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1. Úvod 

              Oděvní průmysl a jeho produkty jsou již dlouho dobu velmi důležitou součástí života 

každého z nás. Nejenže je oblékání nutné ze společenského hlediska, ale stalo se také 

nedílnou součástí osobnosti každého člověka. Oděv totiž o člověku mnohé vypovídá  

a v dnešní době hraje ve společnosti velmi důležitou roli. Toto téma bakalářské práce jsem  

si vybrala proto, protože se o módu zajímám a k okresu Prostějov mám citový vztah,  

a to nejen kvůli tomu, že jsem se tu narodila. Prostějovský oděvní průmysl byl velmi 

uznávaný, celosvětově známý a zaměstnával velký počet mých známých, a proto mě zajímala 

a zajímá jeho historie. 

              Účelem této práce je nastínit, jak se vlastně oděvní průmysl v tomto kraji vyvíjel  

od svého úplného začátku. Prostějovský oděvní průmysl byl svým způsobem zajímavý  

a od jiných se lišil svými výrobními technikami. V této práci je popsáno, jak v tomto okrese 

výroba oděvů probíhala. Celá práce je zaměřena především na období první Československé 

republiky, a tedy na výrobu oděvů od roku 1918 po rok 1938. Teoretické vymezení je  

pro názornost představeno na příkladu největších a nejuznávanějších prostějovských oděvních 

firem Rolný a Nehera. Právě tyto firmy se v mnohém zasloužily o známost a uznání 

prostějovského oděvního průmyslu. Praktická část této práce je zaměřena na odraz firem 

Rolný a Nehera na stránkách regionálního dobového tisku. A jejím cílem je zjistit, jak  

se o velmi uznávaných firmách v novinách psalo. K jejímu zpracování jsem zvolila analýzu 

regionálních novin Hlasy z Hané, kde jsem se snažila zjistit, jak často se články o firmách 

v tisku objevovaly. Dedukcí jsem došla k tomu, jakým stylem bylo o firmách v dobových 

novinách psáno a jaké informace ohledně těchto firem se tu objevovaly nejčastěji.  

              Při zpracování této práce jsem čerpala jednak z dostupné literatury, kde byly spíše 

informace všeobecného rázu, a to nejen k období první republiky, ale také k oděvnímu 

průmyslu všeobecně. Informace o prostějovských oděvních firmách jsem také získala 

z rozhovoru se Zdeňkem Adámkem a Ladislavem Králem, kteří studovali na jedné z místních 

firemních oděvních škol. Dále také od Josefa Dolívky, který se o historii města Prostějov  

již dlouhou dobu zajímá. Informace k firmám Nehera a Rolný jsem čerpala z Moravského 

zemského archivu v Brně, kde jsou materiály o těchto firmách uloženy. K odrazu v tisku jsem 

používala dobové noviny Hlasy z Hané ze Státního okresního archivu v Prostějově. Získávání 

informací nebylo lehké, protože především o firmě Nehera jich není mnoho. Často jsem 
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slyšela, že dokumenty s těmito informacemi nejsou dochovány. Proto je také firma Rolný 

zpracována podrobněji.  

              Výše popsaná problematika se stala obsahovou náplní celé této práce. Struktura 

kapitol byla vytvořena na základě logického rozboru tématu a začíná teoretickým nastíněním 

historie oděvního průmyslu na Prostějovsku. Jak se oděvnictví na Prostějovsku vyvíjelo  

od cechu až po první firmy a pro koho především byly oděvy šity. Je tu také popsána úplně 

první oděvní firma města Prostějov a metody výroby, které byly v tomto kraji při zpracování 

oděvů využívány. V této kapitole je problematika oděvního průmyslu popsána až do konce 

první světové války. 

              Ve druhé kapitole rozebírající samotné téma práce je nejprve popsán oděvní průmysl 

města Prostějov všeobecně ve spojitosti s dobou první republiky a situací, která zde panovala. 

Dvacet let první republiky jsem ve všech částech této kapitoly rozdělila do tří fází. V první  

je popsána situace prvního desetiletí nového státu. Druhá fáze se zaměřuje na období krize  

a její dopad na průmysl, to znamená na roky 1929 – 1933. Třetí a zároveň poslední se zabývá 

obdobím od roku 1934 až po samotný konec první republiky. Toto období bylo pro celkový 

průmysl Československa již podstatně lepší než to předešlé.  

              Ve druhé části této kapitoly jsou popsány obě firmy, Rolný i Nehera, zvlášť. Je  

tu zmíněna historie firem, jak začínaly, jaké výrobní techniky využívaly a jaké oděvy  

se v těchto firmách vyráběly. Druhá část je zaměřena na to, jak firmy prošly největší 

hospodářskou krizí a co jejich majitelé dělali proto, aby podniky i nadále prosperovaly a krizi 

až tolik nepocítily. V poslední části je popsána především změna výrobního procesu obou 

firem. Co jim tato změna přinesla a jakých úspěchů dosahovaly. Popsána je tu také firemní 

reklama, do které oba podnikatelé investovali velké peníze. V této části kapitoly je také 

zmíněno, kde firmy otevíraly své filiálky a prodejny a jakých triků manipulace využívaly.  

              Součástí druhé kapitoly je také spor mezi firmou Nehera a Rolný. Firmy byly svými 

největšími konkurenty a sporů mezi sebou vedly spoustu. V této části je popsáno, jakého rázu 

tyto spory byly a jak byly řešeny.  

              Třetí kapitola je věnována odrazu firem na stránkách dobového tisku se zaměřením 

především na to, jak se o daných firmách psalo v regionálních novinách Hlasy z Hané. Je  

tu zmíněno, jaké informace o firmách byly zveřejňovány a jakým stylem se o firmách v době 

jejich působnosti psalo. Popsáno tu je, jak firmy tyto noviny využívaly ke svému prospěchu. 
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Pár slov je tu věnováno firemní reklamě, která se v daných novinách objevovala. V této 

kapitole je zmíněn také firemní tisk, který byl vydáván. 

              Následující kapitola je věnována využití problematiky, která je v práci řešena, 

v médiích. Je tedy ryze žurnalistickou částí této bakalářské práce. Tuto kapitolu tvoří 

jednotlivé žurnalistické celky, některé povinné, jiné volené. Povinnými pro tuto práci jsou 

úvodník, rozhovor a anketa. Voleným celkem je zde glosa. Respondenty pro anketu jsem 

vybírala záměrně v rozdílných věkových kategoriích. Volila jsem i respondenty z Brodku  

u Konice, protože tam měl Rolný svou továrnu a také z Drahan, protože právě odtud pocházel 

velký počet domácích krejčích.  

              Věřím, že tato bakalářská práce poskytne zájemcům o regionální historii nové  

a zajímavé informace. 
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2. Tradice a rozvoj oděvního průmyslu na Prostějovsku do I. světové 

války 

 

              Oděvní průmysl na Prostějovsku
1
 sahá hluboko do historie a navazuje zde  

na existenci středověké cechovní organizace. Ta sdružovala řemeslníky téže profese nebo 

několika příbuzných oborů. Jedinými plnoprávnými členy cechu byli řemeslničtí mistři. Právě 

je cechy chránily před důsledky konkurence, regulovaly nákup surovin, určovaly kvalitu 

hotového výrobku i jeho cenu. Předepisovaly také délku pracovního dne, počet tovaryšů  

a učňů každého mistra a dohlížely na skládání mistrovských zkoušek.
2 

              V roce 1500 byl v Prostějově založen Janem z Pernštejna krejčovský cech. Postupem 

času byl krejčovský cech založen také v Plumlově, v Krasicích a v Kostelci na Hané. Oděvy 

byly vyráběny především pro měšťany a vyšší služebnictvo vrchnosti a církevních 

hodnostářů. Až v roce 1532 byl potvrzen vrchností prostějovskému cechu řád. „V 27 

artikulích byly stanoveny přísné podmínky pro přijetí za cechovního mistra a vyjádřeny 

zásady vnitřního života této uzavřené stavovské organizace.“
3
 Podmínky pro vstup  

do krejčovského cechovního řádu byly pro chudé tovaryše nesplnitelné, a proto nebyli  

do cechu přijímáni stejně jako Židé, a to bez ohledu na to, zda byli krejčovskému řemeslu 

vyučeni. 

             Až do třicetileté války byl prostějovský krejčovský cech mocný a vážený. Válečný 

konflikt umocněný požárem Prostějova v roce 1697 negativně ovlivnil činnost krejčovského 

cechu. Jeho velkým konkurentem se stal krejčovský cech plumlovský. Za své členy přijímal 

plumlovský cech jak vyučené krejčí z okolních vesnic, tak některé křesťanské tovaryše, kteří 

se v Prostějově nemohli stát členy cechu i přes to, že se chtěli osamostatnit a pracovat  

na vlastní učet. Mezi prostějovským a plumlovským krejčovským cechem existovalo značné 

napětí, a to především proto, že krejčovští mistři plumlovského cechu poskytovali možnost 

členství v cechu také prostějovským židovským krejčím. První židovský krejčí, který v roce 

1802 požádal vrchnostenský úřad o udělení mistrovského oprávnění a úspěšně obstál,  

                                                           
1
Pojem Prostějovsko nezahrnuje pouze město Prostějov, ale také jeho okolí, a to až na vzdálenost 35 kilometrů. 

Právě v těchto místech žil velký počet domácích krejčích. Mezi tato vzdálenější místa, patřilo například 
městečko Konice a její okolí a také menší vesničky z Drahanské vrchoviny. Pojem zahrnuje i obce v blízkosti 
města Prostějov, jako je například Kostelec na Hané, Určice, Seloutky, protože z těchto vesnic pocházelo také 
mnoho domácích krejčích.  
2
 Sommer (1970, s. 7.). 

3
 Cydlík (2009, s. 32.). 
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se jmenoval Issak Glos. V roce 1851 si židovští řemeslníci založili vlastní cech, který měl 

sdružovat všechny živnosti zastoupené v židovském ghetu.
4
  

             „Cechy byly feudální formou organizace řemeslné výroby a napomáhaly upevnění  

a rozvoji městského řemesla. S růstem zbožní výroby a s rozšířením trhu se však cechovní 

organizace stále více stávala brzdou rozvoje výrobních sil.“
5
 Cechovní zřízení zaniklo 

císařským patentem z 20. prosince 1859, kterým byl vydán živnostenský řád.
6
 I nadále však 

byli krejčí v Prostějově přijímáni do „čestného cechu“, a to až do roku 1883. Protože cechy 

nadále přísně hájily svá práva, a to především výsadu propůjčovat živnostenské oprávnění, 

začalo se ve městě rozvíjet fušerství, tedy neoprávněné provozování živosti. Právě „fušeři“ 

byli hlavními pracovními silami v první konfekční továrně v Prostějově. 

             Přípravy moderní průmyslové velkovýroby jsou především spjaty s výrobními  

a obchodními aktivitami židovského podnikatelstva. Židé se věnovali vetešnictví a všem 

druhům obchodní činnosti – půjčovali peníze za vysoké úroky, obchodovali s dobytkem, 

obilím a přepychovým zbožím. Židé se svým zbožím jezdili na trhy do blízkých  

i vzdálenějších měst, kde byli velmi váženi a vítáni.
7
 Trhy připadající na dny židovských 

svátků se dokonce odkládaly na vhodnější termín. I existence domáckého tkalcovství příznivě 

ovlivnila zrod moderní kapitalistické oděvní výroby. Židovští obchodníci dodávali tkalcům 

nejen z Prostějova, ale i okolních vesnic, ke zpracování bavlnu. Postupem času se technicky 

zdokonaloval mechanický stav a vytlačoval ruční práci. Domácí tkalci se přeorientovávali  

na domácké krejčí a rostlo krejčovské podnikání.
8
  

                                                           
4
 Sommer (1970, s. 8-9). 

5
 Sommer (1970, s. 9). 

6
 Živnostenský zákon s působností od 1. května 1860 rušil omezení svobod v podnikání a legalizoval 

hospodářskou politiku. Kromě menšího počtu živností, které byly prohlášeny za koncesní (knihkupectví, 
zastavárny), byla veškerá podnikatelská činnost prohlášena za svobodnou. Což znamenalo úplnou volnost 
výroby a odbytu. Živnostenský řád nereguloval výrobní či pracovní vztahy zaměstnavatelů a zaměstnanců, 
nahlížel na ně, jako na soukromou věc. Byl novelizován roku 1883 a 1885 a postupně v dílčích částech od 90. 
let. 
7
 Židovská účast na jakékoliv obchodní činnosti a finančnictví se vysvětluje také tím, že byli po delší období 

diskriminováni. Příčin jejich úspěchů je však několik. Židé měli s obchodování více zkušeností, dodržovali vztahy 
s rodinami rozptýlenými v mnoha zemích, čím získávali informace o obchodu ve vzdálenějších zemích a byli 
nadpočetně zastoupeni v mezinárodním obchodu. Židé byli také vyloučeni z některých oblastí ekonomického 
života (prodej nemovitostí a půdy) a díky tomu využili nové možnosti na neprověřených trzích. Vydělávali si jako 
obchodní cestují a podomní prodejci, čímž vytvořili nové produkty a formy marketingu. Židé kladli velký důraz 
na vzdělání, které jim poté zajistilo úspěchy. Byli ochotni vzdát se okamžitého zisku ve snaze zvětšit své příjmy. 
8
 Sommer (1970, s. 12). 



9 

 

              „Hlavním střediskem konfekčního průmyslu se stal moravský Prostějov přesto,  

že obchodním centrem tohoto odvětví byla Vídeň. Prostějovská konfekce je zajímavá svým 

způsobem výroby. Konfekční zboží na Prostějovsku se totiž nevyrábělo v uzavřených 

továrních objektech, nýbrž v bytě oděvního dělníka za mzdu od kusu. Byla to takzvaná 

domácká práce.“
9
 Domácí krejčí si v továrně vyzvedl nastříhané látky, podšívky, nitě, 

knoflíky a jiné potřeby, které si odnášel domů. Zde mu s šitím obvykle pomáhali ostatní 

členové rodiny. Oděvní továrna byla výdejnou nastříhaného materiálu a skladem zhotovených 

oděvů, které se expedovaly do prodejen k zákazníkům, proto zde byl zaměstnán malý počet 

zaměstnanců. „Domácká práce je jednou z nejbrutálnějších forem kapitalistického 

vykořisťování.“
10

 Protože krejčí nebyl považován za stálého zaměstnance, mohl být propuštěn 

bez jakékoliv ústní nebo písemné výpovědi. Podnikatel si mohl vybrat dělníky z míst s nízkou 

životní úrovní, kteří pro něj poté pracovali za nízkou mzdu. Domácká práce byla  

pro podnikatele výhodná i proto, že nemuseli investovat do budov, továrního zařízení a jiných 

provozních prostředků. Nemuseli vyplácet dělnictvo při stagnaci odbytu a obávat se, že se jim 

jejich investovaný kapitál nebude rentovat.
11

 

            Mzdová konfekce, zvláštní typ oděvní výroby, byla velmi rozšířená. Majitel konfekce 

dostával látky od obchodníka, ve své dílně je nastříhal a poté předával domáckým krejčím  

ke zpracování. Protože v Prostějově byly výhodné výrobní podmínky a lidé z chudého kraje 

byli ochotni pracovat za nízkou mzdu, stal se Prostějov střediskem oděvního průmyslu. 

             V roce 1843 si Mayer Mandl otevřel obchod s oděvy, jež exportoval i do Haliče, 

Uher, Rumunska a evropského Turecka. Své oděvy vyráběl z ne příliš kvalitních látek, které 

byly ovšem cenově přijatelné. Nabídky na oblékání vojsk, a to nejen z Turecka, Řecka 

a Srbska, přiměly Mayera Mandla založit v roce 1858 společně s bratrem Ignácem továrnu  

na výrobu pánských, chlapeckých a dětských oděvů.
12

 O pět let později byla továrna pánských 

oděvů M. & I. Mandl zapsána do obchodního rejstříku lidového soudu v Olomouci. „Byla  

to první větší konfekční továrna nejen v Prostějově, ale v celém Rakousku a pravděpodobně  

i na evropském kontinentě.“
13

 Protože prostějovští mistři nechtěli pro továrnu Mandlových
14

 

                                                           
9
 Sommer (1970, s. 28.). 

10
 Sommer (1970, s 29.). 

11
 Moravský zemský archiv v Brně (dále jen MZA Brno), fond K547 Oděvní průmysl, s. p., Prostějov, karton 107, 

inv. číslo 330, Stručné dějiny OP v PV. 
12

 Cydlík (2009, s. 33-34.). 
13

 Sommer (1970, s. 22.). 
14

 Foto bratrů Mandlových viz příloha č. 1. 
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pracovat, řešili bratři nedostatek krejčovských řemeslníků založením učební dílny roku 1860. 

Učební doba trvala čtyři roky a poté se krejčí specializoval na jeden druh či určitou část 

oděvu. Téhož roku zavedl podnik první šicí stroj v Prostějově, a to Singerův šicí stroj.
15

 

Postupem času firma vlastnila také stroj na řezání látek. V roce 1869 zanikly učební dílny  

a práci vykonávali konfekční domácí krejčí. Oděvy vyráběné z levného materiálu zvaného 

kalmuk a ruské plátno
16

 exportovala firma také do Egypta a Jižní Ameriky. Svoje pobočné 

závody si firma zřídila na Boskovicku, ve Vídni a také v Moskvě. Součástí prodejen  

v Moskvě byly dílny, kde byly šity oděvy na míru. Oděvním zbožím zásobovala firma takřka 

celou Rus. Zanikla v roce 1926, přesně 38 let po smrti jejího zakladatele Mayera Madla.  

Za dobu své existence se firma zasloužila o rozvoj oděvní průmyslové výroby na 

Prostějovsku.
17 

             „Po překonání hospodářské krize z počátku 70. let 19. století, kdy zřejmě zanikla 

druhá prostějovská firma Tadesco založená v roce 1867, vznikaly další továrny jako např. 

firma Joachim Pollak, David Schwarzmann, Hermann Berger aj.“
18

 Nejrychlejší vzestup 

oděvního průmyslu však nastal počátkem dvacátého století. V meziválečném období bylo 

v Prostějově na 90 oděvních továren a několik konfekčních družstevních podniků, z nichž 

největší byl Prvoděv založen roku 1918.
 19

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Foto Singerova šicího stroje viz příloha č. 2. 
16

 Kalmuk byla bavlněná tkanina po obou stranách počesaná a na líci potištěna. Ruské plátno byla konopná, 
rypsová tkanina, užívaná na šití jednoduchých oděvů. 
17

 Sommer (1970, s. 24-25).  
18

 Cydlík (2009, s. 34.). 
19

 Cydlík (2009, s. 35.). 
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3. Prostějovský oděvní průmysl v letech první Československé republiky 

na příkladu firem Rolný a Nehera 

 

              První světová válka, respektive její konec, přinesla v říjnu roku 1918 rozpad 

Rakousko - Uherska. V té době se již bývalá monarchie Habsburků rozkládala na rozsáhlém 

území, kde po jejím rozpadu začaly vznikat takzvané nástupnické státy. Mezi ně se řadí 

například Rakousko, Maďarsko, Polsko, Jugoslávie, ale také naše Československo. Tyto státy 

se v prvních letech své existence zaměřily na budování vlastního hospodářství. 

