince „U zeleného stromu“ a dvou dalších závodů
zabrali v roce 1913 celý dům a pořídili novou pasáž s 16 moderními výkla-
dy.16 Podnikání se slibně rozvíjelo. Do života mladých podnikatelů ale nebla-
ze zasáhla 1. světová válka v letech 1914–1918. V jednom dni obdrželi povo-
lávací rozkazy nejen oba bratři, ale i převážná většina spolupracovníků.
Vedení firmy se proto opětovně ujal jejich nejstarší bratr Jaroslav se svým
téměř osmdesátiletým otcem Janem Kyjovským. Firma válku přežila, bliž-
ší podrobnosti o omezeném provozu ve válečných letech neznáme. Krátce
po válce Jaroslav odevzdal závod zpět svým bratrům, kteří se šťastně ve
zdraví vrátili domů. Stěžejním úkolem staronových majitelů byla rychlá
obnova obchodu v podmínkách nově vzniklé Československé republiky.
Poválečná doba si vyžádala čilý stavební ruch, rozvíjela se doprava i veš-
kerá průmyslová výroba, rostla poptávka po textilním zboží. Záhy se okruh
zákazníků tak rozšířil, že Kyjovští byli nuceni provést přístavbu moderní-
ho traktu se skleněnou střechou, později postavit novou písárnu a instalo-
vat ústřední topení do celého domu. Zatímco Josef Kyjovský cestoval po
Anglii, Francii, Švýcarsku, Německu, Itálii, Holandsku, Maďarsku, Jugo-
slávii, Polsku, Turecku a Rumunsku, kde získával zkušenosti a vědomos-
ti o textilním oboru a především o módních trendech v Evropě pro nad-
cházející období, jeho bratr Stanislav se doma staral a usiloval o rozkvět
závodu. Podnik si získal přízeň nejen u Přerovanů, ale i veřejnosti celého
okolí, zaujal přední místo módního a textilního velkozávodu na Přerovsku.17
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15 SOkA Přerov, fond ONV Přerov, inv. č. 808, k. č. 533. Živnost provozovali v Přerově,
Dolním náměstí č. 11. Dne 10. 8. 1943 byl proveden při KS v Olomouci u fy J.a S. Kyjov-
ský výmaz veřejného společníka Stanislava Kyjovského a nově zapsána A. Kyjovská.
Viz dále ZAOpO, fond KS Olomouc, sig. A I 292, poř. č. 1556, k. č. 956. Viz též ZAOpO,
fond OŽK Olomouc (obchodní a živnostenská komora), inv. č. 438, k. č. 121.

16 Památník společenstva hostinských v Přerově, 1885–1935, s. 174. Hostinec „U zele-
ného stromu“ byl malý, ale velmi dobrý a výnosný, byl stanovištěm formanů, kte-
ří se ve velkém počtu do Přerova sjížděli. V roce 1900 zde byl hostinským Josef Dvo-
řák (viz Adresář města Přerova, rok 1900), posledním hostinským před zrušením
byl Josef Hroch, pozdější majitel domu a restaurace „U Hrochů“ na Masarykově
náměstí. Viz též MMPr-Stavební úřad, stavební spis domu čp. 66 (viz Protokol z 12.
2. 1914 ohledně povolení k rozšíření stávajícího krámu a přeměně hostinských míst-
ností na skladiště u domu čp. 66).



Výstavba nového objektu v letech 1938–1939

Jelikož firma prosperovala, učinil Josef Kyjovský zásadní rozhodnutí,
týkající se výstavby nového objektu na místě stávajícího starého domu. Zce-
la nový třípatrový, „velkoměstsky vyzírající obchodní dům firmy Kyjovský,
který značně pozměnil vzhled fronty domů nejen z hlavního přerovského
náměstí, ale také od nové sokolovny“ byl postavený na Masarykově nám.
č. 14 (dnes č. o. 15, čp. 66), na pozemku p. č. 125 náležejícím právem vlast-
nickým Josefu Kyjovskému. S novostavbou bylo započato 8. srpna 1938,
dokončena byla 20. listopadu 1939. Plány datované červnem 1938 vyhoto-
vil známý a vyhledávaný přerovský stavitel a projektant Ing. architekt Alois
Pilc. Tyto souhlasily se skutečným provedením stavby, což 14. prosince 1939
za městský stavební úřad ověřil a potvrdil přerovský stavitel Stanislav And-
rlík. Objekt se podařilo zdárně dokončit i přes nepříznivou hospodářskou
situaci, způsobenou okupací republiky. Po dokončení stavby protektorátní
úřady pouze nařídily rozšířit vozovku před domem čp. 66 na 6,30 m.18 Ani

během výstavby nové-
ho objektu nebyla fir-
ma dána do klidu. Pro-
dejna byla přesunuta
do volné obchodní míst-
nosti v domě čp. 84,
č. o. 5, v západní části
náměstí T. G. Masary-
ka, který město Přerov
právě odkupovalo od
Otokara Sobola (pro-
dejna U města Paříže).
Sobol prostory pronajal
Josefu Kyjovskému za
měsíční nájem 900
korun do doby, až mu
obec zaplatí kupní
cenu za odprodávané
nemovitosti. Následně
město Přerov ponecha-
lo Kyjovské v nájmu za
1 000 korun měsíčně.
Ve smlouvě se Josef
Kyjovský zavázal, že
nebude vystavovat ani
prodávat podobné zbo-
ží, které měla v nabíd-
ce i Sobolova prodejna.
Firma J. Kyjovský se
z těchto prostor vystě-
hovala až po úplném
dokončení vlastní novo-
stavby.19
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Živnostenský list, SOkA Přerov, fond ONV Přerov



