VÝROČÍ MĚSTA

Od počátků textilní výroby ke strakonickému Fezku
JANA LÍSKOVCOVÁ,
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV STRAKONICE

Fezko Strakonice patřilo v době svého největšího rozmachu k nejvýznamnějším českým textilním společnostem. Jeho doménou se stala výroba
fezů a postupně i produkce dalších
textilních tkanin. Vznik společnosti byl
jakýmsi logickým navázáním na dlouholetou tradici textilní výroby, jejíž
počátky sahají hluboko do historie.

Díky vhodným podmínkám, především
dostatku vody, mohl být již v roce 1482
založen cech soukeníků, kraječů a postřihačů, který vyráběl vlněné sukno, prováděl
jeho poslední úpravu a také se suknem
obchodoval. Společně s výrobou vlněného
sukna se zde začala rozvíjet i výroba vlněných punčoch, převážně v oblíbené červené
barvě, jako doplněk k lidovým krojům.
Punčocháři však nevyráběli jen punčochy, ale také vlněné pokrývky, rukavice,
kamizoly, noční čepice a pokrývky hlavy
zvané „birety“. Nejstarší zmínka o strakonických punčochářích pochází z roku 1653,
kdy v části zvané Bezděkov působili dva
zástupci tohoto řemesla. K založení cechu
však došlo až v roce 1716.
Od dokonalých výrobků strakonických
punčochářů byl jen krůček k pozdější
výrobě fezů, která proslavila Strakonice
po celém světě. Za rok jejího zahájení je
považován rok 1807. Zpočátku vyráběli
strakoničtí stávkaři pouze úplety, které posílali k další úpravě do Benátek. Postupem
doby však nabývali stále větší zručnosti,
výroba se zdokonalovala a obchod vzkvétal.
Počátkem 19. století textilní průmysl
ve Strakonicích zásadním způsobem
ovlivnili podnikatelé židovského původu.
Za počátek textilní průmyslové výroby
ve Strakonicích je pokládáno vystavení
živnostenského oprávnění Wolfu Fürthovi dne 12. 6. 1812. V průběhu dalších let
zahájil malovýrobu také Moyses Weill,
Izrael Stein, Matyáš Zucker a další. V 50.
letech 19. století vyrábí fezy ve Strakonicích již 14 podniků. Jejich zisky stoupají
a všechny společnosti investují. V týdeníku
Lumír z 16. října 1856 se píše o neobyčejném odbytu, ročně za 6 milionů zlatých.
Bourají se staré domy a mění se celkový
ráz Strakonic. V části města zvané Ostrov
vyrůstají v 70. letech 19. století nové tovární budovy, které nechala zbudovat rodinná
firma Zucker.
Úspěchy strakonických výrobců fezů
inspirovaly i ostatní výrobce v Čechách
a na Moravě. V nedalekém Písku vznikla
firma bratrů Františka a Jana Vlachových
a další podnik založil Ignác Bondy v Husinci. Vzájemné vztahy podnikatelů však
nebyly dobré. Existence silné konkurence
všechny aktéry vyčerpávala a nakonec vedla k zahájení jednání o sloučení firem. Dne
1. 7. 1899 vznikla společnost s názvem:
Aktiengesellschaft der Österreichischen
Fezfabriken. Česky: Akciová společnost ra-
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Ukázka tzv. fezovky
Zdroj: Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní
archiv Strakonice, fond Josef Frk, nezpracováno.

kouských továren na fezy se sídlem ve Vídni. Ne náhodou sídlila většina zakládajících
firem ve Strakonicích. Jednak čtyři strakonické závody vyráběly v 90. letech 19.
století ročně půl milionu fezů s obratem 2
miliony rakouských zlatých, jednak hlavně
voda z řeky Otavy měla ideální chemické
složení, které umožňovalo kvalitní barvení.
Nová akciová společnost soustředila výrobu do Strakonic a Písku. Měsíční produkce
fezů dosáhla 75 000 tuctů a vyrábělo se
celkem 125 druhů fezů. Během krátké doby
počet zaměstnanců vzrostl a v předválečných letech dosáhl téměř 1700 osob.
Způsob výroby na přelomu 19. a 20.
století již vyžadoval nový, širší přístup
k získávání informací. Na základě vzájemné spolupráce mezi akciovou společností
a městem byla v roce 1895 založena Státní
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odborná škola pro průmysl stávkařský
a pletařský ve Strakonicích. První dochované stanovy školy uvádějí: „Účelem c. k. odborné školy pro stávkařství ve Strakonicích
jest poskytovati odborného vyučování
teoretického a praktického dle určitě stanovené osnovy učební, k vychování řádných
továrníků, dílovedoucích a stávkařů, jakož
i průmyslu stávkařskému zvláště ve Strakonicích a okolí napomáhati.“
S vypuknutím 1. světové války v roce
1914 nastaly problémy s odbytem fezů, došlo k problémům se ztrátou mužské pracovní síly a postupně se zhoršilo i zásobování