Československá republika vznikla 28. října 1918 a jejím prvním prezidentem se dne 14. 

listopadu 1918 stal prof. T. G. Masaryk. I přesto, že trh naší republiky tvořil jen třetinu 

dědictví Rakousko - Uherska, zůstalo na něm 60-70 procent průmyslu.
20

 „Strukturálně 

převažovala v československém průmyslu těžba uhlí a spotřební průmysl (textilní, sklářský, 

cukrovarnický, pivovarnický atd.). Tento průmysl byl však ve vysoké míře odkázán na dovoz 

surovin.“
21

 

              V novém státě zůstal také největší díl oděvního průmyslu, odhaduje se až osmdesát 

procent bývalé rakousko-uherské říše.
22

 Na Prostějovsku byl i tehdy hlavním průmyslovým 

odvětvím a zaměstnával největší počet dělnictva. Právě v této době na Prostějovsku rychle 

přibývalo konfekčních podniků.
23

 

             Aby byl stát opravdu samostatný, musel mít i samostatné hospodářství. Proto se také 

ekonomika naší republiky odprostila od všeho, co jí spojovalo s bývalým Rakouskem - 

Uherskem. Situace zde nebyla zrovna lehká. Osamostatněním byly přerušeny hospodářské 

vazby a některé dopravní spoje. Mezi Českem a Slovenskem byly velké ekonomické 

rozdíly.
24

 V prvních letech po válce neměl stát dostatek svých zdrojů surovin a finančních 

prostředků. Stál před spoustou nelehkých úkolů, které byly základem dalšího rozvoje. Bylo 

třeba přejít k modernímu průmyslu a formám jeho řízení, zvýšit produktivitu práce, budovat 

infrastrukturu, zvýšit výrobu elektrické energie a mnoho dalších věcí. Jedním z prvních kroků 

bylo vytvoření vlastní měny, o niž se zasloužil roku 1919 především tehdejší ministr financí 

                                                           
20

 Geršlová (2002, s. 23.). 
21

 Bělina a d. (1992, s. 165.). 
22

 Sommer (1970, s. 107). 
23

 MZA Brno, fond K547 Oděvní průmysl, s. p., Prostějov, karton 107, inv. číslo 330, Stručné dějiny OP v PV. 
24

 Bělina a d. (1992, s. 166.). 
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dr. Alois Rašín.
25

 Jeho další snahou o zhodnocení měny byla deflace, tedy umělé zvýšení 

kurzu koruny, díky kterému se zastavil poválečný vývoj inflace. Právě deflace zavinila 

zdražení vyváženého zboží a snížila na nějaký čas konkurenceschopnost československých 

firem na zahraničním trhu. Tím také zhoršila krizi, která vypukla. Výhodná se však stala  

pro podnikatele závislé na dovozu surovin, a přes to všechno byla základem hospodářského 

vzestupu.
26

 Dalším problémem, který bylo třeba řešit, bylo umístění sídel velkých podniků 

mimo území Československa. A právě proto byl ještě téhož roku vydán nostrifikační zákon, 

který se vztahoval na 235 průmyslových firem.
27

 Spolu s nostrifikací podniků probíhala také 

repatriace, což znamenalo skupování cenných papírů československými bankami  

a pozemková reforma. V obchodě převládal nedostatek zboží, které si lidé mohli koupit  

na základě přidělených lístků
28

, a sílil černý trh. Ke konci roku 1919 začaly velké podniky 

investovat do výroby strojírenského a kovozpracujícího průmyslu. Pozvolný růst průmyslové 

výroby ovšem zastavila krize v letech 1921 – 1923. Z důvodu probíhající krize podniky 

nechtěly a také nemohly investovat do modernizace zařízení. To prodlužovalo krizi a začalo 

se znatelně propouštět.
29

 Zahraniční konkurence byla ovšem tak velká, že firmám postupem 

času nezbylo nic jiného než do výroby investovat a v rámci svých možností ji modernizovat. 

Jejich cílem bylo snížit výrobní náklady a zvýšit kvalitu svých výrobků. K nižším výrobním 

nákladům napomohla také elektrizace, která umožnila umístit výrobu tam, kde byla levnější 

pracovní síla a zdroje surovin.  

              Vznik Československa odtrhl prostějovský oděvní průmysl od svých odbytišť a také 

od Vídně, se kterou tvořil výrobně komerční unii. Prostějovští konfekcionáři museli 

z Prostějova vybudovat obchodní centrum oděvnictví. Vysoká cla, která si nástupnické státy 

zavedly, znemožnila dovoz naší oděvní výroby do těchto států. Právě to vyvolalo silnou 

odbytovou krizi. Prostějovští výrobci hledali nová odbytiště v Dánsku, Švédsku, Norsku, 

Holandsku, ve Francii, Sýrii aj. Na těchto trzích se střetávali s německou konkurencí.  

                                                           
25

 Geršlová (2002, s. 27.). 
26

 Bělina a d. (1992, s. 167.). 
27

 Nostrifikační zákon přikazoval československým podnikům (a.s. a s.r.o.) přemístit sídla vedení svých firem na 
území Československého státu. Nostrifikace se týkala podniků, které měly sídlo firmy v zahraničí, ale továrny na 
československém území. Zákon měl přispět k posílení hospodářské samostatnosti státu.  
28

 Přídělový lístkový systém byla forma zásobování obyvatel spotřebním zbožím. Státní orgány určovaly druhy 
zboží a jeho prodejní množství pro různé kategorie spotřebitelů. Byl zrušen roku 1953 měnovou reformou.  
29

 Geršlová (2002, s. 32-33.). 
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To je přimělo vyrábět lepší druhy konfekce, které před válkou vyráběla Vídeň. Jednalo  

se o výrobu z gumových látek, kůže nebo oděvy lemované kožešinou.
30

 

             Město Prostějov bylo proslavené především výrobou pánských a dětských oděvů,  

ale byla tu šita i dámská konfekce, a to právě těžká dámská konfekce, především pláště. 

Výrobě dámských oděvů se v Prostějově věnovalo asi jen dvacet továren. „Odhaduje se,  

že ve dvacátých letech provozovalo výrobu oděvů v tomto regionu sto dvacet až sto třicet 

oděvních závodů.“
31

 Jak již bylo řečeno, procházelo koncem roku 1921 celé československé 

hospodářství krizí. Několik
32

 firem zaniklo a na Prostějovsku vládla silná nezaměstnanost. 

Oživení výroby na začátku roku 1923 bylo jen krátkodobé. I přesto, že byly oděvy kvalitně 

zpracovány, byl prostějovský výrobní systém oproti zahraniční konkurenci zastaralý. „Stálá 

labilita prostějovského oděvního průmyslu vyplývala především z jeho závislosti  

na exportu.“
33

 Bez ohledu na průběh ekonomického cyklu, stagnovala výroba na Prostějovsku 

doposud každou zimu. Byla to tzv. „mrtvá sezona“.  

              Hospodářská situace se začala zlepšovat již roku 1924 a v roce 1929 vrcholila 

konjunkturou. V těchto letech investovaly do modernizace výroby snad všechny podniky  

a znatelně se zlepšovalo jejich technické vybavení. Tyto změny se nejvíce projevovaly  

ve strojírenství, elektrotechnickém a kovozpracujícím průmyslu. Klesala nezaměstnanost  

a Československo patřilo k hospodářsky středně rozvinutým státům.
34

 Na světových trzích, 

kterým se ten náš začal v rámci svých možností přizpůsobovat, se začala objevovat auta, 

rozhlasové přijímače, letadla, chemické výrobky, ale také vysoce produktivní stroje. 

Podnikatelé začali ve firmách zavádět pásovou výrobu, zvyšovali motivaci zaměstnanců  

a zlepšovali kalkulaci svých financí. Existovala však i odvětví, kde se nové trendy příliš 

neprosadily. Například v textilním průmyslu, kde převládal problém s dovozem potřebných 

surovin, trval vzestup pouze do roku 1927. Firmám tohoto odvětví se nepodařilo 

předválečnou výrobu překonat. V těchto letech se začal rychle rozvíjet také obchod. Stavěny 

byly obchodní domy, různé továrny otevíraly své vlastní prodejny a byl rozšířen sortiment 

zboží. Podnikatelé zakládali pobočky a filiálky svých firem. 

                                                           
30

 Sommer (1970, s. 110.). 
31

 Sommer (1970, s. 123.). 
32

 „Přesný počet oděvních továren na Prostějovsku byl v určitých letech těžko zjistitelný také proto, že 
charakter tovární průmyslové výroby si přisvojovali i malí konfekcionáři, kteří měli živnostenský list pouze na 
živnost krejčovskou a kteří příležitostně a přechodně zaměstnávali několik domácích krejčích.  Je proto otázkou, 
které oděvní firmy mezi továrny počítat a které nikoliv.“ Sommer (1970, s. 123). 
33

 Sommer (1970, s. 119.). 
34

 Bělina a d. (1992, s. 180.). 
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              Počátkem roku 1924 se situace pomalu zlepšovala i v oděvním průmyslu  

na Prostějovsku. Nejvíce se však vývoz oděvního zboží zlepšil v letech 1927 až 1929. I přesto 

se ale nevyrovnal prodeji z roku 1921. Nejenže bylo v roce 1927 dostatek práce a oděvní 

průmysl procházel obdobím konjunktury, ale přilepšili si i krejčí. Ti si díky stávce pánských 

krejčí vynutili zvýšení svého platu. Krejčích bylo na Prostějovsku spousta. V oděvním 

průmyslu se živil v průměru každý třetí člověk z okresu, který měl největší počet domácích 

dělníků v republice. Každý krejčí, někdy dokonce celé vesnice se specializovaly na určitý kus 

oděvu.
35

 V letech, kdy velká část československého průmyslu dosahovala konjunktury, se vše 

zcela změnilo. 

       

              Prostějovský oděvní průmysl přes všechny problémy a těžkosti, kterými si musel 

v prvním desetiletí Československé republiky projít, vzrůstal a prakticky neustále se rozvíjel 

až do roku 1927. Do druhé poloviny existence republiky nevstupoval s příliš dobrými 

předpoklady.
36

 

              Kromě cestujících, kteří v zahraničí hledali a sepisovali objednávky, měly větší 

prostějovské firmy za hranicemi své trvalé zástupce, kterým se posílalo zboží. Vzorky 

kolekce pro zimní sezonu se odesílaly již v březnu a pro letní sezonu v měsíci říjnu.  

Na přelomu roku 1928 a 1929 převládala na území republiky velmi krutá a dlouhá zima. 

Jejími následky v oděvním průmyslu bylo oddálení výroby konfekce pro nadcházející letní 

sezonu. Konfekční průmysl procházel těžkou depresí. Prostějovské oděvní závody využívaly 

svou výrobní kapacitu asi z jedné třetiny. V této době se přestalo dařit většině odvětvího 

průmyslu na celém světě.
37

  

             V hospodářském cyklu po konjunktuře následuje krize.
38

 Ovšem ta, která v tomto 

roce začala, je označována za největší světovou hospodářskou krizi. Mohl za ní krach  

na burze v New Yorku dne 24. října roku 1929. Její dopady byly děsivé. Bankroty, 

neuvěřitelný pokles poptávky a výroby, velmi znatelný růst nezaměstnanosti, inflace,  

a dokonce i pálení peněz. Bohužel tohle byl jen začátek. Z USA se krize šířila do dalších 

států. U nás začala až roku 1930 exportními problémy, ale již celý předešlý rok žili lidé 

                                                           
35

 Cydlík (2009, s. 36.). 
36

 Sommer (1970, s. 214.). 
37

 Sommer (1970, s. 216.). 
38

 Kárník (2000, s. 549.). 
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v nejistotě a silné nervozitě. Pro Československo závislé na exportu to byla neuvěřitelná rána. 

Nejdříve postihla lehký průmysl, později ale za to ve větší míře postihla i ten těžký. Nejdéle 

krize trvala v textilním průmyslu, kde, jak již bylo řečeno, začala už roku 1927.
39

  

              „Začátek roku 1931 přinesl nové překvapení. Pokles, který se zdál již neodvratný,  

se zastavil a objevily se dokonce náznaky oživení. Přerušil se pokles cen zemědělských 

výrobků, v hutním průmyslu, u Bati a v konfekčním průmyslu došlo k růstu výroby.“
40

 Právě 

Baťův koncern, podniky s oděvní výrobou a chemické továrny prošly krizí nejlépe, i když  

i ony musely propouštět. Výhodou Bati a prostějovských oděvních firem Nehera a Rolný byla 

jejich velikost a právě díky ní zlikvidovali konkurenci menších výrobců. Našly se i firmy, 

které během krize do své výroby investovaly. Díky tomu ji překonaly, dá se říci, dobře.  

Bez pochyb bylo více podniků, jejichž dluhy u bank se neustále zvyšovaly. Už v létě roku 

1931 odstartovala druhá a podstatně horší část hospodářské krize.
41

 Nejvíce však 

v Československu udeřila až roku 1933. Téhož roku bylo v republice přes 900 tisíc 

nezaměstnaných. Zanikla spousta malých firem a byl vydán zákon o kartelech
42

 a soukromých 

monopolech. V roce 1934 bylo vydáno vládní nařízení nazývané jako „nucená 

syndikalizace.
43

  Naše republika se z krize dostávala jen velmi pomalu.
44

 

              Kvůli začínající celosvětové hospodářské krizi se situace v prostějovském oděvním 

průmyslu během roku 1929 neustále zhoršovala. Ovšem v roce 1930 nastal zcela neočekávaný 

stav a vývoj. Na rozdíl od celkového oděvního průmyslu československého, jehož pokles 

způsobený velkou hospodářskou krizí, jak je vidět v následující tabulce, je velký, pokles 

prostějovského oděvního průmyslu byl, dá se říci, mírnější.
45

  

              Příčinou mírnějšího poklesu v prostějovském oděvním průmyslu je domácká práce, 

která firmám umožnila své produkty prodávat levněji. Domácí krejčí nebyli zaměstnanci 

v pravém slova smyslu. Firmy jim práci dodávaly jen tehdy, když ji samy měly. Pokud  

pro krejčí práce nebyla, nemusely jim firmy ani platit. Ve zkratce to znamená, že domácí 

krejčí neměli žádný fixní plat, který by každý měsíc od svého zaměstnavatele dostávali.  
                                                           
39

 Geršlová (2002, s. 39.). 
40

 Kárník (2002, s. 35.). 
41

 Tamtéž. 
42

 V rámci kartelu se firmy domlouvaly na spolupráci. Narušuje hospodářskou soutěž tím, že vylučuje 
konkurenci. Dnes jsou tyto dohody zakázané, pokud je nepovolí zvláštní zákon. 
43

 Nucená syndikalizace zaváděla povinnost vstoupit do společných monopolních svazků syndikátního typu. 
V celku nejasný termín byl pro různá odvětví upřesňován. 
44

 Geršlová (2002, s. 41.). 
45

 Sommer (1970, s. 215.). 
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A když byli domácí krejčí placeni, tak byli placeni dosti mizerně, a proto jejich vedlejším 

zdrojem obživy bylo pole, které většina z nich vlastnila a obdělávala. Právě to,  

že prostějovské firmy nemusely domácí krejčí v době krize platit, jim pomohlo tímto obdobím 

projít poměrně lépe.  

 

Tabulka č. 1. Index československé průmyslové výroby dle Maiwalda pro léta 1929-1934 

(1929 = 100) 

Rok 1929 1930 1931 1932 1933 1934 

Průmysl celkem 100 89,2 80,7 63,5 60,2 66,5 

Hornictví 100 85,9 78,8 66,5 64,4 64,9 

Kovoprůmysl 100 85,4 72 40 41,1 48,5 

Průmysl sklářský 100 83,4 75,5 54,4 48,6 51,8 

Průmysl porcelánu 100 83,6 64,4 45,8 41,4 40 

Průmysl cementu,             

kamene a zemin 100 91,4 79,6 69,5 53,1 46,8 

Průmysl chemický 100 91,8 89,9 80,9 85,8 90,2 

Průmysl dřevařský 100 84,6 66,6 49,7 48,5 52 

Průmysl papírenský 100 96,6 92,9 80,5 774 80,5 

Průmysl polygrafický 100 96,8 93,9 91,6 90,3 95,4 

Průmysl textilní 100 90,8 82,5 67,9 63,3 75,9 

Průmysl kožařský 100 84,2 79,3 68,1 70,3 87,8 

Průmysl oděvnický 100 93,3 98,1 79,3 71,6 77,9 

Průmysl potravinářský 100 96,1 95,8 99,4 88,4 94,5 

Výroba elektr. proudu 100 99,3 94,5 85,5 87,2 95,3 
Zdroj: Sekanina (2004, s. 41.). 

Z tabulky je zřejmé, že pokles ostatních průmyslových odvětví, který po roce 1929 

následoval, se nedá nazvat jinak než katastrofální. „Tento pokles byl však značně 

nerovnoměrný, ať šlo o jednotlivá odvětví výroby, či o průmyslové podniky samotné.“
46

 

              Zajímavostí je, že některé prostějovské továrny zaznamenávaly ve třicátých letech, 

kdy probíhala světová hospodářská krize, razantní vzestup. Majitelé továren skupovali nové 

pozemky a domy a tyto objekty vybavovali šicími a jinými stroji.
47

 Právě tohle vzbuzovalo 

v mnoha lidech dojem, že oděvní průmysl překoná krizi v krátkém časovém intervalu  

a s minimálními ztrátami. Což nebylo až takovou pravdou. Pokles výroby nepřinášel  

                                                           
46

 Sekanina (2004, s. 40.). 
47

MZA Brno, fond K547 Oděvní průmysl, s. p., Prostějov, karton 107, inv. číslo 330, Stručné dějiny OP v PV. 
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až takové ztráty jako v jiných firmách, protože výroba byla do poloviny třicátých let stále 

realizovaná domáckou prací. Celosvětová hospodářská krize přitížila exportu velkým 

množstvím celních opatření, a to především ve státech, do kterých Prostějov vyvážel. Mezi 

největší odběratele v letech 1929 – 1931 se na prvním místě řadilo Dánsko, po něm 

následovalo Holandsko a třetím největším odběratelem bylo Švýcarsko. Z důvodu nízké 

návratnosti vloženého kapitálu, odmítaly firmy modernizovat výrobu. Tu také značně 

omezily, aby se kvůli snížené koupěschopnosti obyvatelstva nestala neprodejnou. Lidé, 

dokonce i z vyšších vrstev, začali kupovat levné a méně kvalitní oděvy. V roce 1933 se tržby 

z předvánočního prodeje snížily ve srovnání s předchozím rokem zhruba o jednu třetinu. 