Okupace

V roce 1940 zaznamenáváme u firmy „J. a S. Kyjovský“ změnu na
„Obchod módním a střižním zbožím“. V říjnu téhož roku žádali společníci
o změnu v předmětu podnikání na „Obchod krátkým, střižním a módním
zbožím“. Živnostenské oprávnění dle platných směrnic plně opravňovalo
k provozování obchodu a prodeje krátkého, střižního a módního zboží.
Obchodník, který vlastnil živnostenský list na obchod se smíšeným zbožím,
byl tak oprávněn k prodeji veškerého volně prodejného zboží, které nebylo
vázáno na zvláštní povolení či koncesi, což se prodeje textilií netýkalo. K 31.
červenci 1943 vystoupil Stanislav Kyjovský z veřejné obchodní společnosti
„J. a S. Kyjovský“ v Přerově, zapsané pod AI 292/1, a souhlasil, aby podnik
vedl zbývající společník Josef Kyjovský spolu s nově vstupující společnicí
Alicí Kyjovskou, bývalou korespondentkou a účetní firmy J. a S. Kyjovský.
K zastupování firmy byl oprávněn každý společník samostatně.20
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17 Viz Katastrální úřad Přerov (dále KÚ), výpis z katastru nemovitostí, velkoměš-
ťanský dům č. 66, s nímž bylo spojeno i právo výčepu piva a vína, jeden z původ-
ních majitelů Johann Janda, dále nezl. Oldřich Janda, viz trhová smlouva ze 17.
9. 1906, č. d. 2189, kterou se vkládá právo vlastnické na Jaroslava Kyjovského, dále
trhová smlouva z 20. 3. 1928, č. d. 1360, právo vlastnické se vkládá na Josefa Kyjov-
ského. Viz též č. 4. Viz MMPr-Stavební úřad, stavební spis domu čp. 66, komisio-
nelní jednání z 12. 3. 1925 o povolení přestavby a přístavby části stavení v Jateč-
ní ul. a přístavby písárny v domě čp. 66, stížnost J. Kyjovského proti neudělení
povolení k postavení výkladní skříně v Mostní ul., o kterou žádal i majitel soused-
ní novostavby Bohuslav Jordán, rok 1932. Povolení k obývání nového třípatrového
obytného domu, vystavěného na místě jednopatrového domu čp. 66, stavební plo-
cha č. 125, Přerov, Masarykovo nám. č. o. 14, 17. 1. 1940. Viz též Přerov a okolí,
průvodce. Přerov 1935, s. 88 (kolem roku 1930 měla firma 13 zaměstnanců).

18 SOkA Přerov, fond Berní správa (BS) Přerov, čp. 66, č. o. 14, Josef Kyjovský, osvo-
bození novostavby od daní, povolení k užívání. Tamtéž, fond AM Přerova, matrika
příslušníků města, 1919–1935, poř. č. 79, Josef Kyjovský, * 15. 6. 1886 Turovice,
obchodník, dříve příslušný do Hranic, bytem Přerov, náměstí Svobody č. 14, man-
želka Josefa, dcery Alice a Naděžda. Ing. architekt Alois Pilc (*1892 – †1965), autor
řady projektů sokoloven, škol, domů, pavilony na Středomoravské výstavě v Pře-
rově v roce 1936, spolupracoval s ochotníky (autor výprav), zabýval se i činností
pedagogickou. Viz Obzor, 21. 6. 1939, s. 2 (Přerov mění svou tvář).

19 Viz č. 18, BS, dům čp. 84, č. o. 5, Dolní náměstí, přiložen plánek domu z roku 1891,
stavitel Vilém Žák, vlastník domu Josef Blažek, bývalý objekt Územní (dříve okresní)
vojenské správy (dále ÚVS) – vojáci se vystěhovali koncem roku 2002, objekt užívá
město. Viz též SOkA Přerov, Sčítací operáty ze sčítání lidu, rok 1910, Přerov, čp. 84,
č. o. 5, dům Dolní nám. a jedno vedlejší stavení v Bratrské ul., v přízemí bydlel Petr
Jelínek, cukrářství, vedlejší stavení Marie Bartlová, švadlena, poznámka: mimo uve-
deného jsou místnosti v 1. patře pronajaty jako kancelářské místnosti akc. továrny na
umělá hnojiva a v přízemí tři obchodní místnosti p. Šeferla a pí Wiedermannové, kte-
ří v domě nebydlí (dle dochované fotografie tyto prostory během výstavby nového domu
v letech 1938–1939 užívala fa Kyjovští). Tamtéž, čp. 84, č. o. 2 Otokar Sobol, obchod-
ník, obchod módním zbožím pro pány „U města Paříže“ (obchod založen 1884, zprvu
se nacházel ve stejné budově jako obchod Kyjovských na rohu Mostní ulice a Dolního
náměstí, později se přestěhoval do domu na rohu Bratrské ul. a Dolního nám., kde
byla později ÚVS). Viz též Magistrát města Přerova (dále MMPr) – Stavební úřad,
smlouva a zápis o nájemném, při jednání přítomni starosta města Fr. Lančík, náměs-
tek starosty P. Alois Čáp, stavební spis, dům čp. 84. Tamtéž, stavební spis domu čp.
66, přiloženy plánky domu, kde vedle obchodu byly ve vyšších patrech byty.



Po skončení 2. světové války došlo na území republiky ke změnám ve
skladbě průmyslu i obchodu. Firma Kyjovských zdárně přečkala krušné
válečné roky. V mírových podmínkách se obchodu dařilo. Provozovateli fir-
my „Obchod smíšeným zbožím“ v Přerově, Masarykovo nám. 11, čp. 66,
a pokračovateli rodinné tradice byli nadále Josef Kyjovský spolu s dcerou
Alicí Kyjovskou. Podobně jako při vzniku obchodu převážnou část perso-
nálu tvořili rodinní příslušníci.21

Únor 1948 ve vývoji firmy

V rámci celospolečenských změn po únoru 1948 docházelo k omezení čin-
nosti či úplné likvidaci soukromých živností, nejdůležitější průmyslové pod-
niky, závody a továrny všech odvětví národního hospodářství byly zestát-
něny či konfiskovány. Dne 20. ledna 1949 oznámilo vedení „Módního domu
J. a S. Kyjovský“ přerovskému okresnímu národnímu výboru, že dnem 31.
prosince 1948 byla dána živnost do klidu. Z obchodního rejstříku byla fir-
ma Kyjovský vymazána dle § 4 a 5 z. č. 22/19 Sb. dne 11. září 1951.22 Již
4. října 1948 vzal ONV v Přerově na vědomí sdělení n. p. NARPA Praha
o zřízení detailní prodejny s prodejem papírnického zboží a kancelářských
potřeb v Přerově, Masarykovo nám. č. 15 (§ 17, odst. 3 dekret č. 100/1945
Sb. ve znění z. č. 114/1948 Sb.). Tato skutečnost byla poznačena ve zvlášt-
ním „Oddílu živnostenského rejstříku“ města Přerova, položka NP-48.23

V pozdějších letech se v obchodě vedle papírnického sortimentu prodávaly
i hračky. Po roce 1989 byl obchod restituován a vrácen potomkům původ-
ních majitelů. V 90. letech minulého století zde byl v přízemí umístěn obchod
se sportovními potřebami a papírnictvím „Alice“, v rohové části domu zasa-
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hující do Mostní ulice bývalo zlatnictví. Původní objekt zůstal do dnešních
dnů téměř beze změny obdobně jako sortiment prodávaného zboží. V sou-
časné době má přízemní prodejní prostory (Sport-Hračky-Papírnictví) již
12 let v pronájmu Blanka Vlková (Firma Vlková Sdružení). Menší prodej-
nu (DARKA) si pronajala Zuzana Jandová. Místo zlatnického je zde nabí-
zeno zboží dárkové (alkohol, cukrovinky, sklo, porcelán). Ve vyšších patrech
domu je vedle několika bytů umístěno kadeřnictví a nehtové studio.24
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Březen 1939, vpravo prozatímní prodejna Kyjovských, SOkA Přerov, Sbírka foto

20 ZAOpO, fond KS Olomouc, sing. A I 292, poř. č. 1556, k. č. 956, přiložený dotazník
BS z 30. 9. 1940. Viz č. 14 a 15, Alice Kyjovská (dcera Josefa Kyjovského, * 23. 5.
1920 Přerov, ve spisu nesprávně uváděno jméno Alena). 