Mapa odběratelů fezů v 19. a počátkem 20. století
Zdroj: Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv Strakonice, fond Josef Frk, nezpracováno.
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Předválečné modely baretů vyráběných ve Strakonicích
Zdroj: Státní oblastní archiv v Třeboni – oddělení
předarchivní péče a metodiky České Budějovice,
fond Akciová společnost továren na fezy Strakonice,
nezpracováno.

surovinami. Výroba fezů byla postupně
zastavena, klesl stav zaměstnanců a na místa mobilizovaných mužů nastoupily ženy
a děti. Textilní výroba se v letech 1914 –
1918 soustředila především na zajišťování
výstroje pro armádu.
Po vyhlášení Československé republiky dochází k zásadním změnám, které
se nevyhnuly ani strakonickým textilním
závodům. Na základě usnesení valné
hromady společnosti bylo sídlo generálního
ředitelství přeneseno z Vídně do Strakonic
a dne 24. 6. 1921 byl odsouhlasen nový
název, Akciová společnost továren na fezy.
Vyráběly se nejen fezy, ale výrobní program byl rozšířen o další sortiment, např.
vlněné látky, pokrývky z velbloudí srsti,
různé pletené a stávkové zboží, tkané plstě
a po roce 1919 navíc papírenská kovová síta
pro papírny. Zisky akcionářů byly vysoké.
Určitý útlum nastal v roce 1925, kdy bylo
v Turecku prezidentem Mustafou Kemalem
Atatürkem nošení fezů zakázáno, čímž do-

šlo ke ztrátě hlavního odbytiště. Brzy však
byl do výroby zaveden nový druh pokrývek
hlavy, baret, jehož nošení se stalo velice
módní záležitostí a rozšířilo se i mimo
Evropu. V době hospodářské krize však
opět dochází k přechodnému poklesu výroby, který rokem 1932 končí a prosperita
společnosti opět roste. Firma získala čelní
postavení na tuzemském trhu a značná část
produkce našla odbytiště ve všech částech
světa. Své stálé zástupce měla např. v Londýně, Amsterodamu, Stockholmu, Dakaru,
v egyptském Cairu a dalších zemích. Počet
zaměstnanců vzrostl na 3 000. Tento vzestup bohužel končí s vypuknutím 2. světové
války.
V červenci 1939 bylo do podniku nasazeno kompletně německé vedení, které zde
působilo až do dubna 1945. Výroba se opět
musela proměnit. Část fezáren začala sloužit válečnému průmyslu. Například v závodě D (u Steinů) zřídili Němci pobočný
závod firmy Junkers, nazvaný Strakowerke,
kde se opravovaly letecké motory. Po znárodnění v roce 1945 došlo od 1. ledna 1946
ke změně názvu na národní podnik Vlnařské závody a fezárny se sídlem ve Strakonicích. Další změna nastala ještě v roce 1958,
kdy označení firmy znělo: Fezko, vlnařské
závody a fezárny, národní podnik, a v roce
1988, kdy se z národního podniku stal
podnik státní.
V poválečných letech se začala výroba
opět pozvolna rozjíždět, vyráběly se přikrývky, vlněné tkaniny z mykané a česané
příze, tkané plstě a technická sukna, čapky,
barety a také kovová síta, jejichž výroba
byla v roce 1949 vyčleněna do národního
podniku Sítos. V roce 1946 byla obnovena
výroba fezů. Nedostatek kvalitních surovin
byl zpočátku doplňován dodávkami vlny
z humanitární pomoci UNRRA. 90 %
exportu v tomto roce bylo orientováno
na západ, pouze 10 % na lidovědemokratické, později socialistické státy. V roce 1960,
po zavedení specializací ve výrobě, se stal
podnik největším výrobcem tkanin na dámské pláště v ČSSR. Dalším spotřebním
zbožím, které podnik vyráběl, byly barety
a fezy. Například v roce 1972 bylo zpracováno 830 tun vlny a 15 tun polyamidového
hedvábí, z kterých bylo vyrobeno více než
šest milionů baretů, fezů a čepic a 2 000 tun
mykané vlněné příze. Kromě menších sta-