Krize ani tak nepostihla velké konfekční závody, jako ty malé, které nemohly zničehonic 

přejít na výrobu levnějšího zboží. Začal boj o státní dodávky, které představovaly především 

výrobu stejnokrojů pro armádu, četnictvo a policii.
48

  

            Na počátku třicátých let začaly firmy zvyšovat počet svých prodejen. Výkladní skříně 

i zdi budov byly přeplněny reklamními slogany. Ty bohužel nevynikaly vtipností, ale naopak 

vtíravostí a určitým druhem reklamní sugesce. V té době však byly tak velké investice  

do reklamy naprosto něco nového. Vývoj světové konfekce dával značně prostějovským 

firmám najevo, že bez zavedení pásové výroby, nebudou schopny držet krok se zahraničními 

firmami. Pásová výroba v oděvním průmyslu připomínala typ pásové výroby, který používal 

Tomáš Baťa ve své továrně na výrobu obuvi.
49

 Jde o organizaci práce, tzv. Taylorův systém
50

. 

V Baťově koncernu se navíc nedělaly rozdíly mezi majiteli a zaměstnanci a všichni byli 

nazýváni jako „spolupracovníci“. Celkový přechod tolik typické prostějovské výroby oděvů 
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 Tomáš Baťa se narodil v chudé rodině venkovského ševce. Vyučil se řemeslu a v roce 1894 založil ve Zlíně 
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na pásovou výrobu byl pomalý a po delší dobu kombinovaný s domáckou prací. Ta se stala 

ekonomicky vhodným doplňkem modernizace průmyslové velkovýroby.
51

 

              Přeměnu z domácké práce na pásovou výrobu ve třicátých letech na Prostějovsku 

zdaleka nerealizovaly všechny konfekční továrny. Znatelný přechod na pásovou výrobu  

a vysoký počet používaných strojů bylo možno vidět především ve firmách Sbor, Nehera, 

Rolný, Řezáč a společníci a částečně ve firmě Kalwil. Prokazatelně za pásovou lze označit 

výrobu pouze v těchto prostějovských firmách. Stupeň mechanizace výroby byl u firem 

odlišný. Záleželo zde totiž na vyráběném sortimentu.
52

 „Všeobecně se považuje rok 1935  

za mezník v historii prostějovského konfekcionářství. V tomto roce byl učiněn zásadní průlom 

do výroby pánské i dámské konfekce.“
53

 Domáckou prací však firmy zcela nepohrdly  

a nadále ji využívaly. V důsledku modernizace výroby přetrvávala u domácích krejčí  

na Prostějovsku značná nezaměstnanost. Zavedení pásové výroby vyvolávalo mezi občany 

neshody, z nichž kapitalistická společnost nebyla schopna rozumně vyváznout. Domácí krejčí 

se pochopitelně bránili proti zavádění pásové výroby. Naproti nim ji podnikatelé hájili. 

Dovolovala jim totiž vyrovnat se s požadavky světové konfekce a zajistit si tak odbyt  

a následný zisk. Byla hledána východiska z přetrvávající situace. Snaha o ochranu domácích 

krejčí ovšem zpomalovala moderní výrobu. I když šili kvalitnější a luxusnější zboží, které 

vynikalo svou vypracovaností, zajistit jim pravidelný odběr nemohlo.
54

 

              Po krizi podniky s nerentabilní výrobou buď zkrachovaly úplně, nebo byly pohlceny 

silnějšími subjekty, popřípadě docházelo k vzájemnému propojování koncernů. Tím krize 

urychlila proces koncentrace a centralizace výroby a kapitálu. „Na rozdíl od koncentračního 

procesu v předchozím období konjunktury se výroba nezvyšovala, ale naopak docházelo  

ke snižování počtu závodů.“
55

 Koncentrací oděvního průmyslu klesl počet konfekčních 

továren. Ve třicátých letech ve městě zaniklo asi čtyřicet podniků a ke zbylým přibylo pouze 

čtrnáct zcela nových firem. V Prostějově se tedy snížil počet zhruba o šestadvacet továren.
56

 

             Teprve až roku 1936 – 1937 nastal prudký hospodářský vzestup. V roce 1935 byl 

zvolen druhým prezidentem Československé republiky Edvard Beneš. K vzestupu napomohl 
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ekonomice stát svými zásahy, a to například dvojí devalvací měny. Ta probíhala v roce 1934, 

1936. Devalvace byla pravým opakem deflace, a proto také zdražila import a zlevnila 

vyvážené zboží, což výrazně zlepšilo situaci prodeje. Za devalvací koruny stál šéf Národní 

banky, dr. Karel Engliš, který prosazoval přirozený růst kurzu koruny a byl absolutně proti 

jejímu umělému zvyšování. Východiskem z krize se stala také vlna zbrojení, ke které stát 

přistoupil po válečné hrozbě fašistického Německa. Státu šlo především o ochranu země,  

a tak není divu, že nejvíce prosperovaly podniky, které vyráběly obuv, vojenské látky  

a konfekci. To alespoň částečně napomohlo textilnímu průmyslu s jeho odbytem. Velmi dobře 

na tom byly také strojírenské a železářské podniky, firmy na výrobu zbraní a cementárny.
57

  

              Město Prostějov se v roce 1938 řadí se 72 oděvními továrnami k nejdůležitějším 

střediskům výroby konfekce v Československé republice. Tyto továrny produkovaly ročně 

výrobky za půl miliardy Kčs a asi pětinu vyvážely do zahraničí. S exportem se firmy 

orientovaly i na státy, kam dříve nevyvážely. Byla to například Brazílie, jižní Afrika, Čína, 

Palestina a Indonésie. Sledovaly ovšem i země, se kterými dříve již spolupracovaly, ale jejich 

svazky byly z určitých důvodů přerušeny. Firmy se nebránily ani oblastem, kde je třeba oděvy 

upravit a přizpůsobit určitému exotickému vkusu. Zájem projevovaly i o zakázky armád, které 

se ke konci první republiky dávaly opět do pohybu. Velcí konfekcionáři si začali zakládat 

filiálky svých podniků, a to nejen v Československu, ale i v zahraničí. Někteří z nich  

se inspirovali úspěšným zlínským podnikatelem Tomášem Baťou. Budovali si překrásné vily 

a podle jeho vzoru podporovali kulturu, a především sport města Prostějov.
58

 „Byla to v první 

řadě firma A. Rolného, která založila fotbalový oddíl SK Rolný Prostějov. Svůj oddíl kopané 

zřídil i Jan Nehera, zatímco František Řehák se zaměřil na podporu již tradičního fotbalového 

klubu SK Prostějov.“
59

 Firma Rolný neměla jen fotbalovou jedenáctku, ale zaměřila se také 

na box, házenou, lehkou atletiku a jiné sporty.  

              Vývoj oděvního průmyslu v průběhu třicátých let byl velmi pestrý a plný 

neočekávaných zvratů. Podniky si prošly jak hlubokou depresí, tak velmi úspěšnými 

chvílemi, které zajistil především technologický pokrok a také jiné změny. Samotní 
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podnikatelé prokázali neuvěřitelnou odvahu, protože se pouštěli do věcí, pro které neměli 

nejen kapitál, ale dokonce ani tolik potřebné předpoklady jejich splnění. 
60

 

              Obavy z Německa byly na místě. Hitler projevil zájem o české pohraničí, osídlené  

z více jak 50% Němci. Dne 29. září roku 1938 se konala v Mnichově konference velmocí,  

kde se jednalo o požadavcích Německa. Konference se zúčastnil Adolf Hitler, Nevill 

Chamberlain, Benito Mussolini a Edouard Daladier. Právě oni rozhodli, a to bez jediného 

československého zástupce, o našem osudu. Republika musela ve dnech od 1. do 10. října 

roku 1938 odevzdat své pohraničí Německu. Jinou možnost vedení našeho státu nemělo, 

protože Německo, při nedodržení požadavků, hrozilo válkou.
61
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              V letech existence první Československé republiky patřily k největším  

a nejvýznamnějším firmám na Prostějovsku oděvní firmy Nehera a Rolný. Jejich historie sahá 

již do 19. století. Firmy si byly velkými konkurenty v konfekční výrobě, kterou se zabývaly. 

Z Prostějova dělaly moderní a průmyslové město, a především díky jím se Prostějovu 

přezdívalo „MALÁ PAŘÍŽ“. 

 

Rolný - továrna na oděvy v Prostějově 

 

             Po první světové válce patřila firma Rolný k největším a nejstarším v Prostějově. 

František Rolný
62

, zakladatel firmy a otec pozdějšího majitele Arnošta Rolného
63

, pracoval 

nejprve v nejstarší konfekční továrně firmy Mandl. V letech 1862 si otevřel svoji vlastní 

dílnu, kde ještě nějakou dobu šil Mandlům. Postupem času se spojil s Vídní a získal práci  

pro velké vídeňské obchody. Během krátké doby měl Rolný 12 tovaryšů a 6 učňů, kterým 

kromě práce poskytoval také byt a stravu. Protože na velké množství požadovaných oděvů 

vídeňskými zákazníky dílna ani tovaryši brzy nestačili, začal Rolný práci vydávat krejčím 

domů. Od roku 1890 se u firmy přestalo úplně šít. Látky zde byly pouze nastříhány a vydány 

k šití domácímu dělnictvu. Právě v těchto letech býval výdělek na jednom obleku pouhých 80 

haléřů až 1 koruna.
64

 Roku 1894 byla firma zapsána do obchodního rejstříku a získala pravý 

charakter tovární výroby. Po smrti Františka Rolného v roce 1895 převzala firmu jeho žena
65

 

a změnila název firmy na Františka Rolného vdova.
66

 Již před válkou firma získávala 

objednávky obleků šitých na míru prostřednictvím „cestujících“ 
67

, kteří pracovali za provizi. 

Zhotovené oděvy byly zákazníkům zasílány poštou. Během války šila a dodávala firma 

uniformy pro vojsko.
68

 

 

              S koncem války skočila i potřeba dodávky vojenských uniforem. Rolný začal hledat 

nové odbytiště v Maďarsku, Srbsku i Rumunsku. „Ošacení v těchto zemích bylo praubohé. 
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Lid tam chodil v hadrech přešitých z vojenských uniforem. Ostatně u nás to nebylo tuze 

lepší.“ 
69

 Lidé neměli po válce peníze, a proto žádali oděvy co nejlevnější. Firma uskutečnila 

několik velkých dodávek na Balkán, především do Rumunska. Tímto vývozem si zajistila 

velmi slušný zisk.  

             V roce 1920 převzal Arnošt Rolný od své matky vedení firmy, které ponechal její 

dosavadní název, tedy firma Františka Rolného vdova. Podle Arnošta Rolného: „patří dobré 

oblékání k životnímu standardu a ke kultuře a choditi slušně oblečen je samozřejmé  

a povinností civilizovaného člověka.“
70

 Proto začal vyrábět slušné, ale přitom cenově 

dostupné oděvy. Koncem roku 1920 obnovil svou předválečnou myšlenku, a to dodávat 

zákazníkům oděvy prostřednictvím takzvaných cestujících. Cena za slušný oblek  

se pohybovala od 800 – 1200 Kčs. Což byla cena velmi výhodná, neboť slušný oblek  

od krejčího vyšel až na 2000 Kčs.
71

  

              V meziválečném období firma velmi prosperovala a rychle rostl počet jejich 

zaměstnanců. V roce 1922 zaměstnávala celkem 100 lidí včetně pracovníků filiálek
72

  

a domácích krejčí. V roce 1924 byl počet zaměstnanců přesně o 170 lidí vyšší. Se snahou 

snížit výrobní náklady, otevřela v roce 1922 továrna svou první prodejnu pod vlastní firmou 

v Praze, kde mohli být zákazníci přímo obslouženi. Personál zde zájemci sako či kalhoty 

upravil přesně dle jeho potřeb. Služby nových prodejen vyloučily veškeré prostředníky,  

tedy i cestující, a cena mohla být snížena o poplatek za distribuci.  Poté byly prodejny 

otevírány ve městech, jako je Ostrava, Brno, Olomouc, Bratislava a postupem času také 

v městech poměrně menších. Stejně jako počet zaměstnanců, stoupal poměrně rychle také 

počet prodejen. V roce 1922 byly v provozu dvě prodejny, v roce 1924 dvanáct a v roce 1926 

jich bylo již dvacet.
73

 

              Velké ztráty sahající až do statisíců způsobil v roce 1922 pokles cen surovin.  

Ve stejném roce musel majitel firmy překalkulovat a snížit ceny desetitisíců oděvů o 40  

až 60%. „V roce 1927 si Rolný otevřel pobočný závod na výrobu dámských plášťů v Brně. 
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Sídlem další pobočné továrny s výrobou i prodejem dámských plášťů a pánské, chlapecké  

a dětské konfekce se stala roku 1928 budova ve Vodičkově ulici v Praze.“
74

 

              I v letech, kdy po celém Československu probíhala hospodářská krize, zvyšovala 

firma Rolný počet svých prodejen. Na počátku roku 1929 jich měla firma dvaadvacet  

a zaměstnávala zde 600 zaměstnanců. V roce 1931 jich byla rovná čtyřicítka a koncem roku 

1932 měla firma již 62 prodejen. V prvních měsících roku 1930 už firmě nestačila dosavadní 

továrna, a proto se Rolný rozhodl pro koupi tovární budovy patřící bývalé firmě Sloga.  

Od té odkoupil továrnu s veškerými sklady i s inventářem. Nová tovární budova byla  

prý nejmodernější konfekční továrnou, a to nejen v Prostějově, ale také v celém našem státě. 

V roce 1930 stejně jako v roce 1922 způsobil pokles cen firmě velké ztráty. Počet 

zaměstnanců se v roce 1932 zvýšil na tisíc.
75

 

             Příčinou této firemní prosperity byla dokonalá kalkulace a správný výběr surovin. 

Dobrý materiál a nízká cena byly dvě věci, které firmě zákazníky získávaly a především 

udržovaly. Příčinou také bylo to, že Rolný začal na počátku roku 1931 prodávat své oděvy  

za standardní ceny. Aby se odlišil od svého největšího konkurenta Nehery, který se inspiroval 

od tehdejšího podnikatelského vzoru Tomáše Bati, zavedl své ceny končící šestkou. Chtěl tím 

potenciálním zákazníkům ukázat, že může stejně kvalitní oděvy prodávat za cenu ještě o tři 

koruny nižší než firma Nehera. Ceny 66, 166, 266 působily na lid a firma se spokojila 

s naprosto minimálním výdělkem. Roku 1932 přišla firma na trh s dalším marketingovým 

tahem. Své heslo „Nestačí levně vyrábět, musíme i levně prodávat“ majitel pozměnil  

a přizpůsobil své nové myšlence na „Nestačí ani levně vyrábět ani prodávat, musíme své 

snahy lidu propagovat“. Do výloh všech svých prodejen uveřejnil kalkulaci cen, za které 

oděvy prodával. Tím zahájil velmi působivé reklamní tažení. Rolný si byl vědom toho,  

že se v inzerátech, letácích či na plakátech nesmí objevit jediné nepravdivé slovo. Protože tím 

by si u svých zákazníků vypěstoval nedůvěru a žádná nová reklama by mu již nepomohla. 

Proto mu pod rukama prošel každý letáček a on jej pečlivě kontroloval a škrtal i sebemenší 

nadsázku.  Jako první se ve výloze objevila rozebraná cena standardního pánského obleku 

(tedy obleku stejné kvality a stejného typu) za 166 Kčs. Ve výloze byl umístěn hotový oblek  
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a vedle něj veškeré potřeby pro jeho ušití pod heslem „Dobrá služba lidu v číslicích“  

nebo „Tak jsem byl stvořen“.
76

 

Tabulka č. 2. Ukázka kalkulace obleku, která se skládá z těchto položek 

Látka 2.80 m (23,70 Kčs)  66,35Kčs 

Příprava (podšívka, tuženka,   

plátno, žíněnka, vata, 
kapsovina,   

knoflíky, niti) 29,42 Kčs 

Mzda krejčího od saka 17,22Kčs 

                       od vesty  7,70 Kčs 

                       od kalhot 8,90 Kčs 

Režie centrály (služné střihačů,   

personálu, dovozné, dopravné,   

světlo, úroky atd.)  9,60 Kčs 

Režie filiálky, provise, otop,   

reklama 17,55 Kčs 

Daň obratová a jiné daně 4,65 Kčs 

Sociální dávky  1,55 Kčs 

Zisk 3,06 Kčs 

Úhrnem cena prodejní 166 Kčs 
Zdroj: Rolný (1932, s. 18.). 

 

              Z výše uvedené tabulky je možno vyčíst, že nakoupený materiál na přípravu obleku 

firmu vyjde na 95.77 Kčs. Mzda krejčím, elektřina a reklama stojí firmu 60.97 Kčs. Daně  

a sociální dávky činí 6.2 Kčs. Součtem všech položek potřebných k přípravě obleku  

se dostaneme na sumu 162.94 Kčs, z čehož je jasné, že zisk firmy na jednom obleku je 3.06 

Kčs. Suma odváděná státu ve formě daní a sociálních dávek je dvakrát vyšší jako zisk 

podnikatele. Ten musí počítat s velkým obratem, jinak není provoz podniku možný. Není  

tu od věci zamyslet se nad tím, jak byli placeni domácí krejčí. Firma se samozřejmě hájila 

tím, že při dělbě práce si krejčí vyšel na slušný plat, neboť měl práce pořád dost. „Konstatuji 

na tomto místě, že po celou dobu tak zvané „krise“ nedošlo v mých podnicích k propuštění 

úředníků, zaměstnanců a dělníků ani v jednom případě z důvodů – nedostatku práce. Naopak 

stav zaměstnanců se za poslední 2 roky zvýšil o 40%.“
77
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              V době celosvětové krize rostl počet zákazníků nejvíce. Po zavedení standardní ceny 

v roce 1931 se obrat firmy zvýšil o 30%.  