21 ZAOpO, fond OŽK Olomouc, inv. č. 438, k. č. 121, Sčítací listy živností, dotazník
z 16. 3. 1948, firma J. a S. Kyjovský – veřejný společník Josef Kyjovský, * 15. 6.
1886 Turovice, a Alice Kyjovská, * 20. 5. 1920 Přerov, živnost provozují osobně,
předmět podnikání Obchod smíšeným zbožím, sídlo Přerov, Masarykovo nám. čp.
66 (Alice se neprovdala, po ztrátě majetku po roce 1948 byla úřednicí v přerovském
pivovaru), viz č. 20 (nesprávně uváděno jméno Alena). 

22 SOkA Přerov, fond ONV Přerov, inv č. 808, k. č. 533 (Narpa, Kyjovský). Viz též 
ZAOpO, fond KS Olomouc, inv. č. 1397, k. č. 87 (Výmaz firmy z OR dle § 4 a 5 z. č.
22/48 Sb.).

23 Viz č. 22. V obvodě ONV Přerov měl n. p. Narpa Praha dvě prodejny (Masarykovo
nám. 15, prodejna 1107, vedoucí Lanc, dále v Pasáži, prodejna 1126, vedoucí
Prchal).

24 KÚ Přerov, výpis z katastru nemovitostií, současným majitelem domu čp. 66 (zasta-
věná plocha a nádvoří, p. č. 197, výměra 539 m2) je Jiří Bém, Praha, darovací smlou-
va z 29. 6. 2000 (Jiří syn Naděždy Bémové, roz. Kyjovské, dcery Josefa Kyjovské-
ho, prvorozená dcera Alice neprovdaná, bezdětná, zemřela v únoru 2003 doma
v Přerově). Viz též č. 5, 21.



Firma Vrba & Pražák

Budoucí zakladatel přerovské firmy František Vrba pocházel z chudob-
ných poměrů. Jeho otec, malý zemědělec z jižních Čech, živil 12 dětí. Po
ukončení obecné školy údajně dostal František od maminky tašku s buch-
tami a jednu zlatku na cestu do učení. Za tento obnos dojel vlakem až do
Přerova. Vystoupil na nádraží, dal se první ulicí doprava a zastavil se
u výkladní skříně dobře vedeného židovského obchodu s textilem, na kte-
ré byla umístěna cedulka s textem: „Přijme se mravný hoch do učení.“ Fran-
tišek Vrba coby mravný hoch měl štěstí, že byl starým obchodníkem do uče-
ní přijat a mohl se tak vyučit řemeslu. V pozdějších letech se rozhodl osa-
mostatnit a zřídit vlastní živnost.

Když 1. února 1909 František Vrba se svým společníkem Ladislavem
Pražákem založili v Přerově, Dolní nám. č. 2, odborný závod suknem a krej-
čovskými přípravami, v krátkém čase patřila tato firma k předním a vyhle-
dávaným závodům tohoto druhu. Společníkem byl bratr Františkovy mat-
ky Ladislav Pražák, který byl mimořádně nadaný na obchodování, uměl
jednat s lidmi, byl oblíbený a zákazníky vyhledávaný.25 Tato veřejná
obchodní společnost byla zapsaná do obchodního rejstříku při Krajském
soudu v Olomouci 13. srpna 1910, poř. číslo 284. Živnostenský list vysta-
vilo Okresní hejtmanství v Přerově 4. října 1910, č. 20.076/G, firma byla
zapsána do seznamu svobodných živností pod č. 129.26
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Střední Morava neměla v té době dostatek
dobrých a odborných podniků, kde by samostat-
ně pracující krejčí a krejčovské závody mohli
nakupovat látky a všechny potřeby pro své
řemeslo. I Prostějov jako středisko oděvnického
průmyslu na Moravě měl v tomto oboru citelný
nedostatek. Tuto naléhavou potřebu vycítili oba
podnikatelé a založili odborný závod, který měl
tento nedostatek v krejčovském řemesle odstra-
nit. František Vrba spolu s Ladislavem Pražá-
kem vložili do vínku svého snažení „starou
kupeckou poctivost, solidnost, bezvadnou jakost
zboží a mírné ceny“. Brzy se ukázalo, že toto se
stalo základem obchodního podnikání a jeho sta-
bility. Důvěra nakupujících z města i obcí vzrů-
stala, podniku se dařilo, poptávka po zboží
a následně jeho odbyt rostl. Oba pánové proto
společnými silami rozšířili prodej látek a příprav
pro krejčovské závody i zasílatelskou formou.
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25 BERGMANOVÁ, Vlasta: Textilana v obrazech
a datech. Technická univerzita v Liberci, 2008,
s. 133–135. Viz dále podklady, které poskytl Michael
Vrba. ZAOpO, fond KS Olomouc, inv. č. 1397, k. č. 87,
sídlo VOS v roce 1910 Přerov, Dolní nám. č. 2 (dnes
se ale jedná o Wilsonovu ul. č. o. 2, čp. 151, rohový
dům na jižní straně náměstí T. G. Masaryka, zasa-
hující do ul. Wilsonovy, jehož majitelem je občan viet-
namské národnosti) – v současnosti je zde umístěna
realitní kancelář STING, vedle prodejna KOUPEL-
NY). Viz SOkA Přerov, fond Policejní přihlášky Pře-
rov, Ohlašovací list, František Vrba, obchodník,
*6. 7. 1884 Hrádek, p. o. Uh. Brod, svobodný, přistě-
hoval se do Přerova 22. 4. 1911, Ferdinandská č. 4, dále Rodinný list František Vrba,
* 6. 7. 1884 Hrádek, obchodník, manželka Zdeňka, * 27. 3. 1888 Vyprachtice – Lan-
škroun, synové Zdeněk, * 8. 6. 1912 Přerov († duben 2006 Liberec), úředník, Fran-
tišek, * 20. 2. 1915 Přerov († 9. 7. 1981 Přerov), dcera Věra, * 27. 8. 1916 (pro-
vdaná v Přerově za Rostislava Polednu), bytem Kratochvílova 3, od 1. 9. 1924 Masa-
rykovo nám. č. 12. Dále Rodinný list, Ladislav Pražák, * 6. 6. 1883 Vyprachtice
u Lanškrouna, obchodník, manželka Otilie, * 1888 Žamberk, (manželství u KS v Che-
bu rozloučeno 17. 7. 1934), II. manželka Jana, * 29. 1. 1887 Přerov, bytem Masary-
kovo nám. 12. Ve fondu dále uloženy policejní přihlášky Jindřich Vrba,* 10. 5. 1904
Hrádek, obch. zástupce, manželka Milada, děti Milada a Jindřich, přihlášeni 22. 10.
1925 z Hrádku, bytem Přerov, Masarykovo nám. 12, od 28. 6. 1930 Kratochvílova
14, 1. 4. 1931 Sušilova 20, 1. 11. 1933 Velká Dlážka 36. Rodinný list Ladislav Vrba,
*23. 5. 1906 Hrádek, účetní, manželka Bohumila, roz Balášová, děti Eva a Ladislav,
bytem Masarykovo 12, od 10. 8. 1932 Žerotínovo nám. 19, od 1. 7. 1940 Nové nábře-
ží 3. Policejní přihláška, František Vrba, * 4. 11. 1923 Lipník n. B., bytem Přerov,
Dolní nám. č. 13, rodiče Aleš Vrba a Matylda, roz. Krejčířová, v podnájmu u Lad.
Pražáka, příchod 17. 7. 1943 z Lipníka n. B., 1944 a 1945 odhlášen do Lipníka n. B.