Kontrola distribuce Zpravodaje
Redakce Zpravodaje města Strakonice reagovala na četné připomínky čtenářů k doručování
měsíčníku a ve spolupráci se zástupcem České
pošty, s. p., která distribuci zajišťuje, realizovala
6. října kontrolu. Při ní bylo osloveno zhruba
60 lidí, kteří odpověděli na otázku, zda v uplynulých dnech dostali do schránky Zpravodaj.
Šetření bylo primárně směřováno do ulic, z nichž
měla redakce podněty o nedoručování městského měsíčníku, např. ulice Jiráskova, Leknínová,
Vodní, Sídliště 1. máje, Zvolenská, Dr. Jiřího
Fifky, Stavbařů, Krále Jiřího z Poděbrad nebo
Vrchlického. Z šesti desítek oslovených čtyři lidé
uvedli, že jim Zpravodaj nepřišel. Seznam míst
převzal vedoucí strakonického depa České pošty.
Zpravodaj města Strakonice 

Zpravodaj vychází v měsíčním nákladu
10 750 kusů. Od začátku tohoto roku jsme
evidovali 40 stížností na nedoručení. Pokud
vám Zpravodaj do schránky nepřijde, pak si ho
můžete vyzvednout v domě kultury, Šmidingerově knihovně nebo městském informačním centru
na hradě.
Snahou redakční rady Zpravodaje je, aby
se periodikum dostalo čtenářům do začátku
měsíce. Tento rok se ve třech případech stalo, že
distribuce vyšla až na začátek měsíce – jednalo
se o leden, květen a říjen.
Zpravodaj je vždy vyvěšen před začátkem
nového měsíce na webových stránkách města
www.strakonice.eu v sekci PR. 
(red)
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vebních úprav probíhala výroba stále v původních budovách. Až v roce 1967 došlo
konečně v části zvané Kání Vrch k položení
základního kamene nové budovy, která byla
kompletně dokončena v červnu 1973.
V roce 1986 došlo k rozšíření výroby
o tzv. rašlový plyš, který byl vyvinut pro
vůz Favorit, a tím byla zahájena výroba
textilií pro interiéry dopravních prostředků. Od tohoto data Fezko úspěšně spolupracovalo s mladoboleslavskou Škodovkou
a položilo tak základy budoucího rozvoje
v této oblasti.
K novým změnám ve vývoji podniku
došlo v roce 1989, kdy byl zahájen proces
privatizace, který proběhl v několika etapách. Nejprve byl dne 1. 12. 1990 vyčleněn
závod Sítos. V roce 1992 prodalo Fezko
dva závody a ze zbývající části vznikla
1. 5. 1992 společnost Fezko, vlnařské závody a fezárny, a. s. V tomto roce byla hlavním předmětem činnosti výroba autopotahů, která činila 25 % z celkové produkce.
O 3 roky později to bylo již 48 % celkového
objemu výroby.
V roce 1998 dochází ke zlomové události
v historii Fezka, která se týká zásadní změny ve struktuře vlastníků. Majoritní vlastnický podíl ve výši 71 % získala skupina
evropských a amerických investorů pod vedením PCTC Management. S vlastnickými
změnami přichází i změna názvu na Fezko,
a. s., a zaměření programu na výrobu
textilií pro dopravní prostředky a na výrobu pokrývek hlavy. Hlavními odběrateli
autotextilií jsou Škoda Auto a Johnson
Controls, který odebírá 78 % z celkové produkce. Tradiční a pro Fezko charakteristická výroba pokrývek hlavy přechází v roce
2001 formou odprodeje závodu na firmu
Tonak, a. s. Fezko se od tohoto okamžiku
orientuje výhradně na výrobu autotextilií
pro dopravní prostředky.
Od roku 2008 proběhlo ve Fezku postupně několik vlastnických změn. V červnu
se jediným akcionářem stala firma Michel
Thierry Group SA a Fezko dostalo nový
název Fezko Thierry, a. s. Po dvou letech
došlo ke spojení se společností Johnson
Controls a od 1. 12. 2011 se změnil název
na Johnson Controls Fabrics Strakonice, a.
s., později s. r. o. Posledním názvem strakonického výrobce autotextilií je od roku
2016 Adient Strakonice, s. r. o.
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