 

Diagram důvěry - obrat ve filiálkách v r. 1921 – 1931 

 

Zdroj: Rolný (1932, s. 24.). 

             „Trhaná čára znamená vzestup prodaných kusů (počet zákaznictva), plná čára značí 

obrat ve filiálkách (v penězích). Diference je pokles cen oděvů“.
78

 Po již zmiňovaných 

poklesech cen se značně snížil firemní obrat v penězích, nezměnil se však v počtu prodaných 

kusů oděvu.  
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Tabulka č. 3. Celková prodejní hodnota oděvů v r. 1926              

 

Zdroj: Rolný (1932, s. 24.). 

Tabulka č. 4. Celková prodejní hodnota oděvů po pěti letech v r. 1932 

Cena surovin (látky a přípravy) 51,40% 

Mzdy krejčích  14,40% 

Služné a mzdy zaměstnanců  5,40% 

Režie výrobní (dopravné, dovozné, 
poštovné, pojistky, úroky atd.) 8,90% 

Režie prodejní (nájemné,   

reklama, světlo, otop),   

personál atd. 12,70% 

Daně a dávky  5,40% 

Čistý zisk  1,80% 

Úhrnem 100% 
Zdroj: Rolný (1932, s. 24.). 

              Jak je z předešlých tabulek vidět, kalkulace cen oděvů se velmi změnila. Přilepšili  

si krejčí, kterým byla zvýšena mzda. Výdaje na elektřinu, dovoz a reklamu byly sníženy. 

Rapidně se však zvýšily poplatky na daních a samotný výdělek firmy se o polovinu snížil.  

              Ke konci roku 1930 si firma vypracovala svůj pětiletý plán, který začala plnit hned 

prvním dnem následujícího roku. Pětiletkou chtěla firma dosáhnout trojnásobku dosavadního 

zisku ve svých prodejnách. Cílem pětiletky bylo též zvýšit počet filiálek na 120. Po uplynutí 

roku a půl se firmě dařilo držet se svého plánu. Počet filiálek byl zvýšen o třicet, obrat firmy 

stoupl o 57%. Bylo přijato 440 nových zaměstnanců, kterým bylo vyplaceno o 80% mezd 

více. Koncem roku 1932 bylo vyplaceno sedm milionů korun na mzdách a služebném. Počet 

Cena surovin (látky a přípravy) 47,65% 

 Mzdy krejčích  12,30% 

Služné a mzdy zaměstnanců  5,20% 

Režie výrobní (dopravné, dovozné, 
poštovné, pojistky, úroky atd.) 12% 

Režie prodejní (nájemné,   

reklama, světlo, otop),   

personál atd. 16,40% 

Daně a dávky  3% 

Čistý zisk  3,50% 

Úhrnem 100% 
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zákazníků se zvýšil o více než 120.000 lidí.
79

 Na samém konci roku 1933 bylo v obchodním 

rejstříku změněno dosavadní označení firmy na Rolný, továrna na oděvy v Prostějově.
80

 

 

              Už v době, kdy kupoval Rolný novou tovární budovu na rohu dvou ulic, 

Svatoplukovy a Třebízského v Prostějově, si uvědomoval, jak výhodné je podnikání  

na principu pásové výroby. Obzvláště pak v roce 1934, kdy pásovou výrobu zavedla 

konkurenční firma Nehera, si byl jistý, že musí změnit organizaci své výroby. Právě od této 

doby probíhaly mezi těmito firmami neustálé spory. Firmy se přely o to, která z nich je větší  

a které z nich připadá podnikatelský primát. Rolný přebíral a zaměstnával Neherovy 

zaměstnance.
81

 

              Podnikatel otevíral nové prodejny a filiálky v nejrůznějších zemích po celém světě. 

V těchto letech se zaměřil především na africký kontinent. Firma měla v roce 1935 již celkem 

osmaosmdesát prodejen. Své filiálky a prodejny měla například v Egyptě (v Alexandrii, v Port 

Saidu, v Ismaili a v Káhiře), Číně, Indii a Gibraltaru. Nejznámější obchodní společností, 

kterou Rolný otevřel, byla Société anonyme Marocaine Casablanca v Maroku. V tom samém 

roce bylo zakázáno otevírat nové prodejny. Rolný své oděvy dával soukromým obchodníkům 

a ti je prodávali jako komisionáři.
82

 Každý, kdo chtěl být vedoucím Rolného prodejny, musel 

s nástupem do funkce složit kauci ve výši 30 000 Kčs.
83

 

             Firma pracovala na základě domácké práce až do roku 1936, kdy otevřela v Brodku  

u Konice novou tovární budovu. Stavbu zakoupenou za 107 tisíc korun již v roce 1935 opravil 

a otevřel zde první dílnu na pásovou výrobu. Arnošt Rolný se poté nechal několikrát slyšet,  

že nové dílny otevíral pouze proto, aby pomohl sociálně slabším oblastem Drahanské 

vrchoviny. Jeho dílny totiž nabídly práci spoustě tamních obyvatel a dopřály jim tak obživu. 

To ovšem nebyl ten pádný důvod. Lidé v těchto chudých oblastech byly totiž ochotni pracovat 

za znatelně nižší mzdy a právě to prostějovského podnikatele přitahovalo. Do bývalé továrny 

na výrobu klobouků v Brodku u Konice si Rolný dovezl strojové zařízení, které převzal  

od firmy Konrád v Olešnici u Letovic. Zbylé stroje koupil od velmi známé německé firmy 

Pfaff a rozjel pásovou výrobu oděvů. Z Prostějova byli do Brodku posíláni kvalifikovaní 
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pracovníci, kteří zde měli zavést nový způsob výroby. Těm firma nezajistila ani nocleh ani 

dopravu. Spávali na půdě přikryti kalmukem, nebo si našli ubytování v soukromí. Prostějovští 

pracovníci se snažili o to, aby byla brodecká továrna s pásovou výrobou zavřena,  

a proto kritizovali a znemožňovali práci především nekvalifikovaných žen přijatých  

do tamních provozoven. Tyto pracovnice neměly žádné zkušenosti s šitím oděvů a musely  

se učit úplným základům. Za každičkou chybu, kterou zavinily, byly potrestány a hrozila  

jim ztráta zaměstnání. Zde je krásně vidět, jak dobře to s nimi pan Arnošt Rolný myslel,  

když „právě kvůli nim“ otevíral svou novou dílnu. Tato pracovní síla byla pro podnik  

bez pochyb výhodná. Dokazuje to i smlouva mezi zaměstnavatelem a brodeckými dělníky,  

ve které byly stanoveny minimální mzdy. Vyučený pracovník si přišel na jednu korunu  

a nevyučená švadlena na padesát haléřů za hodinu své práce. Týdenní mzda vyučeného 

dělníka, který pracoval přesně osmačtyřicet hodin, byla 48 korun. Plat švadleny byl 

neuvěřitelných 24 korun a mzda mistrů v průměru 150 korun. Výše mezd byla až směšná  

a pracovníci z ní jen tak tak vyžili. Byl určen strop platů, které si mohli zaměstnanci  

při největším výkonu vydělat. Švadleny 66 Kčs a krejčí max. 120 Kčs. Platy dělníků nové 

provozovny byly přesně o polovinu nižší než platy prostějovských domácích krejčí. Byly 

z nich totiž odečteny, podle kalkulačního příkazu vypracovaného Arnoštem Rolným, náklady 

na amortizaci (tedy opotřebení) strojů. V Brodku u Konice se denně ušilo až šest set kusů 

kalhot, stodvacet raglánů nebo tisíc dětských kalhot. K těmto pracovníkům, kteří firmě 

vydělávali, dá se říci, nejvíce peněz, se podnik nechoval tak, jak by měl. Nejednou se stalo,  

že do Brodku nebyly zaslány peníze na výplaty a pracovníci si museli na mzdy půjčovat  

od německých občanů.
84

 

              O růstu firemních zisků nebylo pochyb. Dokazuje to především majetek, který  

si Arnošt Rolný v následujících letech pořídil. V roce 1936 koupil novou tovární budovu  

ve Sladkovského ulici v Prostějově. Pro propagaci a reklamu koupil od zlínské firmy Baťa 

v roce 1937 tři letadla a dům v Karlových Varech. Domů vlastnil po celé republice spousty  

a zřizoval v nich své prodejny. V roce 1938 otevřel v Prostějově cihelnu. Následujícího roku 

rozjel ve svém rodném městě knoflíkárnu a nechal postavit Grand hotel na jednom z mnoha 

svých pozemků. Roku 1941 se stal vlastníkem zámku Světlov v Bojkovicích, ke kterému  

si Rolný koupil šlechtický titul rytíře. Rodina Rolných vlastnila také vilu na přehradě  

ve Stichovicích. Světoznámý podnik si od roku 1937 vychovával své budoucí pracovníky 
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v obchodní škole firmy Rolný v Prostějově. V roce 1942 založil také učňovskou krejčovskou 

školu při své firmě v Prostějově. Studentům se říkalo „mladí muži“ a „mladé ženy“. Kromě 

vzdělání se firma starala také o jejich zábavu. Pro chlapce v Prostějově založila fotbalový 

klub SK Rolný a vlastní dětský tábor.
85

  

 

              A jak firma Rolný dopadla? Závod v Brodku u Konice byl zavřen již po třech letech 

svého působení. Obec Brodek u Konice se totiž za nacistické okupace pohraničí naší 

republiky roku 1939 stala německou. Závod byl tedy již v roce 1938 přestěhován  

do Prostějova, kde ve své činnosti pokračoval.
86

 V roce 1940 musel Rolný přijmout za svého 

společníka Němce H. Tengelmanna a změnit názve podniku na „Rolný a spol.“. Rolný měl  

ve firmě 51 procentní podíl, ale do jejího vedení byl dosazen dozor z Německa. Výroba  

se zcela změnila, firma se zaměřila na šití uniforem. Po osvobození roku 1945 byla většina 

jeho majetku znárodněna.
87

 „Firma byla vyhláškou ministra průmyslu za dne 27. prosince 

1945 znárodněna zestátněním a další vyhláškou ze dne 7. března 1946 začleněna  

do národního podniku OP Prostějov.“
88

 Rolnému zůstala jen knoflíkárna, Grandhotel, 

prostějovská cihelna, část prodejen a podniky v zahraničí. Ne však na dlouho, zbytek jeho 

majetku byl znárodněn po únoru roku 1948.
89
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Oděvní firma Nehera 

 

             Další významnou konfekční firmou v Prostějově byla firma Nehera. Počátky 

Neherovy kariéry jsou naprosto odlišné od kariéry Arnošta Rolného. Narodil se 31. prosince 

1900 v Kostelci na Hané. Jeho otec Josef Nehera byl místním krejčím.
90

 Od roku 1905 měl 

krejčovskou živnost. Tu však v roce 1916 vypověděl a stal se z něj domácký krejčí. Pracoval 

pro různé konfekční firmy v Prostějově a malý Jan chodil otci odvádět hotovou práci. Jana 

Neheru, který se v roce 1915 vyučil zámečníkem u známé prostějovské firmy Kovařík, lákalo 

vlastní podnikání. Po absolvování vojenské služby se rozhodl založit v Prostějově konfekční 

firmu na jméno svého otce.
91 

 

             Jan Nehera
92

 si jako 23 letý hoch založil v Prostějově firmu. Spolupracoval se dvěma 

společníky Jakubem Sekaninou a Františkem Dokoupilem v pronajatých místnostech. 

Obchodníci dodávali mladičké firmě Nehera a spol. látky, ze kterých chtěli mít oděvy 

vyrobeny. Stejně jako v továrně Arnošta Rolného a spoustě dalších v Prostějově byly látky  

ve firmě pouze nastříhány a poté vydány k ušití domáckým krejčím. Podnikatelé postupně 

získávali zákazníky a stávali se úspěšnými. Právě velký úspěch a dobré předpoklady přiměly 

Jana Neheru opustit firmu Nehera a spol. a založit si samostatnou výrobu konfekce.
93

  

             Své podnikání začal, dá se říci s ničím, s ušetřenými 3000 Kčs. S proutěným košem  

a se třemi oděvy objížděl naše území a získával objednávky pro svoji malou dílnu. Tu měl 

pronajatou ve Vrahovické ulici v Prostějově a svou výrobu zaměřil na pánskou, chlapeckou  

a dětskou konfekci.
 
Jeho zakázky rostly, a proto přibral 50 nových zaměstnanců.

94
 Obrovské 

odborné znalosti a zkušenosti, které Jan Nehera získal na svých cestách po USA, obohacené 

poznatky ze studia v zahraničí, vedly firmu k rychlému rozvoji.
95

 Firma se od samého počátku 

zabývala prodejem oděvů obchodníkům, kterým Nehera poskytoval tří až šestiměsíční úvěr. 
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Tímto krokem si sice zajistil nové zákazníky, ne však úspěchy. Úvěry některých firem 

vystoupaly do výše, která byla pro Neherovu firmu neúnosná.
96

 

              Jak již bylo řečeno, Nehera poskytoval svým odběratelům až půlroční úvěr. To se mu 

však nevyplatilo. Do obrovských problémů, kdy Jan Nehera přišel asi o čtvrt miliónu korun, 

jej dostala firma, která byla dlouhou dobu jeho největším odběratelem. Podnik Popper  

a synové se sídlem v Plzni totiž roku 1929, kdy začínala celosvětová krize, ohlásila konkurz. 

Tato velká rána přinutila Neheru ke změně stylu svého podnikání. Inspiroval se Tomášem 

Baťou a také svým velkým konkurentem, firmou Františka Rolného vdova, a začal oděvy 

prodávat ve svých prodejnách.
97

 

              Zcela změnil organizaci svého podnikání a připravil si skvělou reklamu k otevření 

nové prodejny konfekce vlastní výroby v Prostějově. Svou reklamou chtěl zákazníkům sdělit, 

že zrušil veškeré mezičlánky při distribuci a prodeji oděvů, a tím, že se znatelně snížila cena 

jeho výrobků. Svou reklamu vedl pod heslem „od výrobce přímo ke spotřebiteli“. Podle svého 

vzoru Tomáše Bati začal konfekci prodávat za známé ceny končící devítkou. Právě devítka 

velmi působí na myšlení kupujících. Oděv za cenu 99 Kčs jim přijde levný, protože ještě není 

za stovku. To, že jí ke stovce chybí pouze koruna, to si lidé při nákupu pod psychologickým 

nátlakem neuvědomují. Jak řekl Nehera: „Není to sto korun, ale bez koruny je to sto korun  

a na toto určitě lidé půjdou. V myšlení lidí je rozlišováno, mluví-li se například o třech 

stovkách a nebo jen o 299 korunách. Co a kolik následuje po číslici 2, o tom lidé nebudou 

vůbec uvažovat.“
98

 První prodejnu své firmy otevřel na Václavském náměstí v Praze v roce 

1931. Svůj podnik přejmenoval na Nehera – oděvní služba. Jeho výrobní a také obchodní 

firma byla známá v mnoha zemích světa a patřila k největším oděvním podnikům 

v Československu. Své prodejny měl rozmístěné po celém státě, a to například ve městech 

Hradec Králové, Plzeň, Praha, Ostrava, v Trenčíně i v Podkarpatské Rusi. U každé prodejny 

byla menší dílna, kde se oděvy upravovaly a žehlily.
99

  

              Nehera, stejně jako Rolný, umisťoval do výloh svých prodejen kalkulace cen oděvů  

i se vzory materiálů, ze kterých byl šat ušit. Ale nebylo vše tak, jak se zdálo. Nehera byl velmi 

chytrý podnikatel. Za pomoci svých nákupčích zkupoval od dodavatelů látky ve velkém,  
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na které si vydobyl množstevní slevu až 15%. Se svými dodavateli se domluvil, že stejné 

vzory látek, které u nich kupuje on, nesmí být ani nabídnuty jiným konfekčním firmám. 

Nehera přesně věděl, čím si i během krize zajistit dobrý odbyt. Za nedodržení jejich ujednání, 

dodavatele trestal sankcemi. Ti mu vycházeli vstříc a poskytovali podnikateli další a další 

slevy. Například za to, že zaplatil dodávku do tří měsíců, dostal na nákupu dvě procenta slevy. 

Všechny tyto úlevy a slevy se však za výlohami v kalkulaci v žádném případě nesměly 

objevit. Když k tomu všemu vezmeme v potaz, že firma prodává ve svých prodejnách, 

můžeme přijít až na stoprocentní zvýšení zisku, než kdyby prodávala za normální ceny. Právě 

díky Neherově vychytralosti jeho podnik v nejtěžším období první republiky rostl a slušně 

vydělával. On sám věděl, že reklama je velmi důležitá, a proto neváhal a vkládal do ní velké 

peníze.
100

  

              Na Prostějovsku byli domácí krejčí zaměstnáváni podle odbytu. Ten byl největší 

v měsících leden až březen, červenec až září a nějaký ten měsíc před Vánocemi. V ostatních 

měsících roku nebyla zaměstnanost prakticky žádná. Právě toho Jan Nehera využil. Svým 

pracovníkům slíbil zaměstnání po celý rok a oni pro něj ochotně pracovali mimo sezónu  

za kusovou sazbu. Kusová sazba byla skoro o dvacet procent nižší než sazby mzdového 

sazebníku. Do kalkulace vystavené ve výloze byly i mimo sezónu uvedené stanovené mzdové 

sazby. Domácké výroby mohli podnikatelé dobře zneužít. A zneužil jí i Nehera, který 

zaměstnával domácí krejčí na černo. To znamená, že krejčí již pracoval u nějaké firmy,  

kde za něj zaměstnavatel odváděl nemocenskou a sociální dávky. Podnikatel, který se velmi 

dobře vyznal v daních, byl tedy této povinnosti zproštěn. Daňové přiznání jeho firmy 

nechával zpracovat u soukromníků, kterým byl ochoten, za výhodné zpracování, zaplatit  

i 150 000 Kč ročně. Na kolik si při tom přišel on a také úředníci, kontrolující správnost 

daňových přiznání, je záhadou. Nehera zaměstnával takzvané „faktory“. Ti převzali  

od podniku materiál a předávali ho k ušití chudým krejčím z Českomoravské vysočiny  

a Drahanska. Samozřejmostí je i to, že krejčím nevyplatili mzdu v plné výši a část  

si ponechali. Neherův podnik zaměstnával také krejčí, kteří vlastnili větší dílny, kde pracovalo 

více učňů a tovaryšů. Na principu domácké práce firma vyráběla až do roku 1934.
101
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              Neherovy velmi dobré znalosti v oboru daní s sebou nesly i nevýhody. Svůj závod 

zapletl do spousty finančních machinací. Proto musel ve svém podniku v době, která 

následovala po nejsilnějším úderu hospodářské krize, a to především v účtárně, zaměstnávat 

své rodinné příslušníky. Pouze u těch si mohl být jistý, že udrží obchodní tajemství. Jejich 

práci nijak nekontroloval a to ho přivedlo do velkých problémů. Jeho zaměstnanci 

nedodržovali lhůty placení firemních závazků. Spoustu plateb prováděli podle nátlaku svých 

dodavatelů. Toto nezodpovědné chování dostalo Neherův podnik do velkých finančních 

problémů. Spousta faktur nebyla vůbec zaplacena, a tak dodavatelé zahájili proti majiteli 

podniku soudní řízení. Nehera si tak na veřejnosti vypěstoval nedůvěru, a to nejen  

u dodavatelů, ale také u bank, které mu již nechtěly poskytovat úvěry. Chod jeho podniku byl 

vážně ohrožen. Nehera dělal vše proto, aby zabránil úpadku své firmy. Díky svým 

schopnostem si vzniklou situaci dokázal obhájit. Bankám i veřejnosti dokázal, že problémy, 

které firmu provází, nejsou následkem nerentabilnosti podniku, ale špatnou administrativní 

prací. Argumentoval také tím, že pokud jeho podnik zanikne, přijde o práci několik tisíc lidí. 