26 Viz též č. 25. SOkA Přerov, fond ONV Přerov, inv. č. 812, k. č. 533. Přiložen úřed-
ní záznam z 26. 8. 1910, kdy se dostavil na OH v Přerově Ladislav Pražák a při-
hlásil živnost „Vrba & Pražák“, kterou hodlal provozovat s Františkem Vrbou v Pře-
rově, Dolní náměstí.

František Vrba, 
SOkA Přerov

Ladislav Pražák, 
SOkA Přerov



V konkurenčním boji s četnými německými firmami v období rakousko-
-uherské monarchie bylo potřeba velké prozíravosti a vytrvalosti. České-
mu podniku Vrba & Pražák se dařilo úspěšně překonat řadu těžkostí.
Okruh zákazníků se rozšířil do všech zemí koruny české. Slibně se rozví-
jející podnikatelské úsilí ochromila 1. světová válka. Oba majitelé obdrže-
li povolávací rozkaz. I přes tyto potíže závod po celou dobu války pracoval
v rámci daných možností. Během vojenské služby nadřízení zjistili, že Fran-
tišek je odborníkem přes látky a textil. Z toho důvodu pracoval v Brně ve
vojenských skladech, které zajišťovaly oblékání armády. 

Poválečné období ve vývoji firmy

V roce 1918, po skončení války, se oba podnikatelé znovu postavili do
čela podniku. Válka zcela rozvrátila hospodářské poměry. František Vrba
a Ladislav Pražák se nevzdali a společnými silami se snažili překonat veš-
keré překážky poválečné doby a v nových podmínkách mladého státu zce-
la obnovit a oživit svůj obchod. V té době pracovali v jejich malém obchodě
v Přerově čtyři prodavači. Společníci navázali na starou dobrou pověst své
firmy, která jim v následujících letech zajistila rozšíření okruhu zákazní-
ků po celé republice. Ve své práci se řídili heslem „Náš zákazník, náš pán“.
Firma se stala největším podnikem nejen v Přerově a okolí, ale i v celém
Československu. Dobrá pověst doprovázela závod „od Šumavy k Tatrám“.
Prodej místní i zasílatelský zdárně narůstal i z důvodu širokého sortimen-
tu nabízeného zboží a bezkonkurenčně nízkých cen.27 Prudký rozmach závo-
du a poptávka po zboží donutil majitele zřídit v roce 1923 na Masarykově
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náměstí moderní obchodní dům s kancelářemi, obchodními i pracovními
místnostmi (vzorkovna) a moderním technickým vybavením. Na základě
kupní smlouvy z 23. června 1922 totiž získali František Vrba spolu s Ladi-
slavem Pražákem dům čp. 224, jehož původními vlastníky byli Amalie
a Joachim Tschiassny.28 První rekonstrukce objektu byla dokončena 15. srp-
na 1924, další adaptace provozu proběhla během roku 1928 a umožnila dal-
ší rozmach závodu. Přestavbou prošla hlavní budova, některé nové míst-
nosti vznikly úpravou dosud neobyvatelné půdy, provedena byla nástavba
celého nového 2. patra. Dům čp. 224 původně pozůstával ze samostatné jed-
nopatrové přední budovy, ve dvorním traktu ze samostatné přízemní a ze
samostatné jednopatrové budovy. Z těchto objektů byla při přestavbě,
dokončené v roce 1924, zbořena jedna část jednopatrové přední budovy, část
přízemí a 1. patra do dvora zůstala původní, beze změny zůstaly i dvorní
budovy. Následně v průběhu roku 1928 byly provedeny další stavební změ-
ny. V přízemí přední budovy došlo k vybourání některých zdí, provedena
nástavba 1. patra nad dvorní přízemní budovou a přístavbou v přízemní
části došlo ke spojení s budovou přední. V zadní jednopatrové budově (býv.
sýpka) ve dvoře byla dokončena adaptace 1. patra na byt již v roce 1923.
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Sukna Vrba & Pražák, asi 1915–1917, SOkA Přerov, Sbírka pohlednic

27 Přerov, Přerovsko-Kojetínsko, 1933, s. 198–199. Viz též Kronika řemesel, obchodu,
živností a výroby v oblasti Obchodní a živnostenské komory v Olomouci, 1942, s.
86 (Vrba a Pražák, obchod suknem, textilním zbožím, krejčovskými přípravami
a potřebami ve velkém i malém v Přerově). 

28 KÚ Přerov, výpis z katastru nemovitostí, čp. 224, p. č. 308, zastavěná plocha
a nádvoří 719 m2, č. d. 1292/22. Viz též SOkA Přerov, Sčítací operáty ze sčítání lidu,
rok 1921, Přerov, čp. 224, č. o. 12, majitel Joachim Tschiassny, 4 byty (1. byt V. Neto-
pil, obchodník železem, 2. Ant. Grégr, 3. Berta Maršovská, 4. Josef Zelenka).



Původní stará jednopatrová budova měla v přízemí plochu 403,64 m2, stej-
nou plochu mělo i 1. patro, po přístavbě přibylo 2. patro o ploše 232,80 m2.29

V průběhu následujících let byl závod rozšířen a vybudován tak, že jeho
služeb využíval obrovský počet nakupujících. Pro město Přerov měl závod
kromě značného významu hospodářského i velký význam propagační, pro-
tože zákazníci z domova i ze zahraničí dojíždějící sem za nákupem tak při-
spívali i k cizineckému ruchu.