Tím svému podniku napravil reputaci a dostal úvěr, kterým zaplatit veškeré firemní resty. 

Firmě v té době pomohli bývalí vedoucí pracovníci Baťových závodů, které Jan Nehera 

přijímal. Od té doby se o prostějovském podniku říkalo, že jej Baťa financuje. I když  

to tak navenek mohlo vypadat, pravda to nebyla. Nehera pouze Baťovo podnikání 

napodoboval.
102

 

              Baťou se inspiroval také v následujících letech, kdy jako jeden z prvních zavedl 

v Prostějově v roce 1934 pásovou výrobu konfekce. Chtěl se tak vyhnout dalším problémům  

a zvýšit zisky své firmy. Pro své plány musel Nehera zakoupit nové tovární budovy,  

které vybavil potřebnými stroji. Ty nenakupoval jen tak, ale jezdil se svým technikem po Jižní 

Americe, Anglii, Belgii a Rusku, kde navštěvoval různé závody s pásovou výrobou a nechal 

se inspirovat výrobním systémem. Spočítal si, že výrobní náklady jednoho oděvu ho přijdou 

na menší částku, než kdyby ho měl šít domácí krejčí. Zavedením pásové výroby v Neherově 

podniku přišlo o práci mnoho domácích krejčích. Odhaduje se až na pět set lidí.  Jeho podnik 

začal opět prosperovat a růst. Rostl také počet jeho zaměstnanců. V roce 1934 firma 

zaměstnávala asi sto lidí ve svých závodech a v následujícím roce jich zde pracovalo kolem 

čtyř set. Mzda vyplácená u jeho firmy byla vyšší než u Rolného. Svým švadlenám platil 120 

korun a nevyučeným pracovnicím kolem 80 korun týdně. Ještě toho roku si v Komenského 
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třídě otevřel závod, kde byla šita dámská konfekce. Pracovalo zde kolem stovky žen. V roce 

1935, kdy byl vydán zákaz otevírat nové filiálky, měl podnik 76 prodejen. Firemní výrobky 

prodávali komisionáři, stejně jako u největšího firemního konkurenta Rolného. Firma byla 

známá i v zahraničí. Nehera dodával své výrobky do podniků v Nizozemí, Švýcarsku, Francii, 

Norsku a Švédsku. Za hranicemi začal roku 1936 zakládat také své filiálky. První byla 

otevřena ve Stockholmu, po té se však firma zaměřila na severní a jižní Afriku. Zde to byly 

především oblasti Casablanca, Oujda, Káhira a Kapské město. V roce 1938 firma 

zaměstnávala již 970 pracovníků, z nichž 732 pracovalo u pásové výroby. Téhož roku 

vlastnila už 130 prodejen.
103

 Roku 1940 otevřel Nehera továrnu ve Slovenském Trenčíně.  

Zde měl také velké množství svých prodejen.
104

 

 

              Podnik si stejně jako firma Rolný vychovával svůj dorost. „Mladí muži“ a „mladé 

ženy“ vyrůstali v „Patronátě“, založeném roku 1937, od svých čtrnácti let. Během tří roků  

se naučili oděvy šít, připravovat je k prodeji, prošli si také prací v kanceláři, takže ovládali  

i administrativní dovednosti. Nehera se Baťou inspiroval také v péči o své zaměstnance, 

kterým nechal postavit moderní byty. Pro jejich děti vybudoval překrásný tábor v obci 

Okluky.
105

 Pro své zaměstnance zajistil závodního lékaře, který se staral o firemní pracovníky 

i celé jejich rodiny. Neherovi zaměstnanci mohli navštěvovat také závodní knihovnu,  

kterou si velmi cenili.
106

 
107

 

 

             V době nacistické okupace Němcům neunikla ani Neherova továrna. Německou 

správou byla darována Hanischi, příteli Adolfa Hitlera. Firma byla přejmenována na Hanisch 

a spol. a Jan Nehera v ní měl 50% podíl. Výroba byla, stejně jako ve firmě Rolný, 

přizpůsobena německým potřebám. Ve vlastnictví Nehery zůstala celá prodejní síť. Dne  

24. října 1945 byla firma znárodněna a byla jednou z firem, ze kterých se stal podnik Oděvní 

průmysl Prostějov.
108

 Nehera byl právě v těchto letech vězněn. V následujícím roce odešel  

do Casablanci, kde chtěl v podnikání pokračovat v jedné ze svých prodejen. Ta byla, k jeho 
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překvapení, po válce zničena a vykradena. Nehera si půjčil peníze na nové stroje a začal své 

podnikání znovu od ničeho. Vybudoval zde menší továrnu a přibližně šest filiálek v městech 

Maroka. 
109
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              Právě po velké hospodářské krizi třicátých let, kdy zákazníků ubývalo, začaly spolu 

firmy Nehera a Rolný vést spory. Soupeřily o své prvenství a postavení na trhu,  

o to, která z nich je firmou větší a ziskovější. A samozřejmě se snažily získat co nejvíce 

zákazníků na svou stranu. Z jejich sporů se dochovala část korespondence, z které je vidět, 

jaké případné problémy mezi sebou firmy měly a jak je následně řešily.  

 

Spor mezi firmami Rolný a Nehera v Prostějově 

 

              Firmy Nehera a Rolný byly nejen na Prostějovsku, ale také v celé Československé 

republice, svými největšími konkurenty. Není tudíž pochyb o tom, že mezi sebou soupeřily  

a vedly již zmiňované spory. Těchto sporů bylo spousta, ale o některých nejsou žádným 

způsobem dochovány ani zmínky.  

              Velmi zajímavý je svazek korespondence z roku 1936, který řeší nejeden problém. 

Podle slov v dopise je zřejmé, že vedení obou firem, již podstatně dříve než spor započal, 

sjednalo ujednání u krajského soudu v Olomouci o tom, že na sebe nebudou v podnikání nijak 

útočit. A především o tom, že ani jedna z firem nebude ve své reklamě používat heslo 

„Největší továrna na oděvy“, neboť se nebyly schopny dohodnout, které toto označení 

oprávněně náleží. Ovšem vedení firmy Rolný si za výlohou svého největšího konkurenta 

povšimlo, že užívá známek nekalé soutěže. Firma Nehera tu měla své oděvy označené 

vignetami
110

, znázorňujícími jakost zněním: Zaručeně čistá vlna – nemačká se. Toto označení 

nesly také oděvy za 99 Kčs a 159 Kčs, což přišlo firmě Rolný podivné. Proto jeden oblek 

zakoupila, aby se přesvědčila, zda je toto tvrzení pravdivé. Nebylo, a proto se nejdříve 

centrála firmy v Prostějově prostřednictvím korespondence, s vedením svých podnikových 

prodejen, ujistila, ve kterých prodejnách se zmiňované označení používá. A poté již  

bez váhání napomenula firmu Nehera. Toto upozornění, na známky nekalé soutěže, bylo 

psané s veškerou slušností a formou spíše přátelského upozornění. Takhle ho také firma 

Nehera přijala a vše svému konkurentovi objasnila slovy: „Sdělujeme Vám zdvořile, že dali 

jsme ihned našim obchodním vedoucím příkaz, aby – pokud Váš dopis odpovídá skutečnosti 

– odstranili závadné nápisy z výloh. Vignety, o nichž se ve svém dopise zmiňujete, používali 
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jsme před 3 léty a dnes jak je nám známo, nikdo už z našich vedoucích jich nepoužívá. 

V zásadě považujeme Váš postup za správný, neboť přátelským upozorněním dá se velmi 

mnoho vyřídit k dobru obou stran.“
111

 V tomtéž dopise upozornila firma Nehera konkurenta 

na porušení již zmiňovaného ujednání, které mezi sebou firmy sjednaly. Vedení firmy Nehera 

nesouhlasilo s tím, že Rolný neustále používal ve svých reklamách nápisu „Největší továrna 

na oděvy“. Nehera jej považoval za nepravdivý, neboť byl přesvědčen, že jeho firma byla  

jak po stránce obratu, tak po stránce výroby největší. Zdůrazňoval, že i když toto označení 

jeho firmě náleželo, nepoužíval jej, a proto žádal, aby jej nepoužíval také jeho konkurent 

Rolný. Ten však svou firmu v následném dopise hájil. Psal, že ačkoli označení jeho firmě 

patřilo, nepoužíval jej a dodržoval ujednání, na kterém se s Neherou domluvili. „Myslím,  

že to v celé naší propagaci vidíte, že jsme tohoto slova v naší reklamě od této doby nepoužili. 

Samozřejmě, že několik starých štítů, celkem nepatrné množství nás ani nenapadne 

přemalovávati, neboť jednak to nebylo vůbec ujednáno, a jednak bychom se tím  

před obecenstvem jen blamovali. Na nových reklamách jsme tohoto výrazu však nikdy  

a nikde nepoužili.“
112

 V dopise pro ředitele firmy Rolný, pana Číže, si A. Rolný neodpustil 

poznámku ohledně tohoto označení. Psal, že jim prvenství patří a že obrat jejich firmy nebyl 

nikdy firmou Nehera překonán. I když připouštěl, že v roce 1935 byl i obrat firmy Nehera 

něco přes krásných 30 milionů. Obrat firmy Rolný byl vyšší a to i přesto, že do něj nepočítali 

export ani dodávky do komisionářských skladů. Zmínil se také, že se obrat firmy na jaře roku 

1936 zvýšil o 30%. Dodal, že to však firmě Nehera nezazlívá, že i on se snaží si své prvenství 

obhájit. V několika dalších dopisech, které Arnoštu Rolnému zaslali jeho zaměstnanci  

a vedoucí prodejen, bylo poukazováno na další znaky klamavé reklamy ze strany firmy 

Nehera. Rolný však jen odpověděl, ať si výstřižky z novin ponechají, kdyby náhodou někdy 

v budoucnu firmu Nehera žalovali. Podle slov v dopise se několikrát touto problematikou 

vůbec nezatěžoval a Neheru ani dopisem neupozornil. 

              V roce 1934 podal na firmu Rolný žalobu Jan Nehera, a to za pomluvy šířené  

o jeho firmě. Rolný prý šířil pomluvy o tom, že je firma Nehera ve vyrovnání.  

Ta sice požádala své dodavatele o odsunutí splatnosti dluhů, avšak podle jejich slov nešlo 

mluvit o vyrovnání. Nehera žádal po firmě Rolný úhradu všech nákladů souvisejících 
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s žalobou a uveřejnění rozsudku v sebou určených časopisech a novinách na náklady firmy 

Rolný. Této žalobě se Rolný bránil. Nechal se slyšet, že žádné pomluvy o firmě Nehera 

nešířil. Právní zástupce firmy Rolný v jednom z dopisů napsal: „Přiznávám se Vám,  

že tak slabé žaloby jsem již dlouho nečetl.“
113

 Dlouhou dobu se tento spor řešil. Nakonec bylo 

rozhodnuto ve prospěch firmy Rolný a žalobce Nehera musela zaplatit částku 3 681 Kč  

za zpět vzetí žaloby. 

              Téhož roku podal Rolný žalobu na Neheru za to, že při příležitosti otevření jeho 

tovární prodejny rozšiřoval prostřednictvím pojízdného rozhlasu, že je největší továrnou  

na oděvy. A také za to, že byla polepena prodejna a soukromý dům Arnošta Rolného 

nálepkami s heslem: Šaty dělají člověka, Nehera dělá šaty. Tyto nálepky byly vidět i mimo 

město Prostějov. Nehera přiznal, že pojízdného rozhlasu opravdu použil, ovšem bránil se tím, 

že šířená reklama zněla: „Dnes jsem již největší továrnou na oděvy“. Doplněná byla také 

slovy: „Máme pro Vás: z dobrého – to nejlepší, z moderního – to nejnovější, z hodnotného – 

to nejlevnější“.
114

 V žalobě se snažily obě firmy čísly podložit, že označení „největší“ náleží 

právě jim. Ovšem rozsudek, který by potvrzoval výhru jedné nebo druhé firmy v tomto sporu, 

ve složce s korespondencí nebyl doložen. V následném dopise však stálo, že obě firmy  

se chtějí usmířit. Podle všeho poté firmy mezi sebou sjednaly již zmiňované ujednání o tom, 

že na sebe nebudou útočit. Je totiž pravdou, že následné spory, podobající se již zmiňovaným, 

byly řešeny ve větší míře jen dopisy s upozorněním. 

              Další problém byl v  roce 1938, kdy se firma Rolný v dopise ohradila na Neheru  

za článek, který vyšel v mnohých novinách v Československé republice. Stálo v něm, že firma 

Nehera se velmi dobře stará o své zaměstnance. Že jim za osmačtyřiceti hodinovou pracovní 

dobu platí o 20% vyšší plat, než kterákoliv oděvní továrna v Prostějově. Rolný v tomto sporu 

upozornil na to, že délka pracovní doby je dána zákonem, a tudíž ji musí dodržovat všechny 

firmy, a že Nehera neplatí svým zaměstnancům více jako ostatní továrny. Velmi rázně Neheru 

upozornil na to, že zda se to bude ještě jednou opakovat, nepodá jen žalobu, ale zveřejní 

veškerou pravdu v časopisech. Podle těchto slov byla špatná reklama v novinách pro firmu 

větším trestem než podání žaloby. O tom, že Nehera svým zaměstnancům platil více, bylo 

zmíněno i v jedné z knih, ze kterých je v této práci čerpáno.  
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              Zajímavé také bylo, jak v roce 1934 majitel firmy Nehera přemlouval zaměstnance 

firmy Rolný, aby začali spolupracovat s jeho firmou. Několik zaměstnanců se nechalo 

krásnými slovy Jana Nehery přemluvit a přešlo k jeho firmě. Nehera říkal o firmě Rolný,  

že nemá dlouhého trvání, že nemá na placení a že stejně brzy skončí. Některým 

zaměstnancům nabízel za přechod k jeho firmě kauci. Z dokumentované korespondence  

a rozsudků od soudu je zřejmé, že k firmě Nehera, právě díky těmto slovům, přešel například 

Alois Sedlák, vedoucí filiálky firmy Rolný v Brně na Masarykově ulici. K tomuto sporu byl 

také vyslyšen ředitel filiálky Anglo-banky v Prostějově, u které měl Rolný účet, pan Josef 

Břešťák. Ten potvrdil, že platební schopnosti firmy Rolný byly dobré, a nebyli tudíž 

zaměstnanci firmy v ohrožení. Z výpovědi svědků je zřejmé, že byl Jan Nehera o všem,  

co se ve firmě Rolný děje, informován od neznámé osoby. Věděl totiž přesné denní tržby této 

firmy a mnohé další informace.  

              V roce 1939 žalovala firma Nehera konkurenční firmu Rolný za stejný problém,  

za který jej v roce 1934 Rolný žaloval také. A to za přesvědčování zaměstnanců firmy 

Nehera, aby s ní ukončili pracovní poměr a přešli k firmě Rolný. Tento spor podle 

přiloženého rozsudku Nehera vyhrál.  

              Jak je již výše uvedeno, sporů bylo spousta. Zde jsou vybrané pouze příklady 

některých z nich. Spor ohledně klamavě uváděného materiálu nebyl také jediný. Firma Rolný 

neustále svými dopisy napomínala vedení konkurenční firmy. Z dochované korespondence  

to byla především firma Rolný, která neustále Neheru upozorňovala nebo žalovala. O tom,  

že by Nehera Rolného napomínal nebo žaloval, zde byly zmínky pouze dvě. Nejednalo  

se pouze o nepravdivé informace uváděné za výlohami prodejen, ale také o informace 

uváděné v inzerátech v novinách či časopisech. Několikrát firma Rolný žalovala i redaktory, 

kteří „klamavý“ článek napsali či zveřejnili. Spory s redaktory končily povětšinou domluvou 

a popřípadě úhradou veškerých nákladů týkajících se sporu ze strany redaktora. Například 

když firma Rolný podala v roce 1938 žalobu na Antonína Krejčího, redaktora „Krejčovských 

listů“ za mylný článek, ve kterém nejen chybně označoval firmu Rolný, ale pustil  

se také do rodiny Arnošta Rolného, byl celý spor vyřešen omluvou v následném periodiku  

a zaplacením právního zástupce žalobce Rolného, kterým byl JUDr. Miloš Vignati z Přerova. 

Firma podala žaloby například na redaktory časopisu Krejčovské listy, Krejčovské zájmy, 

Jizeran. 
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              Jak z výše uvedeného vyplývá, volily firmy nejdříve přátelské napomenutí formou 

dopisu. I když některé dopisy příliš přátelsky nezněly. Dopisy byly psané jak přímo majiteli 

firem, tak také jejich zástupci. V zásadě bylo zřejmé, že se na obsahu dopisu vždy 

domlouvali. Až když se firmy nebyly schopny samy domluvit, volily cestu právní.  