Sociální záležitosti

Firma vzorně pečovala po stránce sociální o své zaměstnance, pro které
vystavěla v 30. roce svého trvání činžovní dům, vybavený moderním kom-
fortem, čímž zajistila jejich rodinám dobré bydlení za nepatrný poplatek.
V květnu 1939 vyplatila svým zaměstnanců jednorázovou drahotní výpo-
moc ve výši měsíčního platu. Některým byla výpomoc spravedlivě odstup-
ňována dle délky zaměstnání v podniku.30 Zároveň byl na základě § 12 ř. z.
č. 134 z 15. listopadu 1867 o právu spolčovacím založen spolek „Vzděláva-
cí a tělovýchovné sdružení zaměstnanců firmy Vrba & Pražák v Přerově“,
jehož stanovy byly schváleny výměrem Zemského úřadu v Brně z 20. října
1939 čj. 41.015/III-13/1939. Zakladateli byli Oldřich Ryšánek a Jindřich
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Vrba, který byl na ustavující valné hromadě (VH) konané 6. prosince 1939
v restauraci p. Metelky v Přerově, ul. B. Němcové, zvolen předsedou. V roce
1943 ho ve funkci vystřídal Václav Vlach. Spolek, jehož účelem bylo „usi-
lovati a šířiti mezi zaměstnanci vzdělání ve směru odborném, kulturním,
sociálním, hospodářském a propagovati spolupráci a přátelství a tak pod-
porovati úkol závodu předepsaný živnostenským řádem, usilovati o tělesné
zdokonalení svého členstva a jejich rodinných příslušníků…“, vyvíjel čin-
nost do konce roku 1945. Dle rozhodnutí valné hromady, konané 1. pro-
since 1945 v restauraci akciového pivovaru v Přerově, se spolek rozešel for-
málně a jeho jmění připadlo nově ustavenému spolku „Podpůrný fond
zaměstnanců firmy Vrba & Pražák“ v čele s předsedou Františkem Zik-
mundem, kterého vystřídal Hynek Koutný. Stanovy byly schváleny Zem-
ským národním výborem v Brně 18. března 1946 čj. 10558/II/6. Účelem spol-
ku byla péče o zvýšení životní úrovně zaměstnanců firmy, poskytování dob-
rovolných výpomocí členům spolku při dlouhodobé nemoci, úrazu, při naro-
zení dítěte, při úmrtí, na rekreaci, udělovány byly sociální podpory zestár-
lým členům, při poskytování lékařské péče či v rámci sociální pomoci dětem,
jejich umístění a příspěvek na jesle apod. Jelikož spolek „Podpůrný fond
zaměstnanců Textilia n. p., prodejna TEP 724311 v Přerově“ nevyvíjel čin-
nost, usnesli se členové na své poslední schůzi 1. června 1952 na jeho likvi-
daci. Okresní národní výbor v Přerově vzal na vědomí oznámení z 15. břez-
na 1954 o dobrovolném rozchodu. Následně byl spolek vymazán ze spolko-
vého katastru. Jeho majetek činil 334 854 Kčs vázaných vkladů.31
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29 SOkA Přerov, fond BS Přerov, čp. 224, č. o. 13, rozhodnutí o dočasném osvobození
od daně domovní, místopis domu s umístěním jednotlivých místností, přiloženy 2
původní plánky domu z roku 1869 a 1874, stavitel neuveden. Viz též MMPr. – Sta-
vební úřad, stavební spis, dům čp. 224, přípisy a plány fy „Vrba & Pražák“.

30 Viz č. 27. Dále MMPr-St. úřad, firma vystavěla pro své zaměstnance třípatrový čin-
žovní dům o 16 bytech na nábřeží Legií, dnešní nábřeží Dr. E. Beneše 8, čp. 2354,
stavební povolení 21. 8. 1939, povolení k užívání 6. 7. 1940. Majiteli domu jsou
potomci pův. majitelů. Děkuji Pavlu Šlezingerovi z MMPr-St. úřad za poskytnutí
údajů o domech čp. 66 a 224 a především za pomoc v orientaci č. o. domů na nám.
T. G. Masaryka, které se v průběhu let měnily (došlo k jejich posunu). Viz dále
Haná, 1. 2. 1939, s. 5, Obzor, 4. 6. 1939, s. 4.

31 SOkA Přerov, fond ONV Přerov, spolky, inv. č. 690, k. č. 383 (Vzdělávací a tělový-
chovné sdružení fy Vrba & Pražák, 1939-1949), dále inv. č. 690, k. č. 384 (Podpůr-
ný fond zaměstnanců firmy Vrba & Pražák, 1946–1954). Viz též č. 25 (policejní při-
hláška Jindřich Vrba). Viz dále Obzor, 21. 6. 1939, s. 2, 27. 10. 1939, s. 3.



Okupace 

Od doby, kdy začali majitelé podnik provozovat, doznal tento obor mno-
ha změn. Technický pokrok přinesl nové suroviny, módní trendy a nové
zásady v oblékání způsobily, že zákazníci požadovali jiné druhy látek. Zvý-
šená byla též poptávka krejčovských závodů po podšívkových a ozdobných
kožešinách. Firma zásobovala široký okruh zákazníků na území celého pro-
tektorátu Čechy a Morava a z větší části střední a malé konfekcionáře
a krejčovské závody. Služeb firmy využívali i zákazníci ze Slovenska, kam
bylo exportováno tamním krejčím značné množství látek. Všichni požado-
vali po firmě široký výběr všeho zboží, které potřebovali k provozu svých
živností. Se zřetelem na platné předpisy byla firma povinna plynule dodá-
vat svým zákazníkům požadované zboží. Aby byl rozsah živnostenského
oprávnění v souladu s požadavky zákazníků a novými prodejními poměry
v tomto oboru, žádali majitelé o rozšíření svého živnostenského podnikání
a o provozování samostatné obchodní činnosti s názvem „Odborný závod
suknem a přípravami krejčovskými, prodej textilního zboží, podšívkových
a ozdobových kožešin ve velkém i malém“. Během okupace měla živnost
stanoviště v Přerově, čp. 224, náměstí Adolfa Hitlera č. o. 12. Obchodní gré-
mium v Přerově i ministerstvo obchodu povolilo firmě v říjnu 1940 obchod
s prodejem výše uvedeného zboží a přislíbilo vydání živnostenského listu
za předpokladu dodržení platných předpisů. Živnostenský list byl firmě
Vrba & Pražák (Tuch- und Schneiderzugehöre-Fachgeschäft ) vydán 10.
ledna 1941. Z důvodu uspokojení potřeb zákazníků včetně služeb zasíla-
telského závodu zvýšila firma počet zaměstnanců.32 Po skončení 2. světo-
vé války byli nadále společníky firmy František Vrba a Ladislav Pražák.
Se zpětnou účinností, od 1. ledna 1947, přistoupili do firmy další dva veřej-
ní společníci, Zdeněk Vrba a František Vrba ml., synové jednoho ze zakla-
datelů firmy Františka Vrby st. Noví společníci nevnesli do společnosti žád-
ný vklad, ale „pouze a jedině svou píli a pracovní sílu…“ Právo zastupovat
společnost měli vedle stávajících i tito dva noví společníci.33
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Zdeněk Vrba

Zdeněk Vrba (* 8. 6. 1912 Přerov, † duben 2006 Liberec) absolvoval v Pře-
rově pět tříd obecné školy a čtyři třídy reálného gymnázia, bratr František
studoval na měšťance. Jelikož Ladislav Pražák, společník Františka Vrby
st. a strýc Františka a Zdeňka, byl bezdětný, uvažovalo se o bratrech jako
o nástupcích ve firmě. Bylo potřeba, aby jeden z hochů ovládal účetnictví.
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32 SOkA Přerov, inv. č. 812, k. č. 533. Změna při firmě zapsána v OŘ při KS v Olo-
mouci, odd. V., 4. 2. 1941. Tamtéž, fond OkÚ Přerov, živnostenský rejstřík „A“,
č. 1549, 10. 2. 1940, VOS Vrba & Pražák, nákup a prodej textilních odpadků a vlny,
č. 1599, 1. 10. 1941, protokolována firma Vrba & Pražák, obchod se suknem, krejč.
přípravami a potřebami, textilním zbožím, znárodněno 1949. Tamtéž, fond OkÚ
Přerov, živnostenský rejstřík, svobodné živnosti A, poř. č. 1549, 1599. Viz dále ZAO-
pO, fond OŽK, inv. č. 438, k. č. 127, Sčítací listy živností a dotazník, VOS Vrba &
Pražák, zástupce Fr. Vrba. Živn. list (Gewerbeschein) vydal OkÚ Přerov 10. 1. 1941,
č. 344. Dále ZAOpO, fond KS Olomouc, inv. č. 1397, k. č. 87. Viz též SOkA Přerov,
inv. č. 196, k. č. 151. Po roce 1935 měla firma 34 zaměstnance, v roce 1938 54, rok
1939 59, 1940 a 1941 57, 1942 43, 1943 39, 1944 37, 1945 40 zaměstnanců. Viz též
Obzor, 21. 3. 1939, s. 3. 

33 ZAOpO, fond KS Olomouc, inv. č. 1397, k. č. 87. Přiloženo osvědčení o státní a národ-
ní spolehlivosti z 29. 11. 1947: Zdeněk Vrba, * 8. 6. 1912 Přerov, příslušný do obce
Hrádek na Vlárské dráze, pol. okres Uh. Brod, obchodník, bytem Přerov, Masary-
kovo nám., totéž František Vrba ml., * 20. 2. 1915 Přerov, příslušný tamtéž, obchod-
ník, bytem Přerov, Masarykovo nám., osvědčení o čs. st. občanství z roku 1946 Fran-
tišek Vrba, soukromý úředník, *20. 2. 1915 Přerov, bytem Přerov, totéž jeho man-
želka Zora, roz. Langová, * 23. 11. 1920 Brno, synové František a Tomáš, dcera Zdeň-
ka. Totéž, Zdeněk Vrba, soukromý úředník, * 8. 6. 1912 Přerov, bytem Přerov, man-
želka Zora, roz. Zvěřinová, * 16. 8. 1916 Bystřice n. Pernštýnem, dcera Zora.



Zdeněk Vrba proto nastoupil na Obchodní akademii v Olomouci, zatímco
František studoval textil v Ústí nad Orlicí. Po složení zkoušky dospělosti
se Zdeněk dále učil obchodním příručím a prodával u pultu v obchodě své-
ho otce. V sobotu a neděli museli být oba bratři u jednání s firmami, které
nabízely své výrobky. Tehdy firma Vrba & Pražák zásobovala na 3 500 krej-
čovských závodů, své kolekce zasílala též do Jugoslávie, Venezuely a Řec-
ka. Tomuto způsobu obchodování, který byl už zavedený v německo-rakous-
kých obchodech, se říkalo „KARTA“. Jednalo se vlastně o zasílatelský
obchod, který sloužil k zásobování krejčovských závodů. Tento druh obcho-
du se postupně rozvinul do vysoce specializovaného oboru, který umožňo-
val i malému krejčímu v zapadlé vesničce předložit zákazníkovi velký výběr
oděvních materiálů. Krejčí šili na míru a byli schopni zákazníkovi poskyt-
nout i informace o právě panující módě. V té době firma vydávala vzorní-
ky oděvních materiálů a krejčovských potřeb, které bratři sami vyráběli.
Obchod se rozrůstal a bylo třeba se též zabývat vlnou, jelikož firma naku-
povala výrobky z Anglie. František Vrba st. poslal syna Zdeňka do mezi-
národní školy určené pro zahraniční zákazníky – Scottish Wool Technical
College. Stal se řádným posluchačem Vysoké školy textilní ve Skotsku
(Galashiels Woolen Technical College), kde složil státní zkoušku. V roce
1932 musel Skotsko opustit z důvodu nástupu vojenské služby, kterou
ukončil o dva roky později v hodnosti důstojníka. Poté nastoupil u firmy
Aerotex, která byla odborným závodem suknem a krejčovskými příprava-
mi a exportní dům v Přerově. Zprvu pracoval jako prodavač a obchodní
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zástupce, záhy převzal nákup a manipulaci vlněného zboží, vedení korekč-
ního oddělení a exportu. Spolupracoval se všemi továrnami čs. textilního
průmyslu. V roce 1934 vykonal doplňovací maturitní zkoušku z latiny a filo-
zofie a stal se posluchačem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Studoval při zaměstnání a v červenci 1949 dosáhl titulu doktora práv.
Několikrát pracovně cestoval do zahraničí (Belgie, Anglie, Skotsko, Fran-
cie). Během okupace stále pracoval u firmy Aerotex, která zůstala ryze čes-
kou firmou, a proto byla vystavena kontrolám a šikanování. Druhá světo-
vá válka podstatně narušila zavedený chod obchodu, ale nezrušila ho. Ve
firmě pracovalo 48 lidí, obchod prosperoval. Ke změnám došlo v roce 1948,
obchod byl znárodněn. Po roce 1945 odešel Zdeněk Vrba do Aše, kde se stal
národním správcem textilní továrny, pak působil v Textilaně Liberec ve
funkci vedoucího ústřední desinatéry, později na úseku technicko-ekono-
mických informací, dalších dvacet let byl vedoucím marketingu. Až do zná-
rodnění měl současně firmu v Přerově, kam jezdil prodávat. 

Za socialistického hospodaření byl Zdeněk jako syn obchodníka zavře-
ný. Z celkového trestu šesti let byl po čtyřech letech za vzorné chování pro-
puštěn. 