I k těm poměrně často docházelo. Firmy si dělaly „naschvály“ a „shazovaly“ své konkurenty 

jen proto, aby získaly co nejvíce zákazníků, kterých v té době spíše nebylo, než bylo. Ohledně 

označení „největší továrny na oděvy“ se mi nepodařilo z žádného dokumentu zjistit  

a stoprocentně ověřit, které firmě opravdu náležel. Ve všech dokumentech, které mi byly 

zpřístupněny, se obě firmy hájily, že právě jím označení náleží. Je ovšem pravdou, že firma 

Rolný měla své tvrzení vždy podložené čísly, a to jak výrobou, tak částkou tržeb.
115
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 Foto ukázka dopisů ze sporů mezi Neherou a Rolným viz příloha č. 10. 
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              Oděvní firmy Nehera a Rolný patřily k největším firmám v Československé 

republice. Dobový tisk zcela jistě využívaly přinejmenším k reklamě, která se právě  

v této době začala nejvíce rozvíjet. Právě tyto firmy, stejně jako spousta jiných, do reklamy 

investovala velké peníze. Stejně jako o Tomáši Baťovi, jakožto podnikatelském vzoru,  

se na Prostějovsku psalo o Neherovi a Rolném, úspěšných továrnících. Již z předešlé kapitoly 

je zřejmé, že firmy tisk nevyužívaly pouze k reklamě a inzerci, ale také se zde odrážely jejich 

spory.  

4. Odraz firem Nehera a Rolný na stránkách dobového tisku 

 

              Zmínky o firmách v regionálních novinách Hlasy z Hané. Hlasy z Hané byly listem 

politickým a národohospodářským Československé národní demokracie. Od roku 1936 byly 

týdeníkem Národního sjednocení. Noviny Hlasy z Hané byly vydávány již od roku 1883  

a jejich vydavatelem byl Josef Hoch.  

              V novinách se objevovaly informace podobného rázu, jako se v nich objevují 

v dnešní době. Stejně jako nyní informovaly o tom, co je ve městě a okolí nového  

a co zajímavého se stalo. V novinách bylo psáno také o ekonomické situaci celé 

Československé republiky, o nových zákonech a nařízení. Ve zkratce se dá říci, že bylo psáno 

o všem, co mohlo nebo spíše mělo čtenáře zajímat. Není tedy divu, že se tu často objevovaly 

články o oděvním průmyslu. Ten totiž zaměstnával značný počet obyvatel Prostějovska. 

Neopomenuly tedy ani největší prostějovské firmy, díky kterým se městu přezdívalo „MALÁ 

PAŘÍŽ“.  

              V prvních letech první republiky se tu objevovaly především články, jak již bylo 

řečeno, týkající se oděvního průmyslu všeobecně. To znamená, že zde byly zveřejňovány 

informace pro domácí krejčí, a to všeho druhu. Kupříkladu se tu objevila informace o konání 

kurzu pro mužské a dámské krejčí, na kterém se měli přiučit například novým střihům. 

Národní sdružení tento kurz pořádalo proto, aby byl každý domácí krejčí schopen soutěžit 

s cizinou a aby se prostějovský konfekční průmysl stal hledaným a žádaným. Krejčí tu byli 

také informováni o změnách v mzdovém sazebníku a spoustě jiných věcí, týkajících se všech 

oděvních firem na Prostějovsku. Noviny se ve značné míře věnovaly stávce krejčích v roce 

1927 a také starobnímu a invalidnímu dělnickému pojištění. O firmách Nehera a Rolný  
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se v novinách zpočátku neobjevovaly žádné informace. Firma Nehera vznikla až roku 1923  

a firma Rolný se v těch letech teprve připravovala na svou velkou slávu. První zmínkou  

o oděvních firmách v dobových novinách Hlasy z Hané bylo veřejné poděkování firmě 

Františka Rolného vdova z prezidentské kanceláře za zhotovený jezdecký úbor pro pana 

prezidenta. Ten byl s kvalitním a dobře ušitým úborem spokojen, a proto se rozhodl firmě 

poděkovat prostřednictvím regionálního tisku. Byl si vědom, že to je ten nejlepší způsob,  

jak firmě poděkovat, protože tímto gestem určitě zlepšil mínění obyvatel o firmě Františka 

Rolného vdova. Tato, zároveň první, zmínka o jedné z firem je z roku 1930. Více  

se v novinách začalo o firmách psát až roku 1934. V tomto roce se tu začaly objevovat také 

firemní reklamy s dobře zapamatovatelnými slogany. Firma Rolný se, podle analýzy článků 

psaných v těchto novinách, poměrně často zapojovala do dobročinných akcí,  

kterými pomáhala chudým dětem, pečovala o děti svých zaměstnanců, ale také o město 

Prostějov, ve kterém pořádala společenské akce a zasloužila se o opravu jeho různých částí.  

A právě proto, se o firmě Rolný objevovaly v novinách články častěji. O firmě bylo slyšet  

a především dělala něco, o čem bylo vhodné informovat také ostatní občany tohoto kraje. 

Zmínka o firmě se tu objevila ve spojitosti s důlní katastrofou v Oseku roku 1934. Pozůstalým 

po obětech věnovala firma dvaapadesát kusů oděvů a 1000 Kčs. Jak již bylo řečeno, pořádal 

Rolný ve městě společenské večírky. Na své náklady zde také nechal opravit některé městské 

parky či náměstí. Jediný článek z tohoto roku věnovaný firmě Nehera byl psán o tom,  

jak majitel firmy opravuje budovu, ve které má poté svou velmi úspěšnou tovární prodejnu.  

              V následujícím roce se noviny opět věnovaly dobrému srdci Arnošta Rolného,  

který jako každý rok nadělil dětem svých zaměstnanců pod stromeček ovoce a cukrovinky. 

Další zprávou tohoto typu, která jistě na potenciální zákazníky zapůsobila a přispěla  

tak k dobrému jménu této firmy, byla zpráva o tom, jak se firma Rolný v roce 1936 podílela 

na vánoční nadílce pro děti ze Základní školy v Brodku u Konice. Těm firma darovala 

chlapecké obleky a zimníky. O firmách se v novinách také informovalo, když byl 

v Prostějově, respektive právě v těchto továrnách, nějaký problém. Například firma Nehera  

tu byla zmiňovaná v souvislosti s velkou krádeží, která v továrně v letech 1934 - 1935 

probíhala. Její zaměstnanci kradli oděvy, které poté prodávali překupníkům. Tímto činem  

si bezpochyby vydělali velké peníze. U překupníků v Kostelci na Hané a Smržicích  

na Prostějovsku bylo zabaveno tolik kradeného zboží, že se jím naplnila dvě nákladní auta  
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a jejichž hodnota byla až 10 000 Kč. Zmíněno tu bylo také o tom, že firma Rolný vydala 

časopis Rolný–Magazin, ve kterém byla spousta fotografií nových modelů pánských oděvů.  

              Nejvíce článků věnovaných firmám Nehera a Rolný se objevovalo v roce 1937. 

Stejně tak, jako se psalo o problémech ve firmách, psalo se také o tom, co nového se v nich 

stalo či odehrálo. Proto se tu objevila také zmínka o tom, jak firma Rolný koupila od zlínské 

firmy letadla pro své organizační a propagační účely. Čtenáři tu byli také informování,  

že chce firma ve městě vystavět vlastní letiště a letecký park podle zásad firmy Baťa. 

Zveřejněna tu byla také informace o tom, že byl Arnošt Rolný jmenován čestným předsedou 

Masarykovy letecké ligy v České Třebové. O MML se tu objevilo v souvislosti s Rolným 

zmínek daleko více. Velmi zajímavá informace, která nebyla zmíněna v žádných jiných 

materiálech, v souvislosti s firemními letadly, byla o tom, že právě jimi firma doručovala 

zboží z továrny v Prostějově do prodejen po celé Československé republice pomocí padáků. 

„Balíky, opatřené padáky, jsou z letounu shazovány na místě určení.“
116

  

              Prostřednictvím těchto místních novin mohly firmy upozornit občany na činy, 

kterými přispěly k dobru města Prostějov. A samozřejmě, že toho využívaly, byla to jejich 

dobrá reklama. Proto se tu psalo o tom, jak firma Rolný otevřela v lednu roku 1937 pro své 

zaměstnance školu obchodní výchovy s rozšířenou výukou angličtiny, němčiny  

a francouzštiny. Podle slov v článku zajistil Rolný svým pracovníkům učitele 

z prostějovských středních škol. Již podle výše uvedeného je jasné, že se Rolný často 

zapojoval do dobročinných akcí. Také roku 1937 byl nápomocným Okresním péčím o mládež 

a dobrovolným spolkům a nechal ve všech městech, kde měl svou prodejnu, postavil vánoční 

stromky. Při této příležitosti daroval chudým dětem oděvy. Zmínka tu byla také o módní 

přehlídce, kterou firma téhož roku pořádala. Veškerý výdělek z této akce připadl ve prospěch 

vánoční nadílky Jeslí. Firma si dle informací v novinách mohla dopřát čehokoliv. Pro své 

zahraniční zástupce vystavila ozdravné centrum, které mohli navštívit, když přijeli  

na prohlídku kolekce sezonního zboží. Stejně tak posílala firma každoročně děti svých 

zaměstnanců do dětských ozdravoven v Bukovanech a v Nedvědicích pod Pernštýnem. 

              V novinách bylo každoročně informováno o tom, že prostějovští konfekcionáři 

vyhlásili pravidelnou dovolenou. Podle slov Zdeňka Adámka
117

 museli pravidelně všichni 
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 Státní okresní archiv Prostějov, noviny Hlasy z Hané 500511/37 pátek 23. července 1937. 
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 Zdeněk Adámek bývalý mladý muž u firmy Nehera a později její zaměstnanec mi tyto informace poskytl 
v rozhovoru dne 21. března 2013 v Prostějově. 
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zaměstnanci firmy Nehera během této dovolené navštívit dětský firemní tábor v Oklukách.  

Je zajímavé, že i když měli zaměstnanci dovolenou, měli od svých nadřízených tuto návštěvu 

tábora přikázanou. 

              Je jisté, že si obou továrníků ve městě Prostějov velmi vážili. Je to zřejmé i ze slov, 

které redaktoři volili při psaní o těchto úspěšných mužích. Vždyť právě tyto dvě firmy 

dodávaly obyvatelům práci, a tím jim zajišťovali obživu. Noviny neopomenuly ani významná 

jubilea těchto dvou pánů. K padesátiletému výročí Arnošta Rolného mu tu bylo blahopřáno  

a věnováno několik slov jeho úspěšné kariéře. V článku je také zmíněno, že v roce 1934 byl 

jmenován komerčním radou. Je tu o něm psáno jako o vzoru či osobnosti. Dodán je také 

článek o založení sesterské společnosti firmy Rolný v Casablance. Na což byly podle 

volených slov všichni velmi pyšní. Také panu Josefu Neherovi, otci továrníka Jana Nehery, 

zde bylo k jeho sedmdesátým narozeninám přáno vše nejlepší. A stejně jako Arnoštu 

Rolnému věnováno pár slov k jeho celoživotním úspěchům. Tisk se věnoval také významným 

pracovníkům těchto firem. U firmy Rolný to byl například pan Josef Matoušek, který  

do firmy nastoupil jako účetní, poté se stal jejím ředitelem. Organizoval síť prodejen  

a navrhoval firmě reklamu, kterou jí získával tisíce nových zákazníků. 

              Firmy regionální tisk využívaly samozřejmě pro svou inzerci. Velmi často tu byly 

zveřejněny inzeráty. Inzeráty menšího formátu s textem: Přijmeme větší počet šiček nebo 

Přijmeme až 100 švadlen.
118

 Daleko více se však v těchto novinách objevovala reklama obou 

firem. Tu si firmy do novin samy zadávaly, aby své či nové zákazníky informovaly o nových 

kolekcích oděvů. Reklamní slogany byly veselé, chytlavé, vyzdvihovaly firmu nad ostatní 

oděvní podniky a přesvědčovaly čtenáře, aby navštívili právě jejich prodejnu. To znamená,  

že byly zveřejňovány za stejným účelem jako dnes. Zpočátku byla reklama firmy Nehera 

většího formátu než firmy Rolný. Postupem času se jejich velikost v tisku přestala lišit.
119

  

              Nejprve měly obě firmy pozadí reklamy kreslené. Většinou tu byly vyobrazené 

krásně oblečené postavy v kolekci dané sezony. Součástí reklamy byl popis daného šatu, 

někdy i s jeho cenou.
120

 Firma Nehera měla na svých reklamách po dobu celé první republiky 

nakreslené lidské postavy. Výjimkou byla reklama na otevření firemní prodejny, kde byla 
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 Foto inzerce viz příloha č. 11. 
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 Foto reklama viz příloha č. 12. 
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 Foto reklama viz příloha č. 13. 
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nakreslena daná prodejna a dodána fotografie pana Jana Nehery.
121

 Až teprve roku 1941 

přešla firma na obyčejnější styl svých reklam. Kolem sloganu: Nehera šije šaty dobře, byly 

nakreslené nitě, nůžky či další krejčovské potřeby.
122

 Tato nová reklama působila jednoduše, 

elegantně a přitom poutavě. I firma Rolný začínala svou reklamu s kreslenými postavami  

a popisem oděvu. Ta byla samozřejmě levnější než fotografie, kterou postupem času začala 

firma využívat. Fotografie mužů či dětí byly doplněné sloganem: Oděv Rolný všem.
123

 Svou 

reklamu se firma postupem času snažila dělat vtipnou a související s danou situací. Například 

na reklamě na školní oděvy byl chlapeček, který počítal na prstech. Souviselo to se  

sloganem: Jednoduché počty 1 + 1 = 2, láce + kvalita = školní oděvy Rolný. Postupem času 

firma také přešla na obyčejnější reklamu jako firma Nehera. Podkladem nové reklamy byl 

povětšinou pouze znak firmy a doplněn opět sloganem. Ke srovnání se zmiňovanou reklamou 

na školní oděvy, byl podkladem nové reklamy znak firmy s heslem: A opět začíná školní rok  

– bez oděvu Rolný ani krok!
124

 Reklamu firmy Rolný navrhoval pan Josef Matoušek.  

Mezi nejznámější slogany firmy Nehera patří: Nehera šije šaty dobře. Nejpoužívanějším 

sloganem firmy Rolný je: Oděv Rolný všem.  

              V novinách bylo také pravidelně informováno o sportovních utkáních  

na Prostějovsku. Zde se také objevovalo jméno Rolný, protože zřídil pro své „mladé muže“ 

fotbalové družstvo. Bylo tu informováno o plánovaných zápasech a poté také zveřejněny 

jejich výsledky.  

              Podle analýzy regionálních novin Hlasy z Hané se o firmě Rolný psalo daleko více 

než o firmě Nehera. Bylo to z toho důvodu, že se firma Rolný zapojovala do společenských 

akcí. Finančně podporovala a pomáhala městu Prostějov a také bylo vedení firmy ochotno 

obdarovávat chudé děti či rodiny. Protože se firma do takových akcí zapojovala, tisk  

se o ni zajímal a informoval tak i ostatní spoluobčany. Tím vším pomohla firma právě sobě, 

protože jí tisk vytvářel ve městě i okolí dobré jméno a získával jí tak další zákazníky. Zatímco 

se v novinách o firmě Rolný objevovaly často i články, od firmy Nehera zde byla především 

jeho reklama. Ta byla ovšem velmi poutavá.  
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              Také další regionální noviny jako byly Hlas lidu nebo Stráž lidu se těmto firmám 

občas věnovaly. Objevovaly se tu vesměs podobné informace. Dobový tisk ve spojitosti 

s těmito oděvními firmami spíše informoval o tom, co nového se v továrnách událo, jakou 

novou metodu práce uplatňovaly a jak se staraly o své zaměstnance. Ve značné míře  

se tu objevovala firemní reklama všeho druhu. Až postupem času se o prostějovských 

oděvních podnikatelích začalo psát jako o velkých „pánech podnikatelích“. Nikdy však 

nebylo opomenuto, že se firmy inspirovaly podnikatelským vzorem, a to úspěšným 

podnikatelem Tomášem Baťou. Dokazují to titulky daných článků, které velmi často  

zněly: Prostějovský „Baťa“ Jan Nehera, Baťa obouvá – Rolný obléká. Žlutá a modrá jsou 

barvy naše. Stejně tak, jako se v celostátním tisku v době první republiky psalo o Baťovi, 

psalo se o Neherovi a Rolném na Prostějovsku. V dnešní době se o podnikatelích píše 

v celostátním i zahraničním tisku jako o velmi úspěšných mužích, kteří pro svou zemi  

a její průmysl mnoho udělali. Jsou považováni za podnikatelské vzory v oděvním průmyslu. 

Není divu, právě oni byli jedni z mála, kteří i v době nejtěžší neztráceli naději a své podniky 

dovedli až k takovému úspěchu.  

 

 

              Specializovaných odborných časopisů vycházela za první republiky celé řada. 

„Každý obor textilní výroby a módní tvorby měl svůj časopis – výrobci konfekce, střihači, 

krejčí, krejčovští dělníci, kloboučníci a modistky, rukavičkáři, obuvníci, obchodníci, 

pracovníci pletařského a stávkařského průmyslu a další. Vedle těchto odborných periodik 

vycházely časopisy firemní, informující o dění v závodě, o výrobních a obchodních úspěších, 

ale i o vývoji módní linie.“
125

 K nejlepším v Československu patřil právě také Rolný – 

Magazin firmy Rolný Prostějov a také další prostějovský časopis Naše služba – zprávy firmy 

Nehera.  

              Prostějovská oděvní firma Rolný vydávala, jak již bylo zmíněno, svůj firemní tisk. 

Byly to jednak různé módní magazíny, kde firma představovala modely nových kolekcí.  

Mezi nejznámější patřil zmiňovaný Rolný – Magazin,
126

 kde byly fotografie s oděvy,  

které měly čtenářům ukázat, co vše si mohou u firmy zakoupit a především za jaké ceny. 
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 Uchalová (1996, s. 44). 
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 Foto ukázka Rolný-Magazin viz příloha č. 18. 
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Firma vydávala také firemní časopisy a to: Spolupracovník, což byl interní časopis firmy, 

Rolňáček, který byl věnovaný mladým mužům a mladým ženám.  

Spolupracovník 

              Tento časopis informoval pracovníky firmy o důležitých věcech. Věnoval se vždy 

tématu, pojícímu se k historii krejčovství. Přibližoval a připomínal svým čtenářům, jak dříve 

krejčí pracovali a šili oděvy, které byly v době vycházení tohoto časopisu šity již za pomoci 

strojů. V časopise bylo psáno o událostech, které se dotýkaly nejen firmy, ale celé společnosti. 