Ve své branži byl Zdeněk Vrba vysoce uznávaným odborníkem. Jeho celo-
životním posláním byl vlnařský obor, podílel se na uspořádání vlnařského
katalogu, na světové výstavě EXPO 1958 působil jako garant expozice za
vlnařský průmysl. Výrazně se zapsal do historie Textilany Liberec, kde pra-
coval do roku 1987, textilu se ale věnoval až dokonce svého života.34

František Vrba ml.

František Vrba ml. (*20. 2. 1915 Přerov, † 9. 7. 1981 Přerov) po ukon-
čení docházky na obecné škole v Přerově (1921–1926) a reálném gymnáziu
(1926–1930), studoval na odborné škole tkalcovské v Ústí nad Orlicí
(1930–1932) a střední průmyslové škole textilní v Brně (III. a IV. ročník,
1934, maturita), abiturientský kurs při Obchodní akademii v Olomouci
(1934–1935). V letech 1935–1936 pracoval jako dělník v textilní továrně
A. Schmal v Brně. Zde se seznámil s problematikou kvality textilních výrob-
ků, což byl základ k vybudování specializovaného oddělení (zkoušení jakos-
ti dodaných textilií pro zlepšení služby zákazníků). Od roku 1937 působil
u firmy Vrba & Pražák jako obchodní úředník, v letech 1939–1949 byl
nákupčím u této firmy, v letech 1949–1951 vedoucím exportního oddělení
firmy Justex Prostějov. Po znárodnění své firmy pracoval v letech
1951–1968 jako zámečník u n. p. Moravostav Přerov, v letech 1968–1971
byl vedoucím skladu zámečníků tamtéž, od roku 1971 až do odchodu do
důchodu 20. února 1975 pracoval u n. p. Stavomontáže Olomouc jako tech-
nický úředník – zavaděč nové techniky. V zaměstnání byl členem zlepšo-
vatelské komise, sám podal několik zlepšovacích návrhů. 

Před okupací byl členem Sokola Přerov, v roce 1932 spoluzakladatelem
košíkové. Po osvobození vlasti až do své nemoci aktivně pracoval v tělový-
chovných organizacích (rozhodčí odbíjené). V roce 1959 vznikl jeho záslu-
hou krasobruslařský oddíl, který byl v tomtéž roce začleněn do TJ Spartak
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v Liberci, 2008, s. 133–135. Viz též č. 25, 32.



Přerovské strojírny. Již před válkou se zabýval
lukostřelbou a po skončení války založil tento
oddíl u TJ Lokomotiva Přerov. Věnoval se též
metané (lidový sport alpských horalů), která
zahájila svou činnost v Přerově v roce 1939
s kotouči zhotovenými firmou Zapadlo pro Sokol
Přerov dle vzorku, který přivezl František Vrba
ze slovenské Tatranské Lomnice. V Lipníku nad
Bečvou uvedl v činnost oddíl softbalu. Zasloužil
se o pořádání turnajů v minigolfu za účasti pře-
rovských i přespolních závodníků. V roce 1962
obdržel čestné uznání III. stupně za obětavou
práci v tělovýchovné jednotě, v roce 1974 diplom
za dlouholetou obětavou práci na úseku masové
tělesné výchovy a sportu při příležitosti 25. výro-
čí založení sportovních her mládeže.35

1945–1951

V mírových podmínkách došlo k oživení a rozvoji živnostenstva. Toto
období rozmachu a podpory ze strany tehdejší vládnoucí politické moci ale
trvalo jen do února 1948, kdy se postupně z živnostníka stával třídní nepří-
tel. Asi polovina živností v zemi se náhle stala kapitalistickými podniky,
poprvé byl jasně definován fenomén kapitalisty jako osoby zaměstnávají-
cí více než jednu pracovní sílu. Právě na podzim 1948 došlo k obratu v živ-
nostenské politice KSČ, která vytýčila trend omezování a zatlačování kapi-
talistických živlů. Na tuto změnu politiky vůči živnostníkům jich část rea-
govala hromadným rušením živností a odchodem do národních podniků.
V letech 1948–1960 se komunistům podařilo soukromý malovýrobní sek-
tor rozbít a větší část podnikatelů převést do „vyšších forem podnikání“, do
komunálních, státních a družstevních podniků, přestože ještě na manifes-
tačním sjezdu čs. živnostnictva 23. května 1948 v Praze ministr průmyslu
Zdeněk Fierlinger živnostníkům slíbil veškerou podporu ze strany vlád-
ních orgánů. Již na prvním zasedání vlády po únoru 1948 prohlásil: „Nyní
se otevírá zlatý věk řemeslu a drobnému podnikání vůbec…, ...Budu advo-
kátem všech poctivých řemeslníků.“ Následné negativní změny se dotkly
i přerovských podniků a obchodů. Firma Vrba & Pražák zaměstnávala k 31.
prosinci 1947 celkem 44 osoby (26 mužských soukromých zaměstnanců, 11
ženských soukromých zaměstnankyň, 2 dělníci, 3 dělnice, 2 kupečtí učni).
Od roku 1909 provozovala prodej sukna, textilního zboží, příprav a potřeb
pro krejčí a podobné živnosti nejen formou zasílatelskou, též dodávala zbo-
ží úřadům, ústavům, měla bohaté zkušenosti z provozu podniku, dokona-
le vyškolené a zapracované zaměstnance, rozsáhlé provozní místnosti
a zařízení. Zboží dodávala více než 2 000 krejčovským mistrům z Moravy
a přilehlých oblastí. Firma vybudovala dokonalou prodejní organizaci, včet-
ně vlastních moderních a levných bytů pro zaměstnance. Zabývala se též
vývozem textilního zboží do ciziny (v roce 1946 obnášel export 2 640 370,95
Kčs, v roce 1947 již 3 823 343,28 Kčs). Za posledních 10 let činil obrat
242 862 928, 89 Kčs. Přestože se firmě dařilo, ministerstvo jí vyhláškou
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č. 1333 z 23. prosince 1947 uložilo, aby veškeré textilní zboží, uvedené
v nařízeném soupisu zásob k 31. prosinci 1947, bylo bezodkladně dodáno
firmě R. Hinne, textil, Prostějov. Okresní národní výbor v Přerově se ale
firmy zastal a požádal ministerstvo, aby tato byla v nově plánované distri-
buci textilu zařazena mezi oblastní úřadovny jako speciální podnik pro
obchod krejčovskými potřebami, čemuž bylo vyhověno. Následně po úno-
rových událostech 1948 musel Okresní národní výbor v Přerově na zákla-
dě dekretu prezidenta republiky z 19. května 1945, č. 5 Sb., zavést k 1. břez-
nu 1948 ve firmě Vrba & Pražák, velkoobchod textilem, sídlo v Přerově,
prozatímní národní správu. Podnik totiž spadal svým rozsahem a povahou
činnosti mezi podniky, u kterých byl vysloven na celostátním sjezdu odbo-
rů a závodních rad, konaném 22. února 1948 v Praze, požadavek na zná-
rodnění. Plynulý chod výroby a hospodářského života údajně vyžadoval,
aby správa všech podniků přicházejících v úvahu pro další znárodnění byla
přenesena z dosavadního majitele na osobu jinou a aby do podniku byla
zavedena národní správa (NS) dle §3 dekretu č. 5/45 Sb.36 Národní správa
zavedená k jmenované firmě výměrem ministerstva vnitřního obchodu ze
17. března 1948 byla výměrem téhož ministerstva z 9. června 1949 zruše-
na a národní správci odvoláni. Následně byla firma Vrba & Pražák vyhláš-
kou ministerstva vnitřního obchodu č. 1841 z 28. července 1948 znárodně-
na a vyhláškou č. 1842 z 30. července 1948 začleněna do n. p. TEXTILIA.
Dne 29. litopadu 1949 obdržel Okresní národní výbor v Přerově od akcio-
vé společnosti CENTROTEX Praha, výsadní společnosti pro dovoz a vývoz
čs. textilního a oděvního průmyslu, sdělení, že exportní oddělení firmy Vrba
& Pražák, národní správa Přerov, bude převzato národní správou firmy
JUSTEX Prostějov. Dne 10. ledna 1950 obdržel přerovský okresní národ-
ní výbor sdělení Textilie, n. p. Praha o zřízení 12 prodejen TEP n. p. Texti-
lia v obvodu zdejšího národního výboru, mj. prodejna TEP, č. 724301 (dří-
ve Vrba & Pražák, Přerov). Předmět podnikání tohoto národního podniku
byl stanoven vyhláškou ministerstva vnitřního obchodu č. 3521 z 29. pro-
since 1948, což byl „velkoobchod a maloobchod s veškerým textilním zbo-
žím včetně konfekce, dále s kožišinami, kloboučnickým zbožím včetně polo-
tovarů a příprav pro modistky, s módními doplňky a výstrojní a textilní
galantérií, s umělými květinami, bytovými textiliemi, podlahovými a stol-
ními krytinami a příbuzným zbožím“. V dubnu 1951 oznámila Textilia, n. p.
Přerov, Masarykovo nám. (dříve Vrba & Pražák) přerovskému okresnímu
národnímu výboru provedení změn v distribuční síti prodejen TEP na pře-
rovském okrese. Samotná firma s dlouholetou tradicí Vrba & Pražák zanik-
la a byla vymazána z obchodního rejstříku při Okresním soudu v Olomou-
ci 6. června 1951. 