Redakce se věnovala důležitým nejen československým osobnostem, které tu svým čtenářům 

přibližovala. Stránka tu byla také pravidelně věnovaná sportu. Kde se psaly veškeré výsledky 

sportovních zápasů, kterých se „Mladí muži či ženy“ nebo zaměstnanci firmy účastnili. Vždy 

tu bylo také v rubrice Závodní zpravodajství sděleno, co bylo rozebíráno a o čem bylo 

diskutováno na závodní radě této firmy. Zaměstnanci byli informováni o všem podstatném,  

co se jich samotných týkalo a také o změnách, které firma uskutečnila. Byly to například 

články o tom, jak firma dobývá zámořské trhy, uvedeny a zveřejněny zde zaměstnancům byly 

veškeré výdaje, které firma měla a také do jaké dobročinné akce se zapojila a také články  

o organizaci podniku. Své místo tu měly bezpochyby informace ze světa. Jak to již  

ve firemních časopisech bývá, bylo pravidelným příspěvkem tohoto časopisu přání 

zaměstnancům a vedení firmy k jejich životnímu jubileu. Do časopisu mohli přispívat také 

samotní krejčí, a to nejen svými stížnostmi, ale také novými poznatky. Prostřednictvím tohoto 

časopisu ke svým zaměstnancům promlouval také velký šéf, Arnošt Rolný. A to nejen když 

jim chtěl popřát do nového roku, ale i ze spousty jiných důvodu.  

              Součástí časopisu byla také témata pro potěšení a odreagování se od práce a také pro 

poučení. Byly to například články o stvoření člověka, o telefonu a jeho využití. To znamená, 

že nebyl časopis plný informací o práci, ale že si v něm mohli čtenáři, povětšinou zaměstnanci 

firmy, s chutí počíst. Pro všechny pracovníky byla v časopise občas vyhlášena soutěž.  

Tím se je snažila redakce motivovat k rychlejší a výkonnější práci, za kterou byly 

prostřednictvím soutěže odměňováni.  

              Tento firemní časopis hrál stejnou roli, jako ostatní firemní časopisy či noviny  

i z dnešní doby. Měly zaměstnance informovat o jejich firmě, měly je motivovat k práci  

a v neposlední řadě také pobavit. Jejich hlavním účelem bylo zaměstnancům sdělovat 
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podstatné informace k jejich práci. Zábavná část byla pravděpodobně u čtenářů oblíbenější, 

ale nebyla tím pravým důvodem, proč byl časopis vydáván.
127

  

 

Rolňáček 

              Tento časopis byl věnován pouze „mladým mužům“ a „mladým ženám“. Čtvrtletně 

zde bylo zveřejňováno jejich hodnocení ve firemní škole. Zveřejnění osobních výsledků 

každého „mladého muže“ a možnost porovnání s ostatními je motivovalo k jejich větší snaze 

a výkonu. Hned z titulní strany tohoto časopisu je vidět, že je věnovaný mladým lidem. Jsou 

zde krásné kreslené obrázky, které čtenáře provádí celým časopisem. Pravidelně se v časopise 

objevoval, většinou na titulní straně, článek, který měl mladé lidi vychovávat, motivovat  

a vést tím správným směrem. Školákům tu byly vštěpovány myšlenky úspěšných a známých 

lidí, kterými je chtělo vedení časopisu vést k dobré a poctivé práci a k jejich úspěšné 

budoucnosti. Bylo zde psáno také o městské kultuře, do které se velmi často „mladí muži“ 

zapojovali, dále informováno o různých besídkách a představeních. O každém divadelním 

vystoupení firemního divadelního spolku „mladých mužů a žen“. O tom, co se hraje v kině, 

respektive se dá říci, že zde bylo psáno o všem, co mohlo mládež v jejich volném čase 

zajímat. „Mladé ženy či muži“ sem přispívali svými zážitky z výletů, kterých se společně 

účastnili.  

              Bylo tu psáno o sportovních závodech, kterých se „mladí muži a ženy“ účastnili. 

Jejich výsledky a umístění. Sportu se redakce věnovala i všeobecně, informovala čtenáře  

o správném přístupu ke sportu. Není divu, když majitel firmy měl sport velmi rád. Vždy  

tu byly také stránky věnované novým poznatkům, kterým se měli žáci přiučit. Informace  

o tom, co je to radium, ve kterém měsíci jsou ve světě žně, co je střelný prach, lodní šroub  

a mnoho jiného, to bylo to nejoblíbenější Arnošta Rolného na celém časopise. Rolný se sám 

přípravy tohoto časopisu často účastnil. Chtěl totiž, aby jeho dorost byl všestranně 

informován. Proto zde zavedl rubriku s názvem Co má každý vědět. Nemohly tu chybět také 

poznatky o letectví, které bylo jeho velkým zájmem. Na pokračování tu byla psaná reportáž 

z Mechanické továrny, která mládeži připomínala, jak se pracovalo dříve a jak mohli pracovat 

oni. „Mladí muži“ zde byli informování o organizaci v podniku, administrativě, o tom,  

co se zde jak dělá, aby byli perfektně připraveni na svou práci.  
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              Tohoto časopisu využíval i pan Arnošt Rolný, když chtěl svým mladým 

spolupracovníkům něco sdělit. „Mladí Rolnáčci“, jak se jim v té době přezdívalo, 

prostřednictvím tohoto časopisu blahopřáli jak významným pracovníkům firmy, tak řediteli 

jejich školy. V časopise byly často zveřejňovány pohádky a básně, které do redakce posílali 

sami čtenáři. 

              Časopis, jak je již výše zmíněno, byl věnován „mladým mužům a ženám“,  

kteří se díky němu spoustu věcí dozvěděli. A to nejen o jejich budoucím zaměstnání, ale také 

o všeobecných věcech. Díky němu se mohli pochlubit svými nejen sportovními výkony a také 

se pobavit. Tento časopis byl psán spíše zábavnou formou, i když organizační věci tu nebyly 

nikdo opomenuty. 
128

 

 

              Dalším „časopisem“ vydávaným touto firmou bylo Sdělení obchodvedoucím firmy 

Rolný. Tento časopis se věnoval pouze problematice vedoucích továrních prodejen. Zde byly 

zveřejňovány jejich výsledky týdenního prodeje v různých firemních prodejnách po celé 

Československé republice. Prodejci byli rozděleni do dvou klubů, a to klub Raků a Orlů.  

Tyto kluby díky tomuto zveřejňování mezi sebou soutěžily, který z nich více prodal. 

Vedoucím zde byly zveřejňovány nové metody ovlivňování zákazníků. Popisovány nové 

druhy oděvů. Zkrátka se časopis zabýval poučkami, doporučeními, ale také výkony svých 

firemních prodejců. Těm tu bylo také razeno, jak mají postupovat při případné reklamaci,  

jak ji posuzovat a jak s danými zákazníky jednat. Redakce se snažila své čtenáře motivovat, 

aby i v období, kdy se prodeji příliš nedaří, neztráceli naději a snažili se prodat. Z článku 

jednoho vydání Sdělení, je zřejmé, že prodejci měli v popisu své práce, obcházet své 

zákazníky a optávat se na případné opravy zakoupeného obleku. Tím si měli ze zákazníků 

vychovat své stálé zákazníky a zajistit tak své prodejně pravidelný zisk. Články byly plné 

neuvěřitelných rad, jak se zákazníky manipulovat, ale také jak se o svou prodejnu starat. 

Přesné postupy, jak správně oblepit prodejnu slevovými letáky a mnoho podobných rad,  

aby byly všechny prodejny firmy Rolný stejné. Prodejci tu byli také informování o nových 

metodách zaznamenávání prodeje a jiných organizačních záležitostech. V časopise bylo 

možno vyčíst přesný postup vedoucího prodejny, aby se z něj stal úspěšný prodejce.
129
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 Foto ukázka časopisu Rolňáček viz příloha č. 20. 
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 Foto ukázka časopisu Sdělení viz příloha č. 21. 
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              Firma Nehera také vydávala časopis Naše služba – zprávy firmy Nehera. V tomto 

časopise byly zveřejňované firemní modely pro každou sezonu a jejich ceny. Čtenáři  

se tu mohli dočíst, jaké oděvy a z jakého materiálu byly momentálně v módě a v jaké cenové 

relaci se pohybovaly. Oděvy tu byly popsány naprosto perfektně. Do jaké společnosti se daný 

oblek přesně hodí a kam si ho na sebe raději nebrat. Jak je již výše zmíněno, patřil i tento 

magazín k nejlepším módním příručkám v Československu. Podle mne dostupných informací 

firma časopisy, podobné Rolňáčkovi nebo Sdělení, patrně nevydávala. V Moravském 

zemském archivu v Brně, ve fondu firmy Nehera, jsou zmínky pouze o existenci různých 

oběžníků. Byly to například Oběžníky reklamního oddělení a Oběžníky prodejního oddělení. 

Zde byly zmínky o tom, jak měla v určitém období vypadat firemní reklama a také zde byl 

popsán vzhled prodejny. Vyloženě firemní časopisy firma nevydávala. 
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5. Žurnalistická část  

 5.1. Úvodní článek 

 

Prostějov již není městem oděvů 

 

              Město Prostějov bylo již před třiaosmdesáti lety, tedy v době, kdy probíhala éra první 

Československé republiky, velmi uznávané. Ve městě a jeho okolí každý třetí občan pracoval 

v oděvním průmyslu, který právě toto město proslavil jako město módy. Výrobní techniky, 

které producenti využívali, nebyly jen tak ledajaké a prostějovský oděvní průmysl jimi byl 

vyhlášen. Krásu města neničily velké tovární budovy, protože v Prostějově oděvní 

podnikatelé vyráběli na základě domácké práce. Ta spočívala v tom, že si domácí krejčí přišel 

do podniku pro nastříhané látky, nitě, knoflíky a další potřebné věci, které si odnášel domů, 

kde na obleku pracoval. S jeho přípravou mu pomáhala nejen manželka, ale také jeho děti. 

„Domácká práce byla velká dřina. Krejčí na oblecích pracovali dlouho do noci, aby stihli 

svou práci do továren odvézt včas“, zdůraznil pan Josef Dolívka, historik, který se o historii 

města Prostějov již dlouhou dobu zajímá. Pracovníci firmy, takzvaní kontroloři, odvedené 

obleky překontrolovali a předali je do prodeje.  

              Právě díky své pečlivosti se dokázaly prostějovské továrny proslavit a vytvořit  

si nejen v Československém státě, ale také ve světě, uznání. V Prostějově se oděvy nevyráběly 

jen v jedné firmě. Naopak, bylo jich tu mnoho, a i přesto se dokázaly uživit. Není pochyb  

o tom, že si byly firmy navzájem velkými konkurenty. Ovšem díky znalostem a dovednostem 

svých majitelů se prosadily. Továrny otevíraly své prodejny v různých městech republiky  

a také za jejími hranicemi. To firmám umožnilo získávat nové a nové zákazníky, a zajistit tak 

svým zaměstnancům obživu. Obleky šité v Prostějově se i za hranicemi staly velmi 

oblíbenými. Jejich střihy nebyly ledajaké, ale patřily k těm nejlepším v celosvětové módě. 

„Tyto modely nejen u nás, ale také ve světě udávaly módu, a proto se městu Prostějov 

přezdívalo „MALÁ PAŘÍŽ““, připomíná paní Eva Suchánková, vedoucí Kloboukového klubu 

v Prostějově, na setkání přátel klubu věnovanému prostějovským oděvním firmám.  

              Oděvy z těchto továren byly známé nejen svou precizností a propracovaností. Jejich 

další výhodou bylo, že je majitelé firem nechávali zpracovávat v různých cenových 
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variantách. To znamená, že si tyto oděvy mohli dovolit pořídit i obyčejní lidé z města. A bylo 

z čeho vybírat. Většina firem zde měla své podnikové prodejny, kde prodejci nabízeli šaty 

„poslední módy“. Lidé v Prostějově dbali na to, aby byli vždy elegantně a vkusně oblečeni. 

Potvrdil to i pan Zdeněk Adámek, student Neherovy oděvní školy a poté i její  

zaměstnanec: „Lidé žijící v oděvním městě se samozřejmě snažili chodit oblečeni podle 

poslední módy. Se svými novými oděvy se lidé chodili chlubit na takzvané „korzo“. Pamatuji 

si, že se chodilo „korzovat“ vždy v neděli dopoledne, když se lidé vraceli z kostela. Korzovalo 

se po náměstí T. G. Masaryka až do oběda. Jako dítě si pamatuji, že se „korzování“  

po náměstí účastnil spíše dorost. Starší dámy chodily „korzovat“ do místního parku,  

kam chodily v krásných šatech a kloboucích“. To svědčí o tom, že Prostějov byl opravdu 

oděvním městem, kde si lidé místních firem velmi vážili.  

Nehera a Rolný šili dobře a všem … 

              K nejznámějším oděvním firmám patřila firma Nehera a Rolný. Právě  

ty se především zasloužily o to, že se městu přezdívalo „MALÁ PAŘÍŽ“. Firmy Rolný  

a Nehera byly největšími oděvními firmami na Prostějovsku a zaměstnávaly značný počet 

lidí. Historie firmy Rolný se píše již od roku 1862, kdy si svou malou dílnu otevřel František 

Rolný, otec pozdějšího majitele Arnošta Rolného. Firma Nehera byla podstatně mladší.  

Její majitel Jan Nehera firmu založil roku 1923. Obě firmy se zaměřovaly především na šití 

pánských obleků, dětských oděvů a dámských plášťů. Svou práci nejprve zadávali továrníci 

krejčím ke zpracování domů. Nejen že byly touto metodou vyrábění firmy proslavené,  

ale domácká práce firmám pomohla lépe projít nelehkou dobou velké hospodářské krize. 

V této době byly firmy, dá se říci, výjimkou, protože i přes nepříznivou situaci,  

která ve třicátých letech panovala, firmy prosperovaly. Příčinou prosperity bylo to, že domácí 

krejčí nebyli zaměstnanci v pravém slova smyslu, a proto jim firmy v nelehkých dobách 

nemusely platit.  

              S celosvětovým průmyslovým vývojem se vyvíjel také prostějovský oděvní průmysl. 

Přešel od svých typických výrobních metod k pásové výrobě, která v té době byla 

nejmodernější a nejlepší výrobní metodou. Díky tomu se mohl místní průmysl vyrovnat 

světovému a stát se stejně úspěšným. „Prostějovské firmy byly v celém světě uznávané,  

a proto je smutné, jak místní průmysl dopadl“, dodal smutně pan Ladislav Král, taktéž student 

Neherovy oděvní školy. 
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              Zmiňované firmy byly po druhé světové válce znárodněny a staly se součástí státního 

gigantu OP Prostějov. Jejich reklamní slogany: Nehera šije šaty dobře a Oděv Rolný všem,  

se již nikde neobjevovaly. Podnik OP však i nadále udržoval Prostějov městem oděvů. 

Především pánské obleky a takzvané „měřenky“, které určovaly módu, dělaly podnik 

úspěšným. Po celou dobu své existence byl podnik OP Prostějov uznávaným výrobcem 

konfekce a zakázkového zboží. „To se však odráželo v cenách obleků, které byly sice 

propracované a kvalitně ušité, ale jejich cena nebyla přijatelná pro každého“, dodal pan 

Zdeněk Adámek. 

A co je dnes s „MALOU PAŘÍŽÍ“? 

              Po sametové revoluci roku 1989 se však začalo na pultech obchodů objevovat levné 

zboží dovážené z Číny, které se stalo velkým konkurentem dražších, avšak kvalitních oděvů. 

Tato konkurence, ale především i vedení firmy dovedlo podnik OP až k jeho krachu roku 

2010, jehož důvodem bylo zadlužení podniku do výše 1,6 miliardy Kč. Rozpad podniku OP, 

který udával směr módy, ukončil éru, kdy bylo město Prostějov známé ve světě módy. Dnes 

zde existuje několik menších oděvních firem, z nichž nejznámější je firma Koutný Prostějov. 

Ta se dokázala ubránit tlaku levného asijského zboží. „Ne že bychom ubrali na kvalitě, ale 

museli jsme začít šít pánské obleky i za nižší ceny“, uvedl majitel firmy pan Pavel Koutný na 

setkání přátel Kloboukového klubu v Prostějově. „Firma Koutný připomíná firmy Rolný a 

Nehera tím, že jejich obleky jsou kvalitní a cenově dostupné i obyčejným lidem“, dodal pan 

Oldřich Václavík, archivář Státního okresního archívu v Prostějově, taktéž na setkání přátel 

Kloboukového klubu v Prostějově. 

              Levné čínské zboží se stalo v Prostějově velmi oblíbeným. A to nejen v Prostějově, 

protože prodejny a tržnice vietnamských obchodníků jsou v dnešní době součástí každého 

města. Levné oděvy vietnamských prodejců a způsob jejich prodeje je zdárným příkladem 

toho, jak dnešní móda upadá a lidem nejde až tak o její kvalitu, jako spíše o její cenu.  

              Snad největším paradoxem oděvního města je osud bývalé tovární budovy firmy 

Nehera, kterou zakoupili vietnamští podnikatelé, aby zde zřídili své prodejny. Tak dopadlo 

město přezdívané „MALÁ PAŘÍŽ“, kde prodejny a budovy významných oděvních firem nyní 

vlastní obchodníci, jejichž oděvy nemají s dřívější kvalitní módou nic společného. 
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5.2. Interview            

„Když jste hodila do okna kámen, trefila jste buď krejčího, nebo švadlenu“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Josef Dolívka. Zdroj: archiv rodiny 

Rozhovor s Josefem Dolívkou - rodákem 

z Olomouce, který celý svůj život zasvětil 

kulturní činnosti. Byl pracovníkem 

propagace prostějovského družstva 

Prvoděv, zaměřil se na sběratelství  

a propagaci výtvarného umění,  

je kurátorem výstav v kulturním klubu 

Duha v Prostějově. O historii Prostějova 

publikuje v různých časopisech, denním 

tisku a vydal také svou publikaci. V tomto 

rozhovoru vzpomíná na úspěšné oděvní 

firmy… 

Firmy Nehera a Rolný byly největšími 

oděvními firmami na Prostějovsku. 

Která z firem byla uznávanější? 