103

35 SOkA Přerov, fond Kulturní místopis Přerovska, František Vrba. Viz č. 25, 32.
36 Viz č. 32. Přiložen opis výměru min. vnitřního obchodu z 19. 3. 1948 o zavedení

národní správy a jmenování národního správce (správce Karel Bedřich, Praha,
zmocněncem pro přímý výkon funkce národního správce jmenován Antonín Horák,
Přerov). Viz SOkA Přerov, fond ONV Přerov, inv. č. 778, k. č. 491 (MVO – výměr
o zavedení NS), inv. č. 196, k. č. 151. Viz též KÚ Přerov, výpis z katastru nemovi-
tostí (záznam o vložení práva vlastnického pro Textilii, n. p., rok 1948). Viz též
MAREK, Pavel: České živnostnictvo 1945–1960. Brno 2006.



Současnost

Prodej textilního zboží, oděvů, prádla, koberců, záclon a galanterie se
v prostorách s menšími či většími zásahy udržel několik dalších desetile-
tí. V rámci restituce získali v roce 1991 objekt zpět potomci původních maji-
telů, z nichž někteří obývají 2. patro budovy č. o. 13. Od roku 1992, kdy pro-
běhly v prostorách první opravy (nová střecha, fasáda, okna), měl obchod
v nájmu Textil Ostrava. Od září 1996 dům na náměstí T. G. Masaryka, zná-
mý pod názvem „Pražák“, procházel celkovou rekonstrukcí. Po jejím ukon-
čení měla mít budova přibližně stejný vzhled, jakým se pyšnila v mezivá-
lečném období, a to především v části vstupu do objektu. Brněnská firma
Centex a. s., která si dům pronajala od majitelů na dobu deseti let, se tak
chtěla vrátit ke starým dobrým tradicím původního obchodního domu Vrba
& Pražák a nabízet zákazníkům textilní zboží, oděvní doplňky, střihovou
službu, úpravnu oděvů a zakázkové krejčovství. Společnost vznikla trans-
formací státního podniku Textil a Oděvy Brno. Nájemní smlouva s proble-
matickou firmou Centex trvala pouze do roku 1999, kdy byla předčasně
ukončena.37 Od roku 2000 do současnosti využívá přízemní prodejní pro-
story Obchodního domu VRBA & PRAŽÁK pobočka firmy Elektro Spáčil
(centrála Obchodního domu Spáčil, Újezd u Brna), v 1. patře objektu sídlí
firma Michael Vrba, která navazuje na dlouholetou tradici obchodu s tex-
tilem. Specializuje se na nákup a prodej pánské a dámské konfekce.
V nabídce je dále prodej dětských oděvů, spodního prádla, oblečení pro vol-
ný čas a mladou módu, dámských halenek, triček, šátků, šál a rukavic, pán-
ských košil, kravat, opasků a dalších doplňků, pyžam, županů. V součas-
né době jsou v objektu tři byty (jeden byt v I. patře, dva byty ve II. patře),
v I. patře jsou dále umístěny dvě kanceláře, které jsou pronajaty (JUDr.
I. Kohoutková, advokátní kancelář, dále realitní kancelář Larefei), ve dvor-
ním traktu (spojeno s hlavní budovou skleníkem, takže již neexistuje kla-
sický dvůr) se nacházejí skladové prostory obou firem.38
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37 Viz Nové Přerovsko, č. 3, 11. 10. 1996, s. 3. Další informace od p. Michaela Vrby.
38 Viz č. 31, 32. Viz KÚ Přerov, výpis z katastru nemovitostí. Dle listiny o převodu

majetku podniků ze 17. 1. 1952 bylo vloženo vlastnické právo pro Čs. stát – Oděv-
ní obchod v Olomouci, n. p., podnikové ředitelství v Prostějově. Majitelem domu
č. 224, p. č. 308, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 719 m2, bylo šest spolu-
vlastníků: Zdeněk, Tomáš, František Vrbovi, František a Rostislav Polednovi, Zden-
ka Nováková. Od června 2009 došlo ke změně, jediným vlastníkem je Ing. Vrba
Tomáš s manželkou Marií (bývalí spoluvlastníci vyplaceni). Objekt využívá ke své-
mu podnikání jejich syn Michael Vrba, vnuk Františka Vrby ml.