V Prostějově bylo mnoho oděvních firem, 

také se mu říkalo město oděvů. Proto  

je nesmírná škoda, že tyto závody zanikly, 

protože tím vlastně přišel Prostějov  

o jméno Okresu oděvářů.  Ale je pravda,  

že právě tyto dvě firmy byly největší  

a zaměstnávaly nejvíce občanů. V těchto 

firmách byli zaměstnáni také lidé 

z Drahan, Brodku u Konice a Konice, 

protože v těchto oblastech jiná práce 

nebyla. Podle mého názoru byl uznávanější 

Nehera, ale to podle mě záleží na názoru 

každého člověka. Obě firmy byly totiž 

velmi úspěšné. 

Dostávali krejčí za svou práci dobře 

zaplaceno? 

Tak to vám přesně neřeknu. V té době byly 

všeobecně platy nízké, ale myslím si, 

alespoň podle mého otce a tety, že platy 

nebyly nejhorší. Je však pravdou, že krejčí 

museli tvrdě pracovat. Domácí krejčí šili, 

jak se říká, od rána do rána i v sobotu,  

ale v té době byli lidé rádi, že mají alespoň 

nějakou práci. Mělo to i své výhody. 

Domácí krejčí si nejprve sami látky 

stříhali. A když byla švadlena šikovná, 

dokázala si látku nastříhat tak, aby ji ještě 

kousek zbyl. Proto také chodily děti 
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krejčích vždy v krásných šatech. Vím to, 

protože moje teta mně i mému bratrovi 

tímto způsobem šila krásné oblečky. 

Jaký sortiment neboli druhy oděvů 

firmy vyráběly? 

Dá se říci, že veškeré oblečení či ošacení. 

Byly to pánské obleky, kabáty, dětské 

kalhoty atd. 

Bylo to pouze konfekční zboží nebo šily 

firmy i obleky na zakázku? Popřípadě 

jak se lišila cena obleku na zakázku  

od konfekčního? 

Určitě, firmy šily na zakázku. Tu jim poté 

zhotovovali domácí krejčí, kterých tu bylo 

nespočet. Víte, pokud jste na Prostějovsku 

hodila do okna kámen, tak jste trefila buď 

krejčího, nebo švadlenu. Konfekční zboží 

bylo vždy levnější oproti zakázkám. S těmi 

je totiž daleko větší práce. 

Byla konfekce o hodně levnější a jak  

si cenově konkurovali Rolný a Nehera? 

Přesné částky si nepamatuji. Ale v té době 

byly oděvy poměrně levné a určitě byly 

vyhotoveny alespoň ve dvou cenových 

kategoriích. Levnější a obyčejnější a poté 

také dražší a kvalitnější, pro lid, který  

na tyto obleky měl peníze. Cenově  

se obleky nějak razantně nelišily. Tyto 

firmy měly ceny nastavené podobně  

a můžu říci, že i poměrně přijatelně. Díky 

tomu, že si jejich oděvy mohli dovolit  

i obyčejní lidé, dosáhly tyto firmy 

takových úspěchů. 

Dnes je vizitkou každé úspěšné módní 

firmy, že její modely nosí celebrity. Šily 

prostějovské firmy i pro veřejně známé 

osobnosti? 

Pro veřejně známé osobnosti šily firmy 

poměrně hojně. Vím, že firma Nehera měla 

v Praze takzvanou zakázkovou dílnu,  

kde byly šity oděvy právě pro známé 

osobnosti.  

Měly firmy své módní návrháře nebo 

kde získávaly inspiraci na střihy oděvů? 

Ano, to určitě měly. Věděl jsem i jejich 

jména, ale už si je bohužel nepamatuji.  

Ale jsem si jistý, že měla každá firma 

svého módního návrháře. Ti byli povinni 

každou sezonu obměňovat módu,  

a to nebylo jen tak. 

A pořádali návrháři módní přehlídky, 

na kterých by své nové modely 

představovali? 

Nejsem si jistý, ale domnívám se, že ne.  

Měli majitele firem pro své pracovníky 

nějaké zaměstnanecké benefity? 

Ne, ne. V té době se na to nějak nedbalo. 

Vydávaly firmy nějaké módní nebo 

firemní časopisy? 
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Jestli firmy vydávaly módní časopisy,  

to nevím. Ale po válce se v různých 

firmách začaly vydávat firemní noviny. 

Tak je možné, že tomu tak bylo i v těchto 

firmách.  

Hovoříte o podnikových novinách, které 

byly hlavně komunikačním nástrojem 

k zaměstnancům, ale jak se výrobci 

oděvů prezentovali na veřejnosti? 

Reklamu si dělala každá firma samostatně, 

proto měly své reklamní oddělení.  

To se staralo také o prodejny, kde museli 

vymýšlet různé prodejní poutače. Všechny 

prodejny vypadaly stejně, to znamená,  

že se vymyslela reklama a rozeslala  

se do všech firemních prodejen,  

kde si ji poté prodejci vystavili. Já jsem  

se touto prací zabýval u oděvního družstva 

Prvoděv. 

 

Pan Josef Dolívka se zajímá o výtvarné umění. 

Zdroj: archiv rodiny 

A psalo se o tak úspěšných firmách 

v regionálním tisku? 

Ano, samozřejmě. Ale především  

se tam objevovala reklama. To vím 

naprosto jistě, protože jsem v tomto oboru 

dlouho dobu pracoval.  

Zajisté si prostějovští výrobci oděvů 

navzájem konkurovali. Vedli mezi sebou 

nějaké spory? 

Ano, určitě se nějaká obchodní rivalita 

objevila, ale musím říci, že tento boj byl 

solidní. Nebyly to žádné „podpásovky“ 

jako dnes. Kdo uměl, uměl a dokázal 

prodat. A nikdo mu v tom nijak nebránil. 

Osobně si myslím, že tu v Prostějově mezi 

sebou oděvní podnikatelé vycházeli vcelku 

dobře, určitě lépe než v jiných městech. 

Existovaly firemní školy, kde se učili 

budoucí zaměstnanci. Jak se lišili „mladí 

muži“ firmy Nehera od firmy Rolný? 

Firma Nehera si z „mladých mužů“ 

vychovával kvalitní pracovníky.  

Proto je učila jak šití, tak také ekonomice  

a řízení podniku. Podle mne byl mezi nimi 

rozdíl v tom, že Rolný své „mladé muže“ 

učil především šití. Ale jinak se dá říci,  

že mezi nimi žádné rozdíly nebyly. 

Jak vypadala v těchto školách výuka? 

To bohužel nevím, na to jsem se kamarádů 

nikdy nezeptal.  

A soupeřili mezi sebou „mladí muži“  

od Nehery a Rolného? 
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Ne, kluci mezi sebou určitě nijak 

nesoupeřili, ti měli úplně jiné zájmy. 

Jedině ve sportovních utkáních,  

kterých se účastnili. 

Tyto dvě úspěšné firmy nebyly jedinými 

oděvními firmami v Prostějově. Není 

tedy divu, že se městu přezdívalo 

„MALÁ PAŘÍŽ“. Chodili ve městě 

oděvů lidé oblečeni podle poslední 

módy? 

Ano, právě to dělalo Prostějov městem 

oděvů. Lidé tu chodili krásně oblečeni,  

a to nejen v průběhu první republiky.  

Když jsem byl po válce v Praze, hned jsem 

zde poznal rozdíl. Lidé v Praze na oblečení 

příliš nedbali, kdežto v Prostějově chodili 

oblečeni v krásných a módních šatech. 

Prostějov bylo v tomto ohledu opravdu 

kulturní město. Nesmím také opomenout 

to, že v Prostějově vždy žily krásné ženy  

a děvčata… 

 

 

Děkuji, za ochotu a výstižné odpovědi.
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5.3. Anketa  

 

Víte, proč se městu Prostějov v době první republiky přezdívalo „MALÁ 

PAŘÍŽ“? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michaela, 26, servírka, Drahany 

To nevím, možná v souvislosti 

s módou. Paříž je módní město  

a v Prostějově prý bylo mnoho 

oděvních firem. Je možné,  

že se jejich výrobky opakovaně 

objevily na módních přehlídkách 

právě v Paříži, a proto se Prostějovu 

říkalo „MALÁ PAŘÍŽ“. 

 

 [Zadejte obsah bočního panelu. 

Boční panel je samostatný doplněk 

hlavního dokumentu. Je často 

zarovnán k levé či pravé části stránky 

nebo je umístěn v horní či dolní části 

stránky. Formátování textového pole 

bočního panelu lze změnit na kartě 

Nástroje kreslení.] 

Roman, 23, student, Prostějov 

Myslím si, že se tato přezdívka 

vztahovala k Oděvnímu průmyslu, 

který v Prostějově donedávna 

fungoval. Pánské obleky z tohoto 

podniku byly velmi známé.  

Je možné, že tomu tak bylo  

i za první republiky. A Paříž je 

odjakživa vyhlášena módou,  

tak jestli tohle je ten pravý 

důvod… 

 

Je často zarovnán k levé či pravé 

části stránky nebo je umístěn v 

horní či dolní části stránky. 

Formátování textového pole 

bočního panelu lze změnit na kartě 

Nástroje kreslení.] 

Jiří, 41, technolog, Prostějov 

Protože v Prostějově byly oděvní 

firmy, které šily oblečení. Oděvy 

z Prostějova patřily ke světové 

špičce.  V Paříži jsou a vždy byly 

vystavovány také ty nejlepší oděvy. 

To je asi jediná souvislost, která mě 

momentálně napadá. Prostějovské 

oděvy určovaly módu, proto se toto 

město přirovnávalo ke světovému 

módnímu městu. 

 

 

 

Marcela, 55, učitelka, Brodek u Konice 

Nemělo to něco společného s odíváním? 

V Prostějově se totiž šily obleky, 

v podniku Oděvní průmysl a byly velmi 

známé. Troufnu si říct, že i v Paříži, 

protože tento podnik byl velmi 

proslavený svou kvalitou. I zde v Brodku 

měl OP továrnu a moc mých kamarádek 

zde bylo zaměstnaných.  
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Drahomíra Krajíčková, 66, důchodkyně, 

Prostějov 

Ano, Prostějov byl plný továren, kde se šila 

konfekce. Mezi ty nejznámější patřil Rolný, 

Provoděv, Sbor. A tyto podniky měly pobočky 

i v Paříži. Tam se obleky rychle chytly a byly  

i v takovém městě velmi ceněny. Proto  

se Prostějovu říká „MALÁ PAŘÍŽ“. 

 

 

Josef Mrákava, 72, důchodce, 

Prostějov 

Tak to vím naprosto přesně. Prostějov 

byl totiž městem módy. Existovaly  

zde velké oděvní firmy, které byly 

velmi známé nejen u nás. Prostějovské 

firmy udávaly módu v celé republice. 

Proto se naše město oděvů srovnávalo 

s tím světově nejznámějším. 
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5.4. Glosa 

 

Zkusím si to představit 

              Nehera a Rolný, dva podnikatelé, kteří založí malé oděvní továrničky a zaměstnají 

pár domácích krejčích a švadlenek. Postupně podniky rozšiřují a na začátku 20. století není 

v Prostějově jediná domácnost, kde by alespoň jeden člen rodiny nebyl zaměstnán, popřípadě 

doma nešil pro Neheru a Rolného.  

              Po druhé světové válce byly tyto úspěšné továrny znárodněny a prostějovský oděvní 

průmysl byl soustředěn pod jeden obrovský gigant OP Prostějov. Po celá desetiletí tento 

podnik zaměstnával až deset tisíc pracujících občanů a určoval módu v celé republice. Šila  

se zde běžná konfekce, speciální zakázková práce, tvořila se móda, ale hlavně zde byly 

měřenky – poklad celého podniku. 

              A v roce 1989 přichází sametová revoluce. Otevírají se hranice a nastává příliv  

i levného textilu z asijských zemí. Konkurence je veliká. Ale je to ten hlavní důvod pádu 

podniku OP? Dnes abych v Prostějově švadlenku pohledala, kam se poděly? Většina z nich  

je na úřadu práce. Největší prostějovský gigant OP je v troskách. Dlouholetým, pomalým  

a systematickým tunelováním se dílo zkázy podařilo. Sídlo zkrachovalého OP Prostějov  

je na prodej.  

              A hledá se viník a asi nebude jeden. Doufám, že spravedlnost tentokrát nebude slepá. 

Z továrny podnikatele Rolného je dnes Státní okresní archiv. A továrna po Neherovi byla 

prodána vietnamským obchodníkům. Právě se bourá a na jejím místě bude vietnamská 

tržnice.  

A co se stane s budovou bývalého gigantu OP? Možná největší ubytovna bezdomovců. 

              Legenda města Prostějov – města oděvů – MALÁ PAŘÍŽ – končí.   
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6. Závěr 

 

              Podle výše uvedených informací jsem se snažila porovnat obě popisované firmy  

a došla jsem k závěru, že obě firmy byly velmi úspěšné. Každá však ke svému úspěchu došla 

jiným způsobem. Továrník Arnošt Rolný, podle výše uvedeného, poctivě a pilně pracoval  

na rozvoji své továrny. I v těžké a složité době se snažil svůj podnik držet poctivým 

způsobem. Je ovšem pravdou, že se to nelibně odrazilo na jeho zaměstnancích. Ti museli 

velmi tvrdě pracovat za minimální mzdu. Tímto způsoben dovedl svou továrnu až na její 

výsluní a poté se také odměnil svým pracovníkům. Těm v rámci možností zvýšil jejich platy  

a staral se o vzdělání zaměstnanců samotných, stejně tak jako jejich dětí. Pokud mu to firemní 

finance dovolovaly, přispíval k dobročinným akcím. Je pěkné, že i v době, která nebyla  

pro podnikatele příliš příznivá, myslel také na ostatní, především děti, kterým se snažil 

pomoci.  

              Úspěšný továrník Jan Nehera, byl velmi chytrý muž, který svých znalostí dokázal 

velmi dobře využít. Ve svém podnikání hledal možnosti efektivního využití. Ať to byly 

množstevní slevy nebo „pokuty“ za nevčasné zaplacení, ke kterým přistoupil po tom,  

co se sám vytrestal poskytováním úvěrů. Vždy to bylo něco, na co přišel díky svému důvtipu. 

V době krize dosti využíval svých znalostí o daních, které mu také pomohly krizí projít. 

Nehera si uměl kolem sebe vychovat lidi, kteří mu v jeho úspěchu pomáhali. Věděl,  

čím si může přilepšit, a proto byl také ochoten investovat pro následný úspěch i větší obnos 

peněz. Svědčí o tom i vypracovávání daňového přiznání. Je ovšem pravdou, že to byl právě 

Nehera, který přišel vždy s novou metodou výroby či podnikání, což také svědčí o jeho 

kvalitách. Byl vychytralý, dokázal vždy dojít k úspěchu a poskytnul tak zaměstnání velkému 

množství lidí. Úspěšný továrník svými metodami, kterých ve 20. století využíval, tak trochu 

připomíná některé dnešní podnikatele. Podle slov Ladislava Krále to však byl muž na svém 

místě, který se k obyčejným lidem choval velmi slušně a pěkně. 

              Jako cíl této bakalářské práce jsem si stanovila, že zanalyzuji, jak často  

se o prostějovských oděvních firmách psalo na stránkách dobového tisku Hlasy z Hané. 

Z obsahu článků, které se tu objevovaly, jsem dedukcí došla k závěru, že dobový tisk  

se o firmách zmiňoval spíše ve stylu uveřejňování novinek ze samotných továren.  
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Ne že by o firmách nebylo psáno jako o úspěšných, ale ve větší míře se objevovaly právě 

články o tom, co nového firmy ve svém podnikání zavedly a čím se zviditelnily.  

              V prvních letech první republiky se tisk o firmách vůbec nezmiňoval. Firma Nehera 

ještě ani neexistovala a firma Rolný v té době nebyla tolik známou a uznávanou firmou. 

Postupem času se v novinách o firmách začalo psát. Jak jsem již zmiňovala, šlo především  

o nové informace, které mohly čtenáře, povětšinou i zaměstnance, protože v Prostějově byl 

každý třetí člověk zaměstnán v oděvním průmyslu, zajímat. O firmách tu byly zmínky o tom, 

co nového se v nich děje, jak ve své práci pokračují a co nového chystají. Podle analýzy 

uváděných novin, jsem zjistila, že o firmě Rolný se psalo podstatně více. Došla jsem k závěru, 

že to bylo z toho důvodu, že se firma více zapojovala do společenských a dobročinných akcí, 

díky kterým bylo o firmě ve městě více slyšet. Každý rok se zde totiž objevovaly články  

o tom, že firma Rolný obdarovala chudé děti. Nebo také o tom, že děti svých zaměstnanců, 

posílá do ozdravoven. Firma pomáhala také městu Prostějov. Podle mě je právě tohle důvod, 

proč se o firmě psalo tak často. Od firmy Nehera se v novinách objevovala povětšinou  

jen jeho reklama. Zveřejňování reklamy a inzerce prostřednictvím tisku využívaly obě firmy 

hojně. Na každou sezonu, někdy i častěji, se v novinách objevila zcela nová a neokoukaná 

reklama. Firmy si na ní dávaly velmi záležet, protože právě díky ní získávaly nové a nové 

zákazníky.  

              Při analýze firemního tisku, jsem zjistila, že firma Rolný vydávala spoustu firemních 

časopisů. Byl to například Rolňáček, který firma věnovala svým „mladým mužům a ženám“. 

Celý časopis byl na první pohled přizpůsobený mladým čtenářům. Dalším firemním 

časopisem byl Spolupracovník, který byl vydáván za stejným účelem jako jsou firemní 

časopisy vydávané i dnes. Měl zaměstnance firmy informovat o chodu podniku a dalších 

důležitých věcech. Firma vydávala také časopis pro vedoucí svých prodejen - Sdělení. Podle 

mě to byla spíše příručka pro každého vedoucího firemní prodejny, aby všechny vypadaly 

stejně a probíhaly v nich shodné slevové akce. Obě firmy, jak Nehera, tak také Rolný, 

vydávaly módní magazíny, kde zveřejňovaly své nové módní kolekce. Oba tyto časopisy 

patřily k nejlepším v celé Československé republice. 

              U firmy Nehera jsem došla k závěru, že firma nevydávala žádný firemní tisk, 

podobný například Rolňáčkovi. K tomuto jsem došla na základě mně dostupných informací.  
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              Oděvní průmysl je odvětví, které se rozvíjí, mění a přináší neustále něco nového.  

Je to obor, na který lze nahlížet z různých pohledů a hledisek. Proto bych se chtěla tomuto 

tématu nadále věnovat a zpracovávat je. 
